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PRESENTACIÓ

L’acceptació creixent de l’estabilitat com a marc adequat per al

desenvolupament de l’activitat econòmica constitueix un dels canvis més

significatius que han tingut lloc a la pràctica i en el pensament econòmic

dels últims anys. En trobem un bon exemple en la construcció de la mone-

da única europea, l’objectiu fonamental de la qual, pràcticament exclu-

siu, és mantenir l’estabilitat dels preus i, per tant, dels tipus d’interès.

L’orientació cap a polítiques d’estabilitat reflecteix un canvi més

profund del que potser pugui semblar a partir d’una anàlisi superficial.

Implica la reformulació de les fronteres entre funcions, activitats i res-

ponsabilitats del sector públic i privat. Significa la modificació de les acti-

tuds dels agents econòmics davant de qüestions com la inflació, el tipus

del canvi o la intervenció de l’Estat en l’economia.

Es tracta, doncs, d’una transformació rellevant en la forma d’enfo-

car la política econòmica en relació amb les idees dominants des de la

Segona Guerra Mundial. És per aquest motiu que el Servei d’Estudis de

”la Caixa” ha considerat important reunir en aquesta monografia una

sèrie d’articles que permetin il·lustrar i aclarir aquestes noves tendències.

El volum que el lector té a les mans agrupa vuit treballs de destacats espe-

cialistes sobre la cultura de l’estabilitat, i ha estat coordinat per Manuel

Guitián, director del Departament d’Afers Monetaris i Canviaris del Fons

Monetari Internacional, i per Joaquim Muns, catedràtic d’Organització

Econòmica Internacional de la Universitat de Barcelona. Al seu torn,

aquests autors han redactat un primer treball sobre «La cultura de l’esta-

bilitat i el consens de Washington» on exposen el canvi experimentat de la

confrontació al consens, els factors que l’han impulsat i el fet que no

representa la fi de la discussió econòmica, sinó el seu trasllat cap a afers

més rellevants. L’article es complementa amb la declaració que els minis-
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tres de finances i els governadors dels bancs centrals del G7 van fer a prin-

cipis del mes d’octubre, en un moment àlgid de la crisi financera inter-

nacional.

També s’hi recullen dos articles de Manuel Guitián («Àmbit

d’actuació del govern i límits de la política econòmica» i «La cultura de l’esta-

bilitat»). En el primer, l’autor fa un recorregut històric, analític i empíric

sobre els enfocaments de la política econòmica, i en destaca les dificultats,

sobretot per complir estrictament les funcions del sector públic, en un

context de pressions i incentius per adoptar comportaments negligents,

així com les institucions que s’han anat establint per compensar-les. En el

segon descobreix, des de l’experiència històrica, que hi ha, sobretot a par-

tir de l’etapa de l’«stagflation» (estancament amb inflació), elements que

contribueixen clarament a construir una cultura de l’estabilitat i es pre-

gunta si s’institucionalitzarà en un futur.

John Williamson, «senior fellow» de l’Institute for International

Economics, és el pare de l’expressió el «consens de Washington». Presentem

aquí dos articles seus («El que Washington vol dir quan es refereix a refor-

mes de les polítiques econòmiques» i «La democràcia i el consens de Wash-

ington») sobre el contingut i la importància del consens. Ho expressa en

deu punts de política econòmica, argumenta el grau de consens obtingut,

el protagonisme de les institucions i dels experts de Washington i d’Amè-

rica Llatina, així com l’experiència dels països d’Europa de l’Est. Destaca

la importància d’aquest acord universal per a la pràctica de la política

econòmica, per al pensament econòmic i, el que és més significatiu, per a

la riquesa del debat democràtic.

Miguel A. Fernández Ordóñez, exdirector executiu del Fons

Monetari Internacional, amb el seu article («La convergència en les idees

sobre política econòmica: de l’enfrontament al consens») ofereix unes refle-

xions interessants on destaca que el consens és fruit d’un procés que ha

durat moltes dècades. Exposa el més substancial d’aquest acord i posa de
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manifest la complexitat que s’origina en la interrelació de tots els seus

components.

Però la idea que s’ha arribat a un consens també té els seus crítics.

Paul Krugman, professor d’economia de la Universitat de Stanford, és

un d’ells, i al seu article («Les tulipes holandeses i els mercats emergents»)

presenta els seus arguments. No es tracta tant del seu contingut com de

les expectatives que suscita. El consens de Washington ¿és una bombolla?,

¿serà capaç de resistir conjuntures desfavorables? L’autor creu que després

d’una etapa en què la confiança en el consens l’hagi reforçat, en vindrà

una altra en què els aspectes decebedors de les polítiques adoptades pro-

vocaran una crisi de confiança en què les velles polítiques, amb una base

menys sòlida que les del consens, es podrien obrir camí.

Finalment, Antonio Argandoña, professor ordinari de l’IESE, exa-

mina («L’evolució de la cultura de l’estabilitat a Espanya») com s’ha anat

forjant la cultura de l’estabilitat al nostre país. Un desenvolupament que

ha estat el resultat d’un procés d’aprenentatge llarg i irregular on es

poden distingir diverses etapes que analitza amb claredat. L’autor acaba

dient que als anys vuitanta Espanya va entrar a la cultura de l’estabili-

tat, però adverteix que no es tracta d’una consecució definitiva.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Febrer, 1999
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11LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON ■

1. La cultura de l’estabilitat i el consens 
de Washington. Origen i significat

L’economia, com totes les ciències socials, està subjecta a una evolu-

ció que es pot caracteritzar, des del punt de vista que aquí ens interessa, per

l’alternança de períodes amb multiplicitat de paradigmes explicatius amb

altres fases d’un major consens sobre la naturalesa dels problemes econò-

mics que afecten la societat i les polítiques econòmiques que poden i han

de ser considerades més eficaces per afrontar aquests problemes.

Després de la Segona Guerra Mundial, es va viure un període carac-

teritzat per l’enfrontament de dos paradigmes: d’una banda, el de l’estatis-

me i la planificació central i, de l’altra, el de l’economia de mercat, per no

mencionar les terceres vies que pretenien trobar un punt mig entre els dos

plantejaments. L’esfondrament del sistema polític que donava vida al para-

digma estatista i planificador ha significat molt per a la ciència econòmica i,

és clar, molt més per al sistema polític internacional. Però el que ens interes-

sa ressaltar aquí són els aspectes econòmics.

I. La cultura de l’estabilitat i el 
consens de Washington

Manuel Guitián i Joaquim Muns (*)

(*) Manuel Guitián era director del Departament d’Afers Monetaris i Canviaris del Fons Monetari Internacional en el
moment d’escriure aquest capítol. Joaquim Muns és catedràtic d’Organització Econòmica Internacional a la Universitat
de Barcelona i conseller del Banc d’Espanya. Les opinions expressades són les dels autors i no han de ser atribuïdes a
les institucions mencionades.



El consens de Washington deu molt al triomf del sistema neoliberal

davant l’antagonisme d’altres propostes. I, alhora, significa el començament

d’un període més interessant per trobar solucions útils. Miguel Ángel

Fernández Ordóñez resumeix aquest aspecte del consens de manera molt

expressiva en el seu treball quan indica que «el final d’aquestes ideologies

no significa el final sinó el principi de les discussions útils».

Però el consens de Washington també respon a altres causes. D’una

banda, a la necessitat de fomentar l’acord sobre aspectes fonamentals de l’e-

volució del pensament econòmic. Entre ells podem mencionar el fracàs de

l’Estat com a titular de moltes –excessives– activitats i responsabilitats en

política econòmica. Aquest concepte de les atribucions de l’Estat es conjuga

amb el creixent paper dels mercats financers internacionals. En aquest sentit,

cal buscar una nova coexistència entre els estats i els mercats aprofitant allò

que els uns i els altres poden fer millor. Els paràmetres d’aquesta nova co-

existència són,en realitat, els ingredients bàsics del consens de Washington.

Seria limitar molt el seu abast si només veiéssim aquest consens

com una reacció a la realitat econòmica que s’ha desenvolupat, sobretot, a

partir del principi dels anys setanta. Vocacionalment, té una altra aspiració

molt clara: constituir una àncora d’estabilitat en un món cada vegada més

fustigat per les crisis sistemàtiques. Per això el consens de Washington i el

desig de fomentar la cultura de l’estabilitat en què s’insereix són dos ele-

ments que s’entrecreuen al llarg de l’obra que presentem i per això mateix

apareixen en el títol.

L’estabilitat a què aspira el consens de Washington és un concepte

ampli i ambiciós. Fins i tot en els treballs que es presenten en aquesta obra,

Williamson, l’arquitecte del consens, pretén que aquest últim arribi a englo-

bar una espècie de «bon sentit econòmic que sigui acceptat de forma glo-

bal». Però en realitat, aquest consens, que el mateix Williamson admet que

sigui qualificat més humilment de «convergència d’idees», té, com veurem

més endavant, limitacions i ambigüitats importants.
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Si l’estabilitat a la qual aspira el consens de Washington té les seves

limitacions, encara les té més el fet que puguem parlar d’una cultura de l’es-

tabilitat, és a dir, d’un sistema de valors arrelat en la societat. El treball del

professor Argandoña, que examina amb minuciositat la implantació de la

cultura de l’estabilitat a Espanya, deixa entreveure clarament els límits que

implica el fet que, al capdavall, la cultura de l’estabilitat no hagi estat entesa

d’igual manera per tota la societat, ni tampoc hagi estat acceptada amb la

mateixa fe per tots. Segurament, aquest és un fenomen que no tan sols afec-

ta Espanya.

La relativització de la cultura de l’estabilitat i del consens de

Washington troben el seu exponent més clar en el treball de Krugman que

s’inclou en l’obra. Aquest autor veu el consens de Washington com una

espècie de pacte amb els mercats, el futur dels quals considera molt pro-

blemàtic des de la crisi de Mèxic. Per això, no descarta l’aparició de paradig-

mes alternatius perquè «suposar que les males idees no prosperen mai és

no tenir en compte les lliçons de la història».

Possiblement la posició del professor de Stanford, en aquests

moments, pot sintetitzar més bé que cap altra la causa per la qual hem de

donar la importància que mereix al consens de Washington i a la cultura de

l’estabilitat que encarna. Bàsicament perquè és un conjunt de propostes

que avui dia constitueixen la millor política a seguir, a pesar de les seves

limitacions i ambigüitats. I també perquè és una resposta raonable a la ines-

tabilitat de les nostres economies globalitzades a partir de tot el que hem

après en economia des de la Segona Guerra Mundial. Un món veloçment

canviant necessita un conjunt d’idees que infonguin confiança. Potser és

massa aviat, en canvi, per parlar d’una cultura de l’estabilitat. Ho podem fer

des d’una òptica vocacional o, fins i tot, com il·lustra el cas espanyol, des

d’una evolució històrica cap als paràmetres que s’inclouen en el consens. És

a dir, en aquest context hem d’acceptar una versió «light» de la paraula cul-

tura.
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2. Les formulacions del consens de Washington

Els dos treballs de Williamson que s’inclouen en l’obra presenten els

deu punts que constitueixen el consens de Washington i que són:

– disciplina pressupostària;

– canvis en les prioritats de despesa pública, de les àrees menys productives

a altres àrees com sanitat, educació i infraestructures, que es considera

que ho són més i contribueixen a lluitar contra la pobresa;

– la reforma fiscal encaminada a buscar bases imposables àmplies i tipus

marginals moderats;

– liberalització financera amb un èmfasi especial en el fet que els tipus d’in-

terès estiguin determinats pel mercat i siguin positius en termes reals;

– recerca i manteniment de tipus de canvi competitius, en lloc d’aspirar als

anomenats «tipus de canvi d’equilibri fonamental»;

– liberalització comercial;

– política d’obertura en relació amb la inversió estrangera directa, però

Williamson no considera part del consens la liberalització dels fluxos de

capitals en general;

– la política de privatitzacions;

– la política desreguladora; i

– els drets de propietat fermament establerts i garantits.

Alguns autors prefereixen sintetitzar aquest conjunt de deu propos-

tes en tres o quatre característiques fonamentals. Potser això no faci justícia

als matisos de la formulació de Williamson, però ajuda a tenir una perspecti-

va més coincident amb les categories més generals del pensament econò-

mic utilitzades en les anàlisis de les tendències actuals. Així, per exemple,
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podem destacar el resum del consens que formula Fischer en els seus

comentaris del treball de Williamson de 1990. Segons ell, els aspectes fona-

mentals del consens són quatre:

– un marc macroeconòmic equilibrat (sound),

– un govern de menors dimensions i més eficient,

– un sector privat eficient i en expansió, i

– unes polítiques destinades a la reducció de la pobresa.

Quan s’interpreta el consens de Washington des de l’òptica de les

orientacions generals són possibles diverses presentacions que, si bé en

essència són anàlogues, poden posar l’accent en un aspecte o en un altre

per sobre de la resta. És aquesta interpretació laxa la que pot justificar que,

en el seu treball sobre Espanya,Argandoña utilitzi els criteris de convergèn-

cia de Maastricht com una versió que, a escala europea, equival al consens

de Washington. És més, segurament en aquest cas no hauria estat inadequat

referir-se, per analogia, al «Consens de Maastricht».

Sobre el contingut del consens de Washington són possibles moltes

observacions. Sobretot s’ha assenyalat que molts elements fonamentals,

com són el creixement i el medi ambient, en queden fora. Williamson és

plenament conscient d’aquestes limitacions i en el seu treball de 1993, que

es presenta en aquesta obra, enumera amb gran honradesa intel·lectual una

llista de temes exclosos suficientment àmplia i important per fer pensar a

més d’un que ens trobem davant d’un consens de proporcions bastant

reduïdes; en definitiva, d’un consens de poca volada.

L’explicació d’aquest fet es pot trobar en la mateixa naturalesa del

consens, que no pretén ser una llista exhaustiva –si és que això fos possi-

ble– de totes les polítiques recomanables, sinó que, com apunta Williamson

en el treball de 1990, pretén «establir una base amb la qual poder mesurar

fins a quin punt els diversos països han dut a terme les reformes que se’ls
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ha exigit». Per a aquesta mesura, que neix pensant en Amèrica Llatina, es

trien els paràmetres que es consideren més significatius. Més concretament,

Williamson descarta mesures «normatives» o aquelles en les quals creu que

no hi ha suficient consens a Washington. Per aquestes mateixes raons, el

contingut del consens de Washington és deliberadament limitat.

Tot i admetent que un consens sobre polítiques econòmiques no

hagi d’anar més enllà del que és essencial, si es vol ser eficaç i no perdre’s

en el virtuosisme dels detalls, crec que és possible formular algunes críti-

ques d’una certa envergadura sobre el consens de Washington des del punt

de vista del contingut. La primera seria que es troba a faltar una referència

directa a l’estabilitat dels preus. En canvi, aquest important objectiu no està

absent en el «Consens de Maastricht», sinó que en constitueix un element

essencial. En aquest sentit, el paper central de la lluita contra la inflació que

Guitián considera definidor de la cultura de l’estabilitat en la seva conferèn-

cia d’Alacant contrasta amb l’absència d’una referència directa a aquest

tema en el consens de Washington.

El segon aspecte sorprenent del consens és l’exclusió de la conve-

niència o no de mantenir els controls de capitals. Això reflecteix la posició

de Williamson ja que, encara que la seva formulació inicial dels components

del consens és de 1989, ja en aquells moments no era possible tenir gaires

dubtes sobre el fet que l’opinió de Washington s’havia inclinat clarament

per la conveniència de promoure la màxima llibertat dels moviments de

capitals. Aquesta posició també reconeixia el paper creixent que aquests

moviments anaven adquirint en l’evolució de l’economia mundial, una evo-

lució que es converteix en un veritable apogeu a partir del principi de la

dècada dels noranta. Una altra cosa és que, com veurem més endavant, les

circumstàncies actuals hagin plantejat qüestions que requereixen un tracta-

ment bastant matisat d’aquest tema.

El consens de Washington presenta de forma ambigua l’important

tema de l’equitat, fet que dóna lloc a interpretacions diverses per part dels
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autors. Uns el consideren inclòs en el consens, mentre que d’altres, com el

cas de la descripció dels components del consens per part de Fischer que

hem vist abans, prefereixen referir-se a polítiques destinades a la reducció

de la pobresa. El mateix Williamson, en el seu treball de 1993, conclou clara-

ment la qüestió en favor de la segona interpretació quan situa la redistribu-

ció de la renda entre els temes sobre els quals no es pronuncia el consens

de Washington.

Per tant, l’equitat, com a objectiu buscat sobretot a través de la distri-

bució de la renda, no és part del consens de Washington. Sí que ho és, en

canvi, la lluita contra la pobresa mitjançant l’establiment de les prioritats de

la despesa pública cap a sectors com l’educació i la sanitat i d’altres de més

interès per a les capes més pobres de la societat. El fet que el consens de

Washington estigués pensat per a Amèrica Llatina i que allà la lluita directa

contra la pobresa sigui ja una prioritat (per exemple, clarament acceptada

pel Banc Mundial) explicaria que l’equitat, com a moviment més ampli en

pro d’una millor distribució de la renda, no figuri en el consens de Washing-

ton. Però creiem que la lluita directa contra la pobresa i les polítiques de

foment d’una millor distribució de la renda, tan necessària també a Amèrica

Llatina, són dos fronts d’una mateixa batalla. L’omissió d’un d’ells –l’equitat–

creiem que debilita el consens de Washington, a més de donar peu a ambi-

güitats interpretatives.

3. El valor d’unes recomanacions

Les limitacions i ambigüitats contingudes en el consens de Washing-

ton són importants, com ja hem vist. Fins i tot cada una de les formulacions,

com per exemple el que s’ha d’entendre per disciplina pressupostària, està

subjecta a una sèrie de matisacions que obren tants interrogants com els

que es pretén tancar. Per això hem de concloure que el valor del consens

de Washington està tant en ell mateix com en una sèrie de principis de

caràcter més general. Aquests principis representen els punts cardinals
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entre els quals es mou el consens de Washington, i estan molt ben recollits

en dos treballs de Guitián inclosos en aquesta obra, especialment en la con-

ferència que va pronunciar a Alacant.

Aquests quatre punts cardinals són la disciplina, la reforma econòmi-

ca, la transparència i la responsabilitat. Com assenyala Guitián, la disciplina

l’hem d’entendre aplicada no tan sols als agents econòmics, especialment al

sector públic, sinó també al mercat. Però el consens de Washington és, en

realitat, alguna cosa més. És l’aplicació estricta de la disciplina a la pròpia

política econòmica. Clarament, la disciplina és condició sine qua non per

establir una cultura de l’estabilitat digna d’aquest nom. El consens de

Washington enumera diversos components d’aquesta disciplina. El cercle

queda perfectament tancat.

La disciplina comporta l’assumpció de responsabilitats per part de

tots els agents econòmics. El sentiment moral de pertànyer a una comunitat

d’interessos compartits és fonamental per generar una vivència activa de

responsabilitats. Però també ho és comptar amb un esquema de pràctiques

considerades acceptables i convenients per part de la societat. En aquest

sentit, el consens de Washington estableix els punts de referència que són

bàsics per poder considerar que s’assumeixen les responsabilitats de les

polítiques econòmiques del nostre temps.

Dins de les responsabilitats que busca el consens de Washington

n’hi ha una de fonamental: moure a l’acció per dur a terme les reformes

necessàries, sobretot en el context d’Amèrica Llatina, encara que els plante-

jaments són aplicables més en general. Aquest és l’aspecte més dinàmic i

motivador del consens. És un receptari per a l’acció i, alhora, perquè tingui

una continuïtat, ja que en tot moment constitueix una vara per mesurar el

que s’ha aconseguit i el que encara falta.

Amb un conjunt de regles, el consens de Washington també esta-

bleix un ambient de transparència econòmica. No tan sols perquè les

normes la continguin de manera ineludible, sinó també perquè la matei-
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xa existència d’un receptari és un mirall on podem mirar a l’hora de jut-

jar l’activitat econòmica dels països. Desgraciadament, l’experiència

demostra que la transparència que es podria esperar d’un disseny com el

consens de Washington s’ha relegat molt en relació amb les expectatives

que s’hi havien dipositat. Per això, com veurem en l’apartat següent, la

transparència, separada del consens de Washington, ha adquirit una enti-

tat pròpia com a instrument per a la prevenció de les crisis econòmi-

ques.

4. Les crisis econòmiques i el consens 
de Washington

La crisi de Mèxic de desembre de 1994 i, sobretot, la posterior que

va començar a Àsia l’estiu de 1997, han representat una convulsió tan

important del sistema econòmic internacional que moltes idees i convic-

cions n’han resultat afectades. En aquest sentit, la pregunta rellevant és 

la de saber fins a quin punt aquestes crisis han afectat el consens de

Washington.

La resposta és que, essencialment, molt poc. Hi ha hagut, és clar,

reaccions proteccionistes, tant en el camp comercial com en el financer,

però la seva magnitud ha estat reduïda. Fins i tot es podria dir, com a contra-

partida del que s’ha dit abans, que, en algun aspecte, el consens n’ha sortit

reforçat. Per exemple, hi ha hagut una acceptació més gran dels tipus de

canvi competitius en diversos països que havien permès que els tipus de

canvi vinculats al dòlar perdessin competitivitat.

Així, doncs, en relació amb el consens de Washington, l’actual crisi

no l’ha invalidat ni li ha reduït l’operativitat de forma sensible. El que sí que

ha fet és mostrar-ne clarament la insuficiència, des del punt de vista de les

exigències de la globalització sobre les polítiques econòmiques nacionals.

Aquestes polítiques eren presents en el consens de Washington (tipus de

canvi, liberalització comercial, etc.), però els problemes que han emmarcat
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les crisis recents han posat en relleu altres elements que, sens dubte, hau-

rien de formar part d’un consens, si encara s’hagués de redactar.

Aquests aspectes nous i fonamentals són tres, i estan continguts en

la declaració del Grup dels Set (G-7), del 30 d’octubre de 1998, que s’inclou

com a apèndix d’aquest capítol introductori. Aquests tres nous elements

són:

– la transparència de la informació econòmica,

– el reforçament de la supervisió del sector financer, i

– una nova estratègia davant els moviments de capitals.

El primer punt és el de la transparència que, en realitat, no és nou, i

sobre el qual ja hem anat insistint des de la crisi mexicana de 1994. Hi ha,

no obstant això, dos aspectes que sí que són nous en la declaració del G-7.

D’una banda, l’exhortació a la transparència va adreçada a tots els agents

econòmics, i tant al sector privat com al públic. Fins i tot s’estén al Fons

Monetari Internacional i a les altres institucions multilaterals. El que es pre-

tén és fomentar tant com es pugui la fiabilitat, la difusió i la veracitat de la

informació econòmica.

La segona novetat important en relació amb les exhortacions ante-

riors en pro de la transparència informativa és que ara aquesta es basi en

una sèrie de codis internacionals de conducta i de pràctiques econòmi-

ques. Així, el text es refereix a un codi de bones pràctiques en el terreny de

la transparència fiscal, a un altre de la mateixa naturalesa sobre les políti-

ques monetàries i financeres, a l’adopció de normes i criteris de comptabili-

tat generalment acceptats, etc. En altres paraules, la transparència ha de

tenir, segons l’enfocament del G-7, uns punts de referència constituïts per

un conjunt de regles de funcionament que estableixin una espècie de xarxa

de compromisos per actuar d’acord amb uns estàndards acceptats per tots

els països.
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El segon ingredient del menú proposat pel G-7 està constituït per un

reforçament de la supervisió del sector financer. Per això s’apel·la a la coor-

dinació de les institucions internacionals i de les autoritats nacionals per-

què desenvolupin unes polítiques destinades a promoure l’estabilitat i a

reduir el risc en el sistema financer internacional. S’al·ludeix a la necessitat

d’estendre aquesta supervisió més estricta als hedge funds i als anomenats

paradisos fiscals. Òbviament, aquesta supervisió reforçada no seria possible

sense el pas previ d’una major transparència a la qual he fet referència

abans.

L’estratègia que han d’adoptar els països davant els moviments de

capitals, en particular la dirigida al procés de la seva liberalització, consti-

tueix el tercer punt important de la posició presentada pel document del

G-7. En aquest tema es recull bona part del que s’havia incorporat en el

comunicat final de la reunió del Comitè Provisional del Fons Monetari

Internacional, que es va celebrar a principis d’octubre de 1998. Concre-

tament, es reconeix que l’obertura dels països emergents als mercats de

capitals, un objectiu digne de ser perseguit des de la perspectiva de l’efi-

ciència i el benestar econòmics, s’ha de fer amb molt de compte, és a dir,

de manera prudent i a un ritme i una seqüència adequats. Els sectors finan-

cers interns i la seva supervisió han d’estar suficientment desenvolupats

perquè sigui possible aquesta obertura amb èxit, afegeix el document. No

hi ha dubte que s’està imposant una visió més prudent i gradual de com

els països emergents han d’inserir-se en la dinàmica dels mercats financers

internacionals.

En definitiva, el document del G-7 posa en relleu les creixents

exigències que la globalització i, en particular, el funcionament dels mercats

financers internacionals en el seu format actual representa per als agents

econòmics i per a les polítiques econòmiques. No hi ha dubte que els tres

aspectes que hem assenyalat –una major transparència, un reforçament de

la supervisió del sector financer i una estratègia prudent i gradual davant
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els moviments de capitals– són elements tan importants per lluitar contra

les crisis sistèmiques que un consens de Washington actualitzat els hauria

d’incorporar.
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Fons Monetari Internacional

Declaració dels Ministres de Finances i els Governadors dels

Bancs Centrals del G-7

1. Els problemes econòmics que es van iniciar l’any passat a Àsia

han posat de manifest debilitats en els països emergents i en el sis-

tema financer internacional.

2. En la reunió celebrada a Washington el 3 d’octubre, nosaltres,

els Ministres de Finances i els Governadors dels Bancs Centrals dels

països del G-7, vam acordar que era de summa importància coo-

perar encara més entre nosaltres per afrontar els reptes que plante-

ja la situació actual i col·laborar amb rapidesa en una àmplia

gamma de reformes per tal d’enfortir el sistema financer interna-

cional. Avui, els nostres líders han anunciat un acord sobre una

sèrie de mesures de seguiment amb aquesta finalitat que s’aplica-

ran al més aviat possible.

FER FRONT ALS REPTES DE LA SITUACIÓ ACTUAL

3. Ens alegrem de l’evolució positiva que ha tingut lloc des de la

reunió del 3 d’octubre. Com vam declarar després de la reunió,

reafirmem el nostre compromís per crear o mantenir les condi-

cions necessàries per a un creixement vigorós impulsat per la

demanda interna i per a l’estabilitat financera en cada una de les

nostres economies. Les autoritats mantindran la seva vigilància a

la vista del canvi en la balança de riscos a escala global. També

s’han produït avenços importants en diversos àmbits:

I) Ens felicitem de les mesures positives que s’han adoptat per

aplicar l’increment de les quotes de l’FMI i del Nou Règim de

Préstecs. Instem perquè s’apliquin al més aviat possible.
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Conjuntament facilitarem a l’FMI recursos addicionals valorats

en 90.000 milions de dòlars que s’utilitzaran per garantir l’esta-

bilitat del sistema financer internacional.

II) En concertació amb els nostres socis, també ens comprome-

tem a complementar els recursos del Fons quan sigui necessari

mitjançant l’activació del Nou Règim de Préstecs i el Règim

General de Préstecs.

III) A Europa caldrà continuar les reformes estructurals i a

l’Europa continental caldrà preparar-se per a l’euro i reduir la

desocupació per donar suport a condicions que condueixin a

una sòlida demanda interna.

IV) Al Japó s’acaba d’adoptar una legislació relativa al sector

bancari que constitueix un important pas endavant en el procés

d’enfortiment del sistema financer. Les autoritats japoneses han

deixat clara la seva intenció d’adoptar amb caràcter urgent els

canvis essencials i les mesures efectives per completar el procés,

entre elles la recapitalització dels bancs en unes condicions ade-

quades.Aquestes mesures, juntament amb l’increment sostingut

de la demanda interna, constitueixen una condició indispensa-

ble per restaurar la confiança dels mercats i per al creixement,

no tan sols al Japó, sinó a tota la regió asiàtica.

V) Als EUA serà important mantenir polítiques sòlides que pro-

moguin el creixement i una baixa inflació.

VI) Els compromisos adoptats pel Govern de Brasil en matèria

de polítiques, en el suport dels quals col·laborarem tota la comu-

nitat internacional.

VII) Els avenços aconseguits en nombrosos països asiàtics per

establir els fonaments de la recuperació.
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VIII) En resposta a les actuals circumstàncies excepcionals en

els mercats internacionals de capitals, hem acordat que es

requereixen uns règims enfortits per tractar el contagi.

– L’element principal serà l’establiment d’una facilitat ampliada

de l’FMI que proporcionarà una línia de crèdit contingent a

curt termini a aquells països que duguin a terme polítiques

fermes aprovades per l’FMI. Es podrà recórrer a aquesta facili-

tat en èpoques de necessitat, i comportarà uns tipus d’interès

adequats, com també uns venciments més reduïts.

– La facilitat anirà acompanyada d’una participació adequada

del sector privat.

– En circumstàncies adequades, la facilitat es podrà comple-

mentar, en casos individuals, amb un finançament bilateral

contingent activat juntament amb la facilitat de l’FMI. Cada

un dels governs del G-7 i altres governs interessats decidiran

en cada cas si proporcionen aquest finançament bilateral.

IX) També ens alegrem de la creació de la facilitat d’emergència

del Banc Mundial, destinada a proporcionar finançament addi-

cional en condicions especials als grups socials més vulnerables

i a reestructurar el sector financer. Ens congratulem dels aven-

ços que ha fet el Banc Mundial en el desenvolupament d’aques-

ta facilitat.També donem suport a un ús més actiu de les garan-

ties creditícies per fomentar una major participació del sector

privat en el finançament dels mercats emergents.

REFORMES DEL SISTEMA FINANCER INTERNACIONAL

4. Després d’unes deliberacions detallades, en què també van parti-

cipar companys d’altres economies de mercat industrialitzades i
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emergents, nosaltres, els Ministres de Finances i els Governadors

dels Bancs Centrals dels països del G-7, hem acordat les següents

reformes concretes per enfortir el sistema financer internacional.

Hem acordat tirar endavant aquestes reformes a través de les nos-

tres pròpies actuacions i en les institucions i els fòrums financers

internacionals adequats.Aquestes reformes estan destinades a: aug-

mentar la transparència i l’obertura del sistema financer interna-

cional; establir i difondre principis, normes i codis de conducta

internacionals; enfortir els incentius per al compliment de les nor-

mes internacionals; i enfortir l’ajuda oficial per assistir els països

en desenvolupament a reforçar les seves infraestructures econòmi-

ques i financeres. També inclouen polítiques i processos destinats a

garantir l’estabilitat i a millorar la vigilància del sistema financer

internacional. Finalment, pretenen reformar les Institucions Finan-

ceres Internacionals com l’FMI, i aprofundir alhora en la coopera-

ció entre els països industrialitzats i els països en desenvolupament.

PREVENCIÓ DE CRISI

Transparència i procediments d’elaboració de polítiques

5. Hem acordat que cal una major transparència i obertura en les

operacions financeres dels diferents països, institucions financeres,

societats i institucions financeres internacionals. La pedra angular

per a això són uns principis, unes normes i uns codis de conducta

més sòlids i amplis acordats a escala internacional, així com l’ex-

tensió de la vigilància internacional pel que fa a la seva aplicació.

6. Hem acordat que el sector públic ha d’oferir una major trans-

parència a l’hora d’elaborar les polítiques econòmiques i a l’hora

de la publicació d’estadístiques i dels principals indicadors. Per a

això ens comprometem a:
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I) complir el Codi de Conducta sobre Transparència Fiscal de

l’FMI;

II) complir el Codi de Conducta sobre Polítiques Monetàries i

Financeres acordat internacionalment. Instem l’FMI perquè

completi ràpidament els seus treballs sobre el Codi per a les reu-

nions de la primavera de 1999;

III) difondre una informació periòdica i oportuna sobre la posi-

ció total de liquiditat en divises dels nostres sectors públics i

col·laborar per millorar la recopilació i difusió d’informació

similar relativa al sector financer i de les empreses; i

IV) donar suport als esforços en curs de l’FMI per prendre deci-

sions, a finals de 1998, sobre les mesures per enfortir l’SDDS,

entre elles la difusió d’una informació més completa sobre

reserves i la millora de les estadístiques relatives al deute extern

i a la posició internacional d’un país en matèria d’inversions.

7. Es requereixen unes normes similars de transparència per al

sector privat. Instem:

I) l’OCDE perquè, prèvia consulta al Banc Mundial i a d’altres

organismes de regulació, completi ràpidament els seus treballs

sobre un Codi de Principis de Gestió Adequada i Estructura Em-

presarial per a la reunió ministerial de maig de 1999;

II) la IASC perquè finalitzi, a principis de 1999, una proposta

relativa a tota una gamma de normes comptables acordades

internacionalment. IOSCO, IAIS i el Comitè de Basilea haurien

de completar a temps una revisió d’aquestes normes; i

III) els comitès pertinents amb seu al BPI, en conjunció amb els

països amb mercats emergents, autoritats nacionals i altres orga-

nismes pertinents públics i privats, perquè examinin la qüestió

27LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON ■



de normes adequades de transparència i publicació per a les ins-

titucions financeres del sector privat que participen en els fluxos

internacionals de capital, com els bancs d’inversió, els fons d’in-

versió d’alt risc («hedge funds») i altres inversors internacionals.

8. Ens comprometem a intentar garantir que les institucions del

sector privat dels nostres països compleixin aquests principis, nor-

mes i codis de conducta.

9. Instem:

I) tots els països participants en els mercats globals de capitals

perquè es comprometin de manera semblant en el compliment

d’aquests codis i normes acordats internacionalment;

II) l’FMI perquè supervisi, en estreta col·laboració amb els orga-

nismes de regulació, l’aplicació d’aquests codis i normes com a

part de les seves activitats normals de vigilància d’acord amb

l’article IV;

III) l’FMI perquè publiqui de manera oportuna i sistemàtica,

mitjançant un Informe de Transparència, els resultats de la seva

activitat de vigilància respecte al grau en què cada un dels paï-

sos membres compleix els codis i normes de transparència i

publicació reconeguts internacionalment; i

IV) el Fons, el Banc Mundial, l’OCDE i les organitzacions interna-

cionals de regulació i supervisió perquè col·laborin estretament

entre si per assessorar i, si fa al cas, assistir els països per ajudar-

los a complir aquests codis i normes acordats internacionalment.

Estabilitat del sistema financer internacional

10. Hem acordat que es requereixen uns processos millors per

supervisar i fomentar l’estabilitat del sistema financer i perquè les 
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institucions financeres internacionals, en estreta col·laboració

amb els organismes internacionals de regulació i supervisió,

duguin a terme la vigilància dels sectors financers nacionals i dels

seus règims de regulació i supervisió amb tota la informació perti-

nent accessible.

11. Consegüentment, hem acordat que:

I) donarem suport a la creació d’un procés per enfortir la

vigilància del sector financer mitjançant els coneixements i

experiències nacionals i internacionals en matèria de regula-

ció i supervisió, fins i tot a través d’un procés de revisió entre

pars, i l’activitat de regular la vigilància de l’FMI sobre els seus

països membres, d’acord amb l’article IV;

II) reunirem, amb aquesta finalitat, les principals institucions

internacionals i autoritats nacionals que intervenen en l’estabi-

litat del sector financer perquè cooperin i coordinin millor les

activitats de gestió i d’elaboració de polítiques per fomentar l’es-

tabilitat i reduir el risc sistèmic en el sistema financer interna-

cional i perquè intercanviïn informació de manera més sis-

temàtica sobre els riscos del sistema financer internacional.

En la reunió del 3 d’octubre vam demanar al Dr. Tietmeyer que

consultés els organismes internacionals pertinents sobres aquestes

reformes i estem a l’espera de les conclusions.

12. Fem una crida als altres països que participen en el mercat

global de capitals perquè donin ple suport a la creació i funciona-

ment d’aquest procés.

13. Ens comprometem a enfortir en els nostres propis països l’as-

pecte regulador dels sistemes de gestió de riscos i normes caute-

lars de les institucions del sector financer; en particular, l’estudi
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de les conseqüències que es deriven del funcionament de les orga-

nitzacions financeres internacionals palanquejades, incloent-hi

els fons marginals d’inversió i les institucions extraterritorials.

S’han de buscar mitjans adequats per fomentar el compliment de

les normes acordades internacionalment per part dels centres

financers extraterritorials. Fem una crida als altres països que

participen en els mercats globals de capitals perquè adoptin

mesures similars.

14. Així mateix, com a part del procés per al desenvolupament 

d’una millor manera de respondre a les crisis, instem:

I) el sector privat perquè adopti «clàusules d’acció col·lectiva»

en favor de règims de solució més ordenats, i considerarem l’ús

d’aquestes clàusules en les nostres emissions sobiranes i para-

sobiranes d’obligacions;

II) el Banc Mundial perquè, en cooperació amb l’FMI i amb

altres bancs multilaterals de desenvolupament, col·labori amb

els seus membres per establir règims efectius d’insolvència i

entre creditors i deutors;

III) l’FMI perquè avanci, en condicions dissenyades amb molt

de compte i cas per cas, en la seva política, refermada recent-

ment, de préstecs per al pagament de retards. Donarem instruc-

cions als nostres directors executius perquè supervisin minu-

ciosament l’aplicació d’aquesta política en l’entorn actual; i

IV) el sector privat perquè utilitzi la seva experiència en

alguns països amb mercats emergents per desenvolupar meca-

nismes contingents de finançament basats en el mercat, les

condicions del qual podrien oferir o bé una major flexibilitat

de pagament o bé la garantia de nou finançament en cas 

30 ■ LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON



d’una evolució adversa del mercat. El sector privat ha de parti-

cipar igualment en la gestió de la crisi i en la seva solució.

15. Recomanem que l’obertura dels mercats de capitals en les eco-

nomies emergents s’ha de dur a terme d’una manera més prudent

i ben organitzada si es vol que aquests països es beneficiïn d’una

integració més estreta en l’economia global. En particular, els sec-

tors financers i els règims de regulació i supervisió han de ser

sòlids i adequats per afrontar el risc. Les institucions financeres

internacionals haurien de tenir un paper constructiu en el procés

d’obertura ordenada del compte de capitals.

16. Hem acordat que, en temps de crisi, s’ha de prestar més aten-

ció a l’efecte que l’ajust econòmic té sobre els grups socials més

vulnerables. Per això fem una crida al Banc Mundial perquè

desenvolupi de forma urgent uns principis generals de conducta

en matèria de política social, prèvia consulta a d’altres institu-

cions pertinents. Aquests principis s’haurien de basar en l’elabora-

ció de programes d’ajust en resposta a les crisis.

REFORMA DE L’FMI

17. Com van destacar els nostres directors executius a l’FMI, hem

acordat donar suport a una gamma més àmplia de reformes per

augmentar l’efectivitat de l’FMI, incloent-hi la transparència i res-

ponsabilitat, els canvis en les polítiques de préstecs, en les condi-

cions dels préstecs i les millores de les condicions.

18. En particular, instem

I) les IFI perquè adoptin una posició en favor de l’alliberació

d’informació, tret del cas en què això pugui comprometre la

confidencialitat; i
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II) l’FMI perquè desenvolupi mecanismes formals per a l’ava-

luació sistemàtica –incloent-hi les aportacions externes– de l’e-

fectivitat de les seves operacions, programes, polítiques i proce-

diments.

PRÒXIMES MESURES

19. Hem acordat adoptar immediatament les mesures a les quals

ens hem compromès, que enfortiran els aspectes fonamentals del

sistema financer internacional i ajudaran els països afectats per la

crisi a trobar una via per sortir de les dificultats actuals.

20. A més, hem d’ampliar els nostres esforços encaminats a enfor-

tir el sistema financer internacional. El nostre objectiu consisteix a

crear un sistema financer internacional per al segle XXI que aprofi-

ti tots els avantatges dels mercats i els fluxos de capital a escala

global, que minimitzi el risc de trastorns i que protegeixi millor els

més vulnerables, alhora que promogui l’estabilitat monetària

internacional que constitueix un element d’un sistema financer

internacional estable. Posarem en marxa treballs sobre una sèrie

d’àmbits importants per determinar mesures concretes comple-

mentàries per enfortir l’arquitectura financera internacional.

Aquestes  mesures inclouran:

I) estudiar, a més de les mesures descrites anteriorment, la pos-

sibilitat d’una regulació cautelar reforçada en els països indus-

trials per fomentar una anàlisi sòlida i una ponderació minu-

ciosa dels riscos i recompenses, incloent-hi la consideració de

normes adequades en matèria de transparència i publicació

per a tots els participants en els mercats financers;

II) enfortir encara més la regulació cautelar i els sistemes

financers en els mercats emergents mitjançant l’estudi de la
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possibilitat d’aplicar mesures per augmentar la capacitat de

recuperació dels sistemes financers i per fomentar l’adopció de

normes i codis de conducta internacionals, per exemple, mit-

jançant la maximització de les disciplines de mercat i altres

mitjans legals i reguladors per motivar els països perquè adop-

tin i facin complir les normes i pràctiques internacionals;

III) considerar els elements necessaris per mantenir uns

règims de tipus de canvi sostenibles en els mercats emergents,

incloent-hi polítiques macroeconòmiques coherents que pro-

moguin l’estabilitat en cada un d’aquests països i en la totali-

tat del sistema;

IV) desenvolupar noves formes de resposta a les crisis explo-

rant les possibilitats de les noves estructures per al finança-

ment oficial, les condicions del qual hauran de reflectir més bé

l’evolució dels mercats moderns, i mitjançant l’estudi de nous

procediments per a la coordinació dels organismes internacio-

nals i de les autoritats nacionals pertinents i per a una partici-

pació més gran del sector privat en els compromisos per conte-

nir i solucionar les crisis, fins i tot mitjançant l’ús de tècniques

de finançament innovadores;

V) avaluar les propostes destinades a enfortir l’FMI per millorar

els seus programes i procediments en matèria de prevenció i solu-

ció de crisis; i avaluar les propostes per enfortir el Comitè Interí i

el Comitè de Desenvolupament de l’FMI i del Banc Mundial; i

VI) minimitzar el cost humà de les crisis financeres i promou-

re l’adopció de polítiques que protegeixin millor els grups

socials més vulnerables.

21. La reforma del sistema financer internacional reflecteix l’in-

terès de tots els països, i tots ells han de participar en aquest pro-
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cés. Per això ens comprometem a celebrar àmplies consultes en

tota la comunitat internacional, en particular als països amb mer-

cats emergents i a d’altres països industrialitzats, per establir un

consens ampli en suport de la present declaració i per animar els

altres perquè adoptin mesures similars. Per a això:

I) sol·licitarem a les institucions i organitzacions internacio-

nals pertinents que traslladin aquestes propostes a la direcció i

que ens presentin informes a temps per a les reunions de pri-

mavera; i

II) debatrem aquestes qüestions en altres fòrums internacio-

nals adequats, entre els quals el Comitè Interí.

22. Ens reunirem quan calgui per supervisar els avenços previstos

en la reunió de Washington. Informarem els Caps d’Estat i de

Govern del G-7 abans de la reunió de Colònia sobre:

I) l’efecte de les mesures immediates adoptades per restaurar

l’estabilitat del sistema financer internacional;

II) els progressos aconseguits en l’aplicació de les reformes del

sistema per millorar la transparència i evitar les crisis, que

hem acordat i es descriuen anteriorment; i

III) les nostres propostes d’actuació en aquests àmbits per a tre-

balls futurs, que es descriuen amb anterioritat.
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«Al final del segle dinou i principi

del segle vint, els problemes diaris eren d’u-

na naturalesa que conduïen els economis-

tes... a dedicar poca atenció a les fluctua-

cions cícliques a curt termini. Des de la

Gran Depressió dels anys trenta, aquest

èmfasi ha canviat. Ara els economistes ten-

deixen a concentrar l’atenció en els fenò-

mens cíclics i actuen i parlen com si qualse-

vol millora, per petita que sigui, de contro-

lar el cicle justifiqui qualsevol sacrifici, per

gran que sigui, en termes d’eficiència a

llarg termini, o de les perspectives de creixe-

ment del sistema econòmic.» (èmfasi afegit)

Milton Friedman
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Manuel Guitián(**)

(*) Aquest article ha servit de base per a una conferència pronunciada a les XII Jornades d’Alacant sobre Economia
Espanyola el 24 d’octubre de 1997, i serà publicat en les actes d’aquestes jornades.
(**) Director del Departament d’Afers Monetaris i Canviaris de l’FMI.



1. Introducció

L’observació de Milton Friedman que acabo de citar és possiblement

més vàlida avui que no quan va ser publicada fa gairebé mig segle.(1) La cita

té rellevància perquè identifica directament la reducció que s’ha anat pro-

duint en l’horitzó temporal de l’anàlisi econòmica, si més no, de la vincula-

da a temes pràctics de política econòmica. És cert que es continua reconei-

xent l’existència de problemes de mig i llarg termini, però la importància

que se’ls atribueix en el procés de presa de decisions en política econòmi-

ca és relativament limitada.

Possiblement la racionalització més coneguda de la tendència indi-

cada per Friedman és la famosa dita de Keynes que «a llarg termini, tots

estem morts.»(2) No obstant això, no hi ha dubte que aquesta tendència

reflecteix una mescla d’interessos individuals i socials que canvia al llarg

del temps o, per dir-ho d’una altra manera, una combinació d’interessos que

reflecteix percepcions diferents d’un problema de distribució intergenera-

cional. I, alhora, els canvis en aquestes percepcions responen a una multi-

tud de factors, entre els quals es pot destacar l’estat de desenvolupament de

la societat i els factors de motivació dels diversos grups socials que la com-

ponen.(3) Dit en poques paraules, la taxa de preferència temporal (rate of

time preference) és una variable complexa que reflecteix la interacció d’im-

pulsos individuals amb consideracions socials, i aquesta interacció varia

amb el temps.

El tema de distribució intergeneracional i la variació històrica de

com es perceben els termes d’intercanvi entre una generació i les següents

exigirien una conferència pròpia i no és el meu propòsit examinar-ho ara.
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(1) Vegeu «A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability»,American Economic Review (juny de 1948), inclòs
a Milton Friedman (1953).
(2) En fer aquesta afirmació, Keynes estava expressant la seva falta de satisfacció amb la situació oposada, és a dir, amb
l’excessiva atenció que, segons ell, els economistes prestaven al llarg termini, vegeu Keynes (1924).
(3) El tractat clàssic del procés de motivació de grups socials continua sent el de Mancur Olson (1965).Aquest mateix
autor ha utilitzat l’enfocament analític de la lògica de l’acció col·lectiva per estudiar l’evolució de les nacions; vegeu
Mancur Olson (1982).



Són assumptes que tenen importància, sens dubte, atesa la influència que

exerceixen sobre la determinació dels períodes de temps que interessen a

una societat a l’hora de prendre decisions. El que m’interessa subratllar és

que, com va assenyalar Friedman, aquests períodes s’han anat escurçant al

llarg del nostre segle. I aquesta tendència fa que les solucions dels proble-

mes econòmics que inevitablement sorgeixen siguin típicament de curt ter-

mini, i que moltes, o un nombre important d’elles, serveixin per resoldre el

problema immediat, però, sovint, en el procés incorre el risc de crear difi-

cultats en el futur. Un entorn d’aquesta naturalesa, per explicable que sigui

en termes d’horitzons polítics dels governs, no contribueix a una evolució

ordenada i estable de l’economia.

El meu tema és, avui, la cultura de l’estabilitat, uns termes (cultura

i estabilitat) que porten implícita una dimensió temporal. I aquesta dimen-

sió, clarament, no és de curt termini. L’establiment, la instal·lació d’una cul-

tura, sigui quina sigui, requereix un període prolongat de temps per merèi-

xer aquesta qualificació. I, per si mateix, el concepte d’estabilitat implica

un grau raonable de longevitat. Al capdavall, ¿com es pot considerar «esta-

ble» una situació que no dura? I si no dura, ¿és raonable esperar que serveixi

de base a «una cultura»?

Aquestes consideracions m’han dut a enfocar el tema des d’un horit-

zó històric ampli, que dividiré en els tres períodes temporals bàsics: el pas-

sat, que és tan llarg que el tractaré breument; el present, que és tan curt que

l’examinaré amb detall; i el futur, que és tan incert que el contemplaré amb

una mescla de precaució i esperit d’aventura.

2. El passat

L’ahir de la història, definible almenys per on acaba, és tan extens

que, en qualsevol cas, requereix alguna acotació. Un examen de l’ahir des

de la perspectiva del tema de la cultura de l’estabilitat és clarament suscep-

tible de múltiples variants. Potser per deformació professional, he decidit
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concentrar el meu examen sobre la base de les oscil·lacions en el valor del

diner, és a dir, entorn de les oscil·lacions dels índexs de preus en una econo-

mia.(4) Si bé aquesta perspectiva pot semblar estreta, de fet, no ho és tant en

la mesura en què l’evolució dels índexs de preus acostuma a coincidir bas-

tant aproximadament amb els moviments de variables nominals importants

en una economia, com ara el grau d’ingressos i de despesa addicionals i de

la riquesa nominal.(5)

Des de la perspectiva de l’evolució dels índexs de preus, a penes hi

ha dubte que el segle vint passarà a la història com un dels períodes més

inflacionistes de tots els que s’han registrat.Aquesta avaluació està implícita

en una de les publicacions recents del Fons Monetari Internacional (FMI),

on s’afirma el següent:

«La inflació sostinguda és un fenomen relativament modern. Fins

a la Primera Guerra Mundial, l’experiència internacional es caracterit-

zava per l’estabilitat dels preus a llarg termini: essencialment, els preus

mitjans fluctuaven al voltant d’un índex estacionari, amb períodes d’in-

flació –típicament relacionats amb les guerres– compensats generalment

amb períodes de deflació.»(6)

Aquesta és una visió generalment acceptada i es basa en una compa-

ració de les experiències del nostre segle amb les de l’anterior. Però en un

context històric més ampli, la qüestió no està tan clara ja que amb anteriori-

tat a la nostra època han tingut lloc episodis inflacionistes importants i

durables. Potser l’episodi més conegut i estudiat d’aquests períodes previs

des de la perspectiva de la inflació sigui el del segle setze, típicament rela-
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(4) Aquesta és una de les definicions més correntment acceptades. Altres possibles definicions del valor del diner
serien el seu preu en termes d’altres monedes (el tipus de canvi) o el preu en el present en termes del futur (el tipus

d’interès).
(5) Els estudis històrics de l’evolució de preus i d’altres variables econòmiques nominals són massa nombrosos per ser
citats aquí. D’interès particular per a una audiència espanyola són els d’Earl J. Hamilton (1934 i 1947). En aquesta expo-
sició del passat he utilitzat, com a una de les fonts, una obra recent de David Hackett Fischer (1996), per l’interès espe-
cial en el tema que avui tractaré.
(6) Vegeu Fons Monetari Internacional (octubre de 1996).



cionat amb l’afluència de metalls preciosos portats per Espanya procedents

de les seves colònies americanes.(7) Però aquests dos períodes històrics d’in-

flació no són els únics.

