
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

La crisi de l’euro: 
causes últimes i solucions duradores* 

Document de treball 10/11 
Desembre 2011 

  
 

La zona euro viu des de finals del 2009 un període de 
gran turbulència. Alguns dels països de la unió 
monetària pateixen greus dificultats financeres, afectats 
d’elevats nivells d’endeutament extern, tant públic com 
privat. La gravetat de la crisi, iniciada a Grècia i que 
progressivament s’ha estès a Irlanda, Portugal i fins i tot 
ha arribat a afectar països de la importància d’Espanya 
i Itàlia, ha posat en qüestió la mateixa viabilitat de la 
moneda única.  

En aquest breu article1 intentaré oferir una anàlisi de la 
crisi amb un tema central que és que, per abordar de 
manera efectiva la seva resolució, cal discernir el que 
és fonamental del que és accessori. Cal dilucidar –més 
enllà dels vaivens dels mercats financers– les causes 
profundes de la crisi. Les mesures de política 
econòmica que poden treure Europa del tràngol en què 
es troba no sols han de ser actuacions que calmin les 
inquietuds dels mercats financers. Han de ser decisions 
de fons, que vagin més enllà dels símptomes, per tallar 
a la seva arrel les deficiències estructurals en el disseny 
de la zona euro. Aquestes són, en darrer terme, la 
veritable causa de la inestabilitat que ha viscut la zona 
euro aquests dos últims anys. 

 

Les causes pròximes de la crisi 
El tret principal de la crisi de la zona euro és 
l’elevadíssim nivell de deute exterior, públic i privat, que 
s’ha generat en diversos dels seus països membres al 
llarg dels últims dotze anys.  

L’endeutament internacional de països com Grècia, 
Portugal o Espanya, que suposa en termes de posició 
inversora exterior neta xifres negatives superiors al 90% 
del PIB, és el resultat de la conjunció de dos 
mecanismes que han operat amb un gran vigor en el si 
de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) al llarg 
d’aquests anys.  

 

 
∗ Aquest article s’ha publicat a Revista de Occidente núm. 367, desembre 
2011, editada por la Fundación José Ortega y Gasset. 
1 Agraeixo els comentaris de José Luis García Delgado, Avelino Hernández i 
Enric Fernández a un primer esborrany d’aquest article. 
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El primer és el flux de capitals en el si de la 
unió monetària. Aquest flux era d’esperar i, de 
fet, a priori constituïa un dels beneficis 
principals que la unió havia de proporcionar 
als seus països membres. En desaparèixer el 
risc de tipus de canvi, l’expectativa era que els 
països econòmicament més avançats de la 
UEM, amb excés d’estalvi, l’invertirien en els 
països amb un menor grau de 
desenvolupament, en els quals les oportunitats 
d’inversió -i per tant el retorn previsible de 
l’estalvi- eren superiors. 

La previsió de fluxos centre-perifèria es va 
complir, i amb escreix. Hi va contribuir el 
segon mecanisme clau: un entorn 
internacional de tipus d’interès 
excepcionalment baixos, a causa d’una 
política monetària molt expansiva. La recerca 
de rendibilitat dels inversors va augmentar la 
magnitud dels fluxos cap a la perifèria, tot i 
que amb escassa atenció, molt sovint, a la 
qualitat de les inversions, tant en el sector 
públic com en el privat. Els països perifèrics 
van gaudir d’unes condicions de finançament 
insòlites, cosa que va comportar tant la 
promoció d’inversions errònies (especialment 
en infraestructures públiques i en el sector de 
la construcció) com l’augment excessiu de la 
despesa corrent. En aquesta despesa 
excessiva van incórrer molts ciutadans que 
potser van creure que els augments de renda 
disponible eren permanents, però també les 
administracions públiques, que van expandir 
programes de benestar social d’elevats rèdits 
polítics a curt termini, però amb costos 
econòmics recurrents.  

A més, la generació d’aquests desequilibris 
creixents es va aguditzar per l’enquistament 
dels diferencials d’inflació en el si de la UEM. 
Després d’haver complert puntualment els 
requisits de Maastricht, els països perifèrics no 
van ser capaços d’eliminar de manera 
sostinguda els diferencials excessius d’inflació 
respecte als països centrals de la UEM. 
Aquests diferencials persistents van ser el 
resultat tant de la pressió de la demanda 
interna a la perifèria com de l’absència de 
reformes institucionals en profunditat, que 
ajustessin els processos de formació de preus 
i salaris al nou context de la moneda única.  

Es pot debatre quina de les dues forces va 
tenir més importància, però la conseqüència, 
en tot cas, va ser que l’excés de diners i crèdit 
va generar no sols tipus nominals baixos, sinó 
també tipus reals clarament negatius, cosa 
que va impulsar l’endeutament a cotes 
excepcionals. 

Pel que fa al sector públic, les condicions de 
finançament també van ser molt folgades i 
constitueixen un exemple clar d’errada de 
mercat, en la mesura que el deute emès per 
les administracions perifèriques de la UEM va 
ser percebut pels mercats financers com a 
pràcticament equivalent al dels països 
centrals. Conseqüència il·lustrativa: el 2005, 
per exemple, la rendibilitat del bo grec a deu 
anys va arribar a cotitzar pràcticament a la par 
amb el bo alemany. 