En un estudi recent on s’analitza la relació de les revolucions de

preus amb el ritme de la història, David Hackett Fischer presenta una

evidència raonable de l’existència de dos períodes d’inflació addicionals als

dels segles setze i vint. El primer, que denomina la revolució de preus en

l’Edat Mitjana, s’estén des de final del segle dotze i continua al llarg del

segle tretze. I el segon –la revolució de preus del segle divuit– comença

aproximadament el 1730 i culmina en l’època de la Revolució Francesa

(1789).(8) A primera vista, el gran cop de brotxa d’aquest llibre sobre la infla-

ció és prometedor, no tan sols perquè l’evolució dels preus al llarg del

temps és un tema que es presta a la recerca de regularitats o de tendències

subjacents bàsiques, sinó també per l’èmfasi que l’autor posa en la

importància de la quantificació en els estudis històrics.

A l’efecte de la meva exposició, l’anàlisi històrica dels episodis d’in-

flació estudiats és menys important que la identificació empírica de les

característiques comunes a tots ells. Per cert que aquest interès particular

és convenient, ja que la rellevància de l’estudi és més empírica que analíti-

ca.(9) Aquestes característiques mostren que les alces de preus no exhibei-

xen un patró cíclic i difereixen tant en durada com en velocitat, en magni-

tud i en moment. Però dins d’aquestes diferències, els episodis mostren cer-

tes propietats empíriques comunes. A més de seguir una estructura d’ona-

des, totes les revolucions o revoltes comencen de manera semblant: amb

petits increments de preus, aparentment fenòmens de curt termini i perce-
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(7) Els estudis ja citats d’Earl J. Hamilton són clàssics en aquest període. Però vegeu, també, Jaume Vicens Vives
(1969).
(8) La inflació es mesura basant-se en tres sèries de preus i en el d’una cistella de béns de consum a Anglaterra. I en com-
paració amb les experiències dels segles XVI i XX, l’episodi medieval i, fins  a cert punt, el del segle XVIII es poden qua-
lificar més aviat de «revoltes» que d’autèntiques revolucions de preus.
(9) Vegeu, per exemple, l’excel·lent ressenya crítica de Paul Krugman (1997) sobre el treball de Hackett Fischer (1997).
Aquesta ressenya ressalta la importància del llibre com a font de dades i de fets històrics, així com de guia bibliogràfica,
però també indica les limitacions de l’anàlisi d’aquests fets.



buts com a tals, que subsegüentment exhibeixen una tendència prolonga-

da, secular. A aquesta primera etapa, li segueix una ruptura clara amb els

índexs de preus observats anteriorment, i això porta els agents econòmics

a reconèixer, en una tercera fase, que s’enfronten a la inflació com una

tendència sostinguda. Així, doncs, s’arriba a una quarta etapa en què el pro-

cés inflacionari s’institucionalitza i perdura.

Dins aquest marc general, sorgeixen després aspectes que són

importants des de l’angle del concepte d’estabilitat. Els desequilibris fona-

mentals que estaven darrere les alces sostingudes de preus condueixen

eventualment a desencadenar forces per contenir i revertir el procés. Així

es produeixen caigudes de preus i una estabilització dels índexs que con-

dueixen a la desaparició de la inflació com a factor a llarg termini. Així,

doncs, en la terminologia de Hackett Fischer, la revolució de preus de l’Edat

Mitjana va anar seguida per l’equilibri del Renaixement; la revolució del

segle setze, per l’equilibri de la Il·lustració i la revolució del segle divuit

per l’equilibri victorià.

En resum, l’argumentació bàsica és que tots aquests episodis infla-

cionistes persistents van començar lentament, amb unes pujades de preus

relativament moderades que s’incrementen progressivament, es perceben

com a inflacions i s’institucionalitzen. Eventualment, els desequilibris subja-

cents generen una inestabilitat creixent, el procés entra en crisi i aquesta

crisi comporta decisions i accions dirigides a la recuperació de l’estabilitat

i, d’aquesta manera, es constitueixen les bases per a uns períodes d’equilibri

de preus relativament llargs.(10)

Són característiques rellevants d’aquest esbós traçat a grans trets

les diferències en els ritmes de canvi dels preus entre un episodi i el

següent: les pujades són cada vegada més grans i es concentren cap a

40 ■ LA CULTURA DE L’ESTABILITAT

(10) La uniformitat de la interpretació de tots aquests episodis és discutible, com a mínim per dues raons: el poc pes
atorgat a les conseqüències de la Revolució Industrial en l’àmbit econòmic i social, i la falta de reconeixement de l’e-
xistència de cicles econòmics, un fenomen de particular importància en economies monetitzades, el funcionament de
les quals està basat en fluxos crediticis. Per a més detall vegeu Paul Krugman (1997).



final del període, amb la qual cosa la seva institucionalització té lloc a

nivells progressivament elevats. En contrast, l’amplitud de les fluctua-

cions decau amb cada episodi i la capacitat d’absorció del fenomen aug-

menta amb cada nova revolució, si bé totes van tenir unes repercussions

socials importants.

Dins d’aquesta panoràmica secular s’entreveuen certes irregulari-

tats: els fenòmens inflacionistes sostinguts triguen a ser percebuts; quan es

perceben, tendeixen a ser institucionalitzats i, a mesura que les conseqüèn-

cies negatives es manifesten amb una claredat més gran, sorgeixen reac-

cions per estabilitzar la situació; i així s’arriba a un equilibri prolongat:

setanta anys cada un en el període del Renaixement i en el de la Il·lustració,

i uns setanta-cinc en l’època victoriana.Tot això tendeix a tenir lloc a uns

ritmes d’inflació progressivament elevats i a nivells de preus més alts en

cada període subsegüent.

Gairebé resulta inevitable deduir de tota aquesta anàlisi que cada

procés inflacionista ha generat la seva pròpia cultura de l’estabilitat, una

deducció sens dubte atractiva perquè sembla que confirmi que qualsevol

problema sempre va acompanyat d’una solució. És més, també es pot argüir

que la lògica d’aquesta deducció no és una altra que el reconeixement que

qualsevol període de turbulència provoca un desig de calma, de pau, un

desig que és més profund com més forta és la turbulència. El que amaga

una deducció com aquesta, però, és que la certesa que sembla que indiqui

és més aparent que real; el futur és incert: de problemes, en continuaran

apareixent i continuaran sent diferents. Tenint en compte això, ¿hi ha lli-

çons que puguin derivar de l’ahir per reduir la incertesa i suavitzar les oscil-

lacions cícliques i seculars del demà?(11)
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(11) La idea que els cicles econòmics estan desapareixent s’està debatent ara entre comentaristes econòmics.Vegeu,per
exemple, Samuel Brittan (1997) i Steven Weber (1997), que presenten opinions contraposades sobre aquest tema.



3. El present

És possible que en un context històric, el segle actual, cronològica-

ment ja a punt d’acabar, acabi sent considerat com un segle curt. Sovint, el

començament s’associa amb la Primera Guerra Mundial, una conflagració

que va posar fi al règim i a l’ordre del segle dinou. Des d’una perspectiva

economicopoliticosocial, el nostre segle ha estat una època d’ideologies

contraposades amb relació als sistemes d’organització econòmica. Aquests

sistemes es polaritzen ja sigui sobre el principi de mercat, o sobre el princi-

pi de la planificació central. La desaparició recent d’aquesta dicotomia

amb la caiguda dels sistemes col·lectivistes, marca en certa manera una pau-

ta final al període.(12)

A part de la brevetat, hi ha aspectes diferencials del segle vint en

relació amb èpoques anteriors que tenen importància per extrapolar

tendències o regularitats des d’aquelles èpoques fins al segle actual.

Possiblement, la diferència més important és la relació entre els governs i

les economies. Aquesta diferència és eminentment clara entre el segle

dinou, el període del laissez-faire, i el vint, al qual Keynes es referia quan,

en un assaig escrit el 1926, pronosticava el final del laissez-faire.(13)

El canvi reflecteix en molts aspectes l’experiència dels anys entre

les dues guerres mundials, en què els intents de restaurar els elements

bàsics de l’ordre dinovè van ser un fracàs. En particular, la creença en l’habi-

litat de les forces d’un mercat perquè actuessin per si soles i restauressin

l’equilibri es va anar debilitant. Amb aquest debilitament, el terreny estava

ben adobat per a una redefinició del paper del govern en l’economia, un

repte al qual el mateix Keynes va respondre amb èxit i contundentment en

la seva Teoria General de l’Ocupació, de l’Interès i dels Diners. Aquesta
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(12) Aquesta argumentació i la denominació «el curt segle vint» es trobarà a Eric Hobsbawm (1994). Els escrits d’aquest
autor ressalten la brevetat del nostre centenni en comparació amb l’anterior, sobre el qual es pot argumentar que s’es-
tén des de la Revolució Francesa fins a la Primera Guerra Mundial.Vegeu Eric Hobsbawm (1962, 1975 i 1987). En reali-
tat, la dicotomia mercat/planificació central no ha estat tan aguda a la pràctica, ja que en moltes economies de mercat
els governs van adquirir un paper predominant en la persecució d’objectius socials; així va sorgir el model d’economia

mixta o economia social de mercat.

(13) Vegeu John Maynard Keynes (1963).



obra, possiblement el tractat d’economia més influent de la nostra època,

dóna testimoni de la força de les idees en la conducció de les activitats

humanes a la qual Keynes es refereix quan conclou la seva exposició.(14)

Una segona diferència, d’una importància particular en relació amb

el règim que preval durant el segle anterior, té a veure amb el marc en què

s’enquadren les relacions monetàries internacionals. El segle dinou, so-

bretot si l’ampliem com argumenta Eric Hobsbawn fins a la Primera Guerra

Mundial, conté el període àlgid del patró or. Si bé hi ha una gran varietat

d’interpretacions sobre el funcionament d’aquest règim, no hi ha dubte que

la seva existència i el seguiment per part de la majoria dels països van

imposar una restricció a la independència de la gestió i del comportament

de les economies nacionals. La convertibilitat de les monedes nacionals en

or i el mecanisme d’ajust resultant –el «price-specie flow» exposat per

David Hume– van representar una àncora per a les variables nominals de

les economies.(15) En contrast, durant el segle encara en curs, el fet de «llevar

l’àncora» (o, dit d’una altra manera, el fet de flotar) sembla haver estat la

consigna durant llargs períodes de temps.(16) Una conseqüència ha estat el

pas d’un règim basat en regles d’acceptació comuna (com el patró or) a un

altre basat fonamentalment en la discrecionalitat nacional (com el sistema

de tipus de canvi flexibles).(17)

Menciono aquestes dues diferències perquè totes dues van donar

lloc a reaccions d’importància i abast en la definició del paper que el govern

i les forces de mercat tindran en el nostre segle.A escala nacional, el llegat
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(14) Vegeu Keynes (1936). Sobre la influència de Keynes en l’àmbit econòmic i polític, vegeu Milton Friedman (1997).
Més endavant tindrem l’oportunitat de referir-nos a l’actualitat de les idees prèvies d’aquest autor en l’àmbit d’econo-
mia internacional.Vegeu Keynes (1924 i 1930).Una recent exposició històrica de les forces en joc durant el període estu-
diat es trobarà a Eric Hobsbawm (1994), que divideix el segle actual en tres etapes: l’edat de la catàstrofe (1914-45), l’e-
dat daurada (1945-70) i el declivi (1970-91).
(15) Un estudi clàssic del patró or és el d’Arthut Bloomfield (1959). L’experiència sota aquest règim ha tornat a ser exa-
minada recentment per Barry Eichengreen (1994). Aquest autor també ha analitzat en detall l’època d’entreguerres;
vegeu per exemple, Barry Eichengreen (1991). Keynes (1924) també va discutir el tema dels ajustos monetaris d’aquest
últim període, una discussió en què va descriure el patró or com «una relíquia bàrbara».
(16) Potser això expliqui que és en èpoques recents del nostre segle quan el terme «àncora» es popularitza en el voca-
bulari econòmic.
(17) Una anàlisi del tema de regles i de discrecionalitat en el context de la política econòmica internacional es troba a
Manuel Guitián (1992a).



de la Gran Depressió, amb els dubtes que va generar sobre la capacitat d’au-

toequilibrar-se del règim capitalista basat en el mercat, i la fortalesa i oportu-

nitat de les idees de Keynes en la seva Teoria General, van dur a l’accepta-

ció d’un paper activista dels governs en la conducció dels assumptes econò-

mics. Ja que l’economia de mercat per si sola no assegurava l’abast i el soste-

niment d’un equilibri estable, el govern, amb els seus instruments de política

econòmica, s’encarregaria de guiar-la i complementar-la. En aquesta evolució

nacional hi ha dos aspectes dignes de ser destacats: un és el pas d’un paper

passiu del govern en la gestió econòmica a un paper actiu; i, l’altre, la idea de

planificar o de dirigir el mercat per mitjà de la política econòmica.

A escala internacional, els esforços fets per restablir l’statu quo en

les relacions monetàries internacionals que prevalia abans de la Primera

Guerra Mundial –és a dir, el retorn a les regles del patró or– no van aconse-

guir el seu objectiu. I l’experiència subsegüent basada en comportaments

nacionals de naturalesa discrecional aviat va ser considerada, de manera

general, poc satisfactòria.Això va portar al fet que, durant la Segona Guerra

Mundial, van començar les negociacions entre els països aliats sobre l’ordre

econòmic internacional de la postguerra. Aquestes negociacions, com és ben

sabut, van conduir a l’establiment de l’acord de Bretton Woods, un acord que

va buscar la implementació d’unes normes internacionals per guiar els flu-

xos monetaris i financers, amb el Fons Monetari Internacional (FMI) com a

agència responsable, els fluxos d’inversió com a instrument de foment per al

desenvolupament, amb el Banc Mundial al centre, i els fluxos comercials,

amb el GATT primer i l’Organització Mundial de Comerç (OMC) després, al

seu càrrec. Els aspectes més destacables d’aquesta evolució internacional

són també dos: un és la noció de la conveniència d’unes normes internacio-

nals per guiar les relacions entre els governs, i, l’altre, la influència de la idea

de planificació, de direcció de l’activitat econòmica.(18)
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(18) Aquest aspecte de planificació el ressalta Kenneth Dam quan es refereix als negociadors de l’acord de Bretton
Woods com a «planificadors de la postguerra»; vegeu Kenneth Dam (1982). Un examen de l’estructura institucional del
règim de postguerra es trobarà a Manuel Guitián (1994a); i una anàlisi del paper de l’FMI dins d’aquest règim i, en gene-
ral, en el sistema monetari internacional es trobarà a Manuel Guitián (1992b).



Així tenim ja una sèrie de factors importants que estan al darrere

de l’evolució de les economies del nostre segle i que ens ajudaran a

explicar la seva poc afalagadora distinció amb el període més inflacio-

nista de la història. Primer, el floriment dels governs com a una de les

forces predominants en l’àmbit econòmic dels països, possiblement la

més predominant. Segon, l’aparició de la política econòmica com a ins-

trument actiu governamental per influir sobre l’activitat econòmica. I

tercer, la creació del principi de responsabilitat del govern en la conse-

cució d’objectius econòmics múltiples i de naturalesa diversa (per

exemple, creixement, ocupació, estabilitat, equitat en distribució, etc.).

En aquest període de Bretton Woods, l’única restricció a l’actuació go-

vernamental en la utilització dels seus instruments per aconseguir els

objectius nacionals estava en la necessitat d’observar les normes acorda-

des internacionalment, en particular el manteniment de la paritat de la

moneda.

El tercer quart de segle (aproximadament des de la segona meitat

dels anys quaranta fins al principi de la dècada dels setanta), que coinci-

deix amb el funcionament del règim de paritats fixes però ajustables

(aquesta contradicció en termes tan evident) de Bretton Woods, ha estat

qualificada per Eric Hobsbawm com l’edat d’or del segle. I no hi ha dubte

que les capacitats d’aquest període, tant generals com estrictament

econòmiques, han estat extraordinàries. L’aspecte més important en el

context de la meva exposició va ser el desenvolupament de la política

econòmica, en les diverses ramificacions, com un instrument capaç de ser

deliberadament utilitzat per conduir les forces del mercat cap a una multi-

plicitat d’objectius predeterminats. És l’època de la fe en la gestió de la

demanda agregada, la creença en l’efectivitat –més encara, en l’eficiència–

de la política fiscal i de la política monetària per resoldre conflictes entre

objectius i aconseguir-ne la mescla adequada. Semblava que finalment

Keynes havia tingut raó quan, el 1930, va afirmar que el problema econò-

mic de la humanitat podria ser resolt en un futur previsible i que, conse-
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güentment, s’hauria de deixar que «especialistes –com els dentistes–»(19)

manegessin aquest problema.

Paradoxalment, des d’una perspectiva històrica de molt llarg termi-

ni, com l’esbossada al principi de la meva exposició, aquest mateix període

ha estat descrit com l’època del descobriment de la inflació.(20) A escala

més general, el reconeixement dels errors de les polítiques de gestió de

demanda agregada no sorgeix fins als anys setanta, quan el fenomen batejat

com a «stagflation» (una combinació de l’estancament amb la inflació) fa la

seva aparició. D’altra banda, les tensions internes creades en les economies

per la persecució d’uns objectius la consecució dels quals presentava con-

flictes temporals (per exemple, ocupació, estabilitat de preus i creixement)

van començar a actuar sobre el consens de normes internacionals: la res-

tricció al marge de maniobra de la política econòmica nacional derivada del

règim de paritats de Bretton Woods era progressivament insuportable i va

acabar sent abandonada. A escala internacional, el règim de tipus de canvi

flexibles que es va imposar aleshores, i que continua efectiu, ja no opera

com una limitació a la política interna.

Ara que l’entorn internacional no constreny i que el camp d’actua-

ció de la política econòmica nacional s’amplia, sorgeixen, però, les crítiques

sobre el principi de l’ajust fi de política econòmica per modular l’evolució

de l’economia.Amb elles es plantegen qüestions fonamentals sobre el paper

del govern i la seva interacció amb les forces de mercat. Aquestes crítiques,

dubtes i qüestions sorgeixen al llarg de les dècades més inflacionistes del

segle (els anys setanta i vuitanta), unes experiències que demostren cada

vegada amb més claredat una dificultat progressiva per aconseguir trade-

offs sostinguts entre objectius econòmics fonamentals, com els que sovint

es postulen entre inflació i atur, o entre creixement i balança de pagaments.
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(19) Vegeu «Economic Possibilities for our Grandchildren», a Keynes (1963), on l’autor conclou que si «els economistes
aconseguissin que es pensés en ells com a persones humils i competents, igual que els dentistes, això seria esplèndid!».
(20) Vegeu David Hackett Fischer (1996), que cita humoristes en els anys immediatament posteriors a la Segona Guerra
Mundial que comenten la inflació. Un bon exemple d’aquests comentaris és el següent: «Els americans s’estan fent més
forts. Fa vint anys feien falta dues persones per arrossegar una cistella de deu dòlars d’aliments.Avui dia ho pot fer un
nen de cinc anys.»



En l’àmbit de la gestió econòmica, es reconeix progressivament la

ineficàcia de l’ajust fi d’una banda i, de l’altra, la capacitat limitada d’un ins-

trument de política econòmica (per exemple, la gestió monetària) per com-

pensar els errors d’una altra branca de la política econòmica (per exemple,

la política fiscal). La política econòmica, per tant, comença a estar caracterit-

zada per les seves limitacions més que per la seva potència, com havia estat

el cas en períodes previs.

Atesa la consciència creixent de l’absència de trade-offs sostinguts

entre els objectius econòmics i el reconeixement dels límits de la política

econòmica, aviat comença un procés de reexaminació del paper del govern

en l’economia. Aquest tema, com he apuntat en una altra ocasió, no tan sols

és un element perenne en el debat econòmic, sinó que també és dels més

difícils de resoldre.(21) Tot això prové de l’acceptació, cada vegada més gene-

ralitzada, que les polítiques econòmiques que afavoreixen els dèficits

públics o la inflació tenen impactes adversos sobre el creixement, sobre l’e-

ficiència i sobre el benestar. Aquesta acceptació conduirà, a partir de la

dècada dels vuitanta, a l’establiment d’un ampli consens en política econò-

mica, que s’ha donat a conèixer com el consens de Washington.(22)

El consens és el resultat d’una profunda evolució de les idees econò-

miques, una evolució que reflecteix la vigència progressivament generalitza-

da d’una filosofia basada en principis fonamentals de democràcia i llibertat,

una filosofia que dóna preponderància als drets individuals sobre els

col·lectius.(23) En les dècades finals de la centúria, les idees sobre el paper i

les funcions del govern, sobre la seva interacció amb el mercat i sobre els
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(21) La importància i controvèrsia del tema ja va ser ressaltada per John Stuart Mill quan va escriure que «una de les
qüestions més discutides, tant en ciència política com en la pràctica de la governació... es relaciona amb els límits apro-
piats de les funcions i l’actuació dels governs.» (Principles of Political Economy, 1848).Per a una anàlisi recent del tema,
vegeu Manuel Guitián (1997a).
(22) La denominació és deguda a John Williamson (1990 i 1993). Una exposició concisa i elegant del consens es trobarà
a Miguel A. Fenández Ordóñez (1994). Per a una anàlisi crítica del consens, vegeu Paul Krugman (1995). En contrast, un
article recent d’Aziz i Wescott (1997) dóna suport a la lògica fonamental del consens basant-se en la presència d’una
relació sinergètica entre polítiques econòmiques.
(23) És important subratllar aquí l’amplitud d’aquest fenomen. Per exemple, Hobsbawm (1994) afirma que la revolució
cultural de finals del segle XX es pot interpretar com el «triomf de l’individu sobre la societat».



límits de la política econòmica van començar a correspondre més i més a

aquesta arrel filosòfica profunda.

Dos aspectes del consens tenen potencialment una gran rellevància

per a l’establiment i la durada d’una cultura de l’estabilitat, el tema que

ens interessa. Un és l’èmfasi en la creació i el manteniment d’un entorn

macroeconòmic estable com a prerequisits per a un funcionament adequat

de l’economia. I l’altre és el reconeixement de la interacció i la necessitat

d’equilibri entre l’eficiència econòmica i l’equitat distributiva com un

dels factors essencials de foment d’estabilitat.

És clar que el consens és crític en relació amb el paper del govern.

De fet, es pot argumentar que de govern es tracta en el nucli d’aquest con-

sens. Queda lluny la visió d’un sector públic actiu, és més, predominant en

els processos econòmics; un govern dedicat no tan sols al subministrament

de béns i de serveis públics, sinó responsable també de l’estabilització de

les fluctuacions cícliques i del manteniment del grau d’ocupació, així com

de la promoció del desenvolupament i del creixement econòmics. Els con-

flictes que inevitablement generava la recerca de tants objectius i tan

variats són factors que expliquen, almenys en part, l’experiència inflacionis-

ta del nostre segle. Cada vegada es reconeix més àmpliament que la inflació

representa la vàlvula d’escapament per a les tensions generades per la per-

secució d’uns objectius econòmics contraposats.

Al seu lloc ha sorgit una visió de govern segons la qual l’acció públi-

ca en l’economia ha de deixar de participar directament en la producció i

distribució de béns i serveis i centrar-se en el foment de les forces de mer-

cat, en la protecció de la competència i en l’estimulació de la iniciativa pri-

vada. Més que competir o interferir amb el mercat, el govern ha de crear un

marc perquè aquest mercat funcioni amb eficiència.Aquesta visió governa-

mental atribueix a l’ens públic quatre responsabilitats crítiques.(24)
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(24) Sobre el paper canviant del govern, vegeu Banc Mundial (1997).Aquest tema, així com el dels límits de la política
econòmica, ha estat analitzat a Manuel Guitián (1997a).



Primera, l’establiment, ja mencionat, d’un quadre macroeconòmic

estable, que requereix alhora capacitat per dur a terme esforços d’ajust

quan siguin necessaris per preservar o restaurar l’estabilitat. Segona, la pro-

tecció i manteniment de la infraestructura econòmica, interpretada àm-

pliament per incloure la inversió en capital alhora físic i humà.Tercera, l’es-

tabliment, desenvolupament i guàrdia de la infraestructura institucional,

que inclou múltiples activitats governamentals tradicionals (i, en alguns

casos, no tan tradicionals). Entre elles hi ha la presència d’un marc legal i

regulador de suport a les forces de mercat, un règim d’incentius apropiats

i un clima favorable a la competència, fet que alhora requereix l’existència

d’un sistema econòmic obert i liberal.

La quarta responsabilitat es basa en el reconeixement que, a més d’e-

ficiència econòmica, l’estabilitat requereix un grau raonable d’equitat en el

procés econòmic, una equitat que permeti una distribució justa dels benefi-

cis i dels costos de l’evolució de l’economia. Aquest quart element deixa clar

que el consens que s’està forjant no es pot caracteritzar com si estigués

basat exclusivament en les forces de mercat. Inclou importants prescrip-

cions en l’àmbit de protecció del capital humà (educació, sanitat) i en el de

la solidaritat social (seguretat social, lluita contra la pobresa, medi ambient).

Així, doncs, l’esquema conté, certament, un fort component de suport al

mercat, però també inclou unes polítiques socials que considera claus no tan

sols per augmentar l’eficàcia, sinó també per assegurar l’estabilitat.

Aquesta concepció de les funcions del govern reconeix el paper

predominant de les forces de mercat en l’assignació de recursos i, conse-

güentment, en la producció i oferta de béns i serveis privats en l’economia.

Amb això, dóna suport a l’operació d’una disciplina de mercat com una de

les forces fonamentals per generar i mantenir eficàcia. El govern, per la seva

banda, es concentra en el subministrament de béns públics, que inclouen la

provisió d’una estabilitat macroeconòmica i d’una equitat social de forma

transparent i sostinguda.
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Amb relació a la política econòmica, l’opinió ha passat de ressaltar-

ne el poder per guiar l’economia a enfocar els seus límits i les seves asime-

tries. La política econòmica no pot contrarestar les tendències fonamentals

de mercat. Quan són poc apropiades, les polítiques econòmiques són típica-

ment suficients per provocar desequilibris econòmics. En canvi quan són

apropiades, són necessàries però no sempre suficients per assegurar el man-

teniment de l’equilibri econòmic.

Aquestes idees bàsiques estan al darrere d’un aspecte específic del

consens que és rellevant en el context de l’estabilitat. Aquest aspecte es

refereix al paper i a l’execució de la política monetària, d’una banda, i del

marc institucional apropiat per enquadrar l’autoritat monetària, de l’altra.

La proposició essencial després del consens en aquesta àrea té dos ves-

sants fonamentals: un és l’acceptació general que l’objectiu primordial de

la política monetària és assegurar l’estabilitat del nivell de preus; i l’altre

és el reconeixement que la millor manera d’aconseguir aquest objectiu és

proporcionar independència a l’autoritat monetària.(25) Aquests dos ves-

sants del consens en l’àmbit de la gestió monetària s’han manifestat de

diverses formes: un grup o germandat creixent de bancs centrals indepen-

dents; el recurs al tipus de canvi nominal com una àncora per a l’econo-

mia; l’interès renovat sobre les caixes de conversió o «currency board

arrangements» i, més generalment, l’interès per la convertibilitat de les

monedes.(26)

Queden, és clar, elements contenciosos en els dos vessants. La con-

centració en l’estabilitat de preus es refereix típicament al nivell general

de preus interns, és a dir, a l’estabilitat del valor intern del diner. D’aquesta

manera deixa sense resoldre la importància que s’ha de donar a l’objectiu

de l’estabilitat del valor extern del diner, és a dir, a l’estabilitat del tipus de
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(25) Una anàlisi detallada d’aquests temes es troba a Manuel Guitián (1995), vegeu també Stanley Fischer (1995).
(26) És important fer notar aquí que, al darrere d’aquestes consideracions hi ha el controvertit tema dels avantatges o
inconvenients dels tipus de canvi fixos o dels flexibles. Una discussió recent sobre el tema es troba a Robert Mundell
(1997), on s’elaboren alguns dels arguments més persuasius en favor del tipus de canvi fix, inclòs l’obstacle que repre-
senta per a la inflació.



canvi.(27) D’altra banda, la persecució de la meta d’estabilitat de preus exi-

geix un mecanisme eficient de transmissió dels senyals de política monetà-

ria. I aquest mecanisme de transmissió el subministra el sistema bancari, la

solidesa del qual, per tant, és d’interès central per a la gestió monetària. La

importància que el manteniment de la salut dels sectors bancari i financer

ha de tenir per a la política monetària és un altre tema on les opinions dife-

reixen.(28)

Amb relació a la independència de l’autoritat monetària, el con-

sens encara s’està forjant. Hi ha aspectes sobre els quals encara falten

resolucions clares (¿independència en relació amb els instruments o amb

els objectius de política monetària, o amb tots dos?). L’evidència empírica

que aquest marc institucional és el més apropiat per aconseguir l’estabili-

tat de preus no és completa. I, finalment, queda l’escull d’assegurar que

aquesta independència vagi acompanyada d’«accountability», de responsa-

bilitat, ja que sense ella, la independència pot resultar una pura discrecio-

nalitat.(29)

En el context de la generació d’una cultura de l’estabilitat, el con-

sens sobre la política econòmica que acabo de descriure en detall és pro-

metedor. D’una banda, l’acceptació d’un entorn macroeconòmic estable

com un bé públic la protecció del qual és responsabilitat del govern és un

pilar bàsic en aquesta direcció. De l’altra, la concentració de la política

monetària sobre l’estabilitat de preus com a objectiu primordial és una altra

pedra angular essencial.

La qüestió oberta està en veure si la inflació en aquest segle ha afe-

git més d’una diferència amb les anteriors en la història.A la diversitat en
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(27) En general, els conflictes entre aquests dos tipus d’objectius no poden ser sostinguts; però sí que es poden plante-
jar a curt termini i, en aquest cas, l’opinió més generalitzada en aquests moments s’inclina per dirigir la política monetà-
ria cap a la protecció de l’estabilitat del valor intern del diner. Una anàlisi d’aquestes qüestions es troba a Manuel
Guitián (1994b).
(28) Per a una anàlisi detallada d’aquesta matèria, vegeu Manuel Guitián (1997b).
(29) Aquest és l’argument fonamental de Milton Friedman (1962) en contra d’una autoritat monetària independent i en
favor d’una regla precisa com a base de la conducció de la política monetària. Per a un examen detallat del tema de la
independència de l’autoritat monetària, vegeu Alex Cukierman (1992).
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relació amb les seves respectives velocitats, magnituds i moments, hem afe-

git la diferent interacció entre govern i sector privat, una diferència impor-

tant en aquest segle.Alhora, en comparació amb revolucions de preus prè-

vies, la inflació d’aquesta centúria s’ha institucionalitzat amb més profundi-

tat. Però, en contrast, els dos factors que acabo de mencionar de l’estabili-

tat macroeconòmica, en general, i la dels preus, en particular, poden repre-

sentar unes primeres indicacions d’una tendència a institucionalitzar

una cultura de l’estabilitat. ¿És aquesta la direcció en què va la conducció

dels assumptes econòmics? La resposta pertany al futur, l’horitzó al qual

ara m’aboco.

4. El futur

Potser la manera més àmplia de plantejar-se l’aparició i el manteni-

ment d’una cultura de l’estabilitat sigui examinar tendències bàsiques en el

consens social en temes de govern i de política econòmica, no tan sols en

termes d’objectius i direcció, sinó també en termes de les qualitats que tots

dos han de mostrar. I en aquest context, l’èmfasi que avui es dóna a la trans-

parència i a la responsabilitat («accountability») de la política econòmica i

de qui la duu a terme és molt important i revelador.

¿Quins són els senyals que el present marca cap al futur? Molts i

molt variats, si bé relacionats entre si per un objectiu subjacent que espero

que es veurà clarament a mesura que descric alguns dels senyals. La

importància atorgada a l’estabilitat macroeconòmica com un bé públic

indica un convenciment que aquest entorn és el més favorable per a l’eficà-

cia, el desenvolupament i el creixement i, per tant, per al benestar econò-

mic. Un element clau en aquest entorn és l’estabilitat de preus, un objectiu

al qual es dedica una de les branques més importants de la política econò-

mica: la gestió monetària.

L’altre costat de la moneda d’aquest panorama són les implicacions

per a l’altra branca fonamental de la política econòmica: la gestió fiscal. En



termes de dirigir-la, les directrius fonamentals es troben en el consens que

s’està forjant, en el sentit de concentrar l’actuació del govern en el submi-

nistrament de béns públics, en la protecció d’infraestructures que perme-

tin un funcionament eficaç de les forces de mercat i en la consecució i

manteniment d’equitat en la distribució dels beneficis i costos del procés

econòmic. A més d’aquestes directrius fonamentals, hi ha el convenciment

que el recurs als dèficits fiscals i a l’endeutament públic no és el camí ade-

quat per a una conducció apropiada de l’economia. Idees clàssiques com la

de l’equilibri pressupostari han començat a adquirir vigència, si bé en un

context dinàmic, intertemporal.(30)

I dins d’aquest ampli esquema de direccions bàsiques de política fis-

cal, hi ha el concepte central de l’estabilitat macroeconòmica com un bé

públic de primer ordre. En aquest terreny, la política fiscal i la monetària

tenen un objectiu comú que requereix que les seves gestions respectives es

donin suport mutu.Això requereix que tant el tenor («stance») com la com-

posició («mix») d’aquestes polítiques siguin apropiats. Una política monetà-

ria efectiva en el control de la inflació és un ingredient important per acon-

seguir objectius d’equitat i per donar suport a la infraestructura institucio-

nal de l’economia. I una política fiscal dirigida a mantenir l’estabilitat ma-

croeconòmica és una peça fonamental per al funcionament eficaç de la

política monetària.

El panorama històric esbossat al principi de la meva exposició sem-

bla que indiqui que darrere cada període prolongat d’inflació hi va haver

una època, també de llarga durada, de relativa estabilitat. ¿Hem arribat ja al

punt en què la inflació del segle vint dóna pas a l’estabilitat del segle vint-i-

u?(31) I, ¿serà una estabilitat que servirà de base per a l’establiment d’una cul-

tura que elimini o redueixi la probabilitat d’episodis d’inflació sostinguda
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(30) Sobre aquest tema, vegeu l’article clàssic de Kydland i Prescott (1977), que ha servit de base a tota una abundant
literatura posterior on es ressalta la importància de la restricció pressupostària intertemporal.

(31) Hackett Fischer, en les conclusions de la seva anàlisi històrica, considera que «la revolució de preus del segle vint»
encara no ha culminat; una conclusió, per cert, la base de la qual està encara sense aclarir.



en el futur? Aquestes són qüestions sobre les quals només es pot especular,

és clar. I això és el que proposo fer ara basant-me en alguns aspectes de

l’experiència del nostre segle que em semblen únics.

En les economies nacionals, l’aspecte més evident és la importàn-

cia del paper dels governs i de la seva utilització activa de polítiques eco-

nòmiques per guiar el procés econòmic. Aquesta és una innovació clara

del segle vint, de la qual es pot argumentar que ha exercit una gran

influència sobre l’experiència de l’època amb la inflació.Tant és així que

també és possible argüir que és justament el reconeixement de les conse-

qüències adverses d’aquesta influència allò que explica l’aparició del con-

sens sobre els límits de la política econòmica i del govern de què ja he

parlat.

Aquest consens limita de manera significativa les àrees d’activitat del

govern en eliminar essencialment la seva intervenció activa per suavitzar

les fluctuacions cícliques, l’assignació derivada de la influència de Keynes.

Queden dins el camp de l’acció pública, d’una banda, la responsabilitat clàs-

sica de subministrar béns i serveis públics.(32) I, de l’altra, la tasca de com-

pensació d’errors de mercat, és a dir, de situacions en què s’argumenta que

les forces de mercat no condueixen a un resultat eficient i, per tant, que el

govern ha d’intervenir per fer les correccions necessàries en interès

públic.(33)

En resum, el consens ha aclarit el panorama sobre quant es pot espe-

rar del govern i de la política econòmica, però ha deixat indefinida la divisió

entre l’actuació governamental i l’àmbit propi del sector privat. I dins del

que es determina com a pertanyent al govern, és important subratllar la
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(32) Un tema la claredat conceptual del qual excedeix l’empírica, ja que no és fàcil arribar a una visió comuna d’allò
que constitueix un bé públic.En general, els béns públics «purs» són rars i típicament es plantegen dificultats sobre béns
quasipúblics (per exemple, educació o salut) sobre els quals encara es discuteixen els avantatges comparatius de l’ac-
ció pública o de la privada.
(33) Aquí també hi ha una claredat més conceptual que empírica, ja que a la pràctica no és fàcil identificar aquests errors
de mercat.És més,no està clar si aquests errors perdurarien en absència d’una intervenció governamental.D’altra banda,
l’existència d’un error de mercat no és condició suficient per a la intervenció del govern, ja que pot ser inadequada i
costosa, és a dir, donar lloc a un error de govern.
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(34) En aquest cas hi ha una distinció interessant entre la credibilitat de les polítiques econòmiques i la dels que les duen
a terme; vegeu Allan Drazen i Paul Masson (1994).

rellevància d’assegurar que la seva actuació sigui creïble, en el sentit que

generi expectatives sobre el fet que les polítiques anunciades es duran a

terme. El tema de la credibilitat de la política econòmica és un dels missat-

ges de la literatura econòmica que cal tenir en compte.(34)

Pel que fa a l’entorn global i a les relacions econòmiques interna-

cionals, el segle vint també ha introduït una innovació. És l’època de la intro-

ducció i del predomini de patrons monetaris fiduciaris purs. Fins al nostre

segle, els patrons monetaris nacionals estaven sotmesos a alguna restricció

de convertibilitat en algun metall preciós (or, plata o tots dos).Aquesta res-

tricció, en major o menor mesura, representava un obstacle per a les tendèn-

cies d’inflació sostingudes. En la nostra centúria, sobretot si la mesurem a

partir de la Primera Guerra Mundial, només hi va haver un intent de mante-

nir aquesta restricció durant un període limitat, l’època del règim de paritats

de Bretton Woods (1945-1970), quan va prevaler el patró canvi-divisa («gold-

exchange standard»).A part d’aquest període, el sistema monetari internacio-

nal va estar (i continua estant) caracteritzat per patrons fiduciaris nacionals

relacionats entre si pels tipus de canvi flexibles. En conseqüència, el sistema

internacional no proporciona als sistemes nacionals cap àncora que serveixi

de restricció a la possible expansió de variables nominals.

Aquests dos factors, activisme governamental i activisme de política

econòmica nacional en un entorn internacional desproveït de capacitat per

restringir els marges de maniobra dels països, són claus per explicar l’evolu-

ció de la inflació i les turbulències del nostre segle. Igual que en períodes

previs, l’època present també va institucionalitzar la inflació i la va interna-

cionalitzar en contractes i clàusules protectores contra les pèrdues de pari-

tat del poder de compra.

Però les innovacions que van afavorir l’evolució de les alces de

preus també han portat al desenvolupament de mecanismes per institu-
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cionalitzar l’estabilitat. De gran importància en aquest context és el con-

sens d’opinió sobre la relació entre govern i mercat, així com de les seves

implicacions en la política econòmica. Entre els elements concrets d’a-

questa institucionalització hi ha els següents: la independència de l’auto-

ritat monetària, el reconeixement de l’estabilitat de preus com a objec-

tiu primordial de la política monetària, la tendència creixent a exigir

transparència i responsabilitat fiscal i l’èmfasi sobre la disciplina de

mercat com un element fonamental en la recerca d’eficiència econòmica.

La importància de cada un d’aquests elements no consisteix solament en

la contribució que fa a l’estabilitat de l’economia, sinó també en el suport

que subministra a l’efectivitat dels altres. Així, doncs, la responsabilitat fis-

cal és un suport fonamental per a la política monetària en la persecució

de l’estabilitat de preus. I l’actuació conjunta d’aquestes dues polítiques

són factors crítics de suport a la disciplina de mercat en la seva funció de

contenció d’alces de preus i de salaris. En altres paraules, un exercici dis-

ciplinat de les polítiques econòmiques genera bases per a un comporta-

ment també disciplinat dels agents econòmics. Juntament amb la discipli-

na de mercat hi ha, per tant, una necessitat de disciplina de política

econòmica.

Depenent del grau de consciència existent en la relació entre les

dues disciplines, la interacció entre política econòmica i forces de mercat

pot conduir cap a dues direccions contraposades: cap a un cercle viciós en

què la inflació perpetua la inflació, o cap a un cercle virtuós en què l’estabi-

litat genera estabilitat. El primer procés, el del cercle viciós, acostuma a sor-

gir quan els que executen la política econòmica consideren la inflació com

un fenomen inevitable en el procés de consecució d’objectius contrapo-

sats.Aquesta visió del procés d’inflació és en gran part deutora d’unes teo-

ries de validesa parcial que se centren en els trade-offs entre objectius

econòmics, com la coneguda corba Philips entre inflació i atur o, a escala

internacional, l’ús de la devaluació per protegir la competitivitat. He dit vali-

desa parcial perquè aquestes visions del funcionament de l’economia solen
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tenir algun fonament empíric, típicament a curt termini. És clarament possi-

ble que un impuls inflacionari en una economia tancada o un impuls deva-

luatori en una economia oberta tinguin un efecte inicial favorable sobre el

grau d’ocupació i sobre el creixement, o sobre la competitivitat i la balança

de pagaments. I és possible argumentar que aquests efectes demostren l’e-

xistència de trade-offs, de necessitat de compromisos, entre objectius

econòmics.

En aquest context, però, la pregunta rellevant és la sostenibilitat dels

efectes en qüestió, la durabilitat dels trade-offs. I aquí entren en joc les

expectatives i la restricció que aviat imposen sobre els intents d’aprofitar-se

dels aparents conflictes d’objectius. Avui dia, ja ha estat àmpliament recone-

guda la inutilitat de mirar d’augmentar l’ocupació a base d’inflació o de

millorar la balança de pagaments mitjançant la devaluació. El que així s’ha

posat de manifest és que els trade-offs no es plantegen entre els objectius

econòmics, sinó entre aconseguir-ho avui o aconseguir-ho demà, és a dir

que les polítiques econòmiques fonamentalment confronten opcions inter-

temporals.

La comprensió cada vegada més estesa d’aquestes interrelacions

està al darrere del possible procés de cercles virtuosos. La política econò-

mica es disciplina i es dirigeix cap a la consecució d’objectius en un marc

d’estabilitat, amb la qual cosa es reconeix que la inestabilitat interfereix

amb l’eficiència. Aquesta disciplina de política genera inevitablement com-

portaments equivalents dels agents econòmics en el mercat: les empreses

no avancen alces de preus en les seves projeccions ja que l’absència d’infla-

ció no permet suposar pujades fàcils en tots els nivells de producció.

Alhora, la necessitat d’ajustos d’inflació en els contractes salarials dismi-

nueix, és a dir, aquests ajustos es fan redundants.

A escala internacional, la probabilitat d’introduir una restricció a

l’autonomia de les polítiques econòmiques nacionals per mitjà d’unes

regles acordades en comú (com tipus de canvi fixos) no és gran a curt ter-
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(35) Dins del sistema global, però, sí que hi ha evidència de l’acceptació d’aquestes restriccions per part de països indi-
viduals (per exemple, els que adopten «currency board arrangements» o caixes de conversió) o grups de països (com
els integrants del Sistema Monetari Europeu en la seva progressió cap a la Unió Monetària Europea). En aquest context,
s’ha de mencionar l’aguda visió de Keynes (1930), el qual fa dos terços de segle va avançar la idea d’un Banc

Supernacional com la solució institucional ideal per als assumptes monetaris internacionals.

mini. (35) Però en el sistema econòmic internacional hi ha aspectes que van

en la direcció de l’estabilitat. Un d’ells és, evidentment, la presència de fac-

tors d’estabilitat en les economies nacionals. Un altre és el conjunt de meca-

nismes de coordinació de política econòmica internacional (per exemple,

les cimeres del G-7, l’FMI, etc.). I un tercer, i molt important, és l’obertura

dels mercats financers i la subsegüent globalització amb la capacitat de dis-

ciplinar les polítiques econòmiques nacionals.

5. Observacions finals

En l’anàlisi de les grans revolucions de preus, Hackett Fischer parla

dels set models d’explicació que s’han utilitzat: el malthusià, basat en el

desequilibri entre creixement econòmic i demogràfic; el marxista, basat en

els canvis en els sistemes de producció i en les diferències d’interès de clas-

se; l’agrari, basat en els cicles de producció agrícola; l’historicista, basat en

el principi que cada episodi és únic; l’ecològic, basat en canvis ambientals;

el neoclàssic, basat en canvis de demanda i d’oferta agregades; i, és clar, el

monetarista, basat en canvis en la quantitat del diner i en l’anàlisi de la

seva velocitat de circulació. El seu examen porta a la conclusió que cap

d’ells no és suficient per explicar les revolucions de preus satisfactòria-

ment. En lloc d’aquests models, proposa un model autogen basat en l’e-

xistència d’una cultura composta per relacions causals complexes que vin-

culen valors culturals, accions individuals i estructures materials, i que es

desenvolupa en un context històric basat en contingències i necessitat de

triar entre cursos d’acció variats; una cosa semblant a la suma de tots els

models previs i potser alguna cosa més.

Anàlisis històriques de l’amplitud i l’ambició de la de Hackett

Fischer serveixen per aclarir la complexitat de les interaccions entre fenò-
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mens econòmics, socials i polítics en l’evolució de les comunitats nacionals.

Però la tendència d’aquestes anàlisis és concentrar-se més en fets concrets

que en interpretacions teòriques, i la recerca de regularitats de fonamenta-

ció analítica poc clara els fa aparèixer una mica deterministes. No hi ha

dubte que, en unir una multiplicitat de fets i d’aspectes de l’evolució de

societats diverses al llarg del temps, aquests estudis assenyalen amb claredat

que molts fenòmens econòmics, per explicables que siguin amb l’anàlisi

econòmica per si sola, reflecteixen la interacció de forces que transcendei-

xen aquesta anàlisi. Aquest és un tema important que reprendré quan acabi

la meva exposició. Però les visions deterministes basades en presumptes

paral·lels amb el passat són poc aconsellables com a directrius de decisió

per al futur.

Dit això, ¿podem, almenys, concloure a partir del nostre coneixe-

ment del passat i de la comprensió del present que s’està forjant una cultu-

ra de l’estabilitat que reduirà la probabilitat de revolucions de preus en el

futur? D’entrada s’ha de reconèixer que els desequilibris econòmics són

una característica de l’evolució de les societats humanes i que, per tant, no

desapareixeran. I, si no desapareixen, tampoc no permetran que desapare-

guin les diverses manifestacions, entre elles la inflació. Però sí crec que es

pot esperar que amb una comprensió més profunda del fenomen inflacio-

nari, de les causes i conseqüències, la freqüència i la severitat d’aquest es

reduiran.

En aquest sentit, de les experiències inflacionistes del nostre segle,

n’han sorgit elements importants d’una institucionalització de la cultu-

ra de l’estabilitat. Els més crítics són el progrés cap a la disciplina de la

política econòmica, l’acceptació cada vegada més generalitzada de la ne-

cessitat de disciplina de mercat i l’evolució cap a l’obertura econòmica

i la globalització de mercats. A això, s’hi ha arribat per mitjà d’avenços

significatius de caràcter conceptual, que inclouen la hipòtesi de les expec-

tatives racionals, la teoria de public choice i la literatura sobre la credibi-

litat. Totes aquestes investigacions conceptuals donen vigència a la noció



de límits de l’acció governamental i al seu corol·lari de limitacions de la

política econòmica.(36)

El consens general sobre aquests aspectes fonamentals d’interacció

econòmica permet pensar que el segle que ve començarà amb una base

sòlida per assegurar un grau més gran d’estabilitat del que ha mostrat el

centenari que conclou. És possible, però, que la materialització d’aquest

pronòstic exigeixi una doble dosi d’humilitat per part dels economistes, en

particular d’aquells que s’encarreguen de la formulació i l’execució de la

política econòmica. La primera dosi ja està implícita en l’existència d’un

consens sobre els límits del poder del govern i de la política econòmica.

Aquesta dosi d’humilitat hauria de ser relativament fàcil d’acceptar encara

que només fos perquè ha estat la mateixa anàlisi econòmica la que ha arri-

bat a establir-ne la necessitat.

No obstant això, la segona dosi pot ser més difícil d’assumir, ja que

requereix reconèixer els límits de la mateixa anàlisi econòmica. Entre els

historiadors hi ha el convenciment que fenòmens econòmics de llarga dura-

da en la història no poden ser totalment explicats mitjançant l’anàlisi

econòmica.(37) Sens dubte que això és cert en el sentit que, típicament, un

fenomen complex exigeix una quantitat possiblement indefinida de varia-

bles per explicar-lo completament. Però, com a economista, la meva posició

és que l’important no és trobar totes les variables necessàries per a una

explicació total, sinó concentrar-se en un nombre limitat de variables que

permetin entendre suficientment el fenomen com per arribar a treure’n

conclusions operatives sobre com manejar-lo.

Dins d’aquest principi general, s’ha de reconèixer que el coneixe-

ment dels altres factors de rellevància des del punt de vista històric i de la

seva comprensió poden ser decisius per a la conducció de la política
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(36) Per a una anàlisi de l’impacte d’aquests avenços teòrics sobre el paper del govern i la política econòmica, vegeu
Manuel Guitián (1997a).
(37) En contrapartida, els economistes pensen que els historiadors es preocupen excessivament pels fets, a costa de les
teories; vegeu, per exemple, Paul Krugman (1997).
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(38) Vegeu Hebert Stein (1988) i David Hackett Fischer (1996).

econòmica. Aquesta activitat, més que una ciència exacta, és un art i, com a

tal, requereix uns coneixements i una sensibilitat amplis per captar-ne les

interaccions amb altres aspectes d’actuació social, en particular les que tra-

vessen les barreres de l’especialització. I així torno a un tema que he deixat

obert en acabar el meu pronòstic de futur. Igual que els economistes clàs-

sics van deixar clars els avantatges de l’especialització i de la divisió del

treball, és molt possible que els economistes d’avui, que s’han beneficiat

tant dels ensenyaments clàssics, s’enfrontin ara amb un repte equivalent

al dels economistes del demà: reconèixer que les oportunitats de l’especia-

lització ja s’han explotat al màxim, i que el que s’ha de fer ara és examinar

les «terres de ningú» (que més exactament es podrien anomenar «terres de

tots») entre les fronteres d’aquesta especialització, aquells temes en què

l’anàlisi econòmica es barreja amb l’anàlisi política, social i històrica, i el

maneig dels quals requereix, en certa mesura, la comprensió de les perspec-

tives que provenen d’altres angles disciplinaris. Si bé l’especialització conti-

nua tenint sentit, és possible que calgui formar especialistes amb una

àmplia base de coneixements multidisciplinaris per assegurar que els

avantatges de l’especialització no ens conduiran cap a la miopia.

Per enfrontar-nos a temes econòmics complexos es requereix cada

vegada més un enfocament multidisciplinari. És un enfocament d’aquesta

naturalesa el que ens permetrà sortir del somni keynesià que «a llarg termi-

ni, tots estem morts» i afrontar el problema que va apuntar Herbert Stein

quan va comentar, a final de la dècada dels setanta, que havíem despertat

per «descobrir que estàvem vivint en el llarg termini» i que, a més, estàvem

«patint el nostre error de preocupar-nos-en».(38) La importància de despertar

d’aquest somni i de començar a preocupar-nos per uns horitzons temporals

amplis també ens servirà per respondre a la crítica freqüent que els econo-

mistes estudien problemes de llarg termini només amb anàlisis i formes de

pensament fonamentalment de curt termini. Hem d’evitar en l’àmbit econò-



62 ■ LA CULTURA DE L’ESTABILITAT

(39) En aquest context, s’ha de mencionar que Alan Greenspan considera baixa la taxa d’inflació que no afecta les deci-
sions dels agents econòmics.També s’ha d’indicar que l’argument en el text pressuposa que les estadístiques de preus
mesuren la inflació correctament, és a dir, sense biaixos persistents en la mateixa direcció.Aquest és un supòsit opti-
mista ja que hi ha una àmplia evidència que els índexs de preus tendeixen a sobreestimar la inflació.
(40) Una discussió de les implicacions de perseguir l’un o l’altre d’aquests objectius es trobarà a Stanley Fischer (1996).

mic la coneguda observació que els generals sempre estan preparats per

lluitar l’última guerra: al capdavall, tots tenim clar que l’única predicció

segura que es pot fer és que les crisis del futur sempre diferiran de les del

passat. Potser ens hauríem de fixar en els senyals que ens marquen historia-

dors com Hackett Fischer quan parlen de processos inflacionistes que

comencen amb ritmes moderats d’«entre un u i un dos per cent» anual, uns

índexs que, per cert, actualment es consideren representatius d’estabilitat.

Al capdavall, és molt possible que fins i tot processos d’inflacions baixes

tinguin efectes adversos sobre el comportament dels agents econòmics.(39)

En aquest punt es pot plantejar una pregunta contenciosa, encara

pendent, a la qual crec que convé trobar una resposta. En els nostres objec-

tius de control d’inflació, ¿hauríem de mirar d’estabilitzar la taxa d’infla-

ció a uns nivells baixos o seria millor estabilitzar el nivell de preus?(40) Tots

dos són objectius que mereixen ser perseguits i que, fins i tot, es poden

considerar equivalents, però si adoptem una perspectiva de veritable llarg

termini, ¿significa aquesta equivalència que no ens preocupa l’espectre del

risc moral?

La rellevància de la pregunta està en el fet que l’objectiu d’estabilit-

zació de la taxa d’inflació no manté el nivell de preus constant ja que no

exigeix compensar els excessos (o les deficiències) d’inflació que es pro-

dueixin al llarg del temps. Com a resultat, l’índex de preus reflectirà les des-

viacions acumulades de la inflació en relació amb les taxes programades.

Consegüentment, l’àncora per a les expectatives serà el manteniment d’una

taxa d’inflació baixa en el sentit de Greenspan mencionat anteriorment. En

contrast, l’objectiu d’estabilització del nivell de preus és més estricte en

relació amb el manteniment del valor intern del diner i dels actius nominals

ja que no requereix aquesta compensació. En aquest cas, el nivell de preus



(41) Vegeu Keynes (1963).

representarà l’àncora de les expectatives. En aquest context és interessant

apuntar que el mateix Keynes argumentava en favor d’aquest segon objec-

tiu quan, el 1919, va escriure:

«Si volem continuar atraient els estalvis voluntaris de la comuni-

tat cap a “inversions”, haurem de fer que un objectiu primordial de la

política de l’Estat sigui que el patró de valor que serveix per mesurar-

los, es mantingui estable»(41) (èmfasi afegit).

En conclusió, és d’esperar que l’experiència del segle vint contribui-

rà, com a mínim, a reduir la importància d’una de les dues grans forces

impulsores de la inflació i potser la de totes dues. En paraules del mateix

Keynes, aquestes dues forces són:

«l’escassesa de recursos dels governs i la superior influència políti-

ca de la classe deutora.»

John Maynard Keynes

A Tract on Monetary Reform (1924)

Però, finalment, podem estar segurs que encara que fos cert que el

nostre segle hagués aconseguit eliminar aquestes dues forces, en sorgiran

unes altres de diferents o uns problemes nous, encara que només sigui per

mantenir ocupats els economistes.
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Cap plantejament sobre la forma d’afrontar la crisi del deute a

Amèrica Llatina seria complet sense una crida als deutors perquè satisfacin

la seva part de la negociació expressada en termes com «posar les cases en

ordre», «emprendre reformes polítiques» o «sotmetre’s a unes condicions

estrictes». La qüestió que es planteja en aquest article és què signifiquen

aquestes frases i, especialment, què s’interpreta generalment a Washington

sobre el seu significat. Per tant, aquest article pretén establir què es conside-

ra a Washington que constituiria un conjunt desitjable de reformes de políti-

ca econòmica. Un dels propòsits d’això és establir una base amb què poder

mesurar fins a quin punt els diferents països han dut a terme les reformes

que se’ls han exigit.

L’article identifica i tracta deu instruments de política sobre els

quals Washington pot aconseguir un grau raonable de consens amb relació

al desenvolupament més adequat. En cada cas, s’intenta apuntar l’amplitud

del consens i, en alguns de concrets, suggereixo com m’agradaria que es

modifiqués la perspectiva del consens. L’article pretén suscitar comentaris

sobre fins a quin punt les opinions identificades compten efectivament

amb un consens, i també sobre si mereixen tenir-lo. Es pot esperar que els

III. El que Washington vol dir 
quan es refereix a reformes de les 

polítiques econòmiques(*)

John Williamson(**)

(*) «What Washington Means by Policy Reform». Publicat a Williamson, John, Latin American Adjustment: How Much

Has Happened? (Washington, DC: Institute for International Economics, 1990).
(**) Institute for International Economics.



estudis dels països que s’hagin de guiar per aquest article de fons expliquin

en quina mesura comparteixen el consens de Washington, com també la

mesura en què aquest consens hagi estat executat i els resultats de la seva

realització (o de la falta de realització).

El Washington d’aquest article fa referència tant al Congrés de

Washington i els alts càrrecs de l’administració, com al Washington tec-

nocràtic de les institucions financeres internacionals, les agències econòmi-

ques del govern nord-americà, el Consell de la Reserva Federal i els grups

d’experts. L’Institute for International Economics va contribuir a la codifica-

ció i propagació de diversos aspectes del consens de Washington amb la

publicació de Toward Renewed Economic Growth in Latin America

(Balassa et al., 1986). Naturalment, Washington no sempre practica el que

predica per als altres.

Els deu temes al voltant dels quals s’organitza aquest article tracten

d’instruments de política més que no pas d’objectius o de resultats. Són

instruments de política econòmica que, segons sembla, «Washington» consi-

dera importants i també sobre els quals hi ha algun tipus de consens.

Generalment se suposa, almenys al Washington tecnocràtic, que els objec-

tius econòmics estàndards de creixement, una baixa inflació, una balança

de pagaments viable i una distribució equitativa de la renda haurien de

determinar la disposició d’aquests instruments de política.

Si més no, hi ha una certa consciència de la necessitat de tenir en

compte l’impacte que alguns instruments de política en qüestió poden

tenir en l’extensió de la corrupció. Es creu que a Amèrica Llatina la corrup-

ció arriba a tots els racons i que és una de les causes principals dels medio-

cres resultats d’aquesta regió en termes de baix creixement i de distribució

desigual de la renda.Aquestes implicacions es mencionaran més endavant,

quan tinguin importància.

Efectivament,Washington té altres preocupacions en la seva relació

amb els veïns llatinoamericans (i, respecte a això, amb altres països), a més
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de fomentar el seu benestar econòmic. Em refereixo a la promoció de la

democràcia i dels drets humans, a la supressió del tràfic de drogues, a la

conservació del medi ambient i al control del creixement demogràfic. No

obstant això, per bé o per mal, aquests objectius més amplis tenen un paper

poc important a l’hora de determinar l’actitud de Washington envers les

polítiques econòmiques que recomana per a Amèrica Llatina. Es poden ofe-

rir sumes limitades de diners als països a canvi d’actes específics per com-

batre les drogues, per salvar les selves tropicals o (almenys, abans de l’admi-

nistració Reagan) per fomentar el control de la natalitat i, ocasionalment, es

poden imposar sancions en suport de la democràcia o dels drets humans,

però fa l’efecte que les polítiques que discutirem a continuació no tinguin

cap implicació important per a molts d’aquests objectius. Per descomptat

que el Washington polític també està preocupat pels interessos estratègics i

comercials dels EUA, però la creença general és que la millor manera de

fomentar-los és amb la prosperitat dels països llatins. La possible excepció

més evident a aquesta harmonia d’interessos fa referència a l’interès nacio-

nal dels EUA en la recepció continuada del pagament dels interessos del

deute per part d’Amèrica Llatina. Uns quants (si bé no tots) creuen que

aquesta consideració va tenir importància a l’hora de motivar el suport de

Washington a les polítiques d’austeritat a Amèrica Llatina durant la dècada

dels vuitanta.

1. Dèficits pressupostaris

Washington creu en la disciplina pressupostària. El Congrés va apro-

var la Llei Gramm-Rudman-Hollings amb la intenció de restablir un pressu-

post equilibrat el 1993. Els candidats presidencials lamenten els dèficits

pressupostaris abans i després de ser elegits. El Fons Monetari Internacional

(FMI) fa temps que ha convertit el restabliment de la disciplina pressupostà-

ria en un element fonamental dels programes de condicions estrictes que

negocia amb els membres que vulguin demanar préstecs. Entre els grups

d’experts de dretes n’hi pot haver uns quants que creguin en l’equivalència
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ricardiana –la idea que els individus ajusten el seu comportament d’estalvi

per anticipar-se a la tributació futura, de manera que si la despesa pública es

finança a través d’impostos o bons no té cap impacte sobre la demanda

agregada–, que estiguin disposats a negar el perill dels grans dèficits pressu-

postaris, però que es mantenen clarament fora del consens de Washington.

Els d’esquerres que creuen en l’estimulació «keynesiana» mitjançant grans

dèficits pressupostaris són gairebé una espècie extinta.

No obstant això, hi ha diferències d’opinió sobre si la disciplina fis-

cal ha d’implicar necessàriament un pressupost equilibrat. Un punt de vis-

ta és que un dèficit és acceptable mentre no desemboqui en un augment

de la ràtio deute-PNB. Un criteri encara més relaxat descomptaria aquesta

part de l’augment del deute, que té un equivalent en la formació de capital

públic productiu i busca simplement evitar un augment de passiu net del

sector públic en relació amb el PNB. Una altra perspectiva, que jo trobo

persuasiva si bé gran part de Washington la considera massa «keynesiana»

com per donar-li suport de manera explícita, argumenta que un pressupost

equilibrat (o, si més no, una ràtio deute-PNB que no augmenti) hauria de

ser la norma mínima a mig termini, però que els dèficits i els excedents a

curt termini al voltant d’aquesta norma haurien de ser ben acollits en la

mesura en què contribueixen a l’estabilització macroeconòmica. (Noteu

que la Llei Gramm-Rudman-Hollings se suspèn automàticament si l’econo-

mia dels EUA cau en recessió.) Una variant d’aquest punt de vista, pròpia

d’alguns cercles en els quals l’adjectiu «keynesià» es considera sinònim d’a-

bús, és que el progrés cap a l’objectiu a mig termini d’un pressupost equili-

brat hauria de ser bastant caut per evitar el risc de precipitar una recessió.

Tradicionalment, el dèficit pressupostari s’ha mesurat en termes

nominals, com l’excés de despesa governamental en relació amb els ingres-

sos. El 1982 Brasil va argüir davant l’FMI que aquesta forma de mesurar el

dèficit és molt enganyosa en un país altament inflacionari, en què la major

part dels pagaments de l’interès nominal del deute del govern són realment

una amortització accelerada del capital. L’FMI ha acceptat aquest argument
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(Tanzi, 1989), tot i que al principi amb certa reserva, i per això mateix

actualment presta de vegades una certa atenció al «dèficit operatiu», que

solament inclou en la despesa el component real de l’interès pagat pel deu-

te governamental. (El Washington polític encara no ha descobert aquesta

innovació sensata que, per aquest motiu, està pendent de ser explotada

com a mitjà per alleujar els constrenyiments de la Llei Gramm-Rudman-

Hollings quan aquests amenacen que mossegaran). En efecte, Tanzi (1989)

també indica que, en la formulació de programes, el Fons ha utilitzat cada

vegada més el «dèficit primari», que exclou tots els pagaments d’interessos

del dèficit, sobre la base que això inclou només elements que siguin, en

principi, directament controlables per les autoritats. (Pel meu gust, això va

massa lluny, ja que els pagaments reals d’interessos tenen, en efecte, impli-

cacions en la demanda agregada i en l’evolució del deute real del sector

públic.)

L’exageració dels dèficits pressupostaris per inclusió del component

inflacionari dels interessos del deute del govern no és l’única insuficiència

de la comptabilitat del sector públic. Sembla que la majoria de les altres

pràctiques qüestionables impliquin una subestimació del veritable dèficit:

– Les despeses contingents, com les garanties donades a les institucions

d’estalvi i crèdit als Estats Units, rarament s’inclouen en els desemborsa-

ments pressupostaris notificats.

– Els subsidis d’interessos i altres despeses són proporcionats de vegades

pel banc central i no pel pressupost.

– El producte de les privatitzacions de vegades es registra com a ingressos

en lloc de com a mitjans per finançar el dèficit fiscal.

L’acumulació de les futures obligacions del sistema de seguretat

social no està inclosa en les despeses pressupostàries.

A pesar de les diferències significatives en la interpretació de la dis-

ciplina pressupostària, mantinc que a Washington hi ha un ampli acord
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sobre el fet que els grans i persistents dèficits fiscals constitueixen una font

bàsica de trastorns macroeconòmics en forma d’inflació, de dèficit en la

balança de pagaments i d’evasió de capitals. No són el resultat de cap càlcul

racional de beneficis econòmics esperats, sinó d’una falta d’honestedat o de

valor polítics per igualar la despesa pública i els recursos disponibles per

finançar-la.A menys que l’excés s’utilitzi per finançar inversions en infraes-

tructura productiva, un dèficit pressupostari operatiu en excés, entre un 1%

i un 2% del PNB,(1) és una prova prima facie del fracàs de la política. A més,

un dèficit menor o, fins i tot, un superàvit no constitueixen necessàriament

una prova de disciplina pressupostària: la seva suficiència ha de ser exa-

minada a la llum de la força de la demanda i de la disponibilitat de l’estalvi

privat.

2. Les prioritats de la despesa pública

Quan s’ha de reduir un dèficit pressupostari, es planteja l’opció de si

s’hauria de fer augmentant els ingressos o retallant les despeses. Un dels lle-

gats de l’administració Reagan i dels seus aliats «de la política del costat de

l’oferta» ha estat generar a Washington la preferència per reduir les despe-

ses més que no pas per incrementar la recaptació tributària, encara que no

queda clar que aquesta preferència sigui molt marcada fora dels cercles

polítics de dretes (inclosos els «think tanks» de dretes).

Es mantenen altres punts de vista molt més sòlids, especialment a

les institucions internacionals, sobre la composició de la despesa pública.

Les despeses militars són, de vegades, deplorades en privat, però general-

ment es consideren una prerrogativa decisiva dels governs sobirans i,

segons això, fora de l’abast dels tecnòcrates internacionals. Les despeses de

l’administració pública es consideren necessàries, tot i que es creu que de

vegades s’inflen sense necessitat, sobretot quan la corrupció està fora de
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control. Però hi ha tres categories principals de despeses en les quals les

opinions s’esgrimeixen amb fermesa: les subvencions, l’educació i la sanitat,

i la inversió pública.

Les subvencions, sobretot les indiscriminades (inclosos els subsidis

per cobrir les pèrdues de les empreses estatals), es consideren els princi-

pals candidats a la reducció o, preferiblement, a l’eliminació.Tothom coneix

anècdotes sobre països en què la gasolina subvencionada és més barata que

l’aigua potable, o en què el pa subvencionat és tan barat que serveix per ali-

mentar els porcs, o on les trucades telefòniques costen aproximadament un

centau perquè algú es va descuidar (o no va tenir el valor) d’augmentar els

preus per seguir el ritme de la inflació, o on el «crèdit agrícola» subvencio-

nat està dissenyat per comprar el suport dels poderosos terratinents, els

quals ràpidament reciclen els fons per comprar títols de l’Estat. El resultat

no és tan sols una sagnia del pressupost, sinó també un gran malbaratament

i una assignació inadequada dels recursos, amb molt poques raons per espe-

rar una compensació dels efectes sistemàticament favorables sobre la distri-

bució de la renda, almenys pel que fa als subsidis indiscriminats.

En contrast, l’educació i la sanitat es consideren la quintaessència de

les despeses adequades del govern (Balassa et al., 1986, cap. 4). Tenen el

caràcter d’inversió (en capital humà) i també de consum.A més, tendeixen

a ajudar els menys afavorits.Aquest objectiu va quedar enterbolit durant els

primers anys de l’administració Reagan, però ha recuperat la posició de la

dècada dels setanta («necessitats bàsiques») a finals dels vuitanta amb l’aju-

da de l’estímul de la UNICEF (Cornia, Jolly i Stewart, 1987). Per tant, Michael

Camdessus, director gerent de l’FMI, ha declarat que el Fons està preocupat

per l’impacte dels seus programes sobre els pobres i, més recentment,

Barber Conable, president del Banc Mundial, ha reafirmat el compromís del

Banc amb l’objectiu de posar fi a la pobresa.(2)
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Determinar quina ajuda representen realment les despeses en edu-

cació i sanitat per als més pobres depèn de la seva composició i també del

seu nivell. L’educació bàsica és molt més important que la universitària, i

l’assistència sanitària primària (sobretot els tractaments preventius) és més

beneficiosa per als pobres que els hospitals de la gran ciutat atapeïts dels

últims artefactes mèdics d’alta tecnologia. Això no vol dir que no hi hagi

necessitat d’universitats o d’hospitals sofisticats: els països en vies de

desenvolupament han de formar i retenir una elit educada, a més d’elevar

els estàndards de les masses i dels més necessitats. Més aviat afirmem que,

a Washington, molts creuen que les despeses s’han de restringir a l’educa-

ció i la sanitat en general i, sobretot, d’una manera que beneficiï els menys

afavorits.

L’altra àrea de la despesa pública que Washington considera produc-

tiva és la inversió en infraestructura pública. Naturalment, hi ha l’opinió que

el sector públic tendeix a ser excessivament ampli (vegeu la secció sobre

privatització més endavant). No obstant això, aquesta opinió coexisteix amb

una altra segons la qual la despesa en infraestructures que estan pròpia-

ment dins el sector públic ha de ser gran (i també que una empresa no hau-

ria d’estar privada d’inversions pel sol fet d’estar, per molt involuntari que

sigui, dins del sector públic).

Per tant, la reforma política en relació amb la despesa pública es per-

cep com si consistís a desviar la despesa dels subsidis cap a l’educació i la

sanitat (sobretot per beneficiar els menys afavorits) i cap a la inversió en

infraestructura. Jo afegiria que l’hostilitat contra les subvencions tendeix a

ser excessivament general. Simpatitzo del tot amb l’hostilitat contra els sub-

sidis indiscriminats, però també crec que hi ha circumstàncies en les quals

els subsidis amb uns objectius escollits meticulosament poden constituir un

instrument molt útil. Per tant, el meu propi examen de les polítiques d’un

país no seria si aquest país ha abolit tots els subsidis, sinó si pot oferir una

justificació explícita convincent per als que queden, en termes de millorar

l’assignació de recursos o la distribució de la renda.
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3. La reforma fiscal

L’alternativa de disminuir la despesa pública com a remei per al dèfi-

cit pressupostari és una major recaptació tributària. La major part del

Washington polític la considera una alternativa inferior. La majoria del

Washington tecnocràtic (tret dels grups «think tanks» de dretes) creu que

l’aversió del Washington polític envers l’augment de la recaptació tributària

és irresponsable i incomprensible.

Tot i aquest contrast d’actituds envers els mèrits d’un augment de la

recaptació tributària, hi ha un ampli consens sobre el mètode més desitja-

ble per augmentar-la fins al nivell que es cregui necessari. El principi és que

la base imposable íntegra hauria de ser àmplia i que els tipus impositius

marginals haurien de ser moderats. Aquest principi, base de la reforma de

1986 de l’impost sobre la renda dels EUA, va ser impulsat amb un entusias-

me idèntic pel ja desaparegut Joseph A. Pechman de la Brookings

Institution, pel senador Bill Bradley (D-NJ), pels partidaris «de la política del

costat de l’oferta» del Congrés i pels «think tanks» de dretes.

Una qüestió específica que es planteja en el context d’Amèrica

Llatina és si s’hauria de fer algun intent per incloure en la base imposable

les rendes d’interessos dels actius que es tenen fora del país («evasió de

capitals»). Per ella mateixa, és possible que la llei d’un sol país que gravi

amb impostos aquests ingressos no tingui un gran impacte a causa de la

problemàtica de la seva aplicació, però un país no estarà ni tan sols en situa-

ció d’iniciar les discussions relatives a la seva aplicació amb els països de

refugi fins que no hagi legislat la forma de gravar amb impostos els interes-

sos procedents de l’evasió de capitals (Lessard i Williamson, 1987). Previsi-

blement, aconseguir una tributació efectiva de les rendes procedents de l’e-

vasió de capital requerirà molt temps, però seria interessant saber si algun

país s’ha embarcat ja en aquesta esforçada tasca.
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4. Els tipus d’interès

Dos principis generals relatius al nivell dels tipus d’interès compten,

aparentment, amb un suport considerable a Washington. Un és que els tipus

d’interès haurien d’estar determinats pel mercat. L’objectiu d’això és evitar

l’assignació inadequada de recursos que es deriva de la restricció del crèdit

per part dels buròcrates d’acord amb criteris arbitraris (Polak, 1989). L’altre

principi és que els tipus d’interès reals haurien de ser positius per dissuadir

de l’evasió de capitals i, segons uns quants, per incrementar l’estalvi. Molts,

entre els quals m’incloc, modificarien aquesta afirmació per dir que els

tipus d’interès haurien de ser positius, però moderats, amb l’objectiu d’esti-

mular la inversió productiva i evitar l’amenaça d’una explosió del deute

públic.

La qüestió que òbviament es planteja és si aquests dos principis són

coherents. En condicions que no siguin de crisi, no hi ha gaires raons per

avançar una contradicció; s’espera que els tipus d’interès determinats pel

mercat siguin positius, però moderats en termes reals, encara que uns tipus

d’interès internacionals elevats poden dificultar un manteniment del tipus

tan moderat com seria desitjable. No obstant això, en les condicions de cri-

si que gran part de l’Amèrica Llatina ha experimentat durant la major part

de la dècada dels vuitanta, és massa fàcil pensar que els tipus d’interès

determinats pel mercat puguin ser extremament alts. En aquest cas, seria

interessant examinar si s’ha seguit algun dels dos principis o a quin tipus

de compromís s’ha arribat. Concretament, continua sent interessant estu-

diar si el mercat de crèdit està segmentat i està canalitzant fons de poc

cost a sectors «prioritaris» i, si és així, quins sectors són i si la seva elecció

segueix alguna lògica econòmica. La sospita és que aquests mercats de crè-

dit segmentats proporcionen un marc ideal perquè la corrupció faci acte

de presència.
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5. El tipus de canvi

Igual que els tipus d’interès, els tipus de canvi poden estar determi-

nats per les forces del mercat o bé podem jutjar la seva conveniència sobre

la base de si el seu nivell sembla coherent amb els objectius macroeconò-

mics. Encara que a Washington s’ofereix un cert suport a considerar el pri-

mer principi com el més important (una opinió sostinguda, sobretot, per

aquells que neguen la possibilitat d’estimar els tipus de canvi d’equilibri),

l’opinió predominant és que aconseguir un tipus de canvi «competitiu» és

més important que la forma de determinar-lo. Concretament, hi ha un

suport relativament escàs a la idea que la liberalització dels fluxos de capi-

tal internacionals sigui un objectiu prioritari per a un país que hauria de ser

un importador de capital i que hauria de retenir el seu propi estalvi per a la

inversió nacional.

Per comprovar si un tipus de canvi és apropiat cal veure si és cohe-

rent a mig termini amb els objectius macroeconòmics (com en el meu con-

cepte de «tipus de canvi d’equilibri fonamental», vegeu Williamson, 1985). En

el cas d’un país en vies de desenvolupament, el tipus de canvi real ha de ser

suficientment competitiu com per impulsar una taxa de creixement de les

exportacions que faciliti que l’economia creixi al màxim ritme que li permeti

el seu potencial d’oferta, alhora que mantingui el dèficit per compte corrent

en un nivell que pugui ser finançat de manera sostenible. El tipus de canvi no

hauria de ser més competitiu que això ja que, si no,provocaria unes pressions

inflacionàries innecessàries i també limitaria els recursos disponibles per a la

inversió nacional i,per tant, frenaria el creixement del potencial de l’oferta.

El creixement de les exportacions no tradicionals no tan sols depèn

d’un tipus de canvi competitiu en un moment determinat, sinó també de la

confiança del sector privat que el tipus es mantindrà prou competitiu en el

futur per justificar la inversió en indústries d’exportació potencials (per a

proves recents, vegeu Paredes, 1989). Per tant, és important valorar l’estabili-

tat del tipus de canvi real, a més del nivell.
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Un tipus de canvi real competitiu és el primer element essencial d’u-

na política econòmica «orientada cap a l’exterior», en la qual la restricció de

la balança de pagaments se supera bàsicament amb el creixement de les

exportacions més que amb la substitució de les importacions. A Washington

hi ha la ferma convicció que l’orientació cap a l’exterior i l’expansió de les

exportacions –especialment el creixement de les exportacions no tradicio-

nals– són necessàries per a la recuperació d’Amèrica Llatina (vegeu, per

exemple, Balassa et al., 1986).

6. La política comercial

El segon element d’una política econòmica orientada cap a l’exte-

rior és la liberalització de les importacions. L’accés a les importacions de

factors de producció intermedis a preus competitius es considera impor-

tant per a la promoció de les exportacions, mentre que s’interpreta que

una política de protecció de les indústries nacionals davant la competèn-

cia estrangera genera distorsions costoses que acaben penalitzant les

exportacions i empobrint l’economia nacional. L’ideal és una situació en

què el cost en recursos nacionals per generar o estalviar una unitat de

divisa sigui igual entre les indústries d’exportació i d’importació en com-

petència.

Es considera que la pitjor forma de protecció és la concessió de

llicències d’importació, amb l’enorme potencial per crear oportunitats per

a la corrupció. En la mesura en què hi ha d’haver protecció, és millor deixar

que l’ofereixin els aranzels, de manera que, almenys, sigui l’erari públic el

que obtingui les rendes. I mantinguem les distorsions al mínim limitant la

dispersió d’aranzels i eximint d’aranzels la importació dels béns intermedis

necessaris per produir exportacions.

Generalment (encara que potser no universalment), s’admet que l’i-

deal de llibertat comercial està subjecte a dos requisits. El primer fa referèn-

cia a les indústries naixents, que poden merèixer una protecció substancial,
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si bé estrictament temporal. A més, un aranzel general moderat (que oscil·li

entre el 10% i el 20%, amb una dispersió escassa) es podria acceptar com a

mecanisme per oferir una tendència cap a la diversificació de la base indus-

trial sense amenaçar amb uns costos importants. El segon requisit es refe-

reix al calendari. No és d’esperar que una economia protegida es desfaci de

qualsevol protecció de la nit al dia. No obstant això, hi ha diferents opinions

sobre si la liberalització de les importacions s’hauria de desenvolupar d’a-

cord amb un calendari predeterminat (l’opinió del Banc Mundial, encarnada

en nombrosos préstecs amb finalitats d’ajust estructural) o si la velocitat de

la liberalització hauria de variar de forma endògena depenent del que pugui

tolerar l’estat de la balança de pagaments (aquesta és la meva pròpia opinió

basada en l’experiència del reeixit procés de liberalització d’Europa en els

anys cinquanta).

7. La inversió estrangera directa

Com ja hem assenyalat anteriorment, la liberalització dels fluxos

financers estrangers no es considera una prioritat important. En contrast,

una actitud restrictiva que limiti l’entrada de la inversió estrangera directa

(IED) es considera una insensatesa. Aquestes inversions poden aportar

capital necessari, tecnologia i experiència, ja sigui produint béns necessa-

ris per al mercat nacional(3) o contribuint a noves exportacions. La princi-

pal motivació per restringir la IED és el nacionalisme econòmic, que

Washington desaprova, si més no quan el practiquen països que no són

els EUA.

La IED pot ser fomentada per canvis d’obligacions per accions.

Alguns sectors de Washington, possiblement els més rellevants –el Tresor

dels EUA, l’Institute of International Finance i la International Finance
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Corporation– estan decididament a favor que els països deutors facilitin els

canvis d’obligacions per accions, argumentant que això pot fomentar

simultàniament els objectius inseparables de promoure la IED i reduir el

deute. Altres sectors de Washington, com l’FMI, són molt més escèptics.

Qüestionen si s’hauria de concedir un subsidi a la IED; es pregunten si la

inversió subvencionada serà addicional; argumenten que, si no és així, el

deutor hi surt perdent perquè en lloc de guanyar divises de lliure converti-

bilitat, el seu deute estranger es redueix i, sobretot, es preocupen per les

implicacions d’un augment de l’expansió monetària nacional.

8. Les privatitzacions

Els canvis d’obligacions per accions no impliquen cap pressió

monetària quan l’acció adquirida per l’inversor estranger és comprada al

govern en el decurs de privatització d’una empresa. Aquest és un dels atrac-

tius de la privatització. De manera més general, la privatització pot ajudar a

alleujar la pressió sobre el pressupost del govern, tant a curt termini, pels

ingressos produïts per la venda de l’empresa, com a llarg termini, ja que la

inversió necessària ja no serà finançada pel govern.

No obstant això, el principal fonament de la privatització és la cre-

ença que la indústria privada està gestionada de manera més eficient que

les empreses estatals a causa dels incentius més directes que se li presen-

ten a un directiu que té un interès personal directe en els beneficis de

l’empresa, o bé que és responsable davant d’aquells que el tenen. Com a

mínim, l’amenaça de fallida constitueix un límit a l’escàs rendiment de les

empreses privades, mentre que, pel que sembla, moltes empreses de l’Estat

tenen un accés il·limitat a les subvencions.Aquesta creença en la major efi-

ciència del sector privat ha estat, durant molt temps, un article de fe a

Washington (encara que potser no s’ha esgrimit de forma tan fervent com

a la resta dels Estats Units), però no va ser fins a la proclamació del Pla

Baker de 1985, que impulsar la privatització estrangera es va convertir en
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una política oficial nord-americana. Des d’aleshores, l’FMI i el Banc

Mundial també han impulsat la privatització a Amèrica Llatina i a la resta

del món.

La falta d’un fort sector privat autòcton és una de les raons que ha

motivat que alguns països fomentin les empreses estatals. Això torna a ser

una motivació nacionalista i, per tant, compta amb molt poc respecte a

Washington.

El meu punt de vista és que la privatització pot ser molt constructi-

va quan desemboca en una major competència, i també útil si alleuja la

pressió fiscal, però no estic convençut que el servei públic sigui sempre

inferior a la cobdícia privada com a força motivadora. En determinades cir-

cumstàncies, com quan els costos marginals són inferiors als costos mitjos

(per exemple, en el transport públic) o en presència d’efectes mediambien-

tals massa complexos per ser compensats amb facilitat per la regulació (per

exemple, en el cas del subministrament d’aigua), continuo creient que la

propietat pública és preferible a la privada. Però aquest punt de vista no és

típic de Washington.

9. La desregulació

Una altra manera de fomentar la competència és mitjançant la desre-

gulació, que va ser iniciada als Estats Units per l’administració Carter i

desenvolupada per l’administració Reagan. Generalment, s’afirma que va ser

un èxit als Estats Units i se suposa que podria reportar uns beneficis simi-

lars a altres països.

Tenint en compte la valoració de Balassa et al. (1986, 130), els bene-

ficis potencials de la desregulació podrien ser molt més grans a Amèrica

Llatina:

«La major part dels grans països llatinoamericans estan entre

les economies de mercat més regulades del món, almenys sobre el
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paper. Entre els mecanismes econòmics reguladors més importants

hi ha els controls d’establiment de companyies i de noves inver-

sions, les restriccions a les entrades d’inversions estrangeres i als flu-

xos de sortida de transferència de beneficis, el control de preus, les

barreres a la importació, l’assignació de crèdit discriminatòria, els

elevats nivells dels impostos sobre la renda de les empreses combi-

nats amb uns mecanismes discrecionals de reducció fiscal, i també

les limitacions a l’acomiadament… En diversos països llatinoameri-

cans, la xarxa de regulació està gestionada per administradors mal

pagats. Per aquest motiu, el potencial de corrupció és gran.

»L’activitat productiva pot ser regulada per la legislació, per

decrets del govern i per la presa de decisions sobre casos puntuals.

Aquesta última pràctica està àmpliament estesa a Amèrica Llatina i és

perniciosa, ja que crea una incertesa considerable i ofereix oportuni-

tats per a la corrupció. També discrimina les petites i mitjanes

empreses que, si bé són importants generadores d’ocupació, rara-

ment tenen accés a les altes esferes de la burocràcia.»

10. Els drets de propietat

Als Estats Units, els drets de propietat estan tan fermament establerts

que, fàcilment, la importància fonamental per al funcionament satisfactori

del sistema capitalista es passa per alt. No obstant això, tinc la sospita que

quan Washington es decideix a reflexionar sobre el tema, tot el món accep-

ta que els drets de propietat realment tenen importància. També regna la

idea general que els drets de propietat són molt insegurs a Amèrica Llatina

(vegeu, per exemple, Balassa et al., 1986, cap. 4).
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11. Les pràctiques de Washington

Washington no sempre practica el que predica, com segurament

revelarà un moment de reflexió sobre el tema més enutjós esmentat abans:

la corrupció. Al capdavall, aquest article va ser escrit durant les setmanes en

què va sortir a la llum l’escàndol del Departament d’Habitatge i Urbanisme

dels EUA, un cas relacionat amb el frau i la irresponsabilitat a una escala

prou gran com per erosionar la credibilitat del sermó de Washington.

Almenys, això seria cert si els consells de Washington fossin una

exhortació moral a la puresa. Però, de fet, no és així com s’entenen en gene-

ral. Més aviat pretenen fomentar l’interès personal dels països als quals s’a-

drecen (tot i que no necessàriament amb una ponderació dels interessos de

les classes components idèntics als de l’elit dirigent en aquests països). El

fet que els Estats Units també pateixin frau i corrupció no converteix

aquestes pràctiques en menys perjudicials en els països llatins, especial-

ment per als exclosos de l’elit.Al contrari, la major difusió de la corrupció

en molts països llatinoamericans suggereix que el dany que produeix és

molt més gran.

La trajectòria de Washington també és imperfecta en altres àrees dis-

cutides anteriorment. Segons el primer criteri –el del control del dèficit

pressupostari–, l’historial dels EUA en la dècada dels vuitanta és deficient. És

cert que el dèficit federal ha anat disminuint des de 1985, especialment en

relació amb el PNB, i que el dèficit operatiu és tan sols l’1% del PNB, la qual

cosa està dins el rang consegüent amb el manteniment de la solvència del

sector públic. No obstant això, el dèficit pressupostari continua sent exces-

sivament elevat per a l’equilibri macroeconòmic, tenint en compte la baixa

taxa d’estalvi privat als Estats Units. Un dèficit fiscal excessivament elevat

desemboca en el manteniment d’uns tipus d’interès reals alts i en un dèficit

per compte corrent important i insostenible, amb les consegüents càrre-

gues sobre els deutors, el desànim dels inversors, l’estímul del sentiment

proteccionista i l’amenaça contínua d’un «aterratge brusc».
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Altres àrees en què les pràctiques de Washington deixen molt a

desitjar, les trobem en la política dels tipus de canvi en la qual subsisteixen

encara els infortunats efectes de la vasta sobrevaloració del dòlar de mitjan

anys vuitanta, tot i que el mateix alineament incorrecte ha estat àmpliament

corregit i que la política comercial ha provocat uns tombs descoratjadors

cap a la protecció, a pesar de totes les promeses en contra. En la majoria de

les àrees microeconòmiques –com la reforma fiscal, la IED (almenys fins

ara), la desregulació i els drets de propietat–, les accions de Washington són

conseqüents amb la seva retòrica.

12. En conclusió

Les polítiques econòmiques que Washington recomana a la resta del

món es poden qualificar de prudents, amb una orientació cap a l’exterior i

un capitalisme de lliure mercat. Això últim ho practica amb més coherència

que els dos primers aspectes, però aquest fet no hauria de ser interpretat

com que els dos primers aspectes siguin menys importants. La major part

del Washington tecnocràtic creu que el fracàs a l’hora de practicar el que

predica perjudica els Estats Units i també la resta del món.

No està tan clar que les reformes polítiques que actualment se

segueixen a Washington tractin de forma menys adequada tots els proble-

mes crítics que actualment pateix Amèrica Llatina. Pensem, per exemple, en

els problemes de transició de l’estabilització de la inflació. La disciplina

pressupostària és, per descomptat, una condició prèvia per dominar la infla-

ció. Però uns quants argumentarien que ha d’anar complementada per la

congelació de preus i salaris i per un tipus de canvi fix (segons el model

mexicà), mentre que d’altres bé voldrien afegir la liberalització de preus a la

llista d’iniciatives polítiques que Washington hauria de recomanar a Amèrica

Llatina. No hi ha consens en aquest punt, si bé algunes polítiques sobre el

control dels preus (divergents segons el país) poden ser decisives per a una

estabilització amb èxit.
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Com a segon exemple, Dornbusch (1989a) ha plantejat recentment

la qüestió de si es pot confiar que el programa de treball de Washington

descrit anteriorment restableixi el creixement un cop que s’hagi aconse-

guit l’estabilització. Apunta les decebedores experiències de Bolívia o de

Mèxic, on l’estabilització decidida i efectiva encara no ha culminat en la

recuperació del creixement. Si té raó de pensar que els empresaris poden

adoptar una política d’«estar a l’espera» després de l’estabilització en lloc de

comprometre’s ràpidament amb els riscos que impliquen unes inversions

noves, es planteja una important qüestió relativa als consells de política que

ha d’afegir Washington per restablir el creixement.

Un tercer tema important fa referència a l’evasió de capitals. La dis-

ciplina fiscal, els tipus d’interès reals positius, un tipus de canvi competi-

tiu i uns drets de propietat més segurs són molt importants a l’hora de

frenar l’evasió de capitals. Però hi ha molts dubtes sobre si totes aquestes

reformes juntes conduirien a un retorn ràpid dels capitals evadits. L’elimi-

nació dels actuals incentius fiscals de mantenir el diner a l’estranger segu-

rament també hi ajudaria (Lessard i Williamson, 1987), però, per descomp-

tat, sobre aquesta política,Washington encara no ha arribat a un consens,

ni tampoc està clar que adoptar-la seria suficient per resoldre el pro-

blema.(4)

Encara que el consens de Washington no sigui suficient per resoldre

tots els problemes llatins, segurament és interessant preguntar:

– ¿Es comparteix el consens a Amèrica Llatina?

– ¿S’han posat en pràctica a Amèrica Llatina les polítiques recomanades?

– ¿Quins resultats s’han obtingut als països on s’han executat les polítiques

recomanades?
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(4) Uns quants volien afegir el tema del deute com un quart aspecte en el qual no està molt clar que el pla de treball de
Washington sigui suficient per resoldre el problema actual, però no em sembla just. El Pla Brady es basa en la premissa
que l’ajuda oficial per aconseguir la reducció del deute s’hauria d’oferir als països que ja han «posat les seves cases en
ordre», i això implica que no es pot esperar que aquests últims aconsegueixin per si sols la resolució del problema del
deute.



Aquestes són les preguntes que es plantegen per estudiar els dife-

rents països. Respondre-les contribuirà, almenys, a aclarir el terreny per

estudiar quines polítiques addicionals poden ser necessàries per limitar els

costos de transició a l’estabilització de la inflació, per restablir el creixe-

ment i per revertir l’evasió de capitals.

Una reflexió final: un fet sorprenent de la llista de polítiques sobre

les quals Washington compta amb una perspectiva col·lectiva és que totes

elles es deriven del corrent principal de la teoria econòmica clàssica,

almenys si se’m permet que consideri Keynes un clàssic. Cap de les idees

engendrades per les obres sobre el desenvolupament –com el gran impuls,

el creixement equilibrat o desequilibrat, l’excedent de mà d’obra o, fins i

tot, el model de doble desequilibri– té un paper essencial a l’hora de moti-

var al consens de Washington (tot i que jo preferiria reforçar la meva pre-

ferència de variar el ritme de la liberalització de les importacions en funció

de la disponibilitat de divises recorrent al model de doble desequilibri).

Això planteja la qüestió de si Washington encerta quan rebutja implícita-

ment la literatura sobre el desenvolupament com una desviació de les dures

realitats de la «ciència trista»(5). ¿És el consens de Washington o bé la meva

interpretació del consens, el que està passant alguna cosa per alt?
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(5) Irònicament, sembla que Washington ha adoptat aquesta postura alhora que els teòrics de Chicago han tornat a des-
cobrir les velles idees de les externalitats que donen suport a les obres sobre el desenvolupament; per a un recopilació
de la nova literatura sobre la teoria del desenvolupament, vegeu Shleifer (1989).
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COMENTARI

Richard E. Feinberg (*)

John Williamson ha endegat l’àrdua tasca d’agrupar les opinions

d’un ampli espectre d’institucions i personalitats. Es tracta d’un

esforç per acoblar algunes parelles estranyes: de Jesse Helms a Jesse

Jackson, de Michel Camdessus a John Sununu. I ho ha fet sense cap

metodologia visible, utilitzant com a orientació únicament les

seves impressions ben informades.

Williamson arriba al consens eliminant primer l’ala dreta i des-

prés l’esquerra, de l’espectre polític de Washington. Això deixa apro-

ximadament la meitat de la Brookings Institution i potser una ter-

cera part de l’Institute for International Economics, elimina una

bona part del Tresor dels Estats Units (EUA), potser la meitat del

personal de l’FMI (deixo que el lector decideixi si la meitat dreta o

l’esquerra), una tercera part del Banc Mundial i un terç del

Congrés dels EUA. Al capdavall, una mica menys de la meitat del

Congrés eliminaria totes les institucions financeres internacionals

(IFI) si es fes una votació.

¿S’ha produït, de fet, un moviment cap a un consens centrista res-

pecte a l’estratègia adequada d’ajust per a Amèrica Llatina? En

aquesta regió els vells estructuralistes s’han asserenat, igual que

els seus nimis reflexos esquerrans a Washington. Hi ha menys fe en

l’Estat i més respecte pel mercat. I cada vegada s’aprecien més els

avantatges del comerç internacional. En una conferència celebra-

da l’any 1989 al Banco Interamericano de Desarrollo, Andrés 

(*) Richard E. Feinberg és vicepresident executiu i director d’Estudis de l’Overseas Development Council.

Ha treballat a l’Equip de Planificació de Polítiques del Departament d’Estat dels EUA i, com a economista

internacional, al Departament del Tresor dels EUA i a la Comissió Bancària de la Cambra de

Representants. Ha escrit nombroses obres sobre política exterior nord-americana i sobre política llatinoa-

mericana i economia internacional.La seva obra més recent és Pulling Together:The International Monetary
Fund in a Multipolar World.
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Bianchi va assenyalar que, actualment, exportar es considera «pro-

gressista».

Mentrestant, com assenyalava Edmar Bacha a la mateixa con-

ferència, la dreta llatinoamericana i, fins a cert punt, els seus

homòlegs a Washington també han après algunes coses. Ara reco-

neixen que les crides que inicialment va fer Washington en favor

d’un ajust havien estat esbiaixades, únicament destinades als deu-

tors. La fórmula actual, «reforma més reducció del deute», implica

reconèixer que tant creditors com deutors han comès errors i que

tots dos han de fer un ajust.Així mateix, a la dreta hi ha una nova

consciència i preocupació per si continuen les transferències nega-

tives netes de recursos: aquest és un concepte que els creditors de la

regió van rebutjar en un principi, però que ara es troba als infor-

mes oficials de les IFI. De la mateixa manera, cada vegada més es

reconeix que hi ha una relació entre la càrrega del deute extern i

el dèficit públic i la inflació interns. I hi ha una acceptació crei-

xent, si bé reticent, dels elements heterodoxos en el paquet d’ajust,

entre ells les directrius en matèria de salaris i preus, quan siguin

necessaris per accelerar l’ajust de les expectatives perquè s’adaptin

a les noves polítiques monetàries.

Aquesta acotació del debat a Amèrica Llatina i Washington és posi-

tiva per a la democràcia de la regió i per a les relacions entre els

EUA i Amèrica Llatina. Anuncia un futur menys conflictiu i un

diàleg més constructiu sobre els àmbits on encara hi ha desacord.

Tot i així, a pesar d’aquesta convergència en un alt grau d’abstrac-

ció, mentre més s’aprofundeix en els detalls de la política, més

desacords apareixen. És per això que prefereixo parlar de «con-

vergència», un terme que permet algunes diferències d’opinió, en

lloc de «consens».
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El paper de l’Estat en constitueix un exemple. Hem acordat que

s’ha de dur a terme una certa reducció i racionalització. Però,

¿desitgem que el producte final sigui un elegant Jaguar d’alta

potència o bé un Yugo minimalista? A Washington hi ha almenys

dues escoles de pensament sobre aquesta qüestió. D’una banda

tenim els qui prefereixen el model restrictiu de Reagan: ocupar-se

de la defensa nacional, establir les condicions macroeconòmiques

adequades i punt. De l’altra, hi ha l’escola més activista, que

inclou els que proposen polítiques industrials i teoria estratègica

comercial. Aquesta facció és forta dins el Partit Demòcrata, en

una part de l’executiu dels EUA (com el Departament de Comerç)

i en una part del Banc Mundial. Aquesta qüestió encara consti-

tueix la línia divisòria entre demòcrates i republicans i el des-

acord sobre ella reflecteix diferents creences en la capacitat de

l’Estat per actuar de manera eficient i equitativa. És interessant

observar que totes dues escoles consideren que l’experiència dels

nous països industrialitzats de l’Àsia serveix per ratificar les idees

respectives.

Washington no va participar en els debats entre monetaristes i

estructuralistes que Amèrica Llatina va presenciar en dècades

anteriors.Washington es va apropiar del llenguatge de l’estructura-

lisme, però el va posar de cap per avall. Mentre que a Amèrica

Llatina els «errors estructurals» significaven deficiències del mer-

cat, i «canvi estructural» significava actuació governamental, al

Washington contemporani són les intervencions de l’Estat les que

distorsionen les estructures, i la liberalització i la desregulació les

que corresponen a les reformes estructurals necessàries. Aquesta

transformació és un exemple d’una de les capacitats més grans de

Washington, és a dir, una intel·ligent adaptació del llenguatge.
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Amb relació a la política fiscal, en el consens de Washington veiem

una nova afirmació de la vella ètica puritana: els dèficits i les

emissions monetàries són importants. Però hi ha una convergèn-

cia menor sobre com mesurar el dèficit fiscal i determinar quant

dèficit resulta tolerable i en quines condicions. Tampoc no hi ha

consens sobre si els dèficits fiscals s’han de cobrir mitjançant aug-

ments d’impostos o amb una reducció de despeses. Com assenyala

Williamson, la dreta prefereix una retallada de despeses, però tam-

bé les IFI (si bé la seva preferència és en part tàctica, ja que les

retallades de la despesa es poden dur a terme amb més rapidesa

que no pas recaptar nous impostos sense efectes distorsionadors).

A l’interior, els EUA mostren una marcada preferència per un

menor estalvi i un major consum (dos vídeos a cada casa) i, per

tant, per uns amplis dèficits fiscals.

Encara perduren unes diferències importants sobre si les polítiques

fiscals s’han de considerar instruments de justícia social. ¿S’ha 

d’utilitzar la política d’impostos per millorar la distribució de la

renda o són més importants els efectes sobre l’eficiència? Aquest

desacord és subjacent a l’actual debat de Washington sobre la tri-

butació de les rendes del capital. Així mateix, hi ha diferències

importants sobre la composició adequada dels ingressos tributaris.

De la mateixa manera, hi ha una controvèrsia similar amb rela-

ció a les prioritats de la despesa. Tot el món està a favor de gastar

més en educació, igual que tant Michael Dukakis com George

Bush aspiraven a ser el president de l’educació. Però, ¿on han d’a-

nar a parar aquests fons: a les escoles públiques o a les privades?,

¿a les secundàries o a les universitats? ¿Han de rebre les escoles uns

subsidis elevats i estar obertes a tots o bé han de ser explotades en

funció del cobrament de costos i, per tant, ser més selectives en
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l’admissió d’alumnes? I els valors fomentats, ¿han de ser autòctons

o de caràcter cosmopolita?