Els mecanismes, establerts en els tractats de 
la Unió Europea, que havien d’impedir aquests 
excessos de despesa pública, clarament no 
funcionaven com ho havien de fer. Les regles 
del Pacte d’Estabilitat i Creixement no van ser 
aplicades de manera rigorosa, la informació 
sobre la comptabilitat pública d’alguns dels 
països membres no va ser veraç (sense que 
les autoritats comunitàries disposessin 
d’autoritat per comprovar-ho), i fins i tot aquells 
països, com Espanya, que van tenir un 
superàvit pressupostari, no el van prioritzar 
prou, a fi que complís el seu paper contracíclic 
de compensar l’expansió excepcional de la 
demanda interna privada.  

A la persistència de dèficits públics 
estructurals en molts països de la unió, en 
especial a la perifèria, es va unir l’impacte 
excepcional de la gran contracció del 2009, 
ocasionada per la crisi financera internacional 
que es va iniciar a l’estiu del 2007 als Estats 
Units d’Amèrica. El daltabaix financer de 2007-
2009 ocasiona un col·lapse de l’activitat 
econòmica que molts governs occidentals 
intenten mitigar per mitjà de polítiques fiscals 
expansives, més o menys coordinades sota 
els auspicis del G-20 i l’FMI.  

Aquestes actuacions probablement 
impedeixen que la caiguda de l’activitat sigui 
encara més acusada el 2009 i el 2010, però 
condueixen a un elevadíssim dèficit cíclic. Així 
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mateix, en alguns països, com Irlanda o el 
Regne Unit, la intervenció pública per evitar la 
fallida del sector financer és un altre factor que 
expandeix la despesa pública. Tot plegat, en 
definitiva, suposa que als desequilibris 
d’endeutament internacional del sector privat 
cal afegir gradualment un endeutament públic 
que no deixa de pujar.  

Com és habitual, bona part d’aquest 
endeutament públic és en mans de residents 
dels països afectats i, per tant, en principi, com 
en el cas espanyol, no hauria de ser motiu de 
preocupació especial mentre les xifres de 
deute públic total es mantinguin en nivells 
raonables. Tanmateix, no és això del que es 
tracta a la crisi de la zona euro per una raó 
molt senzilla i alhora transcendental. Aquest 
endeutament està denominat en una moneda 
sobre la qual les entitats emissores de deute 
no tenen cap control. Dit d’una altra manera, 
els tresors nacionals no compten amb un 
prestador d’última instància que ajudi a evitar 
una crisi de liquiditat.  

La importància del que acaba d’assenyalar-se 
queda ben palesa si tenim en compte que la 
zona euro, a escala agregada, no té un volum 
elevat de dèficit i deute públic. De fet, la seva 
posició és substancialment millor que la de 
zones monetàries com els Estats Units o el 
Regne Unit. La crisi de la zona euro sorgeix 
pels desequilibris de deute públic d’àrees de la 
UEM que són comparativament petites. Per 
això, si l’existència d’aquests deutes perifèrics 
arriba a qüestionar la viabilitat del conjunt de la 
UEM no ha de ser pel valor absolut d’aquests 
nivells d’endeutament, ni pel pes relatiu que 
tinguin en relació amb les economies en 
qüestió, sinó pel fet que aquestes economies 
s’han d’enfrontar a aquests nivells de deute 
sense disposar dels mecanismes d’ajustament 
que sí que tenen països com els Estats Units o 
el Regne Unit: és a dir, la devaluació de la 
moneda, o, el que és molt semblant, la 
generació d’elevats nivells d’inflació a través 
en última instància de l’emissió de moneda.  

Aquesta última reflexió ens porta, de manera 
lògica, a centrar la discussió no tant en les 
causes immediates que ens han dut a la 
situació de crisi, sinó més aviat en l’anàlisi de 
les seves raons últimes. 

Les causes últimes de la crisi 
Els dos anys que pràcticament han 
transcorregut des que es va iniciar la crisi de 
deute sobirà s’han caracteritzat per episodis 
recurrents de tensions financeres, amb 
pujades de les primes de risc, creació de fons 
de rescats i problemes de liquiditat en molts 
dels sistemes bancaris europeus.  

Aquest conjunt de fenòmens no són altra cosa 
que els símptomes dels mals més profunds 
que pateix la zona euro. Des de la seva 
concepció, era ben sabut que els països que 
formaven la UEM no constituïen una zona 
monetària òptima i que l’edifici institucional del 
qual es va dotar l’euro seria, a la llarga, 
insuficient. Un disseny òptim, s’argumentava, 
exigia comptar, d’una banda, amb una elevada 
mobilitat del factor treball i, de l’altra, amb un 
cert grau d’integració fiscal i disciplina 
pressupostària centralitzada, amb l’objectiu 
que els desequilibris dels sectors públics en 
alguns dels països membres (potser 
ocasionats per shocks que castiguen de 
manera desproporcionada algun país membre) 
no posessin en qüestió la solidesa de la 
moneda compartida per tothom. 