També hi ha desacord sobre els aspectes externs. Hi ha acord en

què l’excés de deute s’ha de reduir, però no sobre quina quantitat

s’ha de reduir. ¿És el deute un obstacle perjudicial per a l’estabilit-

zació i l’ajust, o és un catalitzador per al canvi, una palanca exte-

rior que les IFI poden manipular per forçar la reforma? El Tresor

dels EUA es conforma a reduir marginalment el deute, però desitja

mantenir un excedent suficient com per mantenir el control sobre

els deutors. El debat sobre la magnitud de la rebaixa en el pla de

reducció del deute reflecteix aquestes opinions diferents sobre la

utilitat de l’excés del deute.

El model de desenvolupament que dominava anteriorment consi-

derava que el finançament extern constituïa una contribució cru-

cial per al creixement econòmic. Ara es creu que el finançament

extern revesteix menys importància. En dècades passades, els qui

defensaven un model de dues bretxes («two-gap») consideraven

que el finançament extern era una contribució decisiva al creixe-

ment. La nova retòrica redueix la importància del finançament

extern. Els cínics en poden veure la comoditat quan, en aparèixer

les transferències negatives netes de les nacions deutores, de sobte

es descobreix que realment no necessiten aquests diners. Per cert,

aquesta rebaixa de la importància de l’estalvi extern resulta peri-

llosa per a les IFI, ja que mina una de les seves raons de ser.

Hi ha consens sobre el fet que la fuga massiva de capitals resulta

perjudicial per a un país, però es manté el desacord sobre les cau-

ses i la importància relativa. Una opinió bastant comuna entre els

que treballen en la concessió de préstecs de les finances internacio-

nals és que la fuga de capitals és un símptoma de corrupció anti-
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patriòtica entre les elits dels països en desenvolupament; l’opinió

contrària, que consisteix a dir que la fuga de capitals simplement

representa una diversificació prudent de cartera, una integració

madura dels mercats globals de capital, és més corrent entre els

banquers que reben els dipòsits. Una tercera opinió afirma que la

fuga de capitals és primordialment el resultat d’una mala política

macroeconòmica. Cada una d’aquestes opinions és parcialment

correcta; la primera i la tercera són les que predominen avui dia,

però la segona pot guanyar partidaris a mesura que es facin con-

versions del deute i que les actituds dels bancs siguin dictades més

pels comptes de dipòsits que per les carteres de préstecs.

En principi, tots podem estar d’acord amb la necessitat de la com-

petitivitat dels tipus de canvi. No obstant això, Williamson té raó

quan assenyala que no hi ha consens sobre el caràcter de l’equili-

bri a curt termini entre la competitivitat dels tipus de canvi i l’es-

tabilitat dels preus i, consegüentment, sobre si resulta convenient

sacrificar la competitivitat internacional en nom de l’estabilitat

interior dels preus. A Mèxic i Argentina, les IFI donen suport a l’ús

de tipus de canvi relativament fixos com a àncora per orientar les

expectatives. El Tresor dels EUA, d’altra banda, està més preocupat

pel desequilibri de les balances de pagaments i la capacitat de ser-

vir el deute i, per tant, acostuma a ser menys tolerant amb els

desajustos dels tipus de canvi.

Williamson també posa en relleu una diferència d’opinió en relació

amb la velocitat i el ritme de la liberalització del comerç. Sovint, la

retòrica i les polítiques oficials tenen un caràcter pragmàtic i accep-

ten que es faci gradualment, però els entusiastes de la teoria de l’e-

quilibri general temen els efectes de les contradiccions resultants del

fet que una economia es trobi, en paraules de Lincoln, meitat
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administrada i meitat lliure. ¿Una reforma poc sistemàtica significa

progrés o nous problemes més endavant? ¿La resposta comporta

avançar en diferents fronts a la vegada? Actualment, la resposta és

objecte d’un debat més obert a Europa de l’Est.

El consens de Washington no inclou un acord sobre la teoria del

creixement econòmic. L’economia neoclàssica és fonamentalment

un exercici de comparació estadística: no té una teoria sòlida

sobre el creixement dinàmic. Els partidaris d’una política indus-

trial posseeixen els elements d’una estratègia de creixement. No

suposen que els mercats i les institucions han existit sempre o que

s’activen automàticament un cop que s’ha aconseguit l’estabilitza-

ció macroeconòmica; al contrari, reconeixen que els mercats i les

institucions s’han de crear. No hi ha consens sobre la dinàmica de

creixement, a pesar que aquesta dinàmica serà cada vegada més

decisiva a mesura que els països d’Amèrica Llatina passin, com

esperem, de l’estabilització a la recuperació.

Finalment, pel que fa als temes de pobresa i medi ambient no hi

ha consens a Washington sobre la importància d’aquesta qüestió

ni sobre què s’hauria de fer. Al Congrés dels EUA hi ha qui desitja-

ria convertir el medi ambient en la qüestió principal de la política

exterior, però aquesta postura no és ben rebuda pel Banc Mundial.

Per acabar, es pot dir que l’amplitud del debat s’ha reduït. Hi ha con-

vergència en els conceptes clau. Ara tots som internacionalistes; tots

som capitalistes; tots creiem en la responsabilitat fiscal i en un Estat efi-

cient i racional. No obstant això, encara hi ha qüestions que ens divi-

deixen i en les quals no hi ha cap convergència, i fins i tot en aquelles

qüestions en què hi ha acord al més alt grau d’abstracció, encara que-

den moltes coses per debatre en matèria de detalls. A Washington, els

economistes encara no s’han de preocupar per si es queden en atur.
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COMENTARI

Stanley Fischer (*)

Com sempre, Williamson ha elaborat un article bo i sensat, fins i

tot si, com sempre, no ha pogut resistir la temptació de marcar

alguns gols a les polítiques nord-americanes en matèria fiscal i de

tipus de canvi. De fet, l’article és confús en relació amb el significat

de «Washington». En alguns llocs significa tots els organismes ofi-

cials i think tanks de Washington; en d’altres, significa el govern

dels EUA: almenys així entenc l’afirmació de Williamson que diu

que «Washington no sempre fa el que predica» en política fiscal, a

menys que estigui atacant els subsidis alimentaris de la cafeteria

de l’FMI.

Bàsicament, Williamson ha captat el creixent consens existent a

Washington sobre el que haurien de fer els països en desenvolupa-

ment. Aquest consens transcendeix Washington i arriba virtual-

ment a totes les universitats i institucions responsables de l’elabo-

ració de polítiques dels Estats Units, així com a moltes en la resta

del món. Però no és totalment universal: la Comissió Econòmica

per a l’Àfrica ha criticat el Banc Mundial i l’FMI a causa dels seus

plantejaments en relació amb la reforma de les polítiques a Àfrica,

i s’ha declarat a favor de polítiques més intervencionistes, i el

Banc i el Fons són objecte de freqüents crítiques procedents dels

governs de països en desenvolupament perquè impulsen les refor-

mes amb massa rapidesa i perquè no presten suficient atenció a la

pobresa. Però el fet clau és que ja no hi ha dos paradigmes de

desenvolupament econòmic en competència: els participants en el

debat sobre el desenvolupament parlen ara el mateix idioma.

(*) Stanley Fischer és vicepresident d’Economia del Desenvolupament i economista en cap del Banc

Mundial. També és professor d’Economia a l’Institut de Tecnologia de Massachusetts, i coautor

d’Indexation, Inflation and Economic Policy: Macroeconomics, entre altres obres.



95LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON ■

Afortunadament, ningú no ha de témer que el debat acabi aviat

perquè encara queden moltes preguntes sense resposta per a

aquells que accepten un enfocament del desenvolupament orientat

cap al mercat.

Deixaré de banda la majoria dels meus petits desacords amb

Williamson, tret dels següents:

• La seva llista d’instruments de política econòmica no té en comp-

te el medi ambient, que s’ha convertit en una part cada vegada

més important de l’agenda política de Washington per als països

en desenvolupament, i que podria resultar summament conflicti-

va tenint en compte que la major part dels danys mediambien-

tals causats fins ara són resultat del creixement en les economies

industrialitzades.

• És probable que sorgeixin desacords similars en relació amb la

despesa militar. Aquests dos àmbits es caracteritzen pel fet de

tenir importants factors externs de caràcter internacional; en el

cas del medi ambient, el problema resideix en el fet que les políti-

ques d’una nació afecten el medi ambient global; en el cas de les

despeses militars, en què el total de les despeses necessàries per a

la defensa depèn de les despeses d’altres. En tots dos àmbits, la

repercussió és que les mesures internacionals podrien ajudar a

incrementar el benestar.

• Si en el futur les obligacions de la seguretat social s’han de con-

signar en les partides de despesa del pressupost, com desitjaria

Williamson, les futures contribucions a la seguretat social s’hau-

rien de consignar en les partides d’ingressos.

• L’opinió generalitzada segons la qual els dèficits pressupostaris

són acceptables si serveixen per finançar infraestructures només
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és correcta parcialment. Heus aquí l’argument aritmètic. Supo-

sem que l’Estat capta un 25% de qualsevol ingrés addicional en

forma d’impostos. A continuació, suposem que les millores de les

infraestructures ofereixen un rendiment real del 16%. D’aquesta

manera l’Estat només recupera el 4% en forma de rendiment de

les seves inversions en infraestructures. A menys que demani un

préstec a un interès real inferior al 4%, aquesta inversió serà

inflacionària –tot i que, per descomptat, serà menys inflacionà-

ria que les despeses de consum de l’Estat.

• L’èmfasi que Washington posa en la reforma del sector financer

va molt més enllà de la preocupació que desperten els tipus d’in-

terès reals, ja que es considera que el sistema bancari i el sector

financer de nombrosos països en desenvolupament necessiten

una reestructuració fonamental.

• No estic tan segur com Williamson que Washington consideri que

la liberalització dels fluxos de capitals sigui menys urgent que la

liberalització dels fluxos de mercaderies. Més aviat em temo que

gran part de Washington creu fermament que els fluxos finan-

cers no s’haurien de limitar, però simplement no s’ha concentrat

en el problema.

• Finalment, Williamson posa menys èmfasi en la necessitat de tor-

nar a atreure els capitals evadits del que hi posa la resta de

Washington; alguns sectors de Washington fins i tot animen els

països deutors perquè trobin incentius especials amb aquesta

finalitat, a pesar que Washington prefereixi un marc més neutral.

Breu descripció del consens

Hi ha nombroses maneres de descriure el consens que ha sorgit en

matèria de polítiques. Els 10 punts de Williamson en són una. Una
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altra és classificar les principals necessitats en quatre títols amplis

d’aplicació general, i no tan sols a Amèrica Llatina.

El primer és un sòlid marc macroeconòmic. La política fiscal rep

l’èmfasi més important, tal com ha de ser, però els tipus de canvi

ocupen un lloc molt pròxim: un tipus de canvi competitiu és deci-

siu per al desenvolupament de les exportacions i per al creixement

industrial, i la tendència a establir tipus de canvi reals més elevats

del que és aconsellable en la batalla contra la inflació és l’error

més important i persistent que fan els països amb problemes. La

idea del banc central independent és objecte d’un suport creixent, i

amb raó.

El segon és un Estat eficient i més reduït, cosa que normalment

significa una reforma fiscal; revisions de la despesa pública d’a-

cord amb les línies que indica Williamson, amb l’atenció adequa-

da a la necessitat de construir i mantenir les infraestructures físi-

ques; la reforma de les empreses públiques i –fet que és de summa

importància– la creació d’allò que el Banc Mundial entén com un

entorn adequat («enabling environment»): el sistema bàsic de lleis

i institucions que faciliten i controlen l’activitat econòmica, en

particular en el sector privat. El desenvolupament institucional es

convertirà en un component cada vegada més important de les

estratègies de desenvolupament dels anys noranta.

El tercer és un sector privat eficient i en expansió, i això normal-

ment requereix una creixent competència dins del país, així com

introduir aquesta competència des de l’exterior. És en aquest aspec-

te que és important l’orientació cap a l’exterior, tant en la promo-

ció de les exportacions, com en la liberalització de les importa-

cions. Generalment, la liberalització de les importacions adopta la

forma d’una eliminació de les limitacions quantitatives i, més
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endavant, d’una lenta reducció dels aranzels. Per cert, la descripció

que fa Williamson de les condicions que el Banc Mundial imposa a

la reforma del comerç, amb un calendari estricte per a la reducció

dels aranzels, no és exacta; hi ha un calendari de fins a dos anys

amb canvis per al futur, que es debatran posteriorment. En els prò-

xims anys es posarà cada vegada més èmfasi en la necessitat de

coordinar la liberalització externa i la interna per garantir que no

es perdin els possibles efectes benèfics de la liberalització del

comerç, i que la demanda interior respongui als senyals enviats

pels canvis de preus. Com veurem més endavant, per tornar al crei-

xement cal que es reactivin les inversions del sector privat.

El quart element són les polítiques de lluita contra la pobresa.

L’èmfasi en la reducció de la pobresa ha augmentat en els últims

anys i continuarà fent-ho. L’interès per la reducció de la pobresa va

més enllà de la creença que el creixement econòmic reduirà la

pobresa i adopta l’opinió que polítiques concretes, com els subsidis

alimentaris dirigits a grups específics i els programes mèdics i edu-

catius als quals es refereix Williamson, poden reduir el nombre de

pobres d’un país determinat, i s’haurien d’utilitzar amb aquesta

finalitat.

La qüestió clau: polítiques proactives

El consens de Washington no va prou lluny, però no per totes les

raons que exposa Williamson. Per exemple, les qüestions del debat

entre programes d’estabilització heterodoxos i ortodoxos ja no són

objecte de grans controvèrsies. Ja tenim les respostes correctes a

aquestes preguntes.

La qüestió principal és el creixement i allò que l’Estat hi pot fer. El

programa de Washington aconsella que l’Estat faci menys en tot,
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tret de la promoció de les exportacions, la lluita contra la pobresa

i la creació d’un entorn adequat. Un dels reptes intel·lectuals més

difícils als quals s’enfronta el consens de Washington és com s’ha

de promoure el desenvolupament del sector privat: com s’han de

crear les condicions que propiciïn el desenvolupament d’un sector

privat eficient.Aquesta qüestió va més enllà dels drets de propietat

i es concentra en la creació de sistemes jurídics, comptables i de

regulació i en la necessitat d’una administració estatal eficient.

El creixement no tornarà als països estancats fins que no augmen-

ti la inversió. Sens dubte, establir un entorn macroeconòmic ade-

quat és un requisit indispensable. A part d’això, hi ha dos enfoca-

ments possibles. Un és l’enfocament xilè o thatcherià, que exigeix

que l’Estat estableixi les polítiques i els incentius adequats, que es

comporti de manera coherent i creïble i que després deixi lliure el

camí amb l’esperança que, amb el temps, es recuperarà el creixe-

ment. Sembla que aquest enfocament funciona amb el temps,

almenys en aquells països que tenen la capacitat institucional per

adoptar-lo.

En l’enfocament alternatiu, el del Sud-est asiàtic, l’Estat adopta un

paper més actiu i constant en allò que alguns interpreten com una

política industrial. L’experiència del Sud-est asiàtic demostra que

un Estat reduït, unes polítiques coherents, una divisa infravalora-

da, la promoció de les exportacions i una protecció de les importa-

cions a través d’aranzels expressament limitada en el temps, així

com una mà d’obra educada i disciplinada combinada amb un

bon esperit d’empresa, creen creixement econòmic.

¿Contribueix al creixement una política industrial activa? Les esta-

dístiques mostren que, en el passat, una política industrial equili-

brada ha ajudat determinades parts del Sud-est asiàtic, a pesar de
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coneguts i importants fracassos, com l’intent de fomentar la indús-

tria química a Corea. No obstant això, no aconsellaríem a la

majoria dels països en desenvolupament que intentessin dur a ter-

me una política industrial centrada en la selecció dels guanya-

dors, sinó més aviat centrada en l’establiment d’un entorn econò-

mic generalment favorable per a la indústria i la inversió. La raó

d’això és que molts governs no tenen la capacitat de dur a terme

amb èxit una política industrial centrada en les empreses, com

tampoc la tenen els organismes internacionals que els assessoren.

Si bé les polítiques de desenvolupament haurien d’incloure una

sèrie de principis generals relatius a l’orientació i integració dels

mercats en l’economia mundial, aquests principis també han de

ser dissenyats a la mida de la història i de les estructures de cada

país.
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COMENTARI

Allan H. Meltzer (*)

L’article de John Williamson és un esforç lloable per resumir el con-

sens polític de Washington en relació amb les reformes necessàries

perquè Amèrica Llatina aconsegueixi un creixement estable i no

inflacionari. Qualsevol tasca d’aquest tipus corre el risc que alguns

dels participants no estiguin d’acord amb el fet d’haver estat inclo-

sos en un consens.

Williamson enumera 10 principis o normes per a les polítiques, en

els quals considera que s’ha arribat a un consens. Aquesta llista és

digna de ser tinguda en compte, tant pel que omet com pel que

inclou.Crec que fins fa uns deu anys s’hi haurien inclòs moltes coses

més, com un major activisme en matèria de política econòmica,

uns judicis discrecionals cas per cas, equilibris entre inflació i des-

ocupació i planificació del desenvolupament. Més lluny encara en el

temps, un grup sorollós s’hauria mostrat favorable a la substitució

de les importacions. Jo no sóc un coneixedor de Washington, de

manera que no sé si Williamson ha captat el consens. Si ho ha fet, la

comunitat política de Washington ha recorregut un llarg camí per

arribar a les normes, a la propietat privada, a la confiança en el sis-

tema de mercat, a evitar els dèficits i la inflació i a una economia

oberta que funcioni en un mercat mundial competitiu.

Abans de comentar algunes de les propostes concretes de l’article i

d’exposar alternatives, m’agradaria comentar part de la retòrica

utilitzada, així com mencionar una omissió. Preferiria que l’arti-

(*) Allan H.Meltzer és professor universitari i professor de la Càtedra John M.Olin d’Economia i Polítiques

Públiques de la Universitat Carnegie-Mellon. Ha estat professor invitat a la Universitat de Harvard, a la

Universitat de Chicago, a la Fundació Getulio Vargas i a d’altres institucions. Ha col·laborat com a asses-

sor en el Consell d’Assessors Econòmics del Departament del Tresor dels EUA i de la Reserva Federal, i és

autor de nombrosos llibres i articles sobre economia monetària.
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cle fes menys referències a desviacionistes de dreta no citats. Se ser-

viria més bé al públic si l’article es concentrés en els temes. Així

mateix, vaig quedar sorprès de veure que no hi havia cap referèn-

cia als desviacionistes d’esquerra ni als ecologistes més rabiosos.

¿És que aquests grups no tenen importància ni cap influència

sobre el consens? ¿No ofereixen alternatives de rellevància? Se’m fa

difícil de creure, en particular pel que fa als activistes ecològics.

Williamson assenyala la seva preferència per un pressupost cíclica-

ment equilibrat, però creu que el consens afavoreix un pressupost

equilibrat anualment o, en tot cas, uns dèficits reduïts. Jo hauria

preferit combinar els dos primers elements de la seva llista –la dis-

ciplina pressupostària i les prioritats de la despesa pública– per

insistir en l’ús dels recursos i en el mètode de finançament. Els dèfi-

cits pressupostaris no són erronis ni nocius si financen despeses

que augmentin l’eficiència, tenen un rendiment superior al cost

dels recursos i no es financen mitjançant la inflació. Una norma

que mantingui fixa la relació entre deute i PIB o que equilibri el

pressupost anualment o cíclicament no té en compte la utilització

dels recursos.

Per descomptat que l’Estat pot utilitzar els recursos de manera

deficient i convertir oportunitats productives en projectes malgas-

tadors o en una corrupció més gran. En aquest cas, el que es

requereix per millorar l’eficiència no és una reducció del dèficit

sinó la privatització. En aquest aspecte m’uneixo al consens de

Washington, però reformularia i combinaria les normes de la polí-

tica pressupostària i de la despesa per emfasitzar l’eficiència. La

meva norma seria: permetre que l’Estat gasti només quan la despe-

sa no redueix l’eficiència en l’ús de recursos per finançar la despe-

sa d’una forma no inflacionista.
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En el consens falta una declaració expressa sobre els controls de

preus i altres intervencions que distorsionen els preus relatius.

S’esmenta la desregulació, però aquest terme pot ser massa ampli

per cobrir aquestes distorsions. La norma de l’eficiència també es

pot aplicar en aquest context.

Williamson assenyala que el consens de Washington desitjaria uns

tipus reals d’interès positius i moderats. El terme «moderat» resulta

vague i planteja la qüestió de com les polítiques poden canviar els

tipus reals d’interès. Una manera de fer-ho és reduint la incertesa i

el risc econòmics al mínim que els és inherent. Unes normes creï-

bles, unes polítiques estables a mitjà termini, la seguretat dels drets

de propietat, un codi mercantil, un marc jurídic i un sistema

comptable normalitzat, redueixen els riscos i les primes de risc dels

tipus reals d’interès. Per això formularia la norma en termes de

mesures destinades a reduir el risc i a eliminar tota la incertesa

possible.

Això em porta als tipus de canvi. Comprenc els arguments en favor

dels tipus de canvi fixos i en favor dels tipus flexibles i de l’estabili-

tat interior de preus. No comprenc les raons dels arguments inter-

medis que són tan freqüents. La meva solució per a Amèrica

Llatina consistiria a substituir els bancs centrals per consells

monetaris («currency boards»). Aquests consells no estarien auto-

ritzats a monetitzar el deute ni a modificar el tipus de canvi. El

tipus de canvi seria fix. El consell monetari emetria diners a canvi

de divises convertibles, i se li exigiria que la proporció d’aquestes

divises de la seva cartera fos igual que el pes comercial de les

exportacions i importacions del país.

Els bancs centrals no han ofert un benefici net als països d’Amè-

rica Llatina. La inflació, gran part de l’evasió de capitals d’aquesta



104 ■ EL QUE WASHINGTON VOL DIR QUAN ES REFEREIX A REFORMES DE LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

regió i les elevades primes de risc dels tipus d’interès són proves

d’aquest cost. Els consells monetaris han funcionat correctament a

Hong Kong i a Singapur, i han contribuït molt més al benestar dels

ciutadans d’aquests països que els bancs centrals d’Amèrica

Llatina al dels seus.

Les meves propostes, cas que fossin adoptades, reduirien ràpida-

ment els tipus reals d’interès en disminuir les primes de risc. El

resultat seria un cost inferior del servei interior del deute i una

menor despesa pressupostària. A més, l’abolició dels bancs cen-

trals augmentaria la credibilitat i fomentaria el retorn dels

capitals evadits. No obstant això, la inflació és l’única manera

de gravar els actius: el temor a una fiscalitat confiscatòria i la

confiscació directa seguirien sent raons per a la fuga de capi-

tals.

No crec que la meva proposta formi part del consens de Wash-

ington ni que ho faci en un futur pròxim. La presento per posar en

relleu que el consens no ha considerat amb profunditat la forma

d’institucionalitzar la reforma per augmentar la credibilitat. La

reforma institucional no garanteix que el públic cregui en els que

elaboren les polítiques, però ajuda a reduir la bretxa entre l’anun-

ci de les polítiques i els seus beneficis.

Estic d’acord amb molts dels punts dels que Williamson exposa

sobre polítiques comercials. Jo proposaria, a més, que aquells

països que encara no ho han fet, s’adhereixin a l’Acord General

sobre Aranzels i Comerç. Així mateix, des de 1982 he estat

defensant les permutes entre deute i accions si aquestes permu-

tes van acompanyades d’una privatització, de manera que m’a-

legro que hi hagi hagut consens sobre aquest tema. I ningú se

sorprendrà de saber que estic a favor de la seguretat dels drets
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de propietat quan aquests fomenten l’eficiència, com general-

ment és el cas. Afegiria, com ja he dit, que és desitjable un marc

jurídic sòlid, un codi comercial i l’eliminació dels controls de

canvi.

En resum, la meva llista seria més curta que la de Williamson i

seria diferent en alguns apartats. Per la meva banda:

• fomentaria un ús eficient dels recursos i evitaria les distorsions;

• reduiria els riscos al mínim i evitaria les polítiques que els redis-

tribuïssin;

• aboliria els bancs centrals, establiria un consell monetari o auto-

ritat monetària, i fixaria els tipus de canvi; i

• establiria o enfortiria els drets de propietat, un codi comercial i

un marc jurídic. Amb la possible excepció del consell monetari,

aquesta llista seria avantatjosa per a qualsevol país, ja fos la

Unió Soviètica, Polònia, Argentina o, fins i tot, els Estats Units.

On sospito que Williamson i jo no estem d’acord és en l’aplicació.

Ell parla de trobar l’equilibri bàsic dels tipus de canvi utilitzant

polítiques fiscals anticícliques i mantenir uns tipus d’interès mode-

rats, suposo que mitjançant un bon judici o una mescla de políti-

ques. Personalment, per reduir els riscos i la incertesa prefereixo

establir normes o objectius a mig termini.

No obstant això, abans del problema de l’aplicació hi ha el greu

problema que el consens de Washington sigui adoptat. La teoria de

l’elecció pública suggereix que els governs generalment no actuen

de bona fe. Per aquest motiu, hem de fer el pas següent i preguntar-

nos quins incentius són necessaris perquè els qui elaboren les políti-

ques adoptin i apliquin aquest consens. Els anys d’experiència amb
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préstecs condicionats ens diuen que no es tracta d’un problema

fàcil o que sapiguem resoldre. ¿Està d’acord Williamson que els paï-

sos no han de rebre més ajudes a menys que apliquin les normes

com les que proposa el consens? ¿I com en controlaríem el compli-

ment?

Les investigacions recents consideren que aquestes preguntes for-

men part del problema de generar credibilitat. La credibilitat és

una mercaderia que, un cop acumulada, accelera l’ajust als can-

vis de polítiques. En la major part d’Amèrica Llatina, les existèn-

cies de credibilitat estan exhaurides. Un cert interès per reconsti-

tuir aquesta credibilitat és una part necessària de l’aplicació de les

reformes.

Una de les finalitats de la descripció del consens resideix a posar

limitacions o condicions d’ajuda, i això planteja alguns proble-

mes: ¿Està demostrat que l’ajuda estrangera serveix als seus recep-

tors? I, cas que sigui així, ¿quin tipus d’ajuda? ¿Superen els benefi-

cis dels receptors el cost per als donants? O bé, ¿l’ajuda és una

mena de caritat?

Una resposta corrent consisteix a dir que l’ajuda fomenta els ajus-

tos que els governs locals no emprendrien per si sols. Si això és

així, hem de fer front al problema de l’aplicació, del compliment

de les normes. En cas contrari, és probable que els recursos facili-

tats permetin que els països conservin aquelles polítiques que el

consens vol eliminar.

Finalment, podria ser útil recordar que el consens de 1983 esta-

va a favor dels préstecs addicionals un cop superada la crisi ini-

cial. Permetin-me suggerir que ara estaríem més a prop d’una

solució si, en aquell moment, en lloc d’això s’hagués animat els
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deutors i creditors perquè canviessin de polítiques. El consens de

Washington no va ser útil en aquella ocasió, ¿ho serà ara? O bé,

¿hi sortirien guanyant totes les parts si Washington es mantin-

gués al marge i deixés que els deutors i creditors trobessin la

solució?
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COMENTARI

Patricio Meller (*)

Aquest excel·lent article constitueix un bon punt de partida per a

una discussió fructífera sobre les polítiques que es debaten a

Washington i a Amèrica Llatina. Els presents comentaris pretenen

oferir una perspectiva llatinoamericana sobre aquests temes.

En general, hi ha un acord sobre la conveniència d’unes polítiques

fiscals i monetàries coherents i responsables, que condueixin a

una baixa inflació i a una economia orientada cap a l’exterior en

què les exportacions constitueixin el motor de creixement; es consi-

dera que els objectius de l’eradicació de la pobresa i la reducció de

les desigualtats en matèria de renda revesteixen una importància

semblant. Aconseguir simultàniament aquests tres objectius no és

una empresa fàcil, i és per això que es produeixen desequilibris

interns i externs. És fàcil proposar polítiques responsables però, si

al contrari, el resultat és un desequilibri incontrolable, general-

ment no és degut al fet que als economistes llatinoamericans «els

agradin» les polítiques irresponsables.

Polítiques fiscals

La distinció entre la magnitud de l’administració central i la del

sector públic és de summa importància. Sovint, l’opinió de

Washington no considera les diferències de magnitud i de composi-

ció entre el sector públic dels Estats Units i el d’un país llatinoame-

ricà típic. La majoria d’aquests països no tenen una xarxa de

seguretat social; l’Estat de Benestar no existeix. Per això, no és inco-

herent promoure una reducció de la magnitud de l’Estat nord-

(*) Patricio Meller és economista investigador de la Corporació d’Investigacions Econòmiques per

Llatinoamèrica (CIEPLAN). És autor de diversos articles sobre economia xilena i és director del Comitè

Editorial de Colección estudios CIEPLAN.
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americà i alhora estar a favor de promoure un increment de la

xarxa de seguretat social a Amèrica Llatina. Les empreses de pro-

pietat estatal (EPE) constitueixen una qüestió totalment diferent

que s’exposa a continuació.

A Amèrica Llatina, la magnitud dels dèficits públics és motiu de

preocupació. Si una vegada més utilitzem l’Estat nord-americà

com a model, la majoria de les recomanacions de Washington

insisteixen en la reducció de la despesa pública a l’Amèrica

Llatina. No obstant això, hi ha dos tipus de despeses que no es

poden tocar: les despeses en armament i el servei del deute extern.

I això condueix a un desplaçament i contracció de les despeses

socials i a una reducció de la nòmina de l’Estat.

La proposta de Williamson consistent a gravar els actius llatino-

americans a l’estranger és molt interessant, però si alguns països

llatinoamericans intentessin imposar aquest impost, és probable

que la resposta fos negativa. Però si l’FMI o el Banc Mundial pro-

moguessin obertament aquesta mesura, els resultats serien dife-

rents i això ajudaria a millorar la imatge que aquestes dues insti-

tucions tenen a la regió. Encara queden, però, altres qüestions d’or-

dre pràctic. ¿Cooperarien els bancs nord-americans en la recapta-

ció d’aquest impost? ¿Què es podria fer amb els paradisos fiscals?

Polítiques per al sector exterior

A pesar que a Amèrica Llatina hi ha un consens per promoure

una estratègia orientada cap a l’exterior, la liberalització de les

importacions no es considera un requisit indispensable per a l’ex-

pansió de les exportacions. A més, on hi ha una estructura aran-

zelària summament protectora es recomana una reducció gradual

dels aranzels. Un desmantellament brusc de l’estructura aranzelà-
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ria podria produir greus desequilibris en els comptes comercials: les

importacions podrien augmentar amb gran rapidesa, mentre que

les exportacions podrien trigar molt a créixer. En conseqüència, si

un país necessita mantenir un cert excedent comercial, s’hauria

d’agafar la taxa de creixement de les exportacions per fixar un

límit al ritme de l’avenç en la liberalització de les importacions.

La primera etapa de la reforma comercial hauria de ser una sim-

plificació de les complexes estructures que prevalen en la majoria

de països llatinoamericans; tots estan a favor de reduir els procedi-

ments exageradament burocràtics. El manteniment d’un tipus de

canvi competitiu és una condició indispensable per a l’expansió de

les exportacions.Altres mesures de caràcter complementari resulten

importants en aquells països que han d’augmentar les exporta-

cions partint d’una base molt reduïda: per exemple, un organisme

estatal que ofereixi informació sobre tecnologies i mercats, línies de

crèdit especials i reduccions d’impostos per als petits importadors.

El tipus d’interès real hauria d’estar determinat per les necessitats

d’equilibri de la balança per compte corrent. Això implica que l’e-

xistència d’unes obligacions àmplies per al servei del deute reque-

reix un tipus d’interès real de fins a un 20% superior al normal

per generar la necessària transferència real; un tipus de canvi real

més competitiu implica uns salaris reals més baixos –en una regió

en què la mitjana de consum per càpita el 1990 era inferior en un

10% a la de 1980.

Inversió estrangera

S’ha produït un canvi d’actitud evident en relació amb la inversió

estrangera a Amèrica Llatina en comparació amb la que prevalia

durant els anys seixanta i setanta. En general, les inversions
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estrangeres són benvingudes allà on omplen un forat –per exem-

ple, quan comporten noves tecnologies, nova maquinària o un

nou know-how– o bé quan obren nous mercats per a l’exportació.

Actualment, els països llatinoamericans competeixen a l’hora d’o-

ferir incentius a la inversió estrangera; més encara, hi ha una

tendència important en favor de no discriminar els inversors

estrangers respecte dels nacionals. Hi ha molt pocs sectors en què

la inversió estrangera estigui limitada. En aquest aspecte, un cas

especial el constitueix la inversió estrangera en societats prèvia-

ment nacionalitzades. Així mateix, aquestes generalitzacions s’a-

pliquen únicament a la inversió estrangera tal com s’estén tradi-

cionalment, és a dir, l’expansió de l’actual capacitat de producció.

La inversió mitjançant permutes entre deute i accions òbviament

no encaixa en aquesta categoria.

Desregulació i privatització

Hi ha acord en relació amb la necessitat d’eliminar els procediments

burocràtics. No obstant això, el Con Sud ha tingut una mala expe-

riència amb els mercats financers no regulats. A més, a Amèrica

Llatina gairebé no hi ha experiència en la privatització de les EPE

que constitueixen monopolis naturals. Hi hauria d’haver un debat

públic sobre les EPE que haurien de ser privatitzades i sobre el per-

què. És summament important que els procediments de desinversió

siguin oberts i transparents, de manera que no es facin regals als ja

privilegiats.Així mateix, s’haurien d’establir alguns procediments de

regulació per a les EPE privatitzades perquè no siguin explotades de

manera temerària.Amb freqüència, una de les raons de la privatit-

zació és evitar que les EPE amb pèrdues siguin sanejades per l’Estat,

però a Amèrica Llatina fins i tot les societats privades en fallida

sovint poden transferir les pèrdues al sector públic.
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Amb relació a la qüestió més àmplia entre comportament del sec-

tor públic i comportament del sector privat, en la majoria dels paï-

sos llatinoamericans, el sector privat adopta una actitud molt cau-

ta d’«esperar i veure què passa», i fàcilment passa d’un comporta-

ment productiu a un d’especulatiu i, més tard, a un de fugitiu

(fuga de capitals). Un tema clau és com inculcar una mentalitat

de llarg termini en aquest sector. L’estabilitat política constitueix

un factor clau. No obstant això, en les societats dèbils, com és el

cas de molts països llatinoamericans, els grups establerts poden

arribar a monopolitzar el poder polític i econòmic; en aquests

casos, l’Estat ha d’actuar com a força de compensació.

Omissions

Hi ha algunes coses que no han estat incloses en el consens de

Washington. Una d’elles és la magnitud de l’ajust necessari. Els

Estats Units van necessitar set anys per reduir el dèficit fiscal del

6% al 4% del PIB. Els préstecs stand-by de l’FMI poden exigir que es

redueixi un dèficit del 6% al 3% en tan sols un any. ¿És lògic dema-

nar als altres que facin allò que un no està disposat a fer? Una

altra omissió del consens de Washington és com aconseguir la dis-

tribució de la renda que sembla que desitgi. En aquest aspecte, les

preocupacions dels llatinoamericans són de dos tipus. Primer,

durant un programa d’ajust, ¿com es fa per establir un nivell

mínim per als pobres que ja viuen prop del mínim de subsistèn-

cia? Segon, ¿com s’ha d’estructurar el programa d’ajust de manera

que tots els grups de renda comparteixin equitativament els sacri-

ficis? Massa sovint és el mercat de treball el que serveix per aconse-

guir gairebé tot aquest ajust. Seria positiu que aquests temes s’in-

cloguessin en la pròxima formulació del consens polític de

Washington.
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Discussió

En qualitat de moderador, C. Fred Bergsten ens va instar perquè la

discussió es concentrés en el problema de l’ajust i de la reforma de

les polítiques en els països deutors, i no en el deute en si mateix. El

primer conferenciant, Arnold Harberger, va infringir aquesta reco-

manació fent veure que la seguia.Va afirmar que no hi havia cap

raó inherent perquè es produís una transferència positiva de

recursos cap als països en desenvolupament. En qualsevol país hi

ha una relació d’equilibri entre el deute i el PIB. Per tant, la qües-

tió és saber en quina direcció fluiran els recursos si es manté

aquesta relació. Si el tipus d’interès real és superior a la taxa de

creixement econòmic, la transferència de recursos serà negativa, i

viceversa. Ja que el tipus d’interès real internacional oscil·la

actualment entre el 4% i el 5% anual i que sembla poc probable

que baixi, i tenint en compte que també és poc probable que, en

general, els països en desenvolupament creixin a aquest ritme, és

d’esperar que perdurin les transferències negatives de recursos

(cosa que també passaria si es dividís el deute per dos). No obstant

això, sempre que les inversions finançades amb el deute donin un

rendiment superior al tipus d’interès, el servei del deute no impli-

carà una càrrega. Les polítiques s’han de concentrar a garantir

que només es contregui deute per fer inversions productives.

Colin Bradford es va mostrar d’acord amb el fet que hi ha hagut

una convergència substancial en el pensament econòmic durant

els anys vuitanta, seguint les línies que John Williamson denomina

«el consens de Washington». No obstant això, va assenyalar que

aquesta convergència corre el perill de constituir-se en una ideolo-

gia (*) que pot generar una reacció que rebutgi el paquet en con-

(*) La meva definició d’un ideòleg, en tant que algú que coneix la resposta abans d’haver escoltat el con-

text del problema, sembla que encaixa perfectament en les preocupacions de l’autor. (Nota de l’editor)
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junt en lloc de constituir una recerca constructiva per gestionar els

problemes de maneres diferents. És important destacar la gamma

d’opcions encara possibles dins del grau de convergència professio-

nal que hi ha: ¿quin sentit té la democràcia si aquells que arriben

al poder per mitjans democràtics ja no tenen res per dir?

Bradford va prosseguir mencionant un article de Hirschman

(1965) sobre la freqüent disjuntiva entre idees intel·lectuals i

pràctica política, i va citar la forma en què els governs llatino-

americans i l’Aliança per al Progrés s’havien preparat per aprofi-

tar l’increment de fluxos de capital els anys seixanta, quan

Washington va suspendre aquests fluxos a causa de la preocupa-

ció per la guerra del Vietnam. Bradford va especular sobre si l’ac-

tual convergència sobre l’orientació cap a l’exterior, l’estabilitat

macroeconòmica i els mercats no pugui patir un destí similar a

mesura que les pressions internes desbordin els problemes

externs. Els autèntics reptes als quals s’enfronten aquells que ela-

boren polítiques en la dècada dels noranta poden incloure qües-

tions socials, com la distribució de la renda, la pobresa i l’ocupa-

ció, i no l’harmonització de relacions amb el món exterior.Aques-

tes pressions, ¿podrien empènyer l’actual consens en una direcció

introvertida? 

Jessica Einhorn va destacar que l’article de Williamson tenia un

caràcter econòmic directe, mentre que les discussions del matí s’ha-

vien concentrat en la importància de la política d’ajust econòmic.

En el seu comentari, Stanley Fischer havia assenyalat que l’entorn

adequat diferia segons el país. De fet, la capacitat política per 

aplicar la reforma econòmica constitueix un element clau per dur a

terme l’ajust amb èxit. Hem d’analitzar el paper de l’Estat en la pro-

moció del creixement. D’altra banda, les despeses militars, que
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durant anys han estat discretament oblidades, en ser enteses com 

una qüestió de sobirania que transcendeix la competència dels

tecnòcrates internacionals, estan començant a ser objecte d’examen.

Potser la relaxació de les tensions entre Orient i Occident, juntament

amb l’escassesa de capital després de la crisi del deute, conduirà a

un clima en què aquestes despeses puguin ser considerades en el

context de l’assignació de recursos i d’allò que es pugui permetre.

Einhorn també va abordar dos aspectes de la qüestió de si és pro-

bable que hi hagi convergència en el tema mediambiental. Fischer

havia assenyalat que el creixent interès pel medi ambient podria

tenir efectes negatius per als països industrialitzats, però Einhorn

va observar que si el medi ambient resultés ser un important vehi-

cle per a la construcció de règims i per a la transferència de recur-

sos, tots en podrien sortir beneficiats. De la mateixa manera, com

a qüestió relacionada amb el desenvolupament a Amèrica Llatina,

el deteriorament mediambiental afecta els més pobres d’entre els

pobres, però, a escala mundial, el tema del desenvolupament soste-

nible (amb sensibilitat per a les preocupacions mediambientals) es

podria considerar com una teoria del comerç, amb un reconeixe-

ment explícit de la interdependència.

En respondre a aquest debat, Richard Feinberg va fer dues puntua-

litzacions. La primera es referia a la transferència de recursos, i es

va mostrar d’acord amb què no hi havia cap possibilitat pràctica

de tornar a una transferència positiva en un futur pròxim. Les cri-

des retòriques en favor d’una transferència positiva s’haurien de

considerar peticions perquè es redueixi la magnitud de la trans-

ferència negativa. La segona puntualització es referia a la política

d’ajust. Citant Nelson (1989), va destacar que el que és equitatiu

no és necessàriament igual al que és políticament sostenible.
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L’èmfasi que el Banc Mundial posa en el manteniment de la renda

dels més pobres pot ser una resposta a preocupacions sobre l’equi-

tat, però els «aldarulls provocats per l’FMI» generalment es produei-

xen entre les classes mitjanes baixes, no entre els veritablement

pobres. Si es vol abordar els problemes polítics de l’ajust és necessa-

ri compensar les classes més propenses als aldarulls, i el Banc s’e-

quivoca quan diu que dirigint l’ajuda cap als més pobres es poden

resoldre els problemes polítics de l’ajust.

John Williamson va acceptar que el terme «convergència» (l’e-

xistència del qual va ratificar el debat) hauria reflectit més bé que

no pas el de «consens» l’estat del debat sobre polítiques econòmi-

ques. L’ús d’aquesta paraula li havia fet descartar alguns temes

que personalment considerava importants, però que no semblava

que fossin objecte de consens. Es va mostrar d’acord en què

l’absència d’un consens total no era dolenta, a causa del perill que

aquest consens es convertís en una ideologia que quedés desacre-

ditada en bloc així que un dels seus elements demostrés no ser

adequat a la situació.Va coincidir amb Stanley Fischer en què la

seva exposició de la política de tipus d’interès hauria pogut estar

més ben formulada en termes de liberalització financera. Pel que

fa a l’afirmació d’Allan Meltzer segons la qual els bancs centrals

haurien de ser substituïts per consells monetaris, va assenyalar

que si poguéssim comptar per endavant amb l’experiència, no

recomanaria la creació de bancs centrals allà on encara no n’hi

hagués. Però va assenyalar que la qüestió important és la de l’esta-

bliment d’una política nacional de tipus de canvi, cosa que era

perfectament possible sense abolir els bancs centrals.

Sobre la qüestió de l’equitat, Williamson va declarar que hauria

volgut poder incloure algun element rellevant dins el consens de
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Washington sobre aquest aspecte, però no creia que hi hagués cap

acord sobre la forma d’abordar els temes relatius a l’equitat, que

han estat descaradament oblidats durant els anys vuitanta (i no

tan sols a Amèrica Llatina).Va indicar que, quan tornés a sorgir

un interès per la pobresa, seria decisiu que es mantingués la con-

vergència aconseguida en les qüestions relatives a l’eficiència. Si

no s’haguessin après les lliçons derivades de l’amarga experiència

dels anys vuitanta, hi hauria el perill de propiciar qualsevol nou

atac a la pobresa.
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Resum

Aquest article sosté que una part substancial de les recomanacions

econòmiques, sintetitzada a grans trets en el «consens de Washington»,

mereix rebre el suport de tot l’espectre polític.Aquest suport encara deixa-

ria una sèrie de qüestions econòmiques importants, especialment la relació

entre eficiència i equitat, perquè fossin determinades pel resultat del procés

polític. S’argumenta que l’«esquerra», entesa com aquells que concedeixen

un major pes relatiu a la igualtat, farà avançar la seva causa adoptant el

corrent principal del pensament econòmic resumit pel consens.

1. Introducció

A mitjan any 1989, vaig elaborar una llista de les principals reformes

econòmiques que els poders que resideixen a Washington recomanaven

per als països llatinoamericans (vegeu Willianson, 1990).Vaig titular aquest

article «El que Washington vol dir quan es refereix a reformes de les políti-

IV. La democràcia
i el «consens de Washington»(*)

John Williamson(**)

(*) «Democracy and the “Washington Consensus”». Publicat a Worl Development, vol. 21, 1993, pp.1329-36.
Versió revisada d’un article presentat en una conferència organitzada pel Social Science Research Council (SSRC) i
l’European Center for the Study of Democratization (CESDE) sobre «La liberalització econòmica i la consolidació
democràtica» a la Universitat de Bolonya (Forlí, 2-4 d’abril de 1992). L’autor agraeix els útils comentaris dels participants
en la conferència.
(**) Institute for International Economics.
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ques econòmiques»(1) i, precipitadament, el vaig anomenar «el consens de

Washington», un terme que immediatament va ser qüestionat per Richard

Feinberg, un dels participants en la discussió del meu article, perquè no

comptava amb el suport universal a Washington i, per tant, no constituïa un

consens, mentre que l’àmbit geogràfic de la seva acceptació sobrepassava

els límits de la ciutat.Va suggerir que hauria estat més adequat anomenar-lo

«convergència universal». Els meus amics llatins em van fer saber, en el

moment adequat, que molts d’ells també tenien una mala opinió del terme,

ja que semblava que Washington havia descobert el que ells haurien de fer, i

es dedicava a imposar-los «correcció econòmica». L’últim comentari mali-

ciós (de Carlos Prima Braga), que essencialment aprovo, és que el meu ter-

me és un nom inadequat perquè el «consens de Washington» està sent exe-

cutat a totes les capitals de l’hemisferi tret de Washington (segurament sen-

se tenir en compte la Havana).

En realitat, el meu punt de vista és que el «consens de Washington» és

el resultat de les tendències intel·lectuals mundials a les quals va contribuir

Amèrica Llatina (principalment amb el treball d’Hernando de Soto) i que ha

tingut la manifestació més eloqüent a Europa de l’Est. El nom va sorgir sim-

plement perquè vaig intentar preguntar-me quines eren les idees predomi-

nants del moment entre els grups econòmicament influents de Washington,

fent referència al govern de Washington i a les institucions financeres inter-

nacionals. No pretenia donar a entendre que poguessin reclamar cap prima-

cia pel fet d’haver contribuït al desenvolupament del model acceptat.

Vaig intentar descriure allò que normalment es creia encertat, més

que no pas exposar la meva opinió. És a dir, la meva pretensió era elaborar

una llista positiva més que una llista normativa. No obstant això, aprovo tot

el contingut de la llista, cosa que no és massa sorprenent, ja que visc a

Washington i m’agrada pensar que sóc més raonablement eclèctic que

temperamentalment rebel. Però la llista és sensiblement diferent de la que

(1) Treball inclòs en aquesta obra. (Nota dels directors de l’obra).



120 ■ LA DEMOCRÀCIA I EL «CONSENS DE WASHINGTON»

hauria elaborat si el meu objectiu hagués estat una llista normativa, ja que

això últim hauria tingut un component molt més orientat a l’equitat.(2)

Deliberadament, vaig excloure de la llista tot el que fos bàsicament redistri-

butiu –no allò que tingués conseqüències equitatives com un subproducte

de la recerca d’objectius d’eficiència– perquè vaig pensar que el Washington

dels vuitanta era una ciutat molt desdenyosa amb les preocupacions sobre

la igualtat.(3)

Les qüestions que es tracten en aquest article es refereixen a l’esta-

tus polític del «consens de Washington», també conegut com la «convergèn-

cia universal». ¿Seria convenient aconseguir un acord polític sobre el fet que

això és un bon enfocament econòmic? ¿O bé es quedarien els polítics

demòcrates sense res que valgués la pena decidir en el camp de l’econo-

mia, si tots subscrivissin la convergència universal? ¿Quin grau de consens

seria convenient aconseguir en política econòmica i quant temps hem d’es-

perar perquè es produeixi?

2. La defensa del consens

No veig cap avantatge per a la democràcia en el fet que els grans

partits s’adherissin a disbarats econòmics. Si guanyessin unes eleccions, l’e-

conomia patiria; però, en la mesura que l’electorat té una certa dosi de sen-

tit comú, és probable que perdessin i, per tant, que la varietat d’opcions

electorals efectiva fos reduïda.Aquells que ens considerem de centreesquer-

res ens hem de sentir molt tristos quan els partits progressistes s’adherei-

xen a plantejaments econòmics desgavellats que posen en perill les pers-

pectives d’aconseguir fomentar les causes igualitàries.

El consens sobre una bona ciència econòmica és important si volem

que triomfi la reforma econòmica. Els continus canvis de política són òbvia-

(2) Vaig intentar completar la llista des d’un punt de vista normatiu en un article recent: Williamson (1991).
(3) Stanley Fischer, un altre dels primers participants en la discussió del meu article, va qüestionar això i va argumentar
que almenys, pel que fa al Banc Mundial, hauria d’haver afegit les despeses socials racionalitzades.
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ment perjudicials. Les pressions per elaborar diferents polítiques, generades

per un sistema bipartidista i, en conseqüència, el canvi d’una posició a una

altra a mesura que els partits s’alternen en el poder contribueixen a expli-

car el mal resultat econòmic de la postguerra en el Regne Unit en compara-

ció amb el dels països continentals, en què el govern de coalició és la nor-

ma i les pressions es produeixen, per tant, amb l’objectiu d’aconseguir la

convergència en lloc de la confrontació.

En molts casos, els beneficis de la reforma depenen no tan sols de

les polítiques encertades que es promulguin, sinó també de la confiança

que aquestes polítiques no variaran a pesar dels canvis polítics. Potser el cas

més obvi, almenys pel que fa a Amèrica Llatina, siguin les fugues de capital.

La causa principal de l’evasió de capital eren les polítiques macroeconòmi-

ques populistes i, per aquest motiu, el retorn de capital exigia un restabli-

ment de la disciplina macroeconòmica. Però potser un simple restabliment

de la disciplina macroeconòmica no sigui suficient, perquè els posseïdors

de capital tenen la vista fixa en el futur i només repatriaran els fons si con-

fien en la continuïtat de les polítiques macroeconòmiques reformades. El

mateix es pot dir de qualsevol decisió que tingui implicacions a llarg termi-

ni, en particular, la decisió d’invertir.

Un altre benefici d’un ampli consens polític en favor de la con-

vergència universal és que contribuirà a limitar el possible perjudici produït

per la màfia política que la teoria de l’elecció pública assumeix com a hipò-

tesi. Les normes que fan que l’ajuda pública sigui l’excepció més que no

pas la regla, i que exigeixen que sigui transparent i es basi en uns principis

acceptats, tallaran les ales a aquests polítics el principal objectiu dels quals

és enriquir-se, en lloc de fomentar algun concepte de bé públic que pugui

estar representat en una funció de benestar social acceptable.
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3. Consens i democràcia

Seria absurd defensar com una qüestió de principi que tots els punts

de vista possibles haurien d’estar representats per un partit polític princi-

pal. Ningú creu que el debat polític sigui limitat perquè cap partit insisteix

en què la terra sigui plana. Ningú exigeix que algun dels principals partits

hagi de defensar el racisme o la negació dels drets humans. Naturalment,

fins que no es guanyin aquestes batalles, l’establiment dels drets humans i

l’eliminació del racisme mereixen un lloc destacat en l’agenda política. Però

s’espera que, en el moment adequat, s’estableixi un consens en favor dels

drets humans i contra el racisme i, en aquest moment, aquestes importants

qüestions deixaran de ser un tema de controvèrsia política entre els princi-

pals partits.

La convergència universal em sembla, en cert sentit, l’equivalent

econòmic d’aquests temes que esperem que ja no siguin polítics. Fins que

aquest bon sentit econòmic no sigui acceptat de forma general, la seva pro-

moció ha de ser una prioritat política. Però com més aviat obtingui l’accep-

tació general i pugui ser eliminat del debat polític principal, millor per a

tots els afectats. Efectivament, les probabilitats de suprimir aquests temes

econòmics bàsics de l’agenda política haurien de ser més elevades que les

de mantenir fora de l’agenda els drets humans i el racisme, ja que aquests

últims depenen únicament de judicis de valor, mentre que els millors resul-

tats econòmics dels països que estableixen i mantenen unes economies de

mercat orientades a l’exterior i subjectes a la disciplina macroeconòmica,

no admeten cap dubte. Pot ser que la prova no sigui tan concloent com la

que la terra no és plana, però està suficientment ben fonamentada com per-

què la gent assenyada tingui coses millors per fer amb el seu temps que

dubtar de la seva autenticitat.

No obstant això, com que el món té la seva quota d’excèntrics, no

podem esperar un suport unànime a la convergència universal. Un sistema

polític democràtic necessita uns canals per expressar les divergències.Això
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és important perquè la censura és la millor manera de convèncer aquells

que tenen mentalitat conspiradora que hi ha alguna cosa per amagar, i tam-

bé perquè sempre hi pot haver algun dubte sobre si el que avui dia es con-

sidera vàlid ho continuarà sent en el futur. El sistema necessita algun meca-

nisme amb el qual es pugui qüestionar l’ortodòxia,(4) ja que la veritat mai no

és absoluta en les ciències socials, i també canvia d’una manera que no es

dóna en el cas de les ciències naturals.

No tinc cap opinió sobre si la millor forma d’oferir aquest canal d’es-

capament és mitjançant l’existència de partits marginals o bé que els princi-

pals partits tolerin les minories excèntriques. No veig cap raó per mirar de

limitar l’expressió de punts de vista dissidents amb un mecanisme en lloc

d’un altre.

Tampoc no veig cap problema de l’estil del «dilema dels demòcra-

tes»: el problema de si els demòcrates haurien de tolerar o no l’ús del siste-

ma democràtic per part d’uns partits totalitaris que no es deixarien substi-

tuir democràticament si estiguessin al poder. Òbviament, es pot esperar que

els partits amb programes econòmics desgavellats provoquin perjudicis

econòmics si accedeixen al poder, però mentre puguin ser substituïts

democràticament no hi ha cap motiu per limitar-los la llibertat política. Per

tant, no defenso que la democràcia hauria de ser restringida d’alguna mane-

ra per fomentar una bona política econòmica, sinó més aviat que totes dues

–política econòmica i democràcia– en sortirien beneficiades si tots els prin-

cipals polítics donessin suport a la convergència universal i, consegüent-

ment, l’àmbit del debat polític sobre temes econòmics quedaria circumscrit

de facto.

(4) Potser l’aportació més desafortunada de Keynes a la professió econòmica va ser el seu costum de parodiar l’or-
todòxia.En realitat,era bastant divertit quan ho feia i, sens dubte,alguns dels seus objectius mereixien aquest tractament,
però els seus deixebles menors el van reduir a una vulgar rutina. El fet és que, en la majoria dels casos, les coses es tor-
nen ortodoxes perquè contenen un element important amb sentit,de manera que és una niciesa descartar una cosa per-
què és ortodoxa. Espero que aquesta banal observació no sigui interpretada com si estigués dient que l’ortodòxia sem-
pre té raó o que mai s’hauria de qüestionar.
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4. L’abast del consens

¿Quin grau de consens es podria esperar en matèria de política

econòmica? Tot allò que estigui justificat per l’estat del coneixement econò-

mic i per la convergència en els valors fonamentals (en últim terme, polí-

tics).

L’esperança que ara puguem assolir un major consens del que hau-

ria estat concebible o apropiat els anys cinquanta es basa, en últim extrem,

en el fet que ara sabem molt més sobre quins tipus de política econòmica

funcionen. En aquella època, el socialisme semblava una alternativa viable a

l’economia de mercat; ara sabem que no és així. En aquella època encara no

havíem descobert que promoure una política de substitució d’importa-

cions, més enllà de la primera etapa (la «fàcil»), era molt pitjor que una polí-

tica orientada a l’exterior que permetés desenvolupar les exportacions no

tradicionals; ara sí que ho sabem. En aquella època pensàvem que unes polí-

tiques macroeconòmiques més expansionistes generaven una producció

més gran en lloc de més inflació, fins i tot a llarg termini; ara, hi ha proves

que això és contrari a la realitat (De Gregorio, en preparació). En aquella

època, encara era possible esperar que la cobdícia seria desplaçada per l’al-

truisme de manera tan efectiva com se la pot posar al servei de l’interès

públic en una economia de mercat competitiva; ara, després del fracàs del

comunisme, això no sembla més que una ingenuïtat.

No obstant això, s’hauria d’acotar el consens a dos tipus de conside-

racions: les limitacions dels nostres coneixements i les diferències dels nos-

tres valors. Sabem, per la teoria econòmica elemental, que els mercats no

funcionaran satisfactòriament si hi ha externalitats importants, a menys que

s’emprengui alguna acció deliberada per internalitzar-les. Coneixem les

situacions en què les externalitats són prou importants com per exigir una

acció compensadora: els desbordaments que afecten la qualitat del medi

ambient, la innovació, la confiança en les institucions financeres, la formació

per als treballadors proporcionada per una empresa que pot beneficiar-ne
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una altra, i així successivament. Actualment, molts d’aquests temes encara

són massa nous perquè s’hagi establert un coneixement sòlid sobre la

millor manera d’internalitzar les externalitats i, per tant, de moment, conti-

nuaran sent controvertits. Però, amb el temps, s’anirà acumulant experièn-

cia i, consegüentment, la controvèrsia amainarà, tret d’aquells països com el

Regne Unit, en què el sistema polític està tan estructurat que produeix la

controvèrsia de forma artificial.

L’altra raó per la qual el consens continuarà estant limitat és que els

valors normatius difereixen. La perspectiva clàssica de la política és que

proporciona el mecanisme amb el qual la societat decideix quins valors

normatius prevaldran. El partit o coalició que guanya especifica la funció de

benestar social que ha de ser maximitzada a través de l’elecció d’unes polí-

tiques econòmiques determinades. Com que no puc concebre una funció

de benestar social que especifiqui els mitjans (com l’elecció del sistema

econòmic o l’extensió del paper de l’Estat) més que no pas les finalitats

(com per exemple, el grau en què s’ha d’equilibrar la igualtat amb l’eficièn-

cia, com s’esbossa a l’apèndix), això indica que la divisió política fonamen-

tal (en temes econòmics) no està entre el capitalisme i el socialisme, o entre

els mercats lliures i la intervenció de l’Estat, sinó entre els que es preocu-

pen per la promoció d’una distribució equitativa de la renda («l’esquerra») i

els que es preocupen per defensar els privilegis establerts («la dreta»).

Noteu que aquesta línia divisòria ajuda a explicar per què als comunistes de

la línia dura els semblava natural que, en els recents debats russos, els deno-

minessin l’ala dretana, mentre que als que perseguien la transició a una eco-

nomia de mercat se’ls anomenava l’esquerra (hi pot haver circumstàncies

en què la distinció sigui menys clara; per exemple, quan una elit privilegia-

da ha estat parcialment substituïda per una altra –com a Gran Bretanya, el

1979, on una vella elit havia estat parcialment substituïda pels barons dels

sindicats i la substitució d’aquests últims va donar motius perquè el govern

Thatcher fos considerat progressista).
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Per tant, les polítiques econòmiques es poden classificar en tres

categories:

(a) aquelles en què s’ha aconseguit el consens;

(b) aquelles sobre les quals encara hi ha controvèrsia, però no de caràcter

ideològic, en el sentit que no hi ha cap raó inherent perquè un igualitari

afavoreixi un tipus de resultat en lloc d’un altre; i

(c) aquelles en què domina la controvèrsia i es pot esperar que ho conti-

nuarà fent en el futur, ja que l’opció apropiada depèn dels valors polítics

(normatius).

Permetin-me enunciar els 10 articles del consens de Washington, i

suggerir el grau en què les polítiques en aquests camps haurien d’encaixar

en una d’aquestes tres categories.(5) Tot i que la llista es va compilar amb

relació a Amèrica Llatina, em va semblar que era aplicable en general.

Disciplina pressupostària. Els dèficits públics, mesurats adequada-

ment de manera que incloguin les administracions territorials, les empreses

públiques i el banc central, haurien de ser prou reduïts com per poder ser

finançats sense haver de recórrer a impostos inflacionaris.Això pressuposa

normalment un superàvit primari (és a dir, abans d’afegir el servei del deute

a les despeses) d’uns quants punts percentuals del PIB i un dèficit operatiu

(és a dir, el dèficit sense tenir en compte la part de la càrrega per interessos

que compensa la inflació) de no més del 2% del PIB.

Això ho situo sense cap reserva en la categoria (a). L’única possibili-

tat que veig per a un debat assenyat es refereix al grau en què seria racional

permetre els dèficits pressupostaris cíclics per fer una política d’estabilitza-

ció (una qüestió que no exclou la meva argumentació), i això ho situo en la

categoria (b).

(5) El resum que segueix a cada epígraf està extret de l’apèndix de Williamson (1991).
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Les prioritats en la despesa pública. La reforma política consisteix

a redirigir la despesa de les àrees políticament sensibles, que normalment

reben més recursos –administració, defensa, subsidis indiscriminats i projec-

tes inútils– dels que poden justificar els seus resultats econòmics, cap als

àmbits desatesos que compten amb uns beneficis econòmics elevats i amb

el potencial per millorar la distribució de la renda, com l’assistència mèdica

primària, l’educació i les infraestructures.

He expressat això per incloure tot el que creia que podria haver

aconseguit un consens en el Washington dels anys vuitanta, i sospito que

això no és tan diferent del que es pot esperar que aconsegueixi un consens,

és a dir, encaixar en la categoria (a), a Amèrica Llatina o en qualsevol altra

part. Però aquesta és l’àrea per excel·lència en què jo desitjaria i esperaria

que se centrés el debat polític, la categoria (c). L’esquerra voldrà unes des-

peses dirigides a millorar la distribució de la renda, encara que no tinguin

un impacte especialment favorable sobre el creixement, al contrari que la

dreta. En un altre article (Williamson, 1991) he parlat dels tipus de despeses

que, en la meva opinió, sembla que han de merèixer prioritat a Amèrica

Llatina, si és que s’ha de fer alguna cosa en relació amb la pèssima distribu-

ció de la renda en aquella regió.

La reforma tributària comporta una ampliació de la base imposa-

ble i una disminució dels tipus impositius marginals. L’objectiu és accentuar

els incentius i millorar l’equitat horitzontal sense rebaixar el caràcter pro-

gressista. Una millor administració fiscal constitueix un aspecte important

de l’ampliació de la base en el context llatí. Gravar amb impostos els inte-

ressos dels actius que es tenen fora del país («evasió de capital») hauria de

ser una altra prioritat durant la pròxima dècada.

Novament, això va ser redactat amb la intenció que fos acceptat per

tot l’espectre polític (categoria (a)), però no amb la voluntat d’eliminar la

política fiscal del terreny polític. Si l’esquerra ha d’aconseguir una despesa

pública més elevada sense comprometre la disciplina fiscal, haurà d’obtenir
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més ingressos a través dels impostos i incloure uns tipus impositius margi-

nals més elevats, tot i reconeixent, potser, la renúncia a l’eficiència que això

implica. A Williamson (1991), suggereixo la conveniència dels impostos sobre

el valor del sòl i dels impostos sobre els interessos dels capitals evadits, com

a eines per millorar l’equitat sense cap cost d’eficiència en el context llatí.

La liberalització financera. L’objectiu últim és que els tipus d’in-

terès siguin determinats pel mercat, però l’experiència ha demostrat que,

en condicions de falta de confiança crònica, els tipus determinats pel mer-

cat poden ser tan elevats que amenacin la solvència financera de les empre-

ses productives i de l’Estat. En aquesta circumstància, un objectiu provisio-

nal assenyat és l’abolició dels tipus d’interès preferents per als prestataris

privilegiats i la consecució d’un tipus d’interès real moderadament positiu.

Novament, això va ser redactat amb tota la cura possible, amb l’espe-

rança de capturar el terreny comú, però, segurament és cert que, entre els

economistes, aquesta recomanació seria més controvertida que les relatives

a la política fiscal. Alguns països que han aconseguit modernitzar-se amb

èxit (França, Corea) van retenir la direcció estatal del crèdit fins que no van

sobrepassar àmpliament l’etapa en què es troba avui dia Amèrica Llatina.

Per tant, aquesta recomanació es pot situar en la categoria (b) més que no

pas en la (a). Williamson (1991) suggereix que el Bangladeshi Grameen

Bank és una innovació social que fa possible canalitzar el crèdit a les micro-

empreses on obté un rendiment anormalment alt, alhora que afavoreix els

pobres, i això l’hauria de situar en la categoria (b) més que no pas en la (c),

tot i que es podria esperar que l’esquerra concedís una prioritat especial al

trasplantament d’aquestes institucions.

Els tipus de canvi. Els països necessiten un tipus de canvi unificat

(si més no, per a les transaccions comercials) fixat en un nivell suficient-

ment competitiu per induir un creixement ràpid de les exportacions no tra-

dicionals, i controlat de tal manera que garanteixi als exportadors que

aquesta competitivitat es mantindrà en el futur.
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A la vista de l’èxit del creixement impulsat per les exportacions i

de l’evidència que un tipus de canvi competitiu és la clau per a aquest

èxit, aquesta recomanació se situa en la categoria (a). Així mateix, davant la

clara evidència que no es pot confiar en els mercats perquè portin els

tipus de canvi a nivells competitius que donin suport a unes polítiques

macroeconòmiques prudents i a un creixement impulsat per les exporta-

cions, no veig que això sigui coherent amb el fet de permetre que els tipus

de canvi flotin (encara no estic segur que això sigui reconegut universal-

ment). Naturalment, sempre hi ha una relació de substitució entre el fet

d’assegurar un tipus de canvi competitiu i frenar la inflació, i hi pot haver

èpoques en què un govern decideixi concedir un pes més gran a això

últim, mitjançant, per exemple, la incorporació a una institució com el

mecanisme de canvis de l’SME. Però jo argumentaria que, probablement, hi

haurà (i, per descomptat, hi ha d’haver) un consens sobre el fet que això

només s’hauria de fer si el cost probable en termes de menor competitivi-

tat fos tolerable.

La liberalització comercial. Les restriccions comercials quantitati-

ves haurien de ser ràpidament substituïdes per aranzels que haurien de ser

progressivament reduïts fins a arribar a un aranzel uniforme baix, de l’or-

dre del 10% (o, com a màxim, del voltant del 20%). No obstant això, encara

hi ha un cert desacord sobre la velocitat a la qual els aranzels haurien de

ser reduïts (les recomanacions són entre 3 i 10 anys) i sobre si és aconse-

llable retardar el procés quan les condicions macroeconòmiques siguin

adverses (recessió i dèficit de la balança de pagaments).

Aquest és l’únic tema en què reconec explícitament l’existència d’u-

na diferència d’opinió significativa a Washington, i no hi ha cap dubte que

hi ha un desacord similar en la professió en general. Potser es podria acon-

seguir un consens amb la meva redacció ja que inclou aquesta advertència,

però, òbviament, la necessitat d’aquest avís significa que estem més a prop

de la categoria (b) que de la (a).
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La inversió directa estrangera. Les barreres que impedeixen l’entra-

da de les empreses estrangeres haurien de ser abolides: les empreses estran-

geres i nacionals haurien de poder competir en termes d’igualtat.

Presumiblement, això provocaria el desacord polític, no de l’esquer-

ra o de la dreta, sinó dels nacionalistes. Estaria bé poder assignar-li la catego-

ria (a).

Privatització. Les empreses públiques haurien de ser privatitzades.

Una crítica freqüent a la meva llista com a exercici d’informació era

que hauria d’haver inclòs la reestructuració de les empreses públiques com

una manera alternativa per manejar el problema del mal resultat del sector

públic que, en alguns casos, hauria estat més pràctic que no pas la privatit-

zació. Amb aquest afegit, aquest epígraf podria situar-se fins i tot a la catego-

ria (a).

Desregulació. Els governs haurien d’abolir les regulacions que impe-

deixen l’entrada de noves empreses o que limiten la competència, i assegu-

rar que totes les regulacions estiguin justificades per criteris com la segure-

tat, la protecció mediambiental o la supervisió prudencial de les inflacions

financeres.

Potser la forma general d’aquesta recomanació seria acceptable en la

categoria (a), però encara hi ha moltes discussions de la categoria (b) sobre

com s’hauria de fer.

Drets de propietat. El sistema legal hauria d’oferir drets de propietat

segurs sense uns costos excessius, i fer-los assequibles a l’economia submer-

gida.

Jo confiaria en què aquesta recomanació recaigués en la categoria

(a), però a Williamson (1991), vaig recomanar que fos complementada per

una reforma agrària, i això segurament correspon a la categoria (c).
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Per tant, la major part de la convergència universal se situa en la

categoria (a). Es desprèn d’aquest cos de sòlides generalitzacions empíri-

ques que compon el nucli de l’economia. No dubto ni per un moment que

sigui possible concebre unes circumstàncies patològiques en què tots els

consells que integren la llista de la convergència universal serien inopor-

tuns. El que interessa és si aquestes circumstàncies patològiques tenen lloc,

en realitat, amb una freqüència suficient com perquè sigui important estar

alerta davant la seva possible presència. La meva opinió és que, de fet, apa-

reixen de forma bastant infreqüent, per la qual cosa és probable que s’oca-

sioni un perjudici molt més gran si es converteix aquesta possible presèn-

cia en una obsessió que no pas si s’adverteix els polítics que facin cas omís

de la possible aparició.A pesar de tot, els bons economistes intentaran, no

cal dir-ho, estar alerta davant la possibilitat que es produeixin les cir-

cumstàncies patològiques i que hagin d’aconsellar al govern (o a l’oposició)

que modifiquin les seves polítiques adequadament. Però caldria pressionar-

los perquè expliquessin les seves raons per desviar-se de l’ortodòxia i, per

descomptat, no se’ls hauria de permetre que se’n lliuressin amb una conclu-

sió balogiana(6) que el consell poc ortodox es justifica per si sol.

5. A tall de conclusió

L’acceptació de la proposició que hi ha una part substancial de les

recomanacions econòmiques, resumida a grans trets en el «consens de

Washington/convergència universal», que mereix el suport de tot l’espec-

tre polític no significa la «fi de la política», encara que pot ajudar a frenar

l’estil antisocial de la política descrit en la «nova política econòmica». Però

la política civilitzada, que significa l’ús dels sistemes electoral i parlamen-

tari amb l’objectiu de determinar la funció de benestar social la maximit-

zació de la qual hauria de ser l’objectiu de la política econòmica, encara

té un paper decisiu perquè hi haurà una relació de substitució entre l’e-

(6) De l’economista Thomas Balogh. (Nota dels directors de l’obra).
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quitat i l’eficiència quan finalment Amèrica Llatina aconsegueixi ordenar

suficientment les seves polítiques com per arribar a la frontera. Fer alguna

cosa per equilibrar les vergonyoses desigualtats de la regió va ser un repte

important per a l’esquerra, encara que no estarà en situació d’assumir-ho

fins que no s’alliberi dels seus llegats històrics d’antipatia al mercat, de

populisme i de nacionalisme centrat en l’interior. No és una causa deses-

perada ja que, en alguns països (particularment, a Austràlia, Nova Zelanda i

Espanya), la convergència universal va ser promoguda per l’esquerra,

mentre que en molts d’altres ha rebut alhora el suport de l’esquerra i de

la dreta.

L’ampli suport polític al corrent principal del pensament econòmic

també deixarà lloc a un altre tipus de competició política en què els partits

polítics buscaran propostes polítiques que corregeixin més bé les externali-

tats. Aquesta recerca és essencialment no ideològica, és a dir, no hi ha cap

raó inherent per la qual un igualitari hagi d’estar més o menys interessat

que un conservador a dissenyar un esquema que encoratgi (per exemple)

les empreses a oferir una formació en quantitat i forma òptimes. Però el fet

que tots els partits creguin que poden guanyar vots desenvolupant propos-

tes per a una millor direcció del sistema millorarà les perspectives d’una

reforma constructiva, especialment si ho comparem amb una situació en

què els partits d’esquerres se senten obligats ideològicament a forçar qual-

sevol reforma perquè s’insereixi en el motlle d’una extensió del poder de

l’Estat per dirigir l’activitat econòmica.

6. Nota final

Una qüestió que es va plantejar durant la conferència de Forlí, va ser

la relació entre el consens de Washington i el que es va anomenar «neolibe-

ralisme». Quan vaig preguntar com hauria d’interpretar aquest terme, em

van dir que incloïa la ciència econòmica austríaca, el monetarisme, la nova

macroeconomia clàssica i la teoria de l’elecció pública. Ja que aquestes són,
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més o menys, les parts de l’economia que s’acostumen a vestir d’economia

positiva, encara que només les subscriguin els conservadors, haig de dir que

trobaria més adequat el terme alternatiu «neoconservadurisme». Si s’inter-

pretés en aquest sentit, per descomptat que jo negaria que el consens de

Washington fos neoliberal (o neoconservador).

Crec que el fet d’adonar-me que s’estava interpretant d’aquesta

manera em va estimular a elaborar posteriorment una llista de temes sobre

els quals el consens de Washington no pressuposa un punt de vista particu-

lar (Williamson, 1992). La llista és la següent:

– la conveniència de mantenir els controls de capital;

– la necessitat de fixar un objectiu per a la balança per compte corrent;

– la rapidesa i el grau en què s’hauria de reduir la inflació;

– la conveniència d’intentar estabilitzar el cicle econòmic;

– la utilitat d’una política de rendes i de congelació de preus i de salaris (de

vegades denominats «impactes heterodoxos»);

– la necessitat d’eliminar la indexació;

– la conveniència de mirar de corregir els errors del mercat mitjançant tèc-

niques com la tributació compensatòria;

– la proporció dels ingressos tributaris i de les despeses públiques en rela-

ció amb el PIB;

– si s’ha de redistribuir deliberadament la renda, i en quin grau, en pro de la

igualtat;

– el paper de la política industrial;

– el model d’economia de mercat que cal seguir (el laissez-faire anglosaxó,

l’economia social de mercat europea o la responsabilitat a l’estil japonès

de l’empresa envers les múltiples persones que hi tenen interessos); i
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– la prioritat que s’ha de donar al control demogràfic i a la conservació del

medi ambient.

Aquests temes no es van incloure en el consens de Washington

perquè, com a perseguidor crònic del consens que sóc, no em va fer l’e-

fecte que cap de les opinions arribaria a aconseguir un consens a

Washington. En alguns casos (el del control demogràfic, per exemple),

vaig pensar que era escandalós, mentre que en d’altres em va semblar del

tot natural. En la majoria dels casos, les meves opinions personals sobre

aquests temes controvertits són molt distants de les dels neoconserva-

dors, de manera que trobo irònic que algunes crítiques hagin condemnat

el consens de Washington com un opuscle neoconservador. Jo ho conside-

ro més aviat –com Luis Carlos Bresser Pereira va dir a Forlí– un intent de

sintetitzar el nucli comú dels coneixements que han adoptat tots els eco-

nomistes seriosos.
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APÈNDIX:

LA FUNCIÓ DE BENESTAR SOCIAL DE L’ESQUERRA

A qualsevol persona civilitzada li agradaria veure que els acords

socials es trien de manera que maximitzin una funció de benestar

social de la forma general

W = W (U1, U2, ...Un),

on Wi > 0 per a i = 1, ..., n, els n individus reconeguts com a mem-

bres de la societat, en el sentit que el seu benestar és rellevant per

a l’avaluació del benestar social, i on Ui és la valoració de l’indivi-

du número i de la seva pròpia utilitat. En el passat, l’esquerra ha

dedicat gran part de la seva energia a ampliar n, el domini dels

individus reconeguts com a rellevants a l’hora d’avaluar el benes-

tar social (des de reis i senyors fins a terratinents de classe mitja-

na, la classe treballadora, serfs, dones, esclaus, estrangers, gitanos,

natius... i potser en el futur, l’esforç consistirà a ampliar el domini

de la funció de benestar per incloure espècies diferents de l’Homo

sapiens).

La tradició econòmica ha intentat evitar la imposició de més con-

dicions a W(...), a part del fet que sigui una funció creixent de

cada un dels seus arguments, sobre la base que això només reque-

reix un judici de valor molt dèbil que serà acceptat per qualsevol

persona civilitzada. Això dóna origen al criteri de l’òptim de

Pareto, que defineix una millora social com un fet que té lloc quan

el benestar d’una persona millora sense provocar una disminució

del benestar d’una altra. No obstant això, ja que des d’un punt de

vista realista, no es podria esperar que pràcticament cap canvi

social superés aquesta prova, fa mig segle es va dur a terme un

intent d’ampliar el criteri perquè pogués tractar els casos realistes
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en què els guanys d’algú s’obtenen a compte d’algú altre. Si els gua-

nyadors compensessin els perdedors, el criteri de Pareto seria acom-

plert. La «prova de la compensació» suggeria que es podia definir

una millora com una cosa que tenia lloc si els guanyadors podien

haver compensat els perdedors, tot i que, en realitat, no s’hagués pro-

duït cap compensació.

Això condueix a un criteri de benestar molt conservador, si bé utilit-

zat correntment, en què un dòlar extra s’avalua com igualment

valuós per a la societat, independentment de si correspon a un pobre

o a un milionari. La societat vol maximitzar yi. Paradoxalment,

aquest criteri va ser desenvolupat per Tibor Scitovsky i Nicholas

Kaldor, dos economistes de centreesquerres.

No fem cas de les objeccions tècniques al principi de la compensació

(particularment, el fracàs per superar la prova de la reversibilitat) i

suposem que l’eficiència econòmica es pot mesurar amb el valor

total de la renda, yi. Convinguem també, que és possible mesurar l’e-

quitat de la distribució de la renda amb alguna mesura com, per

exemple, la inversa de la variància de la renda (quan la renda s’ha

fet comparable transformant-la en renda familiar real per capita, te-

nint en compte les diverses necessitats de renda real dels membres de

la família en les diferents etapes del cicle de la vida), 1/variància

(yi). Així, doncs, la «gran relació de substitució» d’Okun (1975) és la

corba que apareix a la Figura 1A.

Els valors polítics poden ésser caracteritzats per la funció de benestar

social utilitzada per avaluar resultats alternatius factibles. Suposant

que hàgim resolt el tema del domini de la funció de benestar; la fun-

ció de benestar social civilitzada més conservadora és la que pressu-

posa el principi de compensació i la que mostra la Figura 1A, repre-

sentada per les línies verticals com W. Funcions de benestar més igua-
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litàries són les que mostren corbes com U o V, essent V un conjunt de

preferències més igualitàries que U.

Mentre els partits d’esquerres continuïn tan malament orientats com

per adoptar polítiques populistes, socialistes o proteccionistes tendi-

ran a conduir l’economia cap a punts ineficients com A. El suport al

consens de Washington / convergència universal, els conduirà cap a

la frontera, diguem a B. Atès que hi ha menys gent que pateix un

benestar menor en B que en A, en relació amb l’opció conservadora

D, les seves perspectives electorals s’incrementaran en la mesura que

l’electorat comprengui les implicacions dels programes polítics dels

partits. És per aquesta raó que la conclusió sigui que desfer-se del

bagatge marxista amb el qual l’esquerra ha estat llastada durant els

últims 140 anys hauria d’incrementar les perspectives de l’esquerra i

desembarassar el camí per a una confrontació més enèrgica sobre el

tema fonamental de la distribució de la renda.

Figura 1A

LA «GRAN RELACIÓ DE SUBSTITUCIÓ»
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«Les ideologies són idees transforma-

des en creences. Aquesta transformació im-

plica que les idees ja no són pensades sinó

“cregudes”; això significa que es convertei-

xen en exidees, en idees buides, unes idees

congelades i intocables que surten del cap

per entrar a la boca, i passar de boca en boca

sense que ningú les torni a pensar.»

Giovanni Sartori

El nostre segle ha estat testimoni, com pocs, de l’immens perjudici

que poden causar les males idees.A més del feixisme i del comunisme, hi ha

hagut altres idees menys conegudes, però que han causat igualment la

desgràcia a milions de persones. Per exemple, la idea tan estesa a Àfrica que

la supressió de la democràcia i l’establiment de règims cabdillistes eren

necessaris per corregir l’herència colonial. O a Amèrica Llatina, la idea que

les traves a les importacions o a la inversió estrangera eren imprescindibles

per defensar-se de l’imperialisme econòmic.
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Afortunadament, en recordar el cinquantè aniversari de Bretton

Woods podem celebrar el tomb espectacular que han experimentat en les

últimes dècades de la centúria les idees polítiques i econòmiques, i que

durà beneficis importants per a la humanitat.

1. Un doble fenomen

És difícil exagerar la importància del doble fenomen que s’ha pro-

duït en el món de conversió a la democràcia –com a model en què s’ha de

basar el sistema polític– i a l’economia de mercat –com a model en què s’ha

de basar el sistema econòmic–. Si bé tots dos fenòmens no s’haurien de

tractar per separat, en aquest article em referiré exclusivament a l’últim dels

mencionats –el consens sobre el model econòmic– que, tot i que es fa visi-

ble en la dècada dels vuitanta, és el resultat d’un procés que ha consumit

diverses dècades.Aprofitaré també per mostrar que els elements del model

econòmic són més complexos del que s’entén normalment per la pura eco-

nomia de mercat.

En primer lloc, el canvi en les idees no es redueix al que s’ha pro-

duït en els antics països comunistes de l’Europa oriental, que basaven les

economies en sistemes planificats i que ara estan ansiosos per transformar-

les en economies de mercat. L’esfondrament de les economies de l’est

d’Europa ha estat tan espectacular que ha amagat tant la dimensió mundial

del fenomen del canvi de les idees econòmiques com el fet que aquest can-

vi s’havia anat produint abans de la caiguda del mur de Berlín.

La transformació de les idees econòmiques ha afectat pràcticament

tots els continents.Així, per exemple, les reformes de l’economia xinesa es

van iniciar a final dels anys setanta amb l’arribada de Deng Xiao Ping. Un

any abans dels esdeveniments de l’Europa de l’Est,Vietnam havia presentat

a l’FMI un programa de privatització i liberalització de la seva economia.

També Hongria, i sobretot Polònia, es van avançar a Alemanya de l’Est i a

l’antiga URSS en la introducció d’aquestes reformes.
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En altres zones del món, el canvi havia començat molt abans.A partir

de la crisi del deute de 1982, nombrosos països llatinoamericans van

emprendre un gir en la política econòmica tan important com desconegut

a Espanya, on encara perviu un ridícul menyspreu –com sempre, basat en la

ignorància– envers el que fan els nostres germans de l’altre costat de

l’Atlàntic. Els països de l’OCDE també havien experimentat una evolució de

les idees cap a la liberalització, la privatització i la introducció de polítiques

de competència. Aquestes polítiques estaven sent aplicades, per cert, per

governs de signe diferent, com el de Thatcher a Gran Bretanya, el de

González a Espanya o el de Lange a Nova Zelanda.

2. El «Consens de Washington»

La convergència en les idees econòmiques no es pot caracteritzar

exclusivament per la introducció de mecanismes de mercat. Altres països

han caminat en el sentit –aparentment contrari– de millorar les polítiques

de capital humà o de solidaritat. Així, als Estats Units, per exemple, es detec-

ta, des de finals del segon mandat de Reagan, una creixent preocupació pels

sistemes educatiu, sanitari i de provisió de seguretat ciutadana. La majoria

de la població està d’acord amb el fet que s’ha de reformar un sistema sani-

tari que consumeix el doble de recursos en termes de PIB que els sistemes

europeus i que, a més, deixa sense cobertura a 36 milions de ciutadans.

També comença a posar en qüestió que la llibertat gairebé total de compra

d’armes per part dels ciutadans sigui un sistema eficient de protecció con-

tra el crim. El Sud-est asiàtic també es mou cap a la solidaritat. Així, per

exemple, a Hong Kong ha començat a discutir-se la necessitat d’establir un

sistema de seguretat social. Finalment, podem destacar com la sanitat, l’edu-

cació, la lluita contra la pobresa i la defensa del medi ambient s’han anat

convertint en el centre d’atenció del Banc Mundial.

El model de consens al qual es convergeix és, doncs, un model com-

plex que conté ingredients de mercat, però que també dóna una gran
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importància a determinades polítiques socials que abans se situaven fora de

la política econòmica i que ara es consideren instruments essencials per

augmentar l’eficiència. Uns quants han batejat aquesta convergència en les

idees com el «consens de Washington», perquè es correspon amb la filosofia

que professen actualment les dues organitzacions internacionals –el Banc

Mundial i el Fons Monetari Internacional– que tenen la seu a la capital ame-

ricana.

Els elements fonamentals d’aquest model de consens són:

En primer lloc, l’estabilitat macroeconòmica. S’admet que el crei-

xement és més durable si les polítiques fiscals i monetàries estan enfocades

cap a l’estabilitat macroeconòmica. Es pensa que amb això es crea un clima

favorable per a l’estalvi i la inversió, i que les polítiques que afavoreixen el

dèficit públic o la inflació són negatives tant per al creixement com per al

benestar dels més pobres.

En segon lloc, sembla essencial que les empreses funcionin en un

marc de competència tant interna com externa. Això vol dir que els mer-

cats s’han d’establir fonamentalment sobre les regles de la competència, i

això s’aplica tant al comerç internacional com al sistema financer, al mercat

de treball, als mercats de serveis, etc.

En tercer lloc, es creu que l’Estat s’ha de preocupar no tan sols de

les funcions tradicionals (seguretat, justícia, infraestructures, etc.), sinó de

tot el que fa referència al capital humà, fonamentalment la sanitat i l’educa-

ció.Al contrari, l’Estat ha d’abandonar tot allò que pugui fer la iniciativa pri-

vada. Pel que fa a les intervencions estatals, si es consideren necessàries,

sempre han de ser «amigables amb el mercat» («market friendly») i mai no

han d’anar contra el mercat.

En quart lloc, gairebé tothom està d’acord que cap dels elements

anteriors és suficient per si sol. No n’hi ha prou amb un marc macroeconò-

mic estable, ni amb un marc de competència adequat, ni amb un Estat que

142 ■ LA CONVERGÈNCIA EN LES IDEES SOBRE POLÍTICA ECONÒMICA: DE L’ENFRONTAMENT AL CONSENS



es configuri en la forma descrita, sinó que cal aplicar conjuntament tots els

elements del model.

3. De la fe a l’escepticisme

El quart i últim element mencionat és el que defineix més bé el pro-

cés seguit els últims cinquanta anys pel pensament dels responsables

econòmics. La majoria ha passat de creure molt en una cosa a creure poc

en moltes coses.Així, avui dia per exemple, sonen ridícules les discussions

entre què és més important si la macroeconomia o la microeconomia.Avui

dia ningú defensa que amb una sola d’aquestes polítiques es pugui aconse-

guir, per exemple, l’objectiu de reducció de l’atur.

A més, el que s’entenia per política macroeconòmica i microecono-

mia també ha canviat profundament. La globalització de l’economia ha fet

que el keynesianisme, que estava pensat per a economies tancades, tingui

poc interès a l’hora de dissenyar polítiques macroeconòmiques nacionals,

encara que el conservi a escala internacional. El mateix passa amb el que

avui s’entén per política industrial, que té poca cosa a veure amb la selec-

ció de guanyadors, amb les ajudes financeres a empreses, etc., i que avui

s’ha convertit, de fet, en una variant de les polítiques de suport al capital

humà.

Un altre exemple de polèmica abandonada és la que durant molt

temps va enfrontar els països llatinoamericans amb el Fons Monetari

Internacional. Per simplificar, la majoria dels governs llatinoamericans ataca-

ven les polítiques d’ajust macroeconòmic amb l’argument del seu impacte

negatiu sobre les capes més pobres de la societat, i acusaven el Fons

Monetari Internacional de falta de sensibilitat envers aquestes qüestions.

D’altra banda, el Fons replicava que les polítiques macroeconòmiques insa-

nes són les pitjors per a les capes més pobres de Llatinoamèrica. Avui dia,

tots dos arguments s’han convertit en una mateixa doctrina, que consisteix

en un sincretisme de les dues idees. És ben conegut que els països llatino-
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americans estan fent uns esforços enormes per estabilitzar les macroecono-

mies i és igualment cert, encara que més desconegut a Espanya, que, ara, el

Fons Monetari Internacional, en els seus programes d’ajust, fa un estudi

sobre l’impacte de les mesures aplicades a la pobresa, i acostuma a propo-

sar polítiques que suavitzin l’impacte negatiu dels programes d’ajust sobre

les capes més pobres de la població.

L’evolució de la doctrina del Fons Monetari Internacional al llarg d’a-

quests cinquanta anys és una bona il·lustració del camí cap al consens al

qual m’estic referint en aquest article. En un principi, com és ben sabut, el

Fons s’ocupava exclusivament de les polítiques macroeconòmiques.

Posteriorment, va començar a incorporar als seus programes la idea de les

reformes estructurals. Finalment, ha acabat introduint algunes polítiques

socials com a element fonamental de transformació econòmica.

Un altre exemple del procés de convergència és l’evolució del pen-

sament econòmic dels partits polítics d’Occident. L’evolució ha estat espe-

cialment dramàtica a l’esquerra. A principi dels vuitanta, era insòlit veure el

primer govern socialista espanyol aplicant els seus plans de liberalització i

de privatització.Ara, són majoria els partits socialistes del món que apliquen

o defensen polítiques similars. Així, doncs, només caldria mencionar, per

exemple, les polítiques dels governs francesos de la segona etapa socialista

o el recent canvi d’orientació del partit laborista anglès. Fins i tot aquells

partits que procedeixen de la tradició comunista han fet girs radicals. El

millor exemple és el d’Ochetto, antic líder comunista italià que, en les pas-

sades eleccions, va prometre que si guanyava reduiria la despesa pública

sobre el PIB al 40%.

4. De les paraules als fets

El fet que en aquests últims anys s’hagi avançat en l’acord sobre qui-

nes són les línies generals de la política econòmica no significa, per des-

comptat, que s’estiguin aplicant de manera efectiva. Encara hi ha una enor-
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me distància entre el que es diu i el que es fa. Per adonar-se’n només cal lle-

gir els diaris. Estats Units continua aplicant mesures en contra de la llibertat

de comerç internacional. El govern de la dreta francesa cedeix davant els

estudiants i els pescadors. Rússia torna a establir el monopoli del vodka. Les

empreses públiques europees continuen rebent milions de pessetes d’aju-

des a pesar de la vigilància de la Comissió Europea. Espanya torna a restrin-

gir els horaris comercials. Veneçuela atura l’aplicació del programa d’ajust

econòmic, etc.

Però el fet que no s’avanci linealment en la construcció del model

de consens, no ens ha de fer subestimar la transcendència d’aquest con-

sens. Hi ha hagut un canvi fonamental i és el de la desaparició de les

«visions», de les ideologies, dels models. Avui dia no hi ha cepalistes, i a

penes hi ha comunistes. Avui dia les discussions no són globals, no es fan

sobre models. Avui dia no es discuteix si la planificació és millor que el

mercat o si la política de la demanda és millor que la de l’oferta, o si la

substitució d’importacions és millor que les polítiques que intenten obrir

l’economia.Aquestes discussions eren estèrils, una pura pèrdua de temps i

d’energia.

El final d’aquestes ideologies no significa el final sinó el principi de

les discussions útils. Les discussions d’avui dia, com les que s’estan mante-

nint sobre els incentius o els desincentius que puguin tenir els sistemes

d’atur o sobre els avantatges o inconvenients dels diferents sistemes de

provisió de serveis sanitaris o educatius, són més interessants que les

velles discussions entre els partidaris de diferents «models de societat».

Avui dia, les discussions són més de detall i de matís, i això les converteix

en discussions més útils, però també més difícils. Ara és més difícil orien-

tar-se que no pas abans, ja que no comptem amb la facilitat que ens dona-

ven les fites de la ideologia. Als que ens dediquem a recomanar receptes

econòmiques se’ns ha complicat la vida, però la resta de la gent, gràcies al

consens, viurà més bé.
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5. La contribució de les organitzacions 
de Bretton Woods

En aquest camí cap al consens han tingut un gran protagonisme

els organismes de Bretton Woods. És evident que altres factors, com els

mitjans de comunicació o les universitats, han facilitat la convergència de

les idees sobre política econòmica. Però el paper dels organismes interna-

cionals ha estat decisiu en aquest intercanvi d’idees perquè s’acostuma a

produir en els alts càrrecs de responsabilitat política o burocràtica. El

sopor que produeix assistir a alguna de les reunions semestrals del

Comitè Interí o a les assemblees anuals o als nombrosos comitès per als

quals aquells organismes serveixen de fòrum, no redueix el magnífic

paper que aquestes reunions tenen en la transmissió i en el contrast d’ide-

es. Les «missions» d’aquests organismes que es desplacen als diferents paï-

sos del món, tant per elaborar programes d’ajuda com per redactar els

informes de l’article IV de l’FMI, són també unes baules útils en la trans-

missió d’idees, que té lloc en els dos sentits. Els documents d’aquestes

organitzacions com, per exemple, els excel·lents informes anuals sobre el

desenvolupament del Banc Mundial, han servit d’argamassa per construir

el consens.

Aquests organismes no han estat només instruments de canvi, sinó

que ells mateixos han anat canviant la doctrina i les receptes al llarg d’a-

quests cinquanta anys. En això ha influït molt el pragmatisme mostrat per

les persones que han estat al capdavant d’aquestes organitzacions i que han

aconseguit adaptar-les a les necessitats de cada moment. El món actual no

s’assembla gens a aquell en el qual es creia que operaria el Fons Monetari

Internacional. Aquest no és un món de tipus de canvi estables en què les

reserves internacionals siguin pràcticament l’únic finançament disponible

per a la balança de pagaments, sinó justament al contrari. Però el Fons tam-

poc no s’ha mostrat inamovible en els seus plantejaments, sinó que s’ha

anat ocupant cada vegada més de resoldre problemes de llarg termini, i ha
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anat reduint el seu paper de subministrador de fons per convertir-se en un

catalitzador del finançament privat internacional. Les polítiques del Banc

Mundial també han canviat molt durant aquests cinquanta anys. De ser un

banc que solament prestava al sector públic per construir carreteres o pre-

ses, ha acabat entrant en el camp de la macroeconomia a través, per exem-

ple, dels préstecs d’ajust estructural, o s’ha preocupat del finançament al

sector privat a través de la potenciació d’organismes com la Corporació

Financera Internacional.

Avui dia aquestes organitzacions tenen molt més sentit que fa cin-

quanta anys. És un tòpic, però és cert, que la globalització de l’economia

mundial exigirà anar creant embrions de govern mundial. I no hi ha cap

govern sense administració, sense burocràcia. La importància del paper de

les burocràcies internacionals –o, si es vol veure al revés, la insuficiència

dels purs acords internacionals– ha estat reconeguda recentment a la

Ronda Uruguay en aprovar la creació de l’Organització Mundial del

Comerç. I encara que actualment a Europa estigui de moda –i no sense raó–

criticar la Comissió, tothom està d’acord en què l’avenç en la construcció

d’un mercat únic hauria estat més lent si no s’hagués comptat amb la

burocràcia de Brussel·les.

Que aquesta referència serveixi a la Unió Europea per acabar

recordant que les organitzacions internacionals, tant polítiques com

econòmiques, es van crear per impedir que es recorregués a la violència

per resoldre els conflictes.Aquest objectiu ha tornat a recuperar actualitat

davant la brutalitat que ha acompanyat la descomposició dels règims

comunistes. S’ha de reconèixer que, en el quadre actual de les idees i

sobre el fons color de rosa del consens sobre democràcia i economia, des-

taquen els punts negres –o de color roig sagnant– dels nacionalismes

agressius. Res, ni l’existència d’organitzacions multilaterals, ha servit per

impedir l’horror de les matances o de les guerres excitat per aquestes

ideologies. Però estem segurs que la gravetat i, sobretot, l’extensió dels

conflictes entre nacions i ètnies hauria estat molt més gran si no hagués-

147LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON ■



sim comptat amb aquestes organitzacions, ben anomenades «internacio-

nals». Raó de més per reforçar-les i fer-les més efectives. Hem d’intentar

acabar amb les males idees però, si no podem, miren almenys de suavit-

zar-ne i reduir-ne les conseqüències.
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1. Esclata una altra bombolla

Durant la primera meitat dels noranta, els esdeveniments polítics i

econòmics dels països en vies de desenvolupament van desafiar totes les

expectatives. Països que semblaven incapaços de recuperar l’accés als mer-

cats financers mundials abans d’una generació, de sobte, es van convertir en

els favorits dels inversors privats, que els van inundar amb entrades de capi-

tal a una escala que no s’havia vist mai des d’abans de la Primera Guerra

Mundial. Governs que havien passat mig segle practicant polítiques estatis-

tes i proteccionistes, de cop, van adoptar la religió del lliure mercat. Per a

molts observadors va ser l’alba d’una nova era daurada del capitalisme mun-

dial.

Fins a cert punt, els canvis simultanis de les polítiques governamen-

tals i les opinions dels inversors van ser el resultat de factors externs. Els

baixos tipus d’interès dels països industrialitzats animaven els inversors a

dirigir-se al Tercer Món a buscar oportunitats; la caiguda del comunisme no

tan sols va contribuir a desacreditar les polítiques estatistes a tot el món,

sinó que va tranquil·litzar els inversors en el sentit que els seus actius dels
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països en vies de desenvolupament probablement no serien confiscats per

governs d’esquerres. Amb tot, el factor més important de la nova imatge

dels països en vies de desenvolupament va ser, amb tota probabilitat, un

canvi d’horitzó en l’esperit intel·lectual de l’època: l’acceptació gairebé uni-

versal, tant per part dels governs com dels mercats, d’una nova perspectiva

sobre el desenvolupament.

Aquesta perspectiva ha passat a ser generalment coneguda com el

«consens de Washington», una frase encunyada per John Williamson, de

l’Institute for International Economics. Amb el terme «Washington»

Williamson es referia no tan sols al govern dels EUA, sinó a totes aquelles

institucions i xarxes de líders d’opinió concentrades en la capital mundial

de facto: el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, els «think tanks»,

els banquers d’inversions políticament sofisticats i els ministres de finances

de tot el món: tots aquells que es reuneixen a Washington i que defineixen

de forma col·lectiva el saber convencional del moment.

La definició original de Williamson del consens de Washington com-

prenia deu aspectes diferents de la política econòmica. No obstant això,

aquest consens es podria resumir a grans trets, si més no en allò que va

influir en les idees dels mercats i dels governs, de manera més simple. La

idea és que la virtut victoriana en política econòmica –mercats lliures i

moneda sòlida– és la clau del desenvolupament econòmic. Liberalitzin el

comerç, privatitzin les empreses estatals, equilibrin el pressupost, fixin el

tipus de canvi i s’hauran establert les bases de l’arrencada econòmica; bus-

quin un país que hagi fet aquestes coses i podrem esperar, amb tota con-

fiança, uns grans beneficis de les inversions.

Per a moltes persones, el consens de Washington va semblar que

marqués un moment decisiu dels assumptes econòmics mundials. Ara que

es començava a retirar de les economies del Tercer Món la mà morta de

l’Estat, ara que els inversors començaven a ser conscients de les enormes

possibilitats de beneficis d’aquestes economies, el món estava preparat per
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a un dilatat període de creixement ràpid en els països que fins aleshores

havien estat pobres i per als moviments massius de capital de nord a sud. La

qüestió no era si es complirien les expectatives optimistes sobre el creixe-

ment en els grans mercats emergents, sinó si els països industrialitzats

serien capaços d’afrontar la nova competència i aprofitar les oportunitats

que ara els oferia aquest creixement.(1)

I aleshores es va produir la crisi mexicana. Un país que tenia una

àmplia consideració com a model per al nou règim –una nació anterior-

ment proteccionista que no tan sols havia baixat de forma notable les barre-

res comercials, sinó que, fins i tot, havia firmat un pacte de llibertat comer-

cial amb els Estats Units, la política econòmica del qual era dirigida per un

grup articulat de tecnòcrates de formació americana que havia sorgit des-

prés de set anys de dura crisi del deute per atreure entrades de capital a

una escala inimaginable uns quants anys abans–, recorria novament a prés-

tecs d’emergència. Però, ¿quin és el significat d’aquesta caiguda en barrina

de Mèxic? ¿És simplement el producte d’ensopegades mexicanes i esdeve-

niments polítics específics o és el senyal de la falta de solidesa de l’auge

dels mercats emergents dels cinc anys anteriors?

Molts afirmen que els problemes de Mèxic comporten poques

implicacions més àmplies. D’una banda, diuen que una crisi monetària reve-

la més coses sobre la gestió monetària a curt termini que sobre les perspec-

tives de desenvolupament a llarg termini. I, en certa mesura, no hi ha dubte

que encerten. Les crisis monetàries s’assemblen tant les unes a les altres

que constitueixen un dels temes favorits entre els teòrics de l’economia, els

quals detallen amb afany la lògica immutable segons la qual la col·lisió entre

els objectius nacionals i uns tipus de canvi insostenibles generen un atac

especulatiu massiu i inesperat. L’atac de desembre de 1994 contra el peso
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s’assemblava molt a l’atac de setembre de 1992 contra la lliura esterlina,

que alhora s’assemblava molt als atacs de 1973 i 1971 contra el dòlar i al

setge de 1969 contra l’or. Així, doncs, potser no s’haurien de treure conclu-

sions generals del fet que un país en vies de desenvolupament hagi comès

els mateixos errors que gairebé tots els països industrialitzats van cometre

en algun moment del passat.

D’altra banda, els defensors del consens de Washington apunten cap

als nombrosos aspectes exclusivament mexicans de la crisi actual.

Efectivament, la combinació d’alçaments camperols, d’assassinats misterio-

sos i d’estranyes intrigues fraternals no tenen un equivalent en cap altre

lloc del món.

I, no obstant això, la crisi de Mèxic no és ni un revés temporal, ni un

assumpte purament mexicà. Una crisi com aquesta era un accident que

s’havia de produir perquè el sorprenent èxit inicial del consens de

Washington no estava basat en unes consecucions sòlides, sinó en unes

expectatives excessivament optimistes. No és que les propostes polítiques

esbossades per Williamson siguin errònies, sinó que la seva eficàcia –la

capacitat per convertir Argentina en Taiwan de la nit al dia– va ser molt exa-

gerada. Efectivament, el domini de cinc anys del consens de Washington es

pot considerar, de manera molt pràctica, com una mena de bombolla espe-

culativa que afectava no tan sols el procés econòmic habitual pel qual l’ex-

cessiu optimisme del mercat pot constituir una profecia que es compleixi

per si mateixa temporalment, sinó un procés polític més subtil a través del

qual les creences comunes de polítics i inversors demostraran que són

mútuament enfortidores. Per desgràcia, qualsevol procés d’autoenfortiment

d’aquestes característiques s’ha d’enfrontar al final amb una comprovació

amb la realitat i, si resulta que aquesta no és tan bona com el mite, la bom-

bolla esclata. Per totes les especials característiques, la crisi mexicana marca

el principi del desinflament del consens de Washington. Aquest desinfla-

ment garanteix que la segona meitat dels noranta serà un període molt més

problemàtic per al capitalisme mundial que no la primera.
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2. L’autèntica recompensa de la reforma

Naturalment, els economistes han predicat durant molt temps les

virtuts dels mercats lliures. La defensa econòmica de la llibertat de comerç

en particular, si bé no és del tot hermètica, és molt més sòlida del que s’ima-

gina la majoria de la gent. La lògica que diu que els aranzels i les quotes

d’importació gairebé sempre redueixen la renda real, és profunda i ha

sobreviscut gairebé intacta després d’un segle i mig de crítiques, de vegades

molt virulentes. I l’experiència ens ensenya que els governs que imaginen

o fingeixen que les seves estratègies intervencionistes constitueixen una

sofisticada millora de la llibertat comercial, si les examinem més atenta-

ment, gairebé sempre resulta que estan implicades en polítiques enorme-

ment irracionals o, el que és pitjor, en polítiques que només són racionals

en el sentit que beneficien els grups d’interessos clau a costa de tots els

altres.

No obstant això, l’anàlisi del comerç internacional té un petit truc.

Els costos mesurables de les polítiques proteccionistes –les reduccions de

la renda real que es poden atribuir a aranzels i quotes d’importació– no són

tan grans. Els costos de la protecció, segons els models del manual, proce-

deixen de l’assignació inadequada dels recursos: les economies proteccio-

nistes utilitzen el seu capital i la seva mà d’obra en indústries en què són

relativament ineficaços en lloc de concentrar-se en aquelles indústries en

què són relativament eficients i exportar aquests productes a canvi de la

resta. Els costos són molt reals, però quan s’intenta sumar-los, normalment

són menors del que suggereix la retòrica de la llibertat comercial. Per exem-

ple, la majoria d’estimacions del cost de protecció dels Estats Units el van

situar molt per sota de l’1% del PIB. Fins i tot aquest cost és degut en gran

part a la preferència dels Estats Units per unes polítiques –com la quota

d’importació de sucre– que generen grans beneficis per als proveïdors

estrangers que tenen concedit l’accés al mercat dels EUA. Les economies

molt protegides, com les de la majoria dels països en vies de desenvolupa-

ment abans de l’existència del consens de Washington, pateixen més.
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Malgrat tot, les estimacions convencionals dels costos de protecció rares

vegades han excedit el 5% del PIB. És a dir, les estimacions estàndard indi-

quen que quan un país altament proteccionista canvia a una llibertat

comercial total, aconsegueix d’una sola vegada un estímul econòmic igual

al creixement de la Xina cada cinc o sis mesos.

S’ha d’admetre que molts economistes sostenen que els efectes

adversos de la protecció són més grans del que indiquen aquestes estima-

cions convencionals. Parlant de manera aproximada, han suggerit tres

mecanismes. En primer lloc, la protecció redueix la competència en el

mercat nacional. El poder de monopoli que creen les companyies nacio-

nals que ja no s’han d’enfrontar amb la competència estrangera es pot

reflectir en una gestió negligent o, si unes quantes companyies estan inten-

tant assegurar posicions monopolístiques, en una duplicitat inútil. En

segon lloc, les polítiques proteccionistes –i altres polítiques com els con-

trols dels tipus d’interès– creen beneficis que corresponen a aquell que

tingui la influència suficient per obtenir llicències governamentals apro-

piades. En un article molt conegut,Anne Krueger, que més tard es va con-

vertir en l’economista en cap del Banc Mundial, va al·legar que, en molts

països en vies de desenvolupament, els recursos malgastats per obtenir

aquestes beneficis representen un cost net per a l’economia superior que

la distorsió que ocasiona el proteccionisme a l’estructura industrial.(2)

Finalment, moltes persones han plantejat que el proteccionisme no afavo-

reix la innovació i la introducció de nous productes i que, per tant, té uns

efectes sostinguts sobre el creixement que una estimació estàtica deixa de

banda. No obstant això, el punt important d’aquests raonaments a favor

dels grans guanys a partir de la liberalització del comerç, és que tots són

bastant especulatius; no es pot afirmar com una qüestió de principis que

aquests efectes de la protecció frenin el creixement. Es tracta d’una qües-

tió empírica.
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I la prova empírica dels guanys enormes de les polítiques de mercat

és, en el millor dels casos, poc clara. Hi ha hagut uns quants intents de

mesurar els beneficis de la llibertat comercial comparant països. Un

influent estudi de 1987, realitzat pel Banc Mundial, classificava 41 països en

vies de desenvolupament entre «tancats» (proteccionistes) i «oberts», i arri-

bava a la conclusió que l’obertura anava associada amb un creixement subs-

tancialment més fort. Això no obstant, aquests estudis han estat criticats

amb freqüència perquè utilitzen criteris subjectius a l’hora de decidir quins

països tenen una major llibertat comercial; la decisió de classificar Corea

del Sud com a «obert», per exemple, ha suscitat molts dubtes. Un treball

compilador fet per Sebastian Edwards, de la UCLA, va concloure que els

estudis que pretenen demostrar que, sistemàticament, els països amb

règims comercials liberals creixen més ràpidament que els que tenen mer-

cats tancats «estaven farcits de defectes empírics i conceptuals que van

donar, en molts casos, resultats poc convincents, la fragilitat dels quals ha

estat exposada en treballs posteriors».(3)

Segurament que hi ha beneficis addicionals per a les economies

reformistes procedents de la liberalització dels mercats interiors, la privatit-

zació, etc. Aquests beneficis no han estat estudiats tan a fons com els de la

liberalització comercial. Però, conceptualment, són molt semblants, i no hi

ha cap raó per esperar que siguin molt més grans o que canviïn el panora-

ma dels beneficis reals, però limitats, de la reforma.

Tot això no significa que la liberalització comercial no sigui una

bona idea. Gairebé amb tota seguretat ho és. Ni tampoc significa necessària-

ment que les modestes estimacions convencionals dels beneficis d’una libe-

ralització d’aquestes característiques ho expliquin tot. Però significa que la

creença generalitzada que un canvi cap a la llibertat comercial i els mercats

lliures produirà una acceleració espectacular en el creixement d’un país en
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vies de desenvolupament, representa un acte de fe més que una conclusió

basada en proves consistents.

¿Què passa amb l’altra meitat del consens de Washington, la creença

en la importància de la moneda sòlida? En aquest cas, els arguments encara

són més dèbils.

Si les estimacions estàndard dels costos de protecció són més bai-

xes del que es podria esperar, les estimacions del cost de la inflació –defi-

nides com la reducció total en la renda real– són tan baixes que resulten

compromeses. Naturalment, unes taxes d’inflació molt elevades –les infla-

cions de tres o quatre dígits que desafortunadament han estat tan comunes

en la història llatinoamericana– trastornen greument el funcionament d’u-

na economia de mercat. Però es fa difícil precisar uns beneficis importants

procedents d’una reducció de la taxa d’inflació de, posem per cas, un 20%

a un 2%.

A més, els mètodes utilitzats per aconseguir la desinflació en els

països en vies de desenvolupament –sobretot, l’ús d’un tipus de canvi vin-

culat («pegged») com a forma d’aconseguir credibilitat– tenen uns costos

notables. Un país amb una història inflacionària que intenta posar fi a la

inflació establint un tipus de canvi fix, gairebé sempre troba que l’impuls

de la inflació es prolonga durant un període considerable i fa que els cos-

tos i els preus nacionals es vagin desajustant amb els de la resta del món.

Així, doncs, un tipus de canvi que inicialment semblava raonable, en gene-

ral, sembla molt sobrevalorat quan finalment baixa la inflació. A més, un

tipus de canvi que és tolerable quan s’acaba d’introduir, pot resultar difícil

de mantenir quan canvien les condicions del mercat mundial, com per

exemple, el preu del petroli, el valor del dòlar o els tipus d’interès.

L’economia internacional de manual considera que la decisió de fixar el

tipus de canvi d’un país és difícil de manera que, fins i tot els països com-

promesos amb una inflació baixa, sovint acaben decidint-se per la flexibili-

tat dels tipus de canvi.
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No obstant això, durant la primera meitat de la dècada dels noranta,

diversos països en vies de desenvolupament van adoptar uns objectius de

tipus de canvi rígids. (El cas més extrem va ser el d’Argentina, que va esta-

blir un tipus de canvi d’un per un, suposadament permanent entre el peso i

el dòlar americà).En gran mesura això va ser un moviment dissenyat per

restablir la credibilitat després de la inflació incontrolada dels anys vuitanta.

No obstant això, sembla que tant el govern com els mercats s’hagin con-

vençut del fet que les doloroses concessions que tradicionalment compor-

taven un compromís com aquest, ja no s’apliquen.

3. El cicle decebedor

Per tant, resumint, una anàlisi objectiva dels probables efectes de les

reformes econòmiques empreses els últims anys en els països en vies de

desenvolupament, no semblava ni sembla que justifiqui un entusiasme des-

bordant. La liberalització comercial i altres canvis per liberalitzar els mer-

cats són, amb tota seguretat, bons, però la idea que generaran una arrencada

del creixement constitueix una esperança més que no pas una expectativa

ben fonamentada. Fer baixar la inflació també és bo, però fer-ho fixant el

tipus de canvi comporta una mescla de beneficis i costos, amb tants argu-

ments en contra com a favor. I, no obstant això, el comportament dels

governs i dels mercats durant els últims cinc anys no suggereix que adop-

tessin un punt de vista ben mesurat.Al contrari, els governs, impacients, van

adoptar els paquets de reforma del consens de Washington, mentre que els

mercats, entusiasmats, van invertir fons en les economies que s’havien de

reformar. ¿Per què?

Tothom està familiaritzat amb la forma en què es desenvolupa una

bombolla especulativa en un mercat financer. Per alguna raó, els inversors

arriben a adoptar un punt de vista més favorable sobre les expectatives

d’un actiu determinat: marcs alemanys, accions japoneses, accions de la

South Sea Company, futurs de tulipes. Això condueix a un augment del preu
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de l’actiu. Si aleshores els inversors interpreten aquest guany com una

tendència en lloc d’un esdeveniment puntual, la seva avidesa per comprar

aquest actiu creix, i això condueix a un nou augment, i així successivament.

En principi, se suposa que els inversors perspicaços evitaran aquestes bom-

bolles especulatives venent els actius que s’han sobrevalorat de preu o

comprant-los quan hagin passat a ser òbviament barats. No obstant això, de

vegades, els mercats perden de vista el llarg termini, especialment quan és

complex o obscur. Així, les bombolles especulatives en futurs de soja ten-

deixen a estar limitades pel coneixement general que si pugen molt els

preus es cultivarà molt més. Però la cadena de successos que finalment han

d’acabar en una bombolla especulativa en, per exemple, el marc –un marc

sobrevalorat redueix les exportacions alemanyes i condueix a una econo-

mia alemanya dèbil, de manera que el Bundesbank redueix els tipus d’in-

terès i això fa que resulti poc atractiu tenir actius en marcs– és, sovint, mas-

sa llarga i abstracta per ser urgent per als inversors quan el ramat arrenca a

córrer.

Sembla bastant clar que part de l’entusiasme per la inversió en els

països en vies de desenvolupament, durant la primera meitat dels anys

noranta, va ser una clàssica bombolla especulativa. Una modesta recupera-

ció de les perspectives econòmiques a partir de la catàstrofe dels vuitanta,

va conduir a uns grans guanys de capital per als escassos inversors que

havien estat disposats a introduir diners en els mercats de valors del Tercer

Món. L’èxit que van obtenir va fer que altres inversors hi entressin, i això va

provocar que els preus pugessin encara més. I, cap al 1993, els «fons dels

mercats emergents» s’anunciaven a la televisió i a les pàgines de revistes

populars.

Mentre aquest procés d’autoenfortiment estava en marxa, un altre

tipus de procés autoenfortidor, més sociològic que no pas econòmic,

tenia lloc en el món dels negocis: les interminables rondes de reunions,

discursos i intercanvis de comunicats oficials que ocupen una gran part

del temps dels principals líders d’opinió econòmics. Aquest entramat
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social d’agrupacions tendeix, en un moment determinat, a convergir en

un saber convencional sobre economia i sobre moltes altres coses. La

gent creu certes històries perquè tota la gent important els les explica, i la

gent explica aquestes històries perquè tota la gent important les creu.

Efectivament, quan una idea convencional està en el seu punt àlgid, l’a-

cord d’un mateix amb aquesta idea convencional es converteix gairebé

en la prova del paper tornassol de l’aptitud perquè se’l prenguin seriosa-

ment.

Fa dos o tres anys, qualsevol que intentés expressar encara que fos

un lleu escepticisme sobre les perspectives dels països en vies de desenvo-

lupament, sabia la dificultat que representava causar alguna impressió en els

líders empresarials o polítics. Els punts de vista contraris a l’immens opti-

misme de l’època eren tractats no tant amb hostilitat com amb perplexitat.

¿Com podia ser que algú fos tan neci com per dir aquestes coses tan sinis-

tres?(4)

Encara que tant una bombolla especulativa en els mercats financers

com el procés estàndard pel qual la gent influent s’adhereix a una idea con-

vencional van tenir sens dubte un paper important en el sorprenent ascens

del consens de Washington, hi va haver, no obstant, un procés addicional

distintiu i autoenfortidor que possiblement va tenir un paper encara més

important.Va ser un cicle de política econòmica en què els governs van ser

persuadits perquè adoptessin les polítiques del consens de Washington

argumentant que els mercats els recompensarien d’una forma espectacular;

un cicle en què els mercats estaven disposats a subministrar tot aquell capi-

tal perquè creien que havien vist un canvi imparable cap a les reformes de

les polítiques.
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S’ha de començar amb una idea clau de Dani Rodrik de la Universi-

tat de Colúmbia. Rodrik va assenyalar que els economistes i les organitza-

cions internacionals, com el Banc Mundial, havien estat advocant durant

molt temps en favor d’una major llibertat comercial en els països en vies de

desenvolupament.(5) Encara que la defensa intel·lectual del proteccionisme

per fomentar la industrialització va ser popular durant els anys cinquanta,

ha estat bastant més moribunda a partir de finals dels setanta. No obstant

això, els interessos creats de grups del sistema existent van obstaculitzar

qualsevol canvi important cap a la llibertat comercial. Quan s’intentava una

liberalització limitada, normalment s’acabava abandonant-la uns quants anys

més tard. ¿Per què això va canviar de sobte?

Una resposta aparentment òbvia és la crisi del deute del Tercer Món

dels anys vuitanta, que va fer que el sistema anterior fos insostenible. Però,

tradicionalment, les crisis econòmiques, sobretot quan afecten la balança de

pagaments, havien conduït a un proteccionisme més gran, no menor. ¿Per

què va ser diferent en aquest cas?

La resposta de Rodrik va ser que durant els anys noranta, els defen-

sors de la llibertat comercial en els països en vies de desenvolupament van

ser capaços de vincular la llibertat comercial amb els beneficis financers i

macroeconòmics. Si la liberalització comercial es presenta com una política

microeconòmica detallada, les indústries que ho tenen més malament esta-

ran ben informades i faran sentir la seva opinió, mentre que aquelles que

duen les de guanyar seran difuses i ineficaces. No obstant això, allò que els

reformadors van aconseguir fer en un gran nombre de països, va ser presen-

tar la liberalització comercial com a part del paquet que teòricament dona-

ria grans beneficis al país en conjunt. És a dir, que no es presentava així:

«Obrirem les importacions en aquestes vint indústries i augmentarà l’efi-

ciència». Aquest tipus d’argument no funciona gaire bé en èpoques nor-
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mals. En lloc d’això, es deia: «Hem de seguir l’estratègia que qualsevol perso-

na seriosa sap que funciona: els mercats lliures –entre ells, la llibertat

comercial– i una moneda sòlida, que condueixen a un creixement econò-

mic ràpid».

Denominar paquet a un conjunt de mesures no significa que s’hagin

de posar a la pràctica necessàriament totes juntes. Es pot fer baixar la infla-

ció sense liberalitzar el comerç, i viceversa. Però normalment els votants no

s’embranquen en vetos d’uns hipotètics punts solts, ni es pregunten quins

elements d’un programa econòmic són essencials ni quins es poden descar-

tar. Si un programa d’estabilització i liberalització econòmica sembla que

funcioni, políticament es convenç amb facilitat que tot el paquet és essen-

cial.

I el cas és que els paquets funcionaven i, de fet, al principi ho van fer

sorprenentment bé, encara que no necessàriament gràcies als seus mèrits

econòmics fonamentals. Més aviat la recompensa immediata de les reformes

del consens de Washington va ser la sobtada millora de la confiança de l’in-

versor.

El cas de Mèxic és particularment digne de menció. Mèxic va iniciar

un programa de liberalització comercial a finals dels vuitanta sense cap

resultat immediat evident en termes de creixement econòmic ràpid. El

moment decisiu es va produir quan el país va negociar un paquet per a la

reducció del deute que va entrar en vigor el 1990. La reducció del deute es

va fer de manera intel·ligent, però tots els implicats van ser conscients que

era bastant petita, amb prou feines era suficient per marcar una diferència

directa per a les perspectives de creixement de Mèxic.

I, no obstant això, el que va succeir després de la reducció del deute

va ser una transformació del panorama econòmic. Els problemes de Mèxic

va semblar que s’esvaïen a una velocitat sorprenent. Els tipus d’interès real,

que van arribar a ser entre el 30% i el 40% abans de l’acord del deute, essent

els pagaments del deute intern una de les principals fonts de pressió fiscal,
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van baixar entre el 5% i el 10% gairebé de cop. El 1982 Mèxic havia estat

exclòs dels mercats financers internacionals; poc després de l’acord del

deute, les entrades de capital es van reprendre a una escala creixent. I es va

reprendre el creixement en una economia estancada des de feia molt

temps.

¿Per què una reducció del deute aparentment modesta va desenca-

denar un canvi tan important en la situació econòmica? Els inversors inter-

nacionals consideraven l’acord del deute com a part del paquet de reformes

que, al seu parer, funcionarien. La reducció del deute va acompanyar els

mercats lliures i la moneda sòlida, els quals eren sinònims de prosperitat i,

d’aquesta manera, el capital va fluir a un país que seguia el camí adequat.

Els anys noranta, els defensors del consens de Washington no han

hagut de presentar arguments abstrusos sobre els beneficis d’una assigna-

ció de recursos més adequada, ni suplicar el públic perquè acceptés un per-

judici a curt termini en interès d’un guany a llarg termini. En lloc d’això,

com que els mercats financers oferien una bestreta immediata i generosa de

la suposada recompensa de la llibertat comercial i de la moneda sòlida, la

defensa de fer allò que calia i deixar de banda totes les objeccions políti-

ques habituals va ser fàcil.

Fins aquí, un aspecte del cicle politicoeconòmic. L’altre implicava el

consentiment dels mercats financers per proporcionar generoses recom-

penses per la reforma econòmica. Naturalment, els mercats creien que, en

part, aquestes polítiques aportarien resultats a llarg termini. Però la majoria

dels països en vies de desenvolupament que es van convertir, de sobte, en

els favorits dels inversors durant els anys noranta, tenien uns llargs historials

d’expectatives frustrades, no tan sols la crisi del deute dels vuitanta, sinó

antecedents de reformes econòmiques abandonades durant dècades. ¿Per

què havien de confiar els inversors que aquesta vegada les reformes real-

ment es mantindrien? Presumiblement, aquesta vegada les reformes es

desenvolupaven de manera tan extensa i en tants països alhora que, als
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inversors, els resultava fàcil creure que era un món completament nou, que

la inflació galopant, les polítiques populistes, els controls de canvis, etc. s’es-

taven esvaint de l’escena mundial.

Però, seguint Rodrik, acabo de manifestar que la profunditat i l’ex-

tensió sense precedents de les reformes polítiques van ser degudes, en gran

part, a la idea que aquestes reformes van comportar una recuperació macro-

econòmica i financera, una percepció induïda per la forma en què els mer-

cats financers recompensaven les reformes! Així, doncs, novament estava

funcionant una espècie de lògica circular.

Durant la primera meitat dels anys noranta, una sèrie de creences i

d’expectatives que es reforçaven mútuament van crear un clima d’eufòria

respecte a les perspectives per al món en vies de desenvolupament. Els

mercats abocaven diners en els països en vies de desenvolupament, animats

tant pels guanys de capital que havien obtingut, com per la idea que l’onada

de reformes era imparable. Els governs es van abocar a una liberalització

sense precedents, animats tant pel saber convencional autoenfortidor, com

pel fet innegable que els reformadors rebien una gratificació instantània

dels inversors entusiasmats. Era un panorama molt esperançador. ¿Per què

no podia continuar?

4. La comprovació amb la realitat

D’un simple filet els anys vuitanta, els fluxos de capital privat cap als

països en vies de desenvolupament van arribar a un total de 130 mil milions

de dòlars, el 1993. D’aquests diners, una part relativament petita va anar a

parar als països de l’Orient asiàtic que ja havien aconseguit un creixement

ràpid durant la dècada dels vuitanta. Per exemple, menys del 10% del total

va anar a parar a Xina, i els quatre tigres asiàtics –Singapur, Hong Kong,

Corea del Sud i Taiwan– van ser exportadors nets de capital. En lloc d’això,

el gruix dels diners va anar a parar a països que havien tingut mals resultats

els últims anys, però es creia que el seu compromís amb les polítiques del
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consens de Washington garantiria un canvi total: els països llatinoamericans,

a més d’alguns altres com Filipines i Hongria. ¿Com funcionaven aquestes

economies?

En cert sentit, el rendiment dels principals destinataris de les massi-

ves entrades de capital va representar una ruptura amb el passat. La nova

insistència en una moneda sòlida havia conduït, en efecte, a unes reduc-

cions impressionants de les taxes d’inflació. Entre 1987 i 1991, la taxa d’in-

flació de Mèxic havia arribat a una mitjana del 49%; el 1994 va ser inferior

al 7%. A l’Argentina, el contrast va ser encara més espectacular: d’una taxa

d’inflació mitjana del 609% durant el període 1987-91 a una altra inferior al

4% durant l’any passat.

Aquestes eren les bones notícies. Per desgràcia, també hi havia una

gran quantitat de notícies decebedores, principalment en tres fronts. En pri-

mer lloc, encara que les polítiques de divisa estable havien fet baixar la

inflació, només ho van aconseguir de forma gradual. Com a resultat, els cos-

tos i els preus es van desajustar en relació amb els de la resta del món.

Mèxic, per exemple, va deixar que el peso baixés només el 13% entre 1990

i el primer trimestre de 1994, però els preus al consumidor van augmentar

un 63% durant aquest període, en comparació amb l’augment de tan sols el

12% als Estats Units. Per tant, el tipus de canvi real a Mèxic –la ràtio entre

els preus mexicans en dòlars i els preus als Estats Units– va augmentar un

28%, i va col·locar molts productes mexicans fora dels mercats dels EUA a

causa del preu, i això va alimentar l’apogeu de les importacions. La dràstica

política argentina que pretenia posar fi a una història d’inflació extrema

vinculant el valor del peso de manera permanent amb el del dòlar, com era

de preveure, va desajustar encara més els preus del país. Entre 1990 i princi-

pis de 1991, el tipus de canvi real a l’Argentina va augmentar un 68%.

En segon lloc, tot i les ingents entrades de capital estranger, el crei-

xement real de les economies beneficiàries era, en general, decebedor.

Mèxic va ser la decepció més gran de totes: encara que els fluxos de capital
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a Mèxic van sobrepassar els 30 mil milions de dòlars el 1993, la taxa de crei-

xement del país durant el període 1990-94 va arribar tan sols a una mitjana

del 2,5%, inferior al creixement demogràfic.Altres països van obtenir resul-

tats més bons: Argentina, per exemple, va créixer a una taxa mitjana anual

superior al 6% després de l’estabilització del peso. Però ni tan sols els més

optimistes van admetre que aquest creixement tenia molt a veure amb l’es-

tat d’extrema depressió de l’economia abans de les reformes. Quan una eco-

nomia ha estat absolutament mal dirigida, com l’argentina durant els anys

vuitanta, el retorn a l’estabilitat política i monetària fàcilment pot produir

un augment gran i sobtat de la producció.A Amèrica Llatina en conjunt, el

creixement real en el període 1990-94 va arribar tan sols a una mitjana del

3,1% anual.

Finalment, els beneficis del creixement que, en qualsevol cas, van ser

escassament positius en termes per càpita, també van ser distribuïts de

manera molt desigual. Les estadístiques dels països en vies de desenvolupa-

ment sobre l’atur i sobre la distribució de rendes són bastant poc fiables,

però no hi ha massa dubtes pel fet que, fins i tot quan els mercats de valors

llatinoamericans estaven en el ple apogeu, la desocupació creixia i els

pobres cada vegada ho eren més.

En resum, el resultat econòmic real dels països que recentment

havien adoptat les polítiques del consens de Washington, en comparació

amb els beneficis financers que aportaven als inversors internacionals o

amb la recepció de les seves polítiques en el circuit de les conferències, era

clarament decebedor. Independentment del que pogués haver indicat el

saber convencional, les bases subjacents a la convicció, tant dels inversors

com dels governs, que aquests països estaven en el bon camí eren cada

vegada més fràgils.

Per tant, era inevitable una crisi de confiança. Es podia haver produït

de diverses maneres. Per exemple, es podia haver produït una pura i simple

crisi financera: una pèrdua de confiança en els mercats emergents com a
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destinació d’inversions, que conduís a una evasió de capital i, posterior-

ment, a una pèrdua de la confiança política. O es podia haver produït una

crisi essencialment intel·lectual: l’evidència cada vegada més gran que les

noves polítiques no donaven resultats en la forma o a la velocitat que el

saber convencional havia esperat podia fer que l’elit política reflexionés.

Però, tenint en compte la forma amb què el consens de Washington havia

aparegut originalment, no era estrany que quan es va produir la crisi impli-

qués la interacció entre economia i política.

Considerem els elements essencials de la situació mexicana quan va

començar a desenvolupar-se el 1994, els factors que segurament haurien

precipitat una crisi, fins i tot sense els alçaments i els assassinats.A pesar de

la popularitat d’aquest país entre els inversors estrangers, el 1993 el creixe-

ment havia perdut força fins a pràcticament quedar difuminat, i això va

generar un augment considerable de l’atur.Aquesta desacceleració del crei-

xement va ser deguda, de forma directa, a l’augment del tipus de canvi real

de Mèxic després de 1990, que va frustrar un increment ràpid de les expor-

tacions i va provocar que la creixent demanda es gastés bàsicament en les

importacions en lloc de fer-ho en els béns nacionals. Més concretament, les

polítiques de lliure mercat no havien generat, almenys fins al moment, el

tipus d’explosió de la productivitat ni les noves indústries i exportacions

que esperaven els reformadors.

Davant d’aquestes realitats econòmiques, el govern mexicà es va

enfrontar amb un dilema. Si volia aconseguir tornar a generar ni que fos un

creixement modest, hauria de fer alguna cosa perquè les indústries fossin

més competitives pel que fa al cost, és a dir, devaluar el peso. Però, si ho

feia, atès l’èmfasi que el govern havia posat en la moneda sòlida, resultaria

molt perjudicial per a la seva credibilitat. En aquest cas, la proximitat de les

eleccions presidencials no sembla que hagi conduït als mexicans ni a deva-

luar el peso ni a acceptar un creixement lent, sinó més aviat a reactivar l’e-

conomia impulsant la despesa governamental. El resultat va ser una ràpida

pèrdua de credibilitat pitjor de la que s’hauria produït amb una devaluació
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prèvia. I, aleshores, va entrar en joc la lògica habitual de les crisis monetà-

ries: com que els inversors van pensar, amb certa raó, que la moneda podia

ser devaluada, es van mostrar poc disposats a conservar actius en pesos, a

menys que els oferissin uns tipus d’interès molt alts; i la necessitat de pagar

aquests elevats tipus d’interès, juntament amb l’efecte depressor dels ele-

vats tipus d’interès en l’economia, va incrementar la pressió sobre el govern

perquè abandonés el tipus de canvi fix, i això va fer que els inversors esti-

guessin encara menys disposats a conservar pesos, en una veloç espiral des-

cendent, familiar per a exministres de finances de tot el món.

El cas és que, encara que els detalls no es podien haver previst, algu-

na cosa semblant a la crisi mexicana havia de passar. Sense l’aixecament de

Chiapas o l’assassinat del candidat presidencial Luis Donaldo Colosio, Mèxic

no s’hauria estavellat el desembre de 1994, però probablement no hauria

sortit il·lès de 1995. Una devaluació prèvia i controlada podria haver causat

menys perjudici que el desplegament de confusió que en realitat va tenir

lloc, però fins i tot així hauria causat un dany considerable a la credibilitat

del govern. Ni que Mèxic hagués evitat d’alguna manera ficar-se en proble-

mes, la disparitat entre els brillants premis promesos pel consens de

Washington i la realitat bastant lúgubre, estava destinada a provocar una

revolució d’expectatives decreixents en algun punt del procés.

5. ¿Una era d’expectatives desinflades?

Atès que l’eufòria del període 1990-95 en relació amb els països en

vies de desenvolupament s’ha exagerat tant, la crisi mexicana serà probable-

ment el detonant del procés contrari. En altres paraules, en la resta de la

dècada probablement hi haurà un cicle descendent d’expectatives desinfla-

des. Els mercats ja no abocaran grans quantitats de capital en països els

líders dels quals s’adhereixin als mercats lliures i a la moneda sòlida en el

convenciment que aquestes polítiques necessàriament produiran un vigo-

rós creixement; voldran veure proves sòlides d’aquest creixement.Aquesta
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nova inapetència segurament es reforçarà a si mateixa des del moment que

significa que els enormes guanys de capital en les accions dels mercats

emergents s’aturaran.També conduirà, de manera més o menys directa, a un

major alentiment del creixement en aquests països, que comprenen gran

part d’Amèrica Llatina i uns quants altres d’exteriors, la vacil·lant recupera-

ció dels quals va ser impulsada des dels vuitanta per unes grans entrades de

capital estranger.

Atès que les reformes ja no seran recompensades instantàniament

pels mercats de capital, serà molt més difícil vendre aquestes reformes polí-

ticament. Per tant, la suposició comuna que les polítiques de llibertat de

comerç i de lliure mercat s’estendran amb gran rapidesa per tot el món és

segurament un error. Efectivament, no hi ha dubte que hi haurà una certa

marxa enrere a mesura que el fracàs de les polítiques del consens de

Washington desemboqui en diversos intents de recuperar els vells temps o

d’emular allò que es considerarà com a sistemes alternatius. Molts polítics

dels països en vies de desenvolupament afirmaran, amb tota seguretat, que

els veritables esforços de desenvolupament amb èxit s’havien basat, no en

els mercats lliures i en la moneda sòlida, sinó en una planificació intel·ligent

i en un control de canvis. De moment, la majoria dels governs dels països en

vies de desenvolupament encara són reticents ni que sigui a insinuar un

retorn a les polítiques intervencionistes i nacionalistes, perquè tenen por

que aquests suggeriments siguin ràpidament castigats amb l’evasió de capi-

tals. Però, tard o d’hora, alguns d’ells tornaran a descobrir l’atracció dels

controls de capitals. Com ja ha passat moltes vegades, alguns països vícti-

mes de la desesperació imposaran regulacions per dissuadir l’evasió de

capitals. Descobriran que, encara que aquestes regulacions elevin efectiva-

ment el cost de fer negocis, aquest cost sembla menor comparat amb la

seva nova capacitat per contenir temporalment els atacs especulatius sense

imposar tipus d’interès punitius.

I aquestes dues tendències segurament es reforçaran mútuament. A

mesura que es faci evident per als mercats que la reforma no sempre neces-
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sita un avançament, es tornaran cada vegada més reticents a oferir avança-

ments de la reforma.A mesura que es faci evident que aquestes recompen-

ses no estan disponibles, ni tan sols per als reformadors més virtuosos, la

bona disposició a patir perjudicis econòmics per apaivagar els mercats aca-

barà erosionant-se.

Però, ¿es podrà desplaçar amb tanta facilitat el saber convencional

representat pel consens de Washington? Abans de la crisi mexicana, quan

uns quants van advertir que la retòrica d’una era daurada per al capitalisme

mundial era excessiva, una resposta freqüent era que no hi havia cap altra

alternativa. El comunisme ha mort. Les velles estratègies proteccionistes de

desenvolupament d’Àsia del Sud i d’Amèrica Llatina van ser fracassos evi-

dents. Fins i tot, encara que la virtut victoriana no doni les fàcils recompen-

ses que algú podia esperar, és l’únic curs d’acció plausible que queda. I

aquests arguments tenen part de raó. De fet, probablement sigui cert que

els mercats lliures i la moneda sòlida –sense que siguin necessaris uns tipus

de canvi fixos– són la millor política que poden seguir els països en vies de

desenvolupament.

Però sembla estranyament poc imaginatiu suposar que, com que

actualment no hi ha altres paradigmes populars de política en circulació,

ningú no podrà aparèixer amb una lògica per a altres polítiques que esti-

guin molt allunyades del consens de Washington. Efectivament, ja s’han sen-

tit rumors sobre l’emulació d’un suposat model asiàtic. Els països en vies de

desenvolupament haurien d’intentar ser –diuen uns quants– més com el

Japó (com ells l’imaginen) que com Amèrica del Nord. La base intel·lectual

d’aquestes idees és molt més dèbil que la del consens de Washington, però

suposar que les males idees mai no prosperen és fer cas omís de les lliçons

de la història.
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170 ■ ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL GOVERN I LÍMITS DE LA POLÍTICA ECONÒMICA

«Un dels temes més discutits en aquest

moment, tant en l’àmbit de la ciència polí-

tica com en el de l’art pràctic de governar, es

refereix als límits adequats de les funcions i

l’actuació dels governs.

John Stuart Mill, Principles of

Political Economy, 1848

1. Introducció

Si John Stuart Mill hagués esborrat el complement «en aquest

moment», la frase citada més amunt seria intemporal, com hauria de ser; no

obstant això, tant amb aquest complement com sense, la frase és tan relle-

vant actualment com fa un segle i mig, moment en què va ser escrita. De

fet, el tema relatiu als «límits adequats de les funcions i actuació dels

governs» continua sent un dels aspectes que encara han de ser definits en

VII. Àmbit d’actuació del govern
i límits de la política econòmica(*)

Manuel Guitián(**)

(*) «Scope of Government and Limits of Economic Policy». Publicat a Blejer, Mario I. i Ter-Minassian,Teresa, Macroecono-

mic Dimensions of Public Finance (Routledge, 1997).
(**) Les opinions expressades en aquest capítol són meves i no s’haurien d’atribuir al Fons Monetari Internacional.
M’agradaria donar les gràcies, sense que d’això es derivi cap tipus d’implicació, a William Alexander, Mario Blejer, Carlo
Cottarelli, Patrick de Fontenay, Charles Enoch,Teresa Ter-Minassian i Vito Tanzi, pels seus comentaris perspicaços.
Director del Departament d’Afers Monetaris i Canviaris de l’FMI.
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política econòmica. Actualment, la fixació d’una frontera apropiada entre

els papers, les responsabilitats i les activitats dels sectors públic i privat dins

l’àmbit econòmic, continua sent una obstinació tan complexa, dinàmica i

elusiva com sempre. Complexa perquè hi ha moltes àrees en què tots dos

sectors interaccionen íntimament i a penes es disposa d’uns criteris ferms

per determinar de manera precisa en quin punt comença l’acció pública o,

si més no, en quin punt hauria de començar, i on s’inicia o s’hauria d’iniciar

l’activitat privada. És dinàmic perquè la interacció entre ells varia amb el

pas del temps d’acord amb les preferències de la societat en relació amb els

serveis públics i amb el seu consentiment per finançar-los. I és elusiva per

tots dos motius: l’absència de línies divisòries clares entre els dos sectors i

la naturalesa mutable de les preferències socials. Es fa difícil arribar a un

consens sòlid en relació amb el punt fins al qual el govern hauria de partici-

par i intervenir en el procés econòmic, i és igualment difícil mantenir un

equilibri constant entre la demanda de serveis públics i el consentiment

social a pagar per ells. No obstant això, no hi ha dubte que és necessari

algun tipus de demarcació entre el govern i la resta de l’economia que ser-

veixi de base per al disseny i l’execució de la política econòmica. L’acció

econòmica es determina mitjançant la interacció de la política del govern

amb l’activitat privada en el mercat, i la seva qualitat reflectirà l’eficàcia dels

papers respectius, però separats.

A part d’alguns dominis clàssics que generalment es consideren

competència del govern, com per exemple defensa, justícia, administració

i obres públiques,(1) un important raonament en favor de la intervenció

governamental en l’economia ha estat la presència d’errors del mercat, és

a dir, l’existència de situacions en les quals les condicions per a l’equilibri

competitiu no prevalen i, en què, per tant, les forces del mercat produei-

(1) L’exposició clàssica de la línia de pensament subjacent a aquest consens remet a l’obra d’Adam Smith, An Inquiry

into the Causes of the Wealth of Nations (Chicago: University of Chicago Press, 1976), publicada per primera vegada el
1776; vegeu en particular el Llibre V: Of the Revenue of the Sovereign or Commonwealth. La cita de John Stuart Mill al
principi d’aquest capítol es troba a la página 795 del seu Principles of Political Economy, Reprints of Economic Classics
(Nova York:Augustus M. Kelley, 1965).
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xen un resultat ineficaç. Aquests errors del mercat van conduir a la idea

que el govern hauria d’adoptar les mesures necessàries per corregir-los en

interès públic.(2) Una tercera àrea, que a més és relativament nova, és la de

la gestió de la política macroeconòmica. Aquest camp, desenvolupat

durant l’última meitat de segle i impulsat en gran part per la influència de

la revolució keynesiana, ha proporcionat els fonaments per a la ingerència

per part del govern en el procés econòmic. Les dues primeres línies de

l’argument se centren en accions potencials del govern que influiran en

el seu grau de participació en l’activitat econòmica. D’altra banda, l’últim

argument es concentra en el seu paper com a estabilitzador del cicle

econòmic i, com a tal, només comporta fluctuacions temporals en aquesta

participació, tot i que també pot contribuir a augmentar-la. L’experiència

de l’última meitat de segle ens proporciona una il·lustració clara de les

variacions que tenen lloc en la interacció entre govern i economia lliure.

Mentre que les àrees clàssiques de responsabilitat del govern continuen

sent acceptades, la qüestió referent a la conveniència i eficàcia de l’acció

governamental per esmenar errors del mercat encara és objecte de

debat.(3) També, la ferma creença –generada per la General Theory of

Employment, Interest and Money de Keynes– en la capacitat del govern

per dirigir l’economia i suavitzar els cicles econòmics, així com l’efectivi-

tat de la seva política econòmica per dirigir l’activitat econòmica, va

començar a debilitar-se. Aquesta creença ha estat darrere la noció que es

fa responsable al govern de determinats objectius econòmics bàsics, com

per exemple la plena ocupació, l’estabilitat de creixement i de preus, fins

i tot si la consecució d’aquests objectius no pot ser garantida per les

accions de la política econòmica governamental, sinó que més aviat

(2) Vegeu George J.Stigler, «The Theory of Economic Regulation»,Bell Journal of Economic and Management Science,vol.
2 (primavera, 1971); i George J. Stigler (ed.),Chicago Studies in Political Economy (Chicago: University of Chicago Press,
1988),que conté una col·lecció important d’articles conceptuals i empírics sobre temes de regulació.Vegeu també Roger
G.Noll, «Economic Perspectives on the Politics of Regulation»,a Richard Schmalensee i Robert D.Willing (eds.),Handbook

of Industrial Organization, vol. II (Amsterdam: North Holland, 1989); i Clifford Winston, «Economic Deregulation: Days
of Reckoning for Microeconomists»,Journal of Economic Literature, vol. XXXI, núm. 3 (setembre, 1993).
(3) Per a un debat lúcid sobre el tema en el context del desenvolupament, vegeu Anne O. Krueger, «Government Failures
in Development», Journal of Economic Perspectives, vol. 4, núm. 3 (estiu, 1990).
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reflecteixen la complexa interacció de la política econòmica amb les acti-

vitats dels agents econòmics. A pesar que el debat inclou tots els aspectes

de l’activitat del govern, l’interès central (si bé no exclusiu) d’aquest capí-

tol resideix en temes amplis d’hisenda pública, així com en aspectes gene-

rals de gestió macroeconòmica.

Un factor important subjacent a l’interès actual en la recerca del

paper adequat al govern en la macroeconomia, ha estat, probablement,

el creixement de la despesa i del dèficit en el sector públic, que ha estat

associat amb aquestes concepcions activistes de les responsabilitats

econòmiques del govern.(4) Les dificultats creades pels desequilibris fis-

cals, així com les dificultats per corregir-los, van proporcionar la base

per a un nou examen dels arguments conceptuals en favor d’una partici-

pació econòmica substancial per part del sector públic, així com per a

una anàlisi de l’equilibri adequat entre el govern, el mercat i el sector

privat.

A través de l’experiència acumulada en relació amb l’acció del

govern com a principal conductor de l’economia, va començar a sorgir un

cert grau d’escepticisme en relació amb la capacitat i, fins i tot, amb l’anhel

d’una direcció econòmica extensiva per part del govern.Aquest escepticis-

me es basava, entre altres coses, en l’evidència de deficiències per part de la

política econòmica per obtenir de manera predictible i oportuna aquests

objectius buscats. Una perversa asimetria s’afirmava en relació amb els efec-

tes de la política econòmica, la qual ha de ser expressada de la manera

següent: la política econòmica pot impedir que l’economia tingui un fun-

cionament eficaç, i en canvi no pot garantir que el funcionament sigui efi-

caç; és a dir, les polítiques econòmiques «errònies» poden fer descarrilar l’e-

conomia; però les polítiques econòmiques correctes només poden ser, en

(4) Per a una excel·lent anàlisi dels factors existents darrere d’aquesta tendència, vegeu Sam Peltzman, «The Growth of
Government», a George J. Stigler (ed.), Chicago Studies in Political Economy (Chicago: University of Chicago Press,
1988); vegeu també Allan H. Meltzer i Scott F. Richard, «A Rational Theory of the Size of Government», a Torsten Persson
i Guido Tabellini (eds.), Monetary and Fiscal Policy, vol. 2: Politics (Cambridge. Mass.: MIT Press, 1994).
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les millors circumstàncies, necessàries per mantenir l’economia en una tra-

jectòria ferma; probablement no seran suficients.(5)

Així, doncs, amb el pas del temps les opinions sobre el paper del

govern en el procés econòmic han canviat de manera fonamental, i han

passat de reafirmar el seu poder sobre l’economia a reconèixer les seves

limitacions per mantenir-la en una trajectòria ferma i equilibrada.Aquesta

percepció reflectia i alhora va comportar un canvi corresponent en la

valoració del paper de les polítiques econòmiques.Així, van sorgir dubtes

en relació amb l’eficàcia del govern per aconseguir els objectius econò-

mics, i l’èmfasi es va traslladar al reconeixement dels seus límits en

aquest sentit.

2. Historial analític i empíric

Hi ha un concepte filosòfic important i estès darrere aquest canvi de

valoració del paper del govern i de la política econòmica que encoratja,

basat en els principis de democràcia i llibertat que, consegüentment, subrat-

lla la primacia dels drets privats sobre els col·lectius.Aquest ampli corrent

filosòfic serveix de base i ha conduït als arguments empírics i analítics sub-

jacents a la nova visió del govern i a la política governamental. En el sentit

empíric, aquesta nova visió reflecteix l’experiència en enfocaments en què

el govern actuava com l’agent econòmic predominant i en què, com s’ha

indicat anteriorment, les seves polítiques eren utilitzades activament per

aconseguir un conjunt d’objectius econòmics específics (plena ocupació,

creixement, estabilitat i una posició solvent en relació amb els pagaments

externs). En el sentit analític, es basa en un nombre d’importants proposi-

cions teòriques com les que hi ha darrere la teoria de l’elecció pública,(6) la

(5) Per a una explicació detallada, vegeu «Three Views on Restoring Growth»,de Manuel Guitián, a Michael Bruno,Guido
di Tella, Rudiger Dornbusch i Stanley Fischer (eds.), Inflation Stabilization:The Experience of Israel, Argentina, Brazil,

Bolivia and Mexico (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988).
(6) Vegeu,per exemple, James M.Buchanan i Robert D.Tollison (eds.),The Theory of Public Choice - II (Ann Arbor.Mich.:
University of Michigan Press, 1984); i per a un examen crític, vegeu Peter Self, Government by the Market?:The Politics

of Public Choice. (San Francisco:Westview Press, 1993).
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hipòtesi de les expectatives racionals(7) i la subsegüent literatura relacionada

amb la credibilitat.(8)

La teoria de l’elecció pública proporciona una anàlisi del compor-

tament del govern i, en un sentit més ampli, de la política, basada en els

instruments de l’economia de mercat. Amb el pas del temps, ha derivat

cap a una «teoria del fracàs governamental», que ha contribuït amb força

a l’escepticisme sobre l’eficiència de l’actuació del govern, i també ha

influït en l’economia de la regulació del govern centrant-la en els ele-

ments polítics de la política reguladora; en altres paraules, ampliant l’anà-

lisi econòmica als assumptes polítics.(9) Dos aspectes concrets que es des-

prenen de l’anàlisi de l’elecció pública estan relacionats amb els temes

discutits en aquest article: un és la necessitat de reformar les estructures

d’incentius i institucionals del govern per reduir els costos de l’«activis-

me polític», en particular, la introducció de mitjans per establir la respon-

sabilitat dels governants en la consecució dels objectius de política;(10)

l’altre és la idea que el govern no s’hauria d’allunyar massa de la provisió

de béns públics en les seves activitats i que, generalment, els mercats

representen una alternativa més eficaç a altres objectius governamentals.

Visions d’aquest tipus es troben a la base del canvi de la idea que el

govern no és un dels agents econòmics més poderosos, sinó el més pode-

rós, per passar després a reconèixer les seves limitacions serioses.(11)

(7) Per a un bon compendi d’articles sobre aquest tema, vegeu Preston J. Miller (ed.), The Rational Expectations

Revolution: Readings from the Front Line (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994). En l’àrea específica de la política
monetària es poden trobar principis similars a Milton Friedman, «The Role of Monetary Policy», American Economic

Review, vol. 58, núm. 1 (març, 1968) i al seu The Counter-Revolution in Monetary Theory. Occasional Paper, núm. 33
(Londres: Institute of Economic Affairs, 1970), així com a Harry G. Johnson, Inflation and Monetary Controversy.

Conferències del Dr. F. de Vries (Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1972).
(8) Una bona col·lecció d’articles sobre aquest tema es poden trobar a Torsten Persson i Guido Tabellini (eds.),Monetary

and Fiscal Policy - vol. 1: Credibility (Cambridge Mass.: MIT Press, 1994).
(9) Vegeu, per a un bon debat sobre aquest tema, Roger G. Noll, «Economic Perspectives on the Politics of Regulation»,
a Richard Schmalensee i Robert D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. II (Amsterdam: North
Holland, 1989).
(10) Vegeu James M. Buchanan, «Can Policy Activism Succeed? A Public Choice Perspective», a R. W. Hafer (ed.), The

Monetary versus fiscal Policy Debate: Lessons from Two Decades (Tokowa, NJ: Rowman and Allanheld Publishers,
1986).
(11) Vegeu James M. Buchanan, «Politics Without Romance:A Sketch of Positive Public Choice Theory and its Normative
Implications», a James M. Buchanan i Robert D. Tollison (eds.), The Theory of Public Choice - II (Ann Arbor. Mich.:
University of Michigan Press, 1984); vegeu també Peter Self, Government by the Market? The Politics of Public Choice

(San Francisco:Westview Press, 1993).
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Mentre que la perspectiva de l’elecció pública qüestionava el paper

del govern, la teoria de les expectatives racionals s’ha centrat en el paper

de la política del govern. La literatura analítica sobre les expectatives racio-

nals ha estat descrita sovint com un factor determinant per arribar a la con-

clusió que la política econòmica no és efectiva i que, per tant, té una

importància limitada. Però això és una caracterització errònia: al contrari, la

hipòtesi de les expectatives racionals ha ajudat a determinar, efectivament,

els límits dins els quals es pot esperar una efectivitat per part de la política.

Amb aquest objectiu, s’han ressaltat dos punts bàsics interrelacionats en el

front de la política econòmica: en primer lloc, que les polítiques impredicti-

bles o erràtiques, pel fet que són difícils de diagnosticar correctament,

poder ser, de fet, perjudicials; en segon lloc, que la política ha de ser conce-

buda de manera que comporti la selecció d’unes regles de joc ben dissenya-

des i estables.(12) Aquesta és una altra manera de descriure la asimetria men-

cionada més amunt: les polítiques apropiades, interpretades com aquelles

que dissenyen regles estables, són necessàries per a una bona actuació

econòmica; la seva efectivitat, però, requereix la «incorporació» a l’actuació

per part dels agents econòmics; les polítiques inapropiades, enteses com

aquelles que no poden ser calculades o diagnosticades correctament,

poden arribar a perjudicar el procés econòmic.

Això ens porta directament al tercer corrent analític. La incorpora-

ció de la naturalesa de la política al comportament dels agents econòmics

privats reflectirà la seva estabilitat que, sempre que sigui progressivament

confirmada, dotarà la política d’una altra característica necessària: credibili-

tat. La literatura analítica que se centra en aquest aspecte de la política es

fixa en l’anàlisi dels incentius que sorgeixen del caràcter dinàmic del pro-

cés d’execució de la política, i això permet modificacions en relació amb

(12) Per a un aprofundiment en aquests temes, vegeu Robert E. Lucas, Jr. i Tomas J. Sargent, «After Keynesian
Macroeconomics», a Preston J. Miller (ed.), The Rational Expectations Revolution: Readings from the Front Line

(Cambridge. Mass.: MIT Press, 1994); vegeu també John B. Taylor, «An Appeal for Rationality in the Policy Activism
Debate»,a R.W.Hafer (ed.),The Monetary versus Fiscal Policy Debate:Lessons from Two Decades (Tokowa.NJ:Rowman
and Allanheld Publishers, 1986).
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altres plans anteriors. Aquestes adaptacions poden respondre a incentius

relacionats amb l’economia, és a dir, a la idea que la consecució dels objec-

tius de la política econòmica requereix variacions; o a incentius de caràcter

polític, és a dir, a la utilització del procés de la política econòmica amb fina-

litats polítiques.Tot i que de vegades puguin ser útils, les adaptacions en el

marc de la política són negatives per a la seva credibilitat i, per tant, tenen

un cost. D’altra banda, però, la incapacitat de fer modificacions quan les cir-

cumstàncies reclamen clarament alguna adaptació també pot deteriorar la

credibilitat de l’estabilitat i durabilitat de la política.

L’evidència empírica d’un canvi en les idees queda perfectament

il·lustrada amb l’experiència i la preferència revelades per un gran nombre

de països en l’economia mundial. En primer lloc va quedar clar en la retira-

da dels països industrials de la regulació keynesiana de la demanda i de la

conseqüent política econòmica d’ajustos continus. Ja que la incapacitat

política de regulació de la demanda per eliminar de l’economia la inflació i

l’atur es va fer evident, la política en el món industrialitzat es va desplaçar

cap a l’establiment d’uns marcs polítics a mig termini i predictibles.

L’experiència pràctica, l’estesa vulnerabilitat de les finances públiques, els

apuntalaments analítics de les limitacions del govern juntament amb l’atrac-

tiu de substituir l’activisme del govern per unes polítiques estables i amb

credibilitat, van contribuir a l’abandonament virtual de la formulació políti-

ca contracíclica com l’objectiu més important. Però, de totes maneres, els

vells costums triguen a morir i apareixen signes nous en les actuals discus-

sions sobre política econòmica de la importància dels objectius d’estabilit-

zació a curt termini per a algunes àrees, incloses les de política pressupostà-

ria i monetària, tot i que el pèndul encara no indica una gran inclinació en

aquest sentit.

Una tendència similar va emergir en els països en vies de desenvolu-

pament, on la visió del paper del govern i del mercat en el procés de desen-

volupament va experimentar també un canvi profund.Aquest canvi va com-

portar la retirada del govern de la producció i la distribució de béns i ser-
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veis que no tenen una naturalesa clarament pública i, d’altra banda, la con-

centració en l’establiment d’un marc en què puguin prosperar la capacitat

empresarial i les forces del mercat, on els incentius microeconòmics puguin

operar i on pugui prevaler la competència interna i externa.A més de l’esta-

bilitat macroeconòmica, aquest marc comporta la creació i manteniment

d’una infraestructura institucional (per exemple, legal, social) i econòmica

(capital físic i humà), així com l’establiment d’un règim econòmic liberal i

obert.(13)

Finalment, el canvi ha estat dràsticament il·lustrat per la decisió per

part de gairebé totes les economies excol·lectivistes de passar d’uns règims

d’organització econòmica de planificació centralitzada a uns altres basats

en el mercat. Hi ha molts problemes amb què s’hauran d’enfrontar aquestes

economies durant aquesta transició. Entre ells, la substitució del govern pel

mercat que, si bé té una gran importància, probablement no serà el tema

més decisiu ja que, en relació amb això domina un consens ben consolidat;

igual que en les economies industrialitzades i en vies de desenvolupament,

el repte fonamental residirà en la decisió de fins a quin punt es permetrà

que arribi el paper del govern en el procés econòmic.(14)

Les àmplies tendències descrites anteriorment tenen unes implica-

cions importants per al govern i el seu àmbit d’actuació. El paper que el

govern solia tenir en moltes economies d’agent econòmic predominant ha

(13) Per a un resum d’aquests temes, vegeu Lawrence H. Summers i Vinod Thomas, «Recent Lessons of Development»,
The World Bank Research Observer, vol. 8. núm. 2 (Washington:World Bank, juliol 1993).Vegeu també Vito Tanzi,Public

Finance in Developing Countries (Brookfield. Vt. Edward Elgar, 1991); i Manuel Guitián, «Growth and Development:
Relevance and Challenge of New Themes», comentaris per a una conferència internacional sobre Creixement econòmic
i desenvolupament a llarg termini: teoria i evidència empírica en el llindar del segle XXI, patrocinada conjuntament per
la Universidad Complutense de Madrid, el Banc Mundial, UNCTAD i ECLA, en col·laboració amb el Ministeri de Comerç
i Turisme d’Espanya. (El Escorial, Espanya, 11-13 de juliol de 1994).
(14) Vegeu Vito Tanzi (ed.), Fiscal Policies in Transition Economies (Washington: International Monetary Fund, 1992);
Vito Tanzi (ed.), Transition to Market: Studies in Fiscal Reform (Washington: Fons Monetari Internacional, 1993); i
Gerard Caprio, David Folkerts-Landau i Timothy D. Lane (eds.), Building Sound Finance in Emerging Market Eco-

nomies (Washington: Fons Monetari Internacional i Banc Mundial, 1994).Vegeu també Manuel Guitián, «The Process of
Adjustment and Economic Reform: Real and Apparent Differences Between East and West», a Andrés Solimano, Osvaldo
Sunkel i Mario I. Blejer (eds.), Rebuilding Capitalism: Alternative Roads after Socialism and Dirigisme (Ann Arbor.
Mich.: University of Michigan Press, 1994); i Manuel Guitián, «From the Plan to the Market: Banking and Financial
Aspects», a Donald E. Fair i Robert J. Raymond (eds.), The New Europe: Evolving Economic and Financial Systems in

East and West (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1993).
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estat pres per les forces del mercat, que es consoliden cada vegada més

com a més eficaces per a aquest propòsit. Així, doncs, més que intervenir

de manera activa en el procés distributiu, el govern i la seva política s’han

de limitar a ser un suport per a les forces del mercat. D’aquesta manera,

aquesta tendència proporcionaria un criteri relativament clar per establir

una frontera entre l’activitat pública i la privada: el govern es concentra en

les activitats en què té un avantatge comparatiu, la provisió de béns públics,

i la resta quedarà dins l’àmbit de la privadesa.(15) I les forces del mercat asse-

gurarien l’eficàcia imposant disciplina en tots dos sectors.

De fet, en molts països s’ha establert una tendència per contenir el

paper del govern en aquest sentit, i això és un tema essencial en el qual s’ha

anat establint un consens durant un quant temps. En molts aspectes, però,

els governs no volen acceptar aquest criteri fins al punt que indica la lògi-

ca. Per començar, els governs no volen sotmetre les seves pròpies accions a

la disciplina marcada pel mercat i d’aquesta manera violen un principi fona-

mental d’aquest criteri. Però el que encara és més significatiu és que els

governs no sempre volen permetre que la força de la disciplina de mercat

exerceixi la seva influència sobre activitats del sector privat.(16) Com a con-

seqüència d’això, la frontera entre l’acció pública i la privada, que ja no és

fàcil d’establir  per si mateixa, es fa encara més imprecisa a mesura que aug-

menta la zona de superposició. Això comporta riscos d’estímul a la

negligència (moral hazard risks) que requereixen que constantment es

facin esforços per aclarir els àmbits d’influència i les responsabilitats de

tots dos sectors. Només controlant aquests riscos, les forces del mercat

podran assegurar l’eficiència de l’economia. De fet, probablement la disci-

plina del mercat no serà efectiva si el mercat espera que tinguin lloc rescats

(15) Aquest raonament es deriva de les dificultats per arribar a un consens sobre l’abast del concepte de béns públics
que, per descomptat, afecta el paper del govern en l’economia. En general, els béns públics «purs» són rars.Típicament
els problemes sorgeixen amb béns (quasipúblics) que presenten externalitats substancials (per exemple, l’educació o la
salut), on hi ha un debat sobre el camp d’influència de l’actuació pública o privada.
(16) Per a una excel·lent anàlisi d’un aspecte important del tema, és a dir, el grau i les circumstàncies en què les possi-
bilitats prestatàries poden minar la disciplina del mercat, vegeu Timothy D. Lane, «Market Discipline», Staff Papers, vol.
40, núm. 1 (Washington: Fons Monetari Internacional. Març 1993).
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financers.(17) Aquesta falta de precisió en relació amb l’activitat pública i pri-

vada, que pot tenir un efecte negatiu sobre el benestar econòmic, planteja

una pregunta per a la qual durant molt temps no s’ha trobat resposta en la

literatura: ¿com poden els governs escollits democràticament persistir en

accions que poden anar en contra del benestar públic? La recerca d’una res-

posta a aquesta important pregunta ha estat un dels factors que han estimu-

lat el desenvolupament ràpid d’aquesta àrea d’anàlisi d’eleccions polítiques

així com el comportament subsegüent dels governs i dels seus electors ja

mencionats.(18)

3. L’extensió de l’estímul a la negligència 
(«moral hazard») i la necessitat de normes

Les experiències en el terreny de la política econòmica proporcio-

nen en la majoria dels països, si no en tots, nombrosos exemples dels riscos

d’estímul a la negligència que sorgeixen tant per la resistència per part dels

governs a sotmetre’s a la disciplina de mercat (i a la seva capacitat per evi-

tar-ho) com per la seva aversió a permetre que aquesta disciplina operi en

relació amb les activitats del sector privat en situacions amb conseqüències

per al sistema o per a la totalitat de l’economia.Tots aquests riscos que sor-

geixen dels incentius que l’acció del govern pot atorgar per al comporta-

ment privat ineficaç o injust, o totes dues coses, comporten normalment

implicacions de caràcter fiscal com les que s’il·lustren en els exemples

següents.

En l’àrea de gestió del deute exterior és imprescindible una separa-

ció clara entre els riscos públics i els privats per assegurar que quan les obli-

gacions de deute extern assumides de manera privada no puguin ser paga-

des, no passin a ser una càrrega per als recursos públics.Aquesta separació

(17) Per a més detalls sobre aquest punt en el context dels mercats de capitals, vegeu Morris Goldstein i Michael Mussa,
«The Integration of World Capital Markets», IMF Working Paper, núm. 95 (desembre 1993).
(18) Una interessant col·lecció d’articles sobre aquest tema es pot trobar a Torsten Persson i Guido Tabellini (eds.),
Monetary and Fiscal Policy, vol. II: Politics (Cambridge. Mass.: MIT Press,1994).
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comportaria, entre altres coses, que el sector privat fos clarament responsa-

ble del pagament dels deutes que ha acumulat i que el govern no proporcio-

nés garanties que debilitessin o fessin més imprecisa aquesta responsabilitat

privada. Però si sorgissin circumstàncies en què això no fos pràctic, l’establi-

ment d’unes pautes clares sobre el paper del govern en cas de dificultats en

el deute extern és crític. Aquestes pautes haurien de separar les funcions i

responsabilitats del govern de les de la resta de l’economia, i també haurien

d’aclarir les circumstàncies en les quals el govern hauria o no hauria de res-

catar altres sectors econòmics de les conseqüències de les seves decisions.

En aquest sentit, l’obertura i la liberalització progressives de moltes econo-

mies probablement han augmentat les possibilitats que les forces del mercat

influenciïn els potencials prestataris dels recursos exteriors, encara que

només sigui perquè fan més probable que aquests prestataris prestin atenció

i responguin als senyals del mercat. Conjuntament amb els mercats de capi-

tals oberts, els fluxos d’informació apropiats sobre posicions d’actius i pas-

sius i, com ja s’ha indicat, la falta de perspectives de rescats financers, assegu-

raran que la disciplina de mercat operi de manera suau i efectiva per impe-

dir que els prestataris s’endinsin en camins de préstecs insostenibles.(19)

En l’àrea de la política monetària, els riscos d’estímul a la negligèn-

cia apareixen en diferents contextos. Per exemple, el potencial de risc d’a-

quest tipus dels plans d’assegurances de dipòsits, dins del risc que compor-

ten les activitats d’assegurances en general, ha estat àmpliament estudiat en

la literatura.(20) Aquest risc també està present en l’execució de responsabili-

tats de prestamista d’última instància per part del banc central. La impor-

tància d’aquest tema es fa particularment evident en aquells casos de difi-

(19) Per a una discussió detallada sobre aquests temes, vegeu Timothy D. Lane, «Market Discipline», Staff Papers, vol. 40,
núm. 1 (Washington: Fons Monetari Internacional, març 1993); vegeu també «The International Debt Crisis:What Have
we learned?», a Rules and Discretion in International Monetary Policy, de Manuel Guitián. Occasional Paper núm. 97.
(Washington: Fons Monetari Internacional, 1992).
(20) Vegeu, per exemple, Charles W. Calomiris, «Deposit Insurance: Lessons from the Record», Economic Perspectives

(Chicago. Federal Reserve Bank of Chicago. Maig/juny 1989); Michael Dotsey i Anatoly Kuprianov, «Reforming Deposit
Insurance: Lessons from the Savings and Loans Crisis», Economic Review (Richmond: Federal Reserve Bank of
Richmond. Març/abril 1990); Ignacio Mas i Samuel H.Talley, «Deposit Insurance in Developing Countries», Finance and

Development (Washington: Fons Monetari Internacional. Desembre 1990); i Richard E. Randall (ed.), Safeguarding the

Banking System in an Environment of Financial Cycles (Boston: Federal Reserve Bank of Boston, 1993).
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cultats del sector bancari en què es requereix una separació entre institu-

cions solvents i no solvents. No hi ha uns criteris sòlids i fàcils per a aquesta

separació i, per tant, la vigilància per limitar el potencial de risc d’estímul a

la negligència en operacions de rescat és essencial.(21) S’ha dit que aquest

potencial és present fins i tot en l’exercici de supervisió del sistema banca-

ri. En aquest sentit, l’argument seria que quan la supervisió oficial es basa

en la provisió d’informació que no es posa a disposició de forma general i

en la perdurabilitat de nombroses regles prudencials establertes oficial-

ment, l’existència d’aquesta supervisió fa que el supervisor sigui almenys

moralment corresponsable dels problemes del supervisat. Un exemple de la

complexitat dels temes que aquí es relacionen és que, sovint, un antídot

recomanat per als inconvenients dels sistemes d’assegurança de dipòsits

–és a dir, el seu estímul potencial perquè els bancs assumeixin riscos inde-

guts– és l’establiment d’una supervisió oficial real dels riscos assumits pels

bancs. Això no obstant, tal com ja s’ha indicat, aquesta supervisió podria

contenir en ella mateixa un risc d’estímul de la negligència.

En l’àrea de la política fiscal, aquest tipus de riscos acompanyen la

perdurabilitat de restriccions pressupostàries suaus en les empreses del sec-

tor públic o en el mateix govern, o l’existència de punts dèbils en les lleis

fiscals i en l’evasió d’impostos. De fet, hi ha un risc d’estímul de la negligèn-

cia fonamental inscrit en la perdurabilitat dels desequilibris fiscals perquè,

en última instància, sovint aquests desequilibris fan que es recorri al

finançament inflacionari. El risc d’estímul a la negligència neix de l’existèn-

cia d’un doble barem aplicat al govern i al mercat privat: no hi ha equivalèn-

cia en el segon cas per al recurs a la inflació.(22) També hi ha un potencial de

risc d’aquest tipus fins i tot en presència de virtut fiscal, per dir-ho d’alguna

manera. Més que referir-se a l’accés per part del govern a una font de

(21) Per a un debat sobre aquest tema,vegeu «Financial Reforms and Their Implementation»,de Manuel Guitián,a Gerard
Caprio, David Folkerts-Landau i Timothy D. Lane (eds.), Building Sound Finance in Emerging Market Economies

(Washington: Fons Monetari Internacional i Banc Mundial, 1994).
(22) Per a més informació sobre aquests punts, vegeu «An Old-Fashioned Vision of Monetary Policy for an Emerging
Europe», de Manuel Guitián, a Centro de investigación de política económica (CEPR), The Monetary Future of Europe

(Londres, 1993).
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finançament (per exemple, la inflació) que no està a disposició del sector

privat, en aquest cas el risc rau més en la possible mala disposició o en la

incapacitat del govern per lliurar-se de les conseqüències d’accions priva-

des. Un exemple d’aquestes situacions és l’existència d’un superàvit pressu-

postari (la virtut fiscal) amb un dèficit per compte corrent en la balança de

pagaments (el vici privat), que es diu que no hauria de ser causa d’inquie-

tud. La idea que la importància d’un dèficit exterior per compte corrent és

limitada, des d’una perspectiva política, sempre que vagi acompanyada d’un

superàvit fiscal o d’un equilibri pressupostari, es basa en la proposta plausi-

ble que els excessos d’inversió privada sobre els estalvis privats són fets

normals; uns fets que reflecteixen valoracions privades autocorrectores

d‘oportunitats i riscos actuals i futurs i que, com a tals, estan destinats a

tenir lloc periòdicament.Així, doncs, no haurien de ser causa de preocupa-

ció inadequada.(23) No obstant això, es planteja un tema legítim de política

quan aquests excessos es fan crònics i impliquen una escalada privada de

l’acumulació del deute exterior. La importància d’aquest tema dependrà de

la capacitat i del desig del govern de permetre que les forces del mercat

afrontin el desequilibri. En aquest cas, continuaria sent cert que el dèficit

exterior no és a penes motiu de preocupació per a la política. No obstant

això, en els casos en què es creu que les conseqüències de la disciplina del

mercat tenen unes grans repercussions sobre el sistema o sobre l’economia,

els governs no solen estar d’acord a deixar-les operar pel seu compte. En

aquestes circumstàncies, la rellevància del dèficit extern per compte

corrent des del punt de vista de la política no pot ser abandonada precipita-

dament. I l’absència de disciplina de mercat, resultat d’aquesta aversió per

part del govern, obre la porta al risc d’estímul a la negligència.

(23) Per a una discussió incisiva sobre aquests temes vegeu, Nigel Lawson, The View from No. 11: Memoirs of a Tory

Radical (Londres: Corgi Books, 1993). Es pot argüir que la seqüència de successos descrits en el text apunten cap a un
error de mercat. En principi, no hi ha cap raó per la qual el deute privat hagi d’augmentar fins al punt en què el cost
excedeixi la rendibilitat de la inversió privada. Si a pesar de tot és així, això reflectiria un desajust temporal entre els flu-
xos dels préstecs i de les inversions que no pot ser cobert a causa del coneixement imperfecte del valor de les posi-
cions d’actius i passius subjacents.Aquest error del mercat podria proporcionar una base per a la intervenció per part
del govern.També es podria assenyalar que aquests problemes solament poden aparèixer si altres polítiques econòmi-
ques són inadequades o si el govern decideix donar suport al sector privat. En aquest cas, no hi hauria virtut fiscal.
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De manera més general, en l’àrea de política econòmica general, la

recerca d’accions discrecionals actives pot contribuir a la imprecisió de les

responsabilitats públiques i privades i, fins a cert punt, es pot convertir en

un presagi del trasllat del risc privat al sector públic.A més d’això, sempre

que hi ha un potencial per a la materialització d’aquests desplaçaments, el

disseny de la política fiscal hauria de tenir-los en compte. Els incentius per

al desplaçament dels riscos privats al govern són omnipresents i seran

explotats en el moment i en el lloc en què apareguin.Al capdavall, aquests

desplaçaments reparteixen el cost de la ineficàcia entre tots els contri-

buents, en lloc de fer que la recaptació tingui lloc en la font o causa de la

ineficiència. Les implicacions per a la política fiscal són serioses, atesa la

magnitud potencial de peticions de recursos que aquests riscos puguin

tenir. Així, doncs, l’efectivitat i l’equitat de la política fiscal reclamen una

línia divisòria al més clara possible, que delimiti les responsabilitats del sec-

tor públic, així com el propòsit del govern de respectar-la sense deixar que

les activitats públiques la traspassin ni que les activitats privades envaeixin

l’altre costat. Mentre els governs siguin refractaris a permetre que la disci-

plina de mercat exerceixi tota la influència sobre les seves activitats o sobre

les del sector privat, el risc d’estímul a la negligència serà inevitable.

L’elaboració de normes de comportament transparents per a les cir-

cumstàncies en què no es permet que les forces autoreguladores del mercat

treballin, serà necessària per controlar aquests riscos. Una àrea en què la

necessitat d’aquestes normes ha estat clarament il·lustrada i on el repte de

dissenyar-les encara està pendent, és la dels sectors financers. Durant les

dues últimes dècades, en molts països s’han fet innombrables progressos

per desregular i liberalitzar aquests sectors.Això no obstant, a causa de les

externalitats que poden sorgir cas que apareguin dificultats en aquests sec-

tors, no és gaire probable que estiguin subjectes a una disciplina total del

mercat. En aquestes circumstàncies es pot sostenir que el procés de desre-

gulació i d’obertura dels mercats financers hauria d’anar acompanyat de

l’establiment d’un marc de supervisió prudencial apropiat i uniforme a
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escala internacional. Aquest marc contribuiria, d’una banda, a impedir difi-

cultats i, de l’altra, serviria per guiar l’acció oficial i unificar els agents pri-

vats en aquesta acció, en cas d’aparició de problemes. Hi ha, doncs, una

necessitat d’equilibrar el procés de retirada del govern de certes activitats

econòmiques, com la desregulació, amb el d’assegurar una presència

necessària (per exemple, la supervisió oficial) sempre que no es doni curs a

les forces del mercat.

4. Observacions finals

Un tema constant i fonamental en l’àrea de la política econòmica fa

referència a la definició del paper i de l’àmbit d’actuació del govern: ¿quin

és el domini de les activitats característiques del govern i quines són les

seves responsabilitats per a un funcionament adequat de l’economia? Les

opinions han variat en relació amb aquesta qüestió fonamental durant els

últims cinquanta anys. Des de la idea que l’àmbit d’actuació del govern

inclou la direcció de l’economia per suavitzar-ne el comportament cíclic

sense sacrificar-ne els objectius bàsics, com el creixement i l’ocupació, el

consens s’ha anat movent cap a una concepció cada vegada més restringida

del seu paper. A més de la provisió de serveis i béns públics generalment

reconeguts per tots, els governs s’haurien de limitar a establir les normes i

condicions per al bon funcionament de les forces del mercat. El seu paper,

per tant, és el de donar suport a les operacions dels mercats més que el de

substituir-los o intervenir-hi.

Les forces dels mercats reforçaran per si mateixes la disciplina dels

agents econòmics, i tendiran com ja fan, a recompensar l’eficiència i a pena-

litzar el malbaratament. Moltes de les coses que abans es consideraven res-

ponsabilitat del govern poden ser realitzades de manera efectiva pels mer-

cats. La confiança en els mercats per guiar els processos econòmics, però,

requerirà que es deixi exercir la influència de la disciplina que ells impo-

sen.Tant el govern com el sector privat haurien d’acceptar-ho.Això no obs-
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tant, sovint, els governs tendeixen a actuar contra aquest principi, no només

dins el seu propi àmbit d’activitat, sinó també en aquelles activitats que s’o-

riginen dins el sector privat.

L’evitació de la disciplina de mercat en les activitats del govern és

evident en els desequilibris fiscals que infesten les economies i que alhora

reflecteixen la dificultat d’establir unes línies divisòries clares entre l’activi-

tat pública i la privada. Des del punt de vista privat, hi ha una tendència a

reclamar serveis públics en unes quantitats que excedeixen el consenti-

ment de proporcionar recursos. Des del punt de vista del govern, al seu

torn, el manteniment de l’equilibri fiscal és una tasca difícil, començant per

la necessitat de suport privat al govern. Un intent important de compensar

aquestes tendències cap als desequilibris del govern ha estat l’establiment

d’unes polítiques públiques en un marc a mig termini per mantenir-les en

una trajectòria ben definida cap a objectius sostenibles més que sotmetre-

les a consideracions cícliques a curt termini. Els intents en aquest sentit han

inclòs també la disposició d’independència de les autoritats monetàries,

juntament amb una responsabilitat i un mandat clars, de manera que

puguin perseguir l’objectiu d’estabilitat monetària sense interferències per

part del govern en la recerca d’objectius econòmics diferents.A més, donen

suport a l’establiment de regles per limitar el marge discrecional dels exe-

cutors de la política.Aquestes regles inclouen, per exemple, normes especí-

fiques per al creixement monetari (a la Friedman)(24) i un tipus de canvi fix

(com en el règim de Bretton Woods o en el del Sistema Monetari Europeu)

en l’esfera de la política monetària; o unes normes quantitatives obligatòries

per a les despeses públiques o per al finançament dels dèficits del sector

públic en l’àrea de la política pressupostària.

Amb relació a aquestes activitats privades, sovint els governs impe-

deixen que la disciplina del mercat exerceixi la seva força allà on els sembla

(24) O a la Simons, ja que la noció de la conveniència d’una regla monetària es pot remuntar al seu «Rules Versus
Authorities in Monetary Policy»; vegeu Henry C. Simons, Economic Policy for a Free Society (Chicago: University of
Chicago Press, 1948).
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que podria produir unes conseqüències desfavorables per al sistema o per a

l’economia. Per molt vàlid que això pugui ser, són necessàries unes normes

clares en relació amb el punt fins al qual els governs han d’arribar en el seu

intent d’evitar que la disciplina del mercat tingui el seus efectes, o, alternati-

vament, fins on poden arribar en la protecció del sector privat. Unes nor-

mes transparents en aquest camp tindrien una importància màxima per

contenir el risc d’estímul a la negligència que comporta tota confluència de

l’activitat pública amb la privada. Efectivament, unes normes clares serien

essencials en dos fronts: un, el del terreny de la política econòmica, on les

limitacions de l’acció del govern haurien d’estar ben definides; i dos, el de

l’àmbit de la intervenció governamental en activitats iniciades pel sector

privat.Aquest primer requeriment minimitzarà la responsabilitat de la políti-

ca pública pels errors de l’activitat privada, i l’últim inclourà els incentius

necessaris perquè els agents privats exerceixin activitats que requereixin

suports financers del govern.

En resum, traçar una línia divisòria precisa entre les accions privades

i les del govern serà probablement un objectiu poc realista.Això implica que

aquestes accions se superposaran i que, per tant, s’obrirà també la porta a

desplaçaments de risc d’un sector a l’altre. La contenció d’aquests desplaça-

ments i el risc d’estímul a la negligència que comporten, advoquen per unes

normes transparents que guiïn la responsabilitat i les accions del govern en

les àrees de superposició. Efectivament, la política econòmica està destinada

a estar presonera entre l’Escila de la difícil tasca d’establir una frontera defi-

nida entre els sectors públic i privat, i la Caribdis de la dificultat d’establir

unes normes precises per a aquesta terra de ningú entre els dos sectors. El

repte per als dissenyadors d’aquesta política és, i probablement ho conti-

nuarà sent, assegurar que els governs actuïn per donar suport a les forces del

mercat, però també que determinin quan podran operar plenament, així

com determinar el paper del govern en aquestes circumstàncies.



188 ■ L’EVOLUCIÓ DE LA «CULTURA DE L’ESTABILITAT» A ESPANYA

«No tots els economistes han arribat pel

mateix camí a engrossir les files de l’or-

todòxia: per a alguns, el consens actual

no és sinó la confirmació de la tesi de la

victòria (...) del bé sobre el mal, de la

raó sobre l’estupidesa; d’altres, en canvi

–segurament la majoria–, ens hem anat

fent ortodoxos a força de disgustos o, si

es vol, a mesura que els anys ens han fet

més realistes»

Pastor, 1997

1. La «cultura de l’estabilitat»

Aquest capítol pretén explicar com s’ha anat desenvolupant a

Espanya una «cultura de l’estabilitat» que ha canviat profundament no tan

sols el disseny i l’execució de les polítiques, sinó la mateixa concepció del

nostre model econòmic. El procés ha estat semblant al d’altres països del

nostre entorn, si bé, tenint en compte el nostre punt de partida, el progrés

VIII. L’evolució de la «cultura 
de l’estabilitat» a Espanya

Antonio Argandoña(*)

(*) Professor ordinari de l’IESE.
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ha estat més cridaner. Com en totes les històries dels homes, no es tracta

d’una carrera triomfal, sinó d’una mescla d’errors i d’encerts. Tampoc no

podem garantir que, en el futur, no tornarem a caure en el desordre macro-

econòmic –entre d’altres raons, perquè no pocs «conversos» només ho són

superficialment–. Ni tan sols podem estar segurs que l’estabilitat de què

parlem ens porti, sens falta, a un desenvolupament més sostingut, més alt i

més just per a tots, encara que, sens dubte, la societat espanyola aposti per

això.(1)

La cita d’Alfredo Pastor reproduïda abans ens recorda que la història

del triomf d’una bona idea és un homenatge al seny: en el nostre cas, un

relat de com els acadèmics i economistes, els polítics i funcionaris, els

empresaris i sindicalistes, els mitjans de comunicació i la societat espanyola

s’han anat deixant guanyar per la cultura de l’estabilitat.

A l’hora d’explicar què és aquesta cultura de l’estabilitat no partirem

d’una definició, sinó tan sols d’un conjunt de condicions que, quan es com-

pleixen, defineixen aproximadament un marc estable, que resulta apropiat

per al desenvolupament de l’activitat econòmica en un país modern i obert.

Com a punt de partida poden servir les condicions incloses al Tractat de

Maastricht, lleugerament ampliades: una taxa d’inflació baixa, estable i pre-

dictible, un dèficit públic moderat, un volum de deute sostenible i no gaire

alt, un tipus de canvi nominal estable, compatible amb un saldo de balança

per compte corrent viable i sostenible, una política monetària dissenyada

per exercir un control suau i predictible de les variables nominals i una

política fiscal coordinada amb la monetària i la canviària.(2)

La tesi que desenvoluparem és molt senzilla: entre 1939 i 1998,

Espanya ha experimentat un llarg procés d’aprenentatge de la cultura de

l’estabilitat com a fruit de la interacció del model econòmic vigent amb les

(1) L’aposta és universal, com es posa de manifest en els capítols precedents.
(2) Una altra dimensió, relacionada amb les anteriors, es refereix a les polítiques de liberalització i desregulació, de com-
petència, de privatització, de reforma fiscal, de moderació salarial, etc. que, entre d’altres efectes, faciliten l’estabilitat i
ens condueixen al «consens de Washington» al qual es refereix Williamson en els capítols III i IV.
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actituds i preferències dels governs, dels seus assessors i funcionaris, dels

empresaris i els sindicats, dels acadèmics, de l’opinió pública i del conjunt

dels ciutadans, així com de l’entorn exterior (els altres països i els organis-

mes internacionals). I al capdavall, però no perquè sigui menys important, la

cruesa dels fets, que sovint ha obligat els protagonistes a donar un gir a la

història que estaven escrivint.

Aquest procés, com és lògic, no ha estat lineal. Les interaccions entre

les diferents forces identificades no són senzilles. Però si, com afirmava

Keynes (1965, pàg. 337), «les idees dels economistes i dels filòsofs polítics,

tant si són correctes com si estan equivocades, són més poderoses del que

sovint es creu», la nostra explicació de la història de la cultura de l’estabili-

tat a Espanya ha de prestar una atenció particular a l’evolució de les idees

dels economistes. Perquè el canvi social i polític a Espanya s’ha basat en

aquestes idees, tot i que amb retard –cada vegada amb menys.

Després d’aquesta breu introducció, el capítol recorre les diferents

etapes de l’economia espanyola, de 1939 a 1998, per identificar els avenços

i retrocessos de la cultura de l’estabilitat en el camp de les idees, de les polí-

tiques i dels resultats, i acabar amb unes conclusions.

2. La cultura de l’estabilitat a Espanya: 
sis dècades d’aprenentatge

2.1. Els anys de la postguerra, 1939-1959

Quan va acabar la Guerra Civil, Espanya era un país tancat, empo-

brit i subdesenvolupat.(3) Els principals objectius econòmics d’aquells anys

van ser l’augment de la producció i la industrialització forçada, i van estar

molt condicionats per dues restriccions: la disponibilitat de divises per

(3) Sobre aquest període es poden consultar Anderson (1970), Donges (1976), González (1979), Merigó (1982), Ros
Hombravella (1985) i Viñas et al. (1979), entre d’altres.
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finançar les importacions necessàries i l’elevada ineficàcia del sistema.

L’estabilitat macroeconòmica tenia una prioritat baixa.

Al servei d’aquells objectius –subordinats, al seu torn, als objectius

polítics del règim– hi havia una àmplia gamma d’actuacions voluntaris-

tes, intervencionistes, proteccionistes i corporativistes descoordinades i,

sovint, contradictòries: assignació dirigista del crèdit, regulacions i controls

de gairebé tot, preus i salaris administrats, limitacions dels moviments de

capitals i de les inversions físiques, absència de llibertat sindical i enquadra-

ment obligatori de treballadors i empresaris en els «sindicats verticals», con-

trol de canvis, permisos, quotes i contingents en el comerç exterior i moltes

altres distorsions. La racionalitat econòmica i el reconeixement del mercat

com a instrument de coordinació i d’assignació eren absents.

L’actitud dels governs envers la inflació era ambigua. La majoria de

polítics no sabia exactament per què es produïa (es donava la culpa als

especuladors) ni com es podia evitar (fora dels ineficaços controls de

preus). No volien les alces de preus perquè dificultaven l’ordre públic i la

disponibilitat de divises. I, no obstant això, s’incentivava la producció de

certs béns mitjançant un creixement dels preus per sobre dels costos, grà-

cies a una combinació de controls de preus i salaris, a uns tipus de canvi

fixos i a unes transferències dels estalviadors als inversors mitjançant uns

tipus d’interès nominals artificialment baixos (gràfic 1). Per tant, els des-

equilibris macroeconòmics –inflació, dèficit exterior i públic, tipus de canvi

excessivament apreciat– van ser el resultat no desitjat d’unes decisions no

coordinades, preses en àmbits diferents al servei d’interessos diversos.
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Els anys quaranta van tenir un creixement baix i irregular (3,6%

anual, 1941-49: gràfic 2), amb dificultats de subministrament del més

imprescindible; els cinquanta van ser una mica més suportables, l’activitat

es va recuperar (creixement mitjà del 6,1%, 1950-58).Tot i que els preus i

els salaris es fixaven administrativament, les males collites i el creixement

de la demanda i dels costos van provocar una inflació elevada, sobretot

durant els anys quaranta (12% de mitjana anual, 1941-49: gràfic 3). Una lleu-

gera millora econòmica i unes majors importacions finançades per l’ajuda

americana (arran dels acords de 1953) van moderar la inflació els primers

anys de la dècada dels cinquanta, però aviat es va tornar a accelerar fins al

13,4% el 1958.

Nota: Curt termini, tres mesos; llarg termini, tres o més mesos.
Fonts: Martín Aceña (1988) i Banc d’Espanya.

Gràfic 1

CREIXEMENT DE LA QUANTITAT DE DINER
I TIPUS D’INTERÈS NOMINALS, 1942-1997
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El creixement de la quantitat de diners no va ser massa elevat

(13,8% de mitjana anual, 1942-58: gràfic 1), però no va ser degut a una polí-

tic activa de control de la liquiditat, sinó al resultat –passiu– de l’expansió

del crèdit (sotmès a la política industrial) i del finançament dels dèficits

públics. Els comptes públics van estar gairebé sempre equilibrats, ja que

encara que la capacitat recaptadora del sistema impositiu era molt reduïda,

la despesa pública va ser poc ambiciosa. No obstant això, quan s’incloïen els

organismes autònoms i les empreses públiques, els dèficits ja eren impor-

tants. I, atrapat per les rigideses del sistema tributari i pel subdesenvolupa-

ment del sistema financer, el sector públic acabava finançant-los mitjançant

el recurs al Banc d’Espanya. El resultat va ser una inflació elevada (gràfic 3).

Gràfic 2

TAXA DE CREIXEMENT DEL PIB REAL I DE L’OCUPACIÓ,
I TAXA D’ATUR, 1941-1997
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Fonts: Naredo (1991), CNE i INE.
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La política canviària s’utilitzava per encoratjar o desanimar deter-

minades importacions o exportacions al servei de la política industrial. La

compra i venda de divises i els moviments de capitals estaven totalment

intervinguts. Quan l’activitat i els preus interiors creixien, el dèficit exterior

donava lloc a una crisi de pagaments que s’intentava solucionar mitjançant

uns controls nous.

Com ja hem assenyalat, els objectius polítics perseguits i l’escassa

formació tècnica de governants i funcionaris deixaven poc marge a la racio-

nalitat econòmica.(4) La creació de les primeres Facultats de Ciències

Econòmiques (Madrid 1947, Barcelona 1954) donaria pas a una nova gene-

Fonts: Preus: Ojeda (1988) i INE.
Salaris: Román (1997) i INE.

Gràfic 3

TAXA DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM 
I DEL SALARI NOMINAL, 1941-1997
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(4) Les veus crítiques –Naharro Mora, Flores de Lemus,Viñuales, Millet i Bel, Beltrán Flórez, Prados Arrarte, Sardá Dexeus,
etc.– eren poques i estaven silenciades per motius polítics.
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ració d’experts, capaços d’utilitzar els models i els instruments de la ciència

econòmica, però la seva presència a penes es va notar en aquesta etapa.

Mentrestant, fora d’Espanya, la línia econòmica dominant –la «sín-

tesi neoclàssica»– construïa una macroeconomia keynesiana (preus rígids)

sobre uns fonaments neoclàssics (conductes optimitzadores). El model s’o-

rientava cap a la consecució de la plena ocupació com a objectiu principal,

comptant amb la política fiscal com a instrument i amb el suport d’una

política monetària permissiva.

En el panorama econòmic internacional, la majoria de països

avançats seguia el règim de tipus de canvi fixos però ajustables, establert a

Bretton Woods. Els desequilibris macroeconòmics (inflació i saldo exterior)

solien ser petits perquè les polítiques no eren agressives i perquè es mante-

nien molts dels controls introduïts durant la guerra mundial. Quan, ocasio-

nalment, un país patia una crisi exterior, es posava en pràctica un paquet

estabilitzador que solia incloure una política monetària i fiscal restrictiva, la

política de rendes i una devaluació.

En contrast amb el retard econòmic espanyol, Europa i Japó es van

reconstruir ràpidament gràcies a polítiques basades en una economia lliure.El

començament del Mercat Comú Europeu (1957) i la instauració de la conver-

tibilitat exterior de les monedes van posar de manifest que el nostre país con-

tinuava distanciant-se d’Europa, que era el nostre model de racionalitat, d’esta-

bilitat i de democràcia. Les forces interiors, o bé no tenien cap interès en la

cultura de l’estabilitat (és el cas dels governs o de les empreses) o bé, apre-

ciant-ne la necessitat, no tenien prou força per promoure-la (els experts).

Qualsevol progrés en aquest sentit hauria de ser impulsat des de l’exterior.

2.2. El Pla d’Estabilització (1959)

El convenciment que el model autàrquic i intervencionista havia

esgotat les seves possibilitats es va anar imposant. En el govern format el
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febrer de 1957, o bé col·laborant amb ell, hi havia uns quants homes que

entenien la necessitat d’un canvi profund: Alberto Ullastres i Mariano

Navarro Rubio a les carteres de Comerç i Hisenda; Manuel Varela i José

Antonio Ortiz com a Secretaris Generals Tècnics d’aquests ministeris; Juan

Sardá, al Servei d’Estudis del Banc d’Espanya i Enrique Fuentes Quintana en

el del Ministeri de Comerç, entre d’altres. Una part de l’elit intel·lectual i

política tenia ja una formació econòmica, i es començaven a entendre els

criteris de racionalitat i d’organització a través del mercat.

Però, com passa sovint, la força suau de les idees va necessitar la

violència dels fets per obrir-se camí. L’acceleració de la inflació durant la

segona meitat dels anys cinquanta (gràfic 3) va agreujar el dèficit exterior.

A pesar de la miniestabilització de 1957 i dels controls de canvis i de capi-

tals, a principi de 1959 les reserves estaven pràcticament exhaurides i era

urgent l’adopció de mesures estabilitzadores.

En aquell moment, els organismes internacionals van donar

suport als renovadors. Efectivament, l’obertura comercial i financera dels

països del nostre entorn i la necessitat de posar fi a l’autarquia aconsellaven

que Espanya entrés en els organismes econòmics internacionals.(5) Això exi-

gia adaptar el nostre model a l’economia de mercat, eliminar les restric-

cions sobre el moviments de béns, de serveis i de capitals i abandonar les

pràctiques incompatibles amb el lliure comerç i amb la competència inter-

nacional a partir de la discussió dels nostres problemes amb els experts d’a-

quests organismes i de la recepció de les idees i de les pràctiques de la res-

ta del món.

Hem presentat així les dues forces que van confluir en el primer

intent seriós d’introducció de l’estabilitat a l’Espanya de la postguerra: El

Pla d’Estabilització de 1959.(6) D’una banda, les idees d’uns quants polítics

(5) Muns (1985) conté un excel·lent relat sobre la presència espanyola en aquests organismes i sobre les seves implica-
cions.
(6) Sobre l’episodi del Pla d’Estabilització, cfr. Fuentes Quintana (1984, 1988), González (1979), Muns (1985), Navarro
Rubio (1976), Rubio (1968), Sardá (1970),Tugores (1985),Viñas et al. (1979), etc.
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i experts espanyols;(7) de l’altra, els diagnòstics i recomanacions dels orga-

nismes internacionals, que aportaven no tan sols coneixements i experièn-

cies, sinó també el prestigi que en aquest país se sol donar a tot el que és

estranger, la pressió (política i moral) de la comunitat internacional i l’apro-

vació d’uns projectes que eren de difícil acceptació per part dels polítics

que no compartien les seves bases ideològiques –entre elles, l’esperada

democratització del país.

Les missions internacionals que ens van visitar el 1959 van subratllar

que l’estabilització era condició prèvia per a les reformes i el creixement.

El Pla es va configurar com un paquet de mesures dirigit, d’una banda, a la

Nota: Escala esquerra, dòlar; escala dreta, marc.
Font: Banc d’Espanya.

Gràfic 4

TIPUS DE CANVI DE LA PESSETA AMB EL DÒLAR 
I EL MARC, 1959-1997

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0Marc

Dòlar

59 79 81 83 85 87 89 9161 63 65 67 69 71 73 75 77 93 95 97

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

(7) Vegeu, per exemple, els articles de Fuentes Quintana (1959a,b), Estapé (1959), Madroñero (1959), etc. Información

Comercial Española, que dirigia Enrique Fuentes Quintana, va servir d’aglutinant de les idees renovadores (vegeu, per
exemple, Información Comercial Española, 1959).



198 ■ L’EVOLUCIÓ DE LA «CULTURA DE L’ESTABILITAT» A ESPANYA

correcció dels desequilibris macroeconòmics (la inflació i el dèficit exte-

rior) i, de l’altra, a la convertibilitat de la pesseta, a la liberalització exterior i

a la desregulació interior, que prepararien el país per a un creixement sos-

tingut.(8)

El Pla d’Estabilització va ser, en la nostra història recent, el primer

intent de corregir de manera ortodoxa els desequilibris macroeconòmics i

la primera trobada seriosa amb la cultura de l’estabilitat; va ensenyar als

experts com es podia manejar la política econòmica i ens va donar accés a

l’experiència dels organismes internacionals, així com al suport que neces-

sitaven els polítics i economistes que intentarien donar continuïtat a l’expe-

riment. L’estabilització es va dur a terme a Espanya des de l’exterior.

2.3. Els anys del desenvolupament (1962-1973)

El Pla d’Estabilització va comportar una recessió breu però intensa

(gràfic 2), va reduir la inflació (gràfic 3), va recuperar l’equilibri exterior i va

recompondre les reserves. Però, sobretot, va establir les bases per a un crei-

xement alt i sostingut: una millora considerable de la productivitat (gràcies

a la liberalització), un primer canvi en l’estructura productiva i una orienta-

ció molt més oberta de l’economia.(9) D’aquesta manera començava un

període d’un creixement econòmic elevat i menys volàtil que el d’anys

anteriors (6,7% anual en el període 1961-73: gràfic 2) i d’un canvi social

accelerat: els anys del desenvolupament.

En analitzar aquest període no s’ha d’oblidar que el Pla d’Estabilit-

zació no havia eliminat les ambigüitats i condicionaments polítics del

(8) El contingut del Pla d’Estabilització va ser el d’un paquet ortodox tradicional: 1) Mesures canviàries: devaluació i uni-
ficació dels tipus de canvi. 2) Mesures monetàries i creditícies:moderació del crèdit bancari, augment del tipus de redes-
compte, introducció d’un dipòsit previ a la importació i limitació de les emissions de deute automàticament pignoratiu.
3) Mesures fiscals: moderació de la despesa pública i de les inversions dels organismes autònoms, i supressió de subsi-
dis a les empreses públiques (no va caldre practicar una política fiscal més rigorosa perquè la reforma de 1957 sembla-
va suficient per contenir el dèficit públic de forma durable).4) Ajudes exteriors, amnistia per al retorn de capitals i altres
accions que alhora que garantien el sosteniment del tipus de canvi a curt termini donaven solidesa al conjunt.
(9) El context mundial era molt favorable:creixement de la demanda, inflació moderada,baixos costos de primeres matè-
ries i energia, ampliació dels mercats, progrés tecnològic, etc.
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règim, els interessos en joc ni les càrregues que s’arrossegaven del passat.

Per això, la trajectòria econòmica dels anys seixanta va continuar sent el

resultat d’un complex feix de forces, unes de dinamitzadores i promotores

d’eficiència (obertura comercial, inversions estrangeres, capitalització, des-

regulació i liberalització, etc.) i unes altres de distorsionadores (ressorgi-

ment del proteccionisme, manteniment de restriccions i controls, volunta-

risme, dependència tecnològica i energètica, etc.).(10) I, com és lògic, aques-

tes forces van condicionar la marxa de l’estabilitat.

L’objectiu prioritari dels governs de l’època va ser el creixement, i

el seu instrument, els Plans de Desenvolupament, inspirats en el model

francès. Aquesta meta, juntament amb els conflictes d’interessos i les defi-

ciències en el disseny i la instrumentació de la política monetària van pro-

vocar una creació generosa de diners (creixement del 18,3% anual, 1963-

72: gràfic 1) i una inflació alta (6,3% anual, 1961-72: gràfic 3), malgrat els

controls de preus que encara es mantenien. Amb uns tipus de canvi fixos,

aquesta inflació acabava minant la competitivitat davant l’exterior en una

economia cada vegada més oberta; la pèrdua de reserves ressuscitava l’es-

pectre de la restricció exterior i es corregia mitjançant petites estabilitza-

cions (com la de 1967) o, més sovint, mitjançant operacions «cosmètiques»

com importacions de xoc o nous controls de preus.

Tot el que s’ha dit fins aquí suggereix que el model econòmic dels

anys seixanta continuava tenint molts elements dels de les dècades ante-

riors. Com aleshores, la generosa creació de diner mirava de suavitzar les

tensions socials i sectorials. I, a pesar de la liberalització, de la desregulació i

de la supressió d’alguns controls de preus, continuaven funcionant els

mecanismes explicats anteriorment, basats en el desfasament dels costos en

relació amb els preus, o dels tipus d’interès nominals en relació amb la

inflació.

(10) Els anys que aquí ens ocupen estan explicats a Fuentes Quintana (1986, 1988), García Delgado (1975), González
(1979), Irastorza (1985), Martínez Serrano et al. (1982), etc.
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I, no obstant això, anaven apareixent noves formes que minaven el

model intervencionista: 1) L’obertura de l’economia feia cada vegada

menys eficaç l’efecte expansiu de la inflació a causa de la pèrdua de compe-

titivitat que comportava. 2) La devaluació, per ser eficaç en aquelles cir-

cumstàncies, havia d’anar acompanyada d’una política restrictiva, cosa que

la feia menys atractiva. 3) El procés de liberalització i flexibilització augmen-

tava cada vegada més el nombre dels que hi perdien amb la combinació

d’inflació i de controls. 4) L’elevada demanda de treball i els esdeveniments

polítics i sindicals van provocar uns creixements salarials molt per sobre de

la inflació (14,4% durant 1961-72, davant d’una inflació del 6,3% els matei-

xos anys: gràfic 3), de manera que el desfasament dels salaris ja no era un

incentiu útil per a la producció. 5) Els agents econòmics aprenien ràpida-

ment i restaven operativitat als mecanismes descrits anteriorment.

Des del punt de vista de polítiques macroeconòmiques no hi va

haver cap canvi profund durant els anys aquí considerats. El creixement de

la despesa pública va continuar sent moderat i va poder ser cobert sense

dèficits significatius (gràfic 5). I la política monetària va continuar subordi-

nada al finançament del creixement.

En els ambients acadèmics espanyols es va imposar la «síntesi

neoclàssicokeynesiana» (complementada per les doctrines marxistes). Les

discussions vigents aleshores, principalment entre monetaristes i keyne-

sians, aviat van arribar a Espanya,(11) però el canvi que el monetarisme prete-

nia introduir en les polítiques macroeconòmiques no va ser acceptat

(Argandoña 1990),(12) de manera que els experts continuaven confiant en

les polítiques de demanda per mantenir l’economia en el seu camí de

(11) La introducció de les principals controvèrsies macroeconòmiques s’ha d’agrair a Rojo (1965), precedit pels seus
apunts de classe.
(12) Els monetaristes sostenien que: 1) la inflació era un fenomen monetari i que, per tant, s’havia de combatre mode-
rant la taxa de creixement de la quantitat de diners; 2) el diner tenia efectes reals, però era difícil de manejar (a causa
del seu retard), de manera que 3) la política monetària havia de perseguir una taxa constant de creixement de la quan-
titat de diner; 4) la política fiscal era poc eficaç; 5) les polítiques macroeconòmiques havien de ser suaus, i no havien de
ser utilitzades per forçar el creixement, ja que aquest últim depenia de factors reals enlloc de nominals, i 6) el sistema
capitalista, tot i que experimentava pertorbacions, era més estable del que s’imaginaven els keynesians, de manera que
les polítiques estabilitzadores no eren ja innecessàries, sinó pertorbadores (Argandoña, 1972).
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creixement potencial, i no dubtaven de la capacitat dels governs per acon-

seguir-ho. L’objectiu de la plena ocupació era dominant, i la inflació (amb

les seqüeles de dèficit exterior, pèrdua de competitivitat, necessitat de reali-

near els tipus de canvi periòdicament, etc.) no semblava important, com

tampoc ho semblava el dèficit públic. Efectivament, l’economia convencio-

nal acceptava l’existència d’un trade-off o intercanvi entre inflació i atur,

que permetia al govern triar la taxa d’ocupació que volgués, si estava dispo-

sat a suportar els inconvenients (petits, se suposava) de la inflació.(13)

(13) Com a mostra de la confusió existent amb relació als temes que ens ocupen (i no tan sols a Espanya),vegeu el núme-
ro monogràfic que Información Comercial Española va dedicar el 1966 a la inflació (Argandoña,1969).Només dos dels
articles inclosos eren d’autors espanyols. Sardá (1966) explicava la inflació com un fenomen de demanda, a causa del
creixement excessiu de la quantitat de diner, mentre que Figueroa (1966) s’apuntava a la tesi de la inflació estructural,
que sempre ha tingut adeptes en aquest país.

Gràfic 5

SALDO DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SALDO PER COMPTE
CORRENT (en percentatge del PIB), 1964-1997
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I, no obstant això, al final de la dècada dels seixanta es va tornar a

obrir el debat sobre l’estabilitat quan Friedman (1968) i Phelps (1967) van

mostrar que aquest trade-off permanent entre inflació i desocupació no

existeix perquè els agents econòmics revisen les expectatives d’inflació i,

amb elles, els preus i salaris. I, com va mostrar Lucas (1972), amb expectati-

ves racionals, ni tan sols això era possible.

El període que aquí contemplem va acabar en eufòria.A finals de la

dècada dels seixanta, els Estats Units van finançar la guerra del Vietnam i el

creixement de la despesa social mitjançant una expansió monetària; l’excés

de liquiditat internacional va impulsar la demanda, va accelerar el creixe-

ment dels preus i salaris (gràfic 3), va generar tensions socials (maig de

1968) i va desembocar en una greu crisi canviària internacional.(14) Enrere

quedaven els anys del desenvolupament, en què l’estabilització i la liberalit-

zació de 1959 van aconseguir un «miracle espanyol» que va quedar in-

complet perquè ni la majoria d’experts, ni els governs ni la societat van

acabar d’entendre la cultura de l’estabilitat. En aquestes condicions va

arribar la crisi del petroli de 1973.

2.4. La crisi dels setanta (1974-1977)

Els anys centrals de la dècada dels setanta van ser un període

d’inestabilitat i d’incertesa. L’economia, cada vegada més globalitzada, pres-

sionava per obtenir unes dosis més grans de llibertat i d’obertura, procés al

qual es resistia la societat espanyola, dominada pels condicionaments de la

seva estructura econòmica i de les polítiques dutes a terme fins aleshores.(15)

El període s’inicia, com hem vist, amb un rescalfament econòmic i

amb la fallida del sistema monetari internacional, és a dir, amb la pèrdua

de l’àncora exterior de la política monetària.A Espanya, a més, el panorama

(14) L’agost de 1971 Estats Units va suspendre la convertibilitat del dòlar en or; la pesseta va entrar formalment en flo-
tació a principis de 1974.
(15) La bibliografia sobre aquest període és molt abundant: per exemple,Argandoña (1987), Banco Exterior de España
(1978), Costas i Serrano (1995a), Fuentes Quintana (1980, 1985, 1988), Martínez Méndez (1982), Muns (1982), etc.
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polític era complex: Franco estava malalt i la fi del règim era imminent, però

no estava clar què passaria després. El creixement dels costos laborals va

ser molt alt (gràfic 3),(16) com a conseqüència de l’elevada inflació dels anys

anteriors, que havia generat unes expectatives d’inflació molt altes i arrela-

des, però també a causa de la pressió dels sindicats clandestins i d’una gene-

rosa política d’augments salarials dirigida a mantenir l’ordre públic. Si a tot el

que hem dit, hi afegim les elevacions de preus de l’energia i de les primeres

matèries, en un context de recessió internacional, s’entén la gran caiguda

dels beneficis i de la inversió, els tancaments d’empreses, la destrucció de

capital productiu, la recessió (gràfic 2) i la caiguda de l’ocupació (gràfic 2).

Davant els xocs d’oferta profunds, el sistema econòmic va posar de

manifest les rigideses estructurals que dificultaven l’ajust. A més, Franco va

morir el novembre de 1975, i la universitat, els carrers i les fàbriques van

viure un període d’agitació. En aquestes condicions era il·lús esperar una

política macroeconòmica de fermesa. Els governs successius van optar per

unes polítiques expansives que dissimulaven els problemes a curt termini,

encara que els agreujaven a llarg termini perquè accentuaven la inflació, les

pujades de salaris i la pèrdua de competitivitat exterior. I quan va arribar la

transició, els problemes polítics van dominar sobre els econòmics, en

detriment fins i tot de mesures més urgents.

Per acabar de complicar l’elaboració de les polítiques econòmiques,els

mateixos experts, de dins i fora d’Espanya, no es posaven d’acord sobre la

naturalesa del problema.Ara sabem que un xoc d’oferta apuja els preus i cos-

tos, redueix la demanda i sumeix el país en una recessió amb inflació. Això

situa els polítics davant un dilema: practicar una política restrictiva que lluiti

contra la inflació i agreugi la recessió, o una política expansiva que intenti

reduir l’atur i agreugi la inflació. I ara sabem també que la segona alternativa és

la pitjor perquè, quan els agents econòmics entenen el que està passant, revi-

sen a l’alça les expectatives d’inflació i anul·len l’eficàcia de les polítiques

(16) Els salaris nominals van créixer un 22,5% anual en 1972-76, i els costos laborals unitaris un 17,6% davant d’un crei-
xement dels preus del consum del 17,2% (gràfic 3).
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expansives.A més, amb uns tipus de canvi fixos ajustables, la pèrdua de com-

petitivitat es farà insostenible i devaluarà la moneda, cosa que impulsarà nova-

ment la inflació (sobretot si la indexació és alta). Però amb uns tipus de canvi

flexibles, la contínua depreciació de la moneda condueix al mateix resultat.

Tot això ho sabem ara, però llavors no estava gens clar. Atesa la inèr-

cia dels preus, la teoria econòmica vigent propugnava una política

expansiva per impulsar la demanda.(17) D’altra banda, la inflació alta i erràti-

ca semblava incompatible amb el manteniment de tipus fixos, de manera

que semblava preferible la flotació dels tipus de canvi que, a més, donaria

als governs la llibertat que necessitaven per continuar la política preferida

–tot i que aviat es va comprovar que l’absència d’uns tipus de canvi fixos

privava d’una àncora nominal necessària, i que la llibertat d’elecció que

desitjaven els governs era molt limitada.

Aquest era l’ambient acadèmic quan va esclatar la crisi del petroli.Al

principi es va pensar que la recessió seria breu i es va intentar pal·liar-la amb

polítiques compensadores.A aquest error de diagnòstic (al qual devia contri-

buir la situació política, que afavoria la passivitat) va contribuir-hi, paradoxal-

ment, el consell dels organismes internacionals que, davant la bona situació

d’Espanya (saldo corrent positiu, dèficit públic gairebé nul, reserves elevades)

va aconsellar mantenir apreciada la pesseta i practicar polítiques expansives

(Muns, 1985). I, tot i que el 1975 es va canviar el signe de les polítiques, no es

van adoptar les mesures rigoroses que haurien estat necessàries.

Els primers anys de la dècada dels setanta, el Banc d’Espanya va dur a

terme un canvi radical en el disseny de la política monetària per donar-li

la potència i la flexibilitat necessàries, i va establir un objectiu intermedi (la

taxa de creixement d’un agregat monetari), una variable instrumental (la

base monetària primer, els actius de caixa després) i un conjunt d’instru-

ments, ad hoc al principi, basats en operacions de mercat obert després

(17) Com a exemple d’aquesta versió tradicional del problema, vegeu Rojo (1976). I com a exemple del canvi experi-
mentat per les idees dels economistes, cfr. Rojo (1984).



(Rojo i Pérez, 1977). La combinació d’una política monetària expansiva

amb una política fiscal ortodoxa va generar una inflació elevada, que resul-

tava particularment intractable i perjudicial perquè incidia en una economia

plena de rigideses. El tipus de canvi s’havia deixat apreciar els primers anys

de la dècada dels setanta, i la lleugera depreciació dels anys següents (inclosa

una devaluació del 10% el 1976) va ser insuficient per mantenir la competiti-

vitat i va generar el dèficit exterior i la pèrdua de reserves que a Espanya han

estat sempre preludi de les mesures estabilitzadores.

La primera meitat dels anys setanta va ser un període difícil en què

la cultura de l’estabilitat va estar dominada per esdeveniments econò-

mics (pujada de preus de les primeres matèries, recessió, crisi del sistema

monetari internacional), ideològics i polítics (canvi de règim).

2.5. Dels Pactes de la Moncloa al primer govern 
socialista (1977-1982)

A mitjan any 1977, la situació de l’economia espanyola era alarmant.

Al decreixement de la inversió, a l’estancament del producte i a l’atur crei-

xent (gràfic 2), s’hi sumaven la inflació alta, el dèficit exterior elevat i un dèfi-

cit públic ràpidament creixent (gràfics 3 i 5). La nova estabilització va anar

a càrrec d’Enrique Fuentes Quintana, Vicepresident i Ministre d’Economia

del govern d’Unió de Centre Democràtic (UCD), que va resultar elegit en les

primeres eleccions democràtiques (juny de 1977). Es basava en un ampli

acord entre totes les forces polítiques amb representació parlamentària, a

partir de dos supòsits bàsics: que els problemes econòmics eren els més

greus i urgents per a la incipient democràcia espanyola, i que feia falta

un consens ampli per dur a terme les accions necessàries.(18) Així van sorgir

els Pactes de la Moncloa (octubre de 1977), que donaven forma a un progra-

ma amb dos components: estabilització o sanejament i ajust o reforma.

205LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON ■

(18) Sobre les mesures de 1977, cfr. Argandoña (1984), Costas i Serrano (1995a), Equipo de Coyuntura Económica
(1981), Fuentes Quintana (1980, 1985, 1988), Martínez Méndez (1982), entre d’altres.
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El component estabilitzador incloïa la devaluació de la pesseta, la

restricció monetària (gràfic 1) i un acord per moderar el creixement dels

salaris, d’acord amb la inflació esperada (no amb la passada, com anava suc-

ceint des de finals dels anys seixanta);(19) les mesures fiscals anunciades a

penes van anar més enllà de les pures declaracions. El programa d’ajust

incloïa una llarga llista de reformes estructurals, desregulació i liberalització,

reestructuració dels sectors en crisi, etc.

Els Pactes de la Moncloa van comportar un nou avenç en la con-

cepció del paper de l’estabilitat com a condició necessària per a l’eficàcia

de qualsevol política de creixement o de reforma. Es pensava, amb raó,

que la causa última de la inflació eren els conflictes redistributius desenvo-

lupats des de finals de la dècada anterior i que, per tant, la solució s’havia de

buscar no tan sols en unes mesures monetàries, sinó també en la política

de rendes (l’acord salarial), en la reestructuració industrial, en la construc-

ció de l’Estat del Benestar, etc.; és a dir, en l’eliminació dels problemes de

fons que l’havien generat.(20)

Els efectes de les dràstiques mesures de 1977 es van fer notar ràpida-

ment: la balança corrent va canviar de signe (gràfic 5) i la inflació es va

començar a reduir (gràfic 3), però el creixement del producte va continuar

baixant (gràfic 2), l’atur no va disminuir i el dèficit públic va començar a

créixer (gràfic 5). I el programa endegat va perdre vigor a partir de febrer

de 1978 amb la dimissió de Fuentes Quintana.

Els anys següents (1978-82) es poden qualificar de parèntesi (i, fins i

tot, de retrocés) en l’avenç cap a l’estabilitat, tot i que hi va haver alguns

progressos importants, sobretot en el terreny de les idees. Si fins ara s’ha-

via reconegut que la correcció dels desequilibris macroeconòmics era una

(19) El fet que el govern estigués compromès en el procés, primer anunciant la taxa d’inflació esperada per a l’any
següent i després complint-la, feia menys probable el maneig oportunista d’aquesta xifra (com es va poder comprovar
quan, el 1988, l’anunci no va ser creïble) i li donava credibilitat (Argandoña, 1991).
(20) Sobre els fonaments d’aquest punt de vista ampli de l’estabilitat, vegeu els capítols precedents, sobretot els de
Williamson i Guitián.



condició necessària per al creixement, durant aquests anys es va constatar

també que no era suficient, sinó que s’havia de basar en les reformes estruc-

turals i en d’altres mesures, previstes ja als Pactes de la Moncloa, però, de

fet, subestimades com si es tractés només de concessions a canvi de con-

sens polític, o retardades quan es deixava sentir l’oposició dels grups d’inte-

ressos (Costas i Serrano, 1995a).

L’anàlisi crítica de la política monetària dels anys setanta i vuitanta

ha contribuït, sens dubte, a una millor comprensió de quin ha de ser el

paper i el plantejament estratègic (Argandoña, 1985, 1987). Sens dubte, el

Banc d’Espanya tenia un paper important en la defensa de la cultura de l’es-

tabilitat. Però la política monetària que va dur a terme presentava algunes

contradiccions i ambigüitats, com per exemple l’intent d’aconseguir,

simultàniament o alternativament, objectius contradictoris,(21) la definició

d’objectius intermedis en termes de dues variables (disponibilitats líquides i

crèdit bancari al sector privat), l’excessiva amplitud en la definició dels

objectius o l’acomodament passiu d’elevacions de preus.

El resultat final va ser, en alguns períodes, una política monetària

poc consistent, volàtil, difícil de predir i, probablement, més inflacionista

del que hauria estat desitjable i possible. Això no vol dir que el Banc

d’Espanya no s’esforcés per aconseguir l’estabilitat, sinó que, de vegades, la

subordinava a altres objectius (creixement, creació de llocs de treball), d’a-

cord amb la teoria aleshores vigent i amb els objectius que li marcava el

govern.També, el convenciment que reduir la inflació era una feina costosa

(en termes de producció i d’ocupació), conduïa a uns plantejaments gra-

dualistes a llarg termini, en què el creixement monetari excessiu es justifica-

va justament per la rigidesa dels preus a curt termini.(22)
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(21) Practicant una política lleugerament expansiva quan la pesseta estava forta i el creixement de preus era moderat, i
contractiva quan sorgien episodis especulatius contra la pesseta o quan l’IPC despuntava.
(22) En el pla teòric, el Banc d’Espanya admetia la causalitat monetària de la inflació entre d’altres causes, sense la pon-
deració deguda (Banco de España, 1975, pàgs. 114-116).Això el conduïa a descarregar la responsabilitat de les alces de
preus en el comportament dels salaris, en els marges empresarials, en els preus exteriors o en els tipus de canvi. I en
això el Banc d’Espanya no era una excepció, ni entre els bancs centrals ni entre els economistes.



208 ■ L’EVOLUCIÓ DE LA «CULTURA DE L’ESTABILITAT» A ESPANYA

En aquest període també adquireixen protagonisme dues polítiques

relacionades amb l’estabilitat: la fiscal i la de rendes.A final de la dècada dels

setanta, la despesa pública va començar a créixer molt a causa de la reces-

sió, de l’explosió de la demanda de serveis públics i de protecció social, de

l’intent de millorar ràpidament la dotació d’infraestructures i serveis, etc. El

dèficit va aparèixer bruscament, va créixer amb rapidesa i va començar a

interaccionar amb els tipus d’interès (fre a la inversió privada), els tipus de

canvi (apreciació de la pesseta), amb la taxa d’inflació corrent i esperada i

amb el saldo del compte corrent.A partir d’aquest moment queda clar que

l’estabilitat haurà d’incloure la consolidació fiscal.

La política de rendes es va relacionar amb la moderació de la infla-

ció, però també amb la creació de llocs de treball. Els estudis duts a terme en

aquells anys concloïen que la causa principal de l’atur era el fort augment

dels salaris i la caiguda de l’excedent;(23) d’aquí vénen les recomanacions de

moderació salarial i els acords entre empresaris i sindicats (Acuerdo Marco

Interconfederal, 1980-81;Acuerdo Nacional sobre el Empleo, 1982) que, jun-

tament amb una política monetària relativament restrictiva, constituïen els

pilars  de la lluita contra la inflació i de la política de creació d’ocupació (tot

i que els resultats en aquest últim front van ser escassos).

En aquests mateixos anys, les polítiques econòmiques dels països

avançats van experimentar canvis importants. El 1979 la Reserva Federal

nord-americana va iniciar una pujada dels tipus d’interès per combatre la infla-

ció. Aquest mateix any, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) va posar en

marxa el Sistema Monetari Europeu (SME), amb l’objectiu de coordinar les

polítiques nacionals sobre la base d’una inflació reduïda i uns tipus de canvi

fixos (però ajustables), i Margaret Thatcher va posar en pràctica a Gran

Bretanya una política monetària severa. El 1982, Kohl va formar govern a

Alemanya amb un programa de consolidació fiscal, i Mitterrand va rectificar la

(23) Aquesta era la tesi dominant en el Servicio de Estudios del Banco de España (cfr. Rojo, 1981).



seva política per moderar la inflació, reduir el dèficit públic i mantenir el franc

estable.Espanya se sumaria a aquest nou entorn d’estabilitat a partir de 1983.

En el món acadèmic aquest canvi feia temps que s’estava gestant

(Argandoña, 1996; Argandoña et al., 1996). Ja des de final dels anys seixanta,

es discutia l’eficàcia de la política fiscal perquè l’elevació del tipus d’interès

i l’apreciació del tipus de canvi que comportava el dèficit reduïen la inver-

sió i les exportacions netes (efecte crowding out). A més, la impossibilitat

que els dèficits creixin sense límit al llarg del temps també redueix l’eficà-

cia de la política fiscal. Sense necessitat d’adherir-se a la tesi extrema de

l’«equivalència ricardiana» (Barro, 1974), els dubtes sobre l’eficàcia de la

política fiscal com a impulsora de la demanda, i l’evidència dels seus efectes

negatius a curt i llarg termini, van anar creixent. I per això mateix es van

aixecar cada vegada més veus en favor de la consolidació fiscal i de l’ús no

agressiu d’aquesta política.

En el marc de la política monetària, les innovacions teòriques van

conduir a un replantejament profund. Si els agents privats utilitzen tota la

informació disponible sobre el procés de creació de diners per crear-se

expectatives i es defensen eficaçment, poden anul·lar els efectes reals de la

política monetària. Per tant, el trade-off entre inflació i atur, que Friedman

(1968) i Phelps (1967) havien rebutjat en el llarg termini, deixa d’existir

també a curt termini, almenys en alguns casos (Barro, 1976; Lucas, 1972;

Sargent i Wallace, 1975). I encara que aquestes tesis extremes aviat van ser

rebutjades, van acabar convencent els experts que s’havia d’abandonar l’ús

estabilitzador de la política monetària; el seu objectiu havia de ser només

un:(24) la consecució d’una inflació baixa i estable a mig termini; el seu dis-

seny s’havia de plantejar en forma de regles senzilles, anunciades i compler-
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(24) Altrament, apareix un problema d’inconsistència dinàmica (Kydland i Prescott,1977). Si,per exemple,els agents pri-
vats esperen que el banc central intenti combatre la inflació en uns períodes i impulsar l’economia en d’altres (com pas-
sava a Espanya en aquells anys), quan es produeixi una restricció monetària, en lloc d’esperar la moderació dels preus,
anticiparan el següent moviment expansiu i la consegüent acceleració de la inflació. El resultat serà una inflació espe-
rada més gran de la que el govern i els ciutadans desitgen,que posarà el banc central davant el dilema de finançar aques-
ta inflació més gran –cosa que frustrarà els intents de moderar les alces de preus– o mantenir amb rigidesa la restricció
monetària –i això accentuarà la recessió.
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tes (que, per a un país petit i obert com Espanya, incloïen tipus de canvi

fixos en l’SME),(25) la seva execució s’havia d’encomanar a un banc central

amb una autonomia àmplia i, finalment, s’havia de coordinar amb la política

canviària i amb la fiscal (cosa que enllaçava amb l’exigència d’uns dèficits

moderats finançats mitjançant l’emissió de deute). D’aquesta manera, les

polítiques macroeconòmiques es van orientar cap a la consecució d’un

marc estable en què l’activitat econòmica es pogués desenvolupar lliure-

ment en uns mercats cada vegada més liberalitzats i desregulats.(26)

Podem concloure, doncs, que a principi dels anys vuitanta, el món

acadèmic s’estava inclinant clarament per una cultura de l’estabilitat

bastant estricta, i que els països industrialitzats també adoptaven mesu-

res en aquesta direcció. Però el progrés a Espanya va ser limitat, sobretot

pels condicionaments polítics, que incidien sobre una situació econòmica

difícil. I és interessant constatar que la força principal que va incidir en l’in-

tent estabilitzador de 1977 va ser el desig de protegir i fer possible la

introducció de la democràcia a Espanya.

2.6. Un avenç cap a l’estabilitat, 1982-1988

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) va guanyar les eleccions

d’octubre de 1982 amb un programa electoral populista, intervencionista i

inflacionista. Però la política que va posar en pràctica va ser més aviat una

continuació dels Pactes de la Moncloa. La pesseta va ser devaluada el

desembre de 1982. La lluita contra la inflació es va basar en una política

monetària més aviat restrictiva (gràfic 1) i en la moderació salarial (gràfic

3), continuant amb la política de pactes iniciada el 1977. D’aquesta manera

es va aconseguir una reducció de la inflació, però el dèficit públic va conti-

nuar sent elevat (gràfic 5). Amb relació a l’atur, es confiava que la recupe-

(25) Una política és «de regles» quan, davant de cada nova informació rellevant, les autoritats reaccionen d’una manera
preestablerta;el contrari és una política discrecional,que és la contemplada als manuals tradicionals de macroeconomia.
(26) El model de política econòmica presentat abans no és només monetarista o nou-clàssic; també els nous keynesians
el comparteixen en gran mesura (cfr. Goodfriend i King, 1998).



ració econòmica i la flexibilització del mercat laboral (contractes tempo-

rals) el reduirien a mig termini.

Els debats més importants van tenir lloc en l’àmbit del dèficit

públic, que apareixia no només com un problema conjuntural, sinó com a

reflex d’un conflicte social més profund. Les insuficiències deixades pel

règim franquista en la provisió de béns i de serveis públics (protecció

social, sanitat, infraestructures, etc.) justificaven, en opinió del govern, conti-

nuar gastant, encara que fos a costa d’un dèficit elevat, tot esperant que es

tancaria gràcies a la recuperació econòmica i a unes hipotètiques reformes

que mai semblava oportú emprendre. Davant d’aquesta postura, molts

experts, entre ells els del Banc d’Espanya, posaven èmfasi en la mala gestió

de la despesa, en l’excessiu protagonisme de les transferències, en la insufi-

ciència de les despeses d’inversió, en el pes del servei del deute, en les sub-

vencions a empreses públiques i privades, etc., i urgien el tancament ràpid

del dèficit.(27) El govern reconeixia aquestes crítiques, però no semblava dis-

posat a emprendre les reformes necessàries.(28)

El 1985 el «paquet Boyer» d’incentius a la inversió i a la construcció i

la firma del Tractat d’Adhesió a la CEE van posar l’economia espanyola en

una fase de creixement elevat (gràfic 2), però ni la inflació ni el saldo exte-

rior van empitjorar (encara que el dèficit comercial va augmentar molt a cau-

sa del canvi en les condicions competitives creat per l’entrada a la CEE) (grà-

fics 3 i 5). El dèficit públic va millorar –passivament– quan la bonança econò-

mica va elevar els ingressos i va reduir les despeses relacionades amb la crisi.

Un creixement alt, uns desequilibris minvants i una profunda

renovació de la capacitat de produir i de competir, en un món amb uns
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(27) Sobre aquest tema vegeu entre d’altres:Fuentes Quintana (1991),Fuentes Quintana i Barea (1996),González Páramo
i López Casasnovas (1996), Lagares (1992),Valiño et al. (1996),Valle (1996).
(28) En l’àmbit de la política monetària es van dur a terme ajustos operatius i van continuar els processos de millora
dels instruments, de la liberalització i desregulació del sistema financer i dels mercats de capitals, i la consolidació de la
xarxa de seguretat bancària, que s’havia muntat precipitadament els anys seixanta.Així mateix, el govern va dur a terme
nombroses reformes estructurals, com la flexibilització dels contractes de treball, els avenços en la liberalització i des-
regulació dels mercats (sobretot del sistema financer i dels moviments de capitals), la reconversió industrial i el saneja-
ment de les empreses públiques.
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costos energètics decreixents, una estabilitat nominal i una cooperació

intensificada: la cultura de l’estabilitat guanyava posicions. A Europa, la

inflació baixa no tan sols es considerava possible, sinó també compatible

amb el creixement (són els anys de l’«europtimisme»). França mostrava l’e-

ficàcia del «desinflament competitiu»: la moderació progressiva de la infla-

ció per guanyar competitivitat sense necessitat de nous ajustos monetaris i

canviaris. L’SME funcionava cada vegada amb més suavitat; els països mem-

bres havien «après» a no «necessitar» el recurs a les devaluacions, i es creia

que el «nou SME» permetria, a partir d’aleshores, mantenir indefinidament

uns tipus de canvi fixos. Europa era, una vegada més, l’«excusa» per «ven-

dre» als espanyols la cultura de l’estabilitat (i les reformes estructurals):

novament, l’opinió dels experts tenia el suport exterior. Però ara semblava

que Espanya hagués après la lliçó i volgués posar-ho tot sobre la carta

d’Europa, que també era la carta de l’estabilitat. I ja estava a les portes

del paradís. Però la serp no era gaire lluny.

2.7. Novament la inestabilitat, 1988-1993

La tornada a la inestabilitat va ser un procés complex que, sobretot,

va demostrar que fer de l’estabilitat una cultura és una feina difícil. Des

de 1985, la demanda interior i la producció van créixer amb força (gràfic 2).

El saldo comercial exterior va empitjorar, però la balança corrent presentava

un superàvit (gràfic 5) i l’entrada d’inversions i de capitals estrangers genera-

va un augment ràpid de les reserves de divises. La inflació continuava bai-

xant (gràfic 3) perquè la moderació salarial es mantenia, encara hi havia un

excés de capacitat productiva, els preus mundials de les primeres matèries i

de l’energia anaven disminuint i la política monetària no era expansiva.

La primera causa de la pèrdua de l’estabilitat va ser un error de

política, que aleshores va semblar totalment justificat. L’octubre de 1987,

les borses de tot el món van experimentar un crac sever. Davant el temor

d’una recessió, els bancs centrals van baixar els tipus d’interès. A Espanya



això va passar al final d’un any ple de problemes de control monetari, a cau-

sa de la incompatibilitat dels objectius interns amb el tipus de canvi, de

manera que, al cap d’uns quants mesos, la creació de diner havia estat molt

per sobre de l’objectiu fixat (gràfic 1). Però la caiguda de les borses només

era l’explosió d’una bombolla especulativa (Argandoña, 1990a), en lloc del

preludi d’una recessió. Consegüentment, la reducció dels tipus d’interès va

afegir llenya al foc i, l’estiu de 1988, la inflació va tornar a accelerar-se

gairebé a tot el món. Però el govern espanyol no va voler admetre la seva

responsabilitat, sinó que va culpar de la inflació al creixement dels salaris i

dels marges empresarials (un diagnòstic que es va repetint amb freqüèn-

cia), i va mantenir les mateixes polítiques per al 1989, basant-se en el supò-

sit que la inflació aniria baixant. Aquest va ser el segon error, que enllaça

amb una altra causa del rebrot de la inestabilitat: les tensions socials i polí-

tiques.

Efectivament, els sindicats havien acceptat la moderació salarial ini-

ciada el 1977 com una pausa en les seves reivindicacions fins que arribés la

recuperació econòmica. Quan es va produir, van demanar un «gir social» de

la política econòmica a la qual es va oposar el govern al·legant la urgència

de reduir la inflació i el dèficit. El distanciament creixent entre sindicats i

govern va arribar al zenit quan, l’estiu de 1988, el Ministeri d’Economia va

anunciar una taxa d’inflació increïblement baixa per a 1989 (Argandoña,

1990c). La resposta sindical va ser la vaga general del 14 de desembre de

1988, després de la qual el govern es va mostrar disposat a negociar amb els

sindicats. El resultat va ser un fort augment de la despesa pública per donar

cabuda a les despeses socials que demanaven els sindicats, així com la des-

pesa en infraestructures, objectiu prioritari del govern (Argandoña, 1991).

El que va seguir va ser un procés típic de «rescalfament»: la inflació, el

dèficit públic i el saldo per compte corrent van tornar a empitjorar (gràfics 3 i

5), mentre que el creixement i la creació de llocs de treball continuaven a

bon ritme (gràfic 2). El Banc d’Espanya, que seguia clamant contra l’escassa

disciplina pressupostària, va impulsar l’entrada de la pesseta en el mecanisme

213LA CULTURA DE L’ESTABILITAT I EL CONSENS DE WASHINGTON ■



214 ■ L’EVOLUCIÓ DE LA «CULTURA DE L’ESTABILITAT» A ESPANYA

de canvis de l’SME (MC-SME) el juny de 1989(29) i, un més després, va establir

una limitació quantitativa al crèdit bancari en el sector privat.

L’entrada de la pesseta en l’MC-SME va ser una decisió ben rebu-

da tant pels experts com per l’opinió pública.A favor de la mesura se cita-

ven, principalment, tres arguments: 1) Disciplina: els agents econòmics (sin-

dicats, empresaris i govern) haurien d’adaptar les seves decisions a la res-

tricció de no devaluar la pesseta. 2) Estabilitat de tipus d’interès i de canvi.

3) Credibilitat: en coordinar les seves polítiques amb les dels països mem-

bres de l’SME, Espanya rebria la credibilitat que tenia el Bundesbank, i això

reduiria alhora els costos d’ajust (en termes d’atur i de recessió) cap a una

inflació baixa i estable.(30)

En contra de la decisió d’entrar, s’assenyalava que ens obligaria a

practicar polítiques massa restrictives (les que convinguessin a Alemanya,

no a Espanya); que perdríem l’instrument del tipus de canvi per defensar-

nos de les pertorbacions; que hauríem de desmantellar  els controls de capi-

tals que encara quedaven i que com a conseqüència perdríem mitjans per

defensar la pesseta de possibles atacs especulatius, etc. En definitiva, els que

s’hi oposaven ho feien majoritàriament, no perquè es resistissin a la discipli-

na que comportava l’MC-SME,(31) sinó per raons d’oportunitat: era conve-

nient entrar, però més endavant, quan el país hagués dut a terme les refor-

mes estructurals pendents i hagués completat l’ajust a la CEE.(32)

L’opinió més generalitzada era que el tipus de canvi escollit per

entrar a l’MC-SME era correcte. Uns quants aplaudien l’existència d’una ban-

da àmplia perquè deixava un marge d’ajust més gran; uns altres subratllaven

(29) El mecanisme de canvis incloïa l’obligació de prendre les mesures necessàries per mantenir el tipus de canvi de la
pesseta amb l’ecu i amb les altres monedes de l’SME dins d’una banda (de ±6% en aquells moments), i la d’obtenir la
prèvia autorització de la CEE per permetre variacions del tipus de canvi central.
(30) Més tard es va poder comprovar que l’entrada a l’MC-SME no va atorgar la credibilitat promesa (Revenga, 1993): la
mera vinculació del tipus de canvi no era suficient quan les polítiques seguides no eren coherents amb l’objectiu d’es-
tabilitat de preus.Vegeu també Pérez Jurado (1997).
(31) Naturalment, hi va haver qui es resistia a acceptar aquesta disciplina per raons polítiques o per continuar aprofitant
els avantatges de la falta de disciplina (partits d’esquerres, sindicats, etc.).
(32) Cfr., per exemple, Hay (1987),Toribio (1987). Per a la tesi de l’entrada ràpida, vegeu Viñals (1987). Els estudis empí-
rics sobre la viabilitat del manteniment del tipus de canvi a la banda del 6% eren ambigus:més optimistes els d’Eguidazu
(1983), Kessler (1987) i Sanchis (1986), més matisats els de Calvo et al. (1987), Gil (1985) i Viñals i Domingo (1987).



la conveniència de reduir al més aviat possible l’amplitud de la banda, com

a mostra de compromís antiinflacionari. En aquells moments a penes preo-

cupaven el dèficit per compte corrent o la possibilitat d’una pèrdua durable

de competitivitat, a pesar que la pesseta s’havia apreciat un 11,4% en ter-

mes reals (mesurats amb l’IPC) davant la CEE, des de desembre de 1985.

Boyer (1989) resumia les perplexitats del moment: semblava que els mer-

cats apostessin per una apreciació de la pesseta que no era desitjable pels

seus efectes sobre el dèficit comercial; la correcció d’aquest dèficit exigiria,

en tot cas, una depreciació, però per provocar-la s’havien de reduir els tipus

d’interès i això no era desitjable perquè acceleraria la inflació.(33)

El creixement del dèficit va provocar noves crítiques a la gestió fis-

cal.(34) La despesa era massa expansiva, procíclica i rígida; el dèficit es va fer

permanent, estructural i no programat, i va generar efectes negatius sobre

els tipus d’interès i de canvi i sobre la credibilitat de la política antiinfla-

cionària. El creixement dels ingressos públics, que no va ser petit, va resul-

tar insuficient per reduir el dèficit, perquè les despeses sempre es van pres-

supostar considerant com a fets els ingressos futurs esperats.(35) I també va

ser criticada la política d’elaboració i de gestió del pressupost, a causa de

l’incrementalisme, la falta de realisme en les previsions, la laxitud en l’exe-

cució, l’abús dels crèdits ampliables, la incapacitat de disciplinar les admi-

nistracions públiques i la falta de sistemes moderns de gestió i d’administra-

ció.(36)

Quan el gener de 1991 el Banc d’Espanya va retirar el control quan-

titatiu del crèdit, introduït un any i mig abans, la demanda i la producció

mostraven ja una clara pèrdua de ritme, en què devia influir també la

guerra del Golf, a causa de l’augment –transitori, però intens– del preu del
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(33) L’orientació de la política monetària cap a la consecució d’una taxa d’inflació baixa i estable va quedar confirma-
da per l’entrada a l’MC-SME. Cfr.Ayuso i Escrivá (1997), Gutiérrez (1997).
(34) A més de les referències citades més amunt, Fuentes Quintana (1990) i Gómez i Roldán (1995) ofereixen visions de
conjunt de la política fiscal d’aquests anys.
(35) González Páramo (1994) comprova la relació causal dels augments d’ingressos sobre les despeses; cfr. també
Lagares (1992).
(36) Sobre els problemes derivats del control inadequat del pressupost, cfr. Barea (1995). Per a una defensa, Solchaga
(1997).
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petroli i, sobretot, a causa de la incertesa que va provocar en l’economia

mundial. I aquest canvi de conjuntura va sorprendre l’economia espanyola

en una situació delicada. Efectivament, la combinació de política monetària

contractiva i política fiscal expansiva havia generat uns tipus d’interès ele-

vats i una pesseta apreciada en termes reals, i això es traduïa en un dèficit

corrent alt que es finançava àmpliament amb inversions i capitals exteriors.

El manteniment del tipus de canvi, creïble –se suposava– per la

pertinença a l’MC-SME, era una peça clau en la contenció de la inflació o en

el finançament dels dèficits exterior i públic. Però aquesta peça es va esfon-

drar l’estiu de 1992, quan els mercats canviaris, sacsejats per diversos esde-

veniments, van començar a considerar si el tipus de canvi de la pesseta era

sostenible. I no ho era, almenys per tres raons: 1) La pèrdua de competitivi-

tat acumulada era molt alta.(37) 2) El saldo per compte corrent era negatiu i

alt. 3) El tipus de canvi se sostenia gràcies a uns tipus d’interès elevats que

convenien a Alemanya per combatre la inflació creada pel procés d’unifica-

ció, però no a un país com Espanya que estava entrant en una recessió.

Fruit d’aquests moviments en contra de la pesseta van ser les deva-

luacions de setembre i novembre de 1992 i la de maig de 1993. En contra

del que se suposava que havia de passar, la inflació va continuar moderant-

se (gràfic 3), el Banc d’Espanya va baixar els tipus d’interès i es va poder ini-

ciar el procés de recuperació econòmica, no sense que abans el país passés

per una recessió severa, el 1993 (gràfic 2).

Si la defensa de la democràcia havia inspirat les mesures de 1977, va

ser el lliure joc democràtic el que, d’una manera o d’una altra, va provocar

(37) El juny de 1992 el diferencial d’inflació acumulat era del 4,8% davant la UE des de juny de 1989 (del 15,1% des de
desembre de 1985), segons l’IPC; com que la pesseta s’havia apreciat en termes nominals (3,3 i 5,0%, respectivament),
l’apreciació real era ja del 8,1% des de l’entrada a l’MC-SME, i d’un 20,4% des de l’accés a la UE.En termes de preus indus-
trials, l’apreciació real era molt inferior: 3,0% des de juny de 1989 i 3,2% des de desembre de 1985.A aquestes xifres s’a-
collia el govern per defensar que la pesseta no estava apreciada, sense tenir en compte que l’índex de preus industrials
deixa fora els serveis (entre ells el turisme) i, sobretot, que les empreses industrials havien hagut de reduir els marges
dràsticament i, a pesar d’això, tenien dificultats serioses per exportar, alhora que sentien intensament la competència de
les importacions. Com mostra la divisió d’opinions sobre si la pesseta estava massa apreciada (en termes reals) a mitjan
1992,vegeu les postures contràries de Feito (1991) i García Díez (1991).Els experts del Banc d’Espanya s’inclinaven con-
tra la necessitat o l’eficàcia de la devaluació (per exemple, Dolado i Viñals, 1990).



la inestabilitat de la segona meitat dels vuitanta. Però els esdeveniments que

acabem de comentar van ser decisius per a la consolidació de la cultura

de l’estabilitat a Espanya i van convèncer els acadèmics, polítics, funciona-

ris i empresaris que, en el futur, s’havien d’evitar errors com els comesos en

aquest període, que van ser la causa última de la depressió de 1993. I, per a

això, el millor era accelerar el procés d’integració a la Unió Econòmica i

Monetària (UEM): Europa tornava a ser, un cop més, la clau per al desen-

volupament de l’estabilitat a Espanya.

2.8 La instauració de la «cultura de l’estabilitat»,
1993-1998

Després de la firma del Tractat de Maastricht el 1992, el govern

espanyol va elaborar un Programa de Convergència voluntarista i poc realis-

ta que les crisis canviàries van convertir en paper mullat. Van seguir uns

mesos d’inactivitat i un segon Programa de Convergència (1994-97), una

mica més realista. El 1994 es va invertir tímidament el signe de la política

fiscal, encara que confiant sobretot en la recuperació dels ingressos per tan-

car el dèficit; les mesures de control pressupostari van continuar brillant

per la seva absència.

El 1994 es va dur a terme un canvi important en el disseny i la

implementació de la política monetària: la Llei d’Autonomia del Banc

d’Espanya de l’1 de juny, li atribuïa la independència funcional, pressu-

postària i personal necessària per fixar i dur a terme els seus propis objec-

tius de política. La llei fixava com a meta de la política monetària l’estabili-

tat de preus, i prohibia el finançament directe dels dèficits de qualsevol

administració pública, i, d’aquesta manera, es van crear les condicions ade-

quades perquè els mercats poguessin atorgar-li la credibilitat necessària.

Des d’aleshores, la política monetària ha quedat establerta sobre un objec-

tiu final en termes de variació de l’IPC a mig termini (amb una dependència

implícita del tipus de canvi vigent en l’SME). La contribució d’aquest dis-
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seny de la política monetària a l’estabilitat macroeconòmica mereix ser des-

tacada perquè, d’alguna manera, l’objectiu d’inflació constitueix la base d’a-

quella estabilitat (Viñals, 1997).

Des d’aleshores, l’evolució dels preus i dels tipus d’interès va ser

decreixent (gràfics 3 i 1), i això es pot atribuir a la credibilitat guanyada des

de feia poc pel banc central, però, probablement, en una major mesura, a la

revisió d’expectatives dels mercats que, per primera vegada, van creure

que Espanya podria estar present en la primera fase de la UEM.(38) D’aquesta

manera, l’economia espanyola va començar a participar, anticipada-

ment, dels avantatges de l’estabilitat de la moneda única.

La fase final de la implantació de la cultura de l’estabilitat ha corres-

post al govern del Partit Popular, guanyador de les eleccions de 1996. El

més notable és la reducció del dèficit públic que, sens dubte, devia contri-

buir a la credibilitat política i ratificar les expectatives dels mercats finan-

cers. A part d’aprofitar l’augment dels ingressos resultant de la bonança

econòmica i de dur a terme alguns ajustos conjunturals (congelació de

sous de funcionaris i d’inversions públiques, per exemple), el govern va

canviar el model de gestió pressupostària, va crear una Oficina del

Pressupost (dependent de la Presidència del Govern) i va elaborar una

nova Llei General Pressupostària, una llei de Mesures de Disciplina

Pressupostària i unes normes per limitar l’execució de la despesa, la intro-

ducció d’una major corresponsabilitat fiscal dels governs autonòmics, el

desenvolupament del Pacte de Toledo sobre pensions, la reforma de les

empreses públiques i un ampli programa de privatitzacions (Fuentes

Quintana i Barea, 1996).

El maig de 1998 Espanya va entrar a formar part de la UEM. La

polèmica prèvia a aquesta decisió va ser relativament més viva que la de

l’entrada a l’MC-SME. La majoria dels que s’hi van oposar reconeixien l’efec-

(38) Sobczak (1998) mostra que la caiguda de la inflació a Espanya és deguda a una pluralitat de factors, entre els quals
destaca la revisió de les expectatives d’inflació a causa de l’efecte moneda única.



te positiu de la moneda única sobre l’estabilitat, però temien els efectes

negatius sobre el creixement i l’ocupació, en cas que es produïssin pertor-

bacions asimètriques i no s’haguessin dut a terme les reformes estructurals

necessàries, o que es fes necessari practicar unes polítiques massa restricti-

ves que sacrifiquessin el creixement del producte a les condicions imposa-

des per la resta de països membres de la UEM.(39)

A partir de l’1 de gener de 1999, Espanya, dins la UEM, experimen-

tarà una manera diferent de dur a terme la política monetària i canviària en

un procés explícit de coordinació de les polítiques macroeconòmiques

(Programa d’Estabilitat i Creixement), amb uns límits estrictes per als dèfi-

cits públics i per al deute en circulació. Els avantatges «reals» de la moneda

única (reducció de costos de transacció, culminació del Mercat Únic,

ampliació dels mercats, augment de la transparència de preus i de la com-

petència, etc.) es deriven dels avantatges «nominals» (inflació estable i bai-

xa, tipus d’interès reduïts, supressió del risc de tipus de canvi i de les possi-

bles devaluacions competitives, política monetària estable i creïble, reduc-

ció de les necessitats de reserves, paper de l’euro en els mercats financers,

etc.). Per tant, la UEM és una aposta per l’estabilitat, amb tot el que això

comporta.

3. Conclusions

El desenvolupament i l’arrelament de la cultura de l’estabilitat a

Espanya ha estat el resultat d’un procés d’aprenentatge llarg i irregular,

paral·lel a l’experimentat a tot el món. Hi han confluït diverses forces, entre

les quals sembla lògic concedir el primer lloc als desenvolupaments de la

ciència econòmica, perquè són els experts els que creen les «modes» cientí-

fiques i els que, d’alguna manera, acaben conduint l’opinió pública. Ja en la

dècada dels cinquanta, l’aparició de les primeres promocions d’economistes
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(39) Per al debat assenyalat, remetem el lector a algunes obres col·lectives que el recullen com Febrero (1994),
Fernández-Castaño et al. (1997) i Muns (1997). La posició de l’autoritat monetària es pot veure a Banco de España
(1997b).
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va comportar un gir en la manera de fer política econòmica a Espanya. I, des

d’aleshores, el paper dels experts ha estat cada vegada més patent.

No obstant això, la influència de la ciència econòmica no és un pro-

cés homogeni. En cada moment es pot parlar d’un cos central de coneixe-

ments (i de creences), juntament amb d’altres més o menys minoritaris.Tant

el desenvolupament de les idees com la conducció de la política econòmica

i la creació de l’opinió pública han estat influenciades, sobretot, per aquest

cos central, i només en la mesura en què les tesis minoritàries s’han incor-

porat a aquest conjunt de coneixements han passat a tenir influència. Per

això, si la manera de fer política econòmica en dècades anteriors estava

lluny de la nostra cultura de l’estabilitat, això era degut, sobretot, al fet que

la ciència econòmica vigent no la valorava ni sabia com aconseguir-la sense

incórrer en uns costos excessius.(40)

I, a més, els experts no han treballat en el buit sinó enmig d’una

societat, sotmesos a pressions polítiques i ideològiques, i això també s’ha

notat en el desenvolupament de la cultura de l’estabilitat. I el mateix es pot

dir dels governs i dels funcionaris, que han estat deutors intel·lectuals dels

experts (espanyols o estrangers, presents o passats), però també d’altres for-

ces. L’avenç cap a l’acceptació de la cultura de l’estabilitat ha estat marcat,

d’alguna manera, per la pèrdua contínua de graus de llibertat en la gestió

de la política econòmica, des de la concepció autàrquica, voluntarista i

coactiva dels anys quaranta, quan tot semblava possible per a un governant,

fins a l’acceptació que, en un món obert, globalitzat i desregulat, el millor

que pot fer el govern és crear un marc adequat per al desenvolupament de

l’activitat econòmica que sigui al més estable possible, i deixar als agents

(40) L’anàlisi de les respostes dels acadèmics a les preguntes recollides a Gámez (1997) mostra una extensió limitada i
poc profunda de la cultura de l’estabilitat en aquest col·lectiu. D’entre les qüestions en què l’acord és més gran, algunes
es poden interpretar en favor de l’estabilitat (tal com s’ha presentat aquí); per exemple, l’ampli consens contra l’ús de
controls de preus i salaris per lluitar contra la inflació (85% de les respostes), la defensa d’un pressupost equilibrat en
el cicle (75%), l’oposició a les tarifes i contingents (70%) i a les barreres no aranzelàries (50%), la preferència per uns
índexs de despesa pública reduïts (54%), el reconeixement de la inflació com a fenomen monetari (53%), la neutralitat
real dels canvis en la demanda afegida a llarg termini (56%), o el suport a l’SME com a mecanisme estabilitzador (49%).
En contra de la cultura de l’estabilitat es pot mencionar l’ambigüitat en la negació de l’existència d’un trade-off entre
inflació i atur (42% en contra, 41% a favor), la preferència per l’ús expansiu de la política fiscal (42%), l’allunyament de
la lluita contra la inflació com a objectiu prioritari de les polítiques macroeconòmiques (51% en contra), el suport mas-
siu a les polítiques redistributives (86%) i igualitàries (66%) i l’ús activista de la política monetària (57%).



econòmics la llibertat necessària perquè configurin la marxa de l’economia.

Les idees poden haver atret els polítics, però són els fets els que els han

obligat a acceptar una cultura que, probablement, no els acaba d’agradar

perquè per als governants comporta una limitació, més que una acció, i dei-

xar fer als altres, més que no pas actuar ells.

Per això, l’acceptació de la cultura de l’estabilitat ha exigit als

governs un acte de fe en una cosa que, contradient altres objectius de polí-

tica, se’ls imposava com a necessària, encara que no sempre era fàcil d’en-

tendre. I aquest canvi és molt important perquè l’estratègia per créixer és

diferent quan s’accepta com a punt de partida l’existència d’una inflació

alta i d’un tipus de canvi inestable de quan se suposa que les condicions

d’entrada a la UEM es mantindran durant anys. Estabilitat no tan sols signifi-

ca un entorn estable, sinó «una altra manera» de veure les coses i de dur a

terme les polítiques. Per això és tan important que la societat l’entengui i

l’accepti.

L’exterior ha tingut també un paper important en l’avenç de la

cultura de l’estabilitat a Espanya, sobretot durant els primers anys, quan els

organismes internacionals aportaven racionalitat, experiència i coneixe-

ments, o durant la dècada dels vuitanta, quan Espanya es va fixar com a

meta entrar a la CEE, o en la dels noranta, amb l’aventura de la moneda úni-

ca. La influència de l’FMI, de l’OCDE o de la UE no es pot minimitzar, si bé

ara, a final de la dècada dels noranta, això pot semblar exagerat a algun lec-

tor que no conegui bé la nostra història. La resta del món va ser, sobretot, el

calçador que ens va obligar a rebre les idees que els governs no volien, o l’e-

ficiència que els nostres grups de pressió es resistien a acceptar. Avui dia, en

una economia oberta i liberalitzada, aquest paper és menys clar, però conti-

nua estant allà, com una pedra de toc contínua per a la qualitat de les nos-

tres decisions.

I així va ser com, el 1998, la societat espanyola va entrar en la cultu-

ra de l’estabilitat. Però no al·leguem engany: l’estabilitat no està consolida-
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da, perquè no ha estat ben entesa per tota la societat, ni pels governs ni

pels sindicats, ni per les empreses ni per molts experts. Per a alguns és, sim-

plement, una desconeguda amb la qual es conviu, perquè així són algunes

modes. Per a d’altres, continua sent un obstacle per a la consecució d’objec-

tius personals o de grup. O es tracta d’una feliç realitat, que s’agraeix, però

que s’abandonarà així que aparegui un conflicte entre unes dècimes més

de creixement a curt termini i l’estabilitat com a condició de progrés a llarg

termini. La crisi financera de 1997-98, que amenaça malmetre els avenços

en l’estabilitat, serà una bona pedra de toc del grau d’arrelament d’aquesta

cultura.
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