Juntament amb aquesta insuficiència inicial, 
s’hauria de consignar la rellevància d’un altre 
aspecte de la UEM al qual en el seu moment 
no es va concedir gran importància, però que 
en darrer terme resultarà molt més 
determinant. A més dels desequilibris generats 
pels sectors públics dels països membres, es 
podien generar grans desequilibris privats, 
provocats per la facilitat de finançament que la 
mateixa unificació monetària havia fet 
possible. Certament, els fluxos de capital cap 
als països amb més potencial de creixement 
podien redundar en un període de 
convergència i acostament dels nivells de 
renda per càpita. Tanmateix, no era menys 
veritat que aquests fluxos també podien donar 
origen a espirals de despesa corrent i inversió 
improductiva, que és el que ha passat en bona 
mesura al llarg de la primera dècada 
d’existència de la moneda única.  

En definitiva, l’entramat institucional de la unió 
monetària que va donar lloc al naixement de 
l’euro no disposava de prou mecanismes, ni 
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per evitar el descontrol dels comptes públics 
dels seus països membres, ni per reconduir la 
situació una vegada els desequilibris ja 
s’havien produït. 

De manera similar, la unió monetària facilitava 
el finançament dels dèficits per compte corrent 
dels països membres, fins a extrems que no 
s’havien experimentat abans, però no 
proporcionava indicadors d’alerta sobre en 
quina mesura aquests dèficits comportaven un 
endeutament excessiu, ni de com es podia 
revertir la situació quan ja s’havia generat un 
gran desequilibri. 

En absència d’una elevada mobilitat dels 
treballadors, els desequilibris de pagaments 
només es podien resoldre o bé amb una 
elevada integració política no considerada en 
els tractats, o amb un canvi institucional en els 
països afectats. Una reforma de les 
institucions i els comportaments habituals que 
permetés un ajustament flexible a la baixa dels 
seus preus i costos, única manera de suplir la 
incapacitat de procedir a devaluacions 
monetàries per recuperar la competitivitat 
perduda; unes reformes d’institucions 
bàsiques dels sistemes econòmics que, sense 
formar part de l’arsenal d’instruments de 
política de la UEM, apareixien com a màxim a 
títol de recomanacions donades per les 
autoritats europees als països que mostraven 
de manera persistent taxes d’inflació més 
elevades i pèrdues constants de productivitat.  

Sense mobilitat laboral significativa entre 
països, i fins i tot amb un cert grau d’integració 
i control fiscal centralitzat (que solucioni els 
problemes de falta de sincronia cíclica entre 
les diverses economies i l’absència de 
disciplina pressupostària) les pèrdues de 
competitivitat entre zones continuarien 
constituint un factor d’inestabilitat de primer 
ordre per a la UEM a llarg termini. En països 
amb unió política, les tensions es resolen amb 
més o menys èxit, per mitjà d’una barreja de 
transferències fiscals transitòries o 
permanents, fluxos migratoris i ajustaments en 
els preus i costos i, de manera consegüent, en 
els nivells de vida. Però l’entrada a la zona 
euro va suposar per a molts dels països 
incorporar-se a una unió en la qual cap 
d’aquests mecanismes no podia funcionar 

amb agilitat, per la qual cosa l’ajustament tenia 
lloc a través de la generació de desocupació 
en un marc d’estancament econòmic que 
dificultava més encara els problemes 
concomitants d’endeutament. L’edifici de la 
UEM presentava un seriós defecte de disseny: 
l’absència de mecanismes per garantir la 
convergència en productivitats o, si més no, 
mitigar-ne els efectes en els desequilibris de 
pagaments. 

La resolució de la crisi: el que és urgent 
davant del que és important  
Al llarg de la crisi, la confusió entre les causes 
pròximes i els determinants últims de la 
situació que viu la zona euro, la pressió dels 
mercats financers i les dificultats polítiques 
que comporta afrontar els problemes de fons 
han fet que el gruix de l’atenció dels dirigents 
polítics s’hagi centrat en les qüestions més 
urgents. Quan acaba el 2011, la UEM té 
essencialment tres problemes urgents que ha 
generat la crisi. 

El primer és arribar a un acord per al 
repartiment entre les diferents parts implicades 
dels costos de la crisi: de les pèrdues 
acumulades en la gran bombolla de deute que 
es va generar en els anys d’expansió. Els 
excessos de finançament del centre a la 
perifèria, tant en el sector públic com en el 
privat, s’han traduït en quantioses inversions 
desafortunades, i molt finançament de 
despesa poc productiva, amb errors comesos 
tant pel prestatari com pel prestador. El procés 
de desendeutament que viuen alguns països 
de la zona euro no és altra cosa que un reflex 
de la punxada gradual de la bombolla de 
deute. I en el camí, la insolvència d’entitats 
financeres, empreses en general i fins i tot 
països, exigeix un acord complex per al 
repartiment de les pèrdues que aquestes 
insolvències comporten. Els actors en joc són 
essencialment tres: les entitats financeres, els 
països perifèrics afectats –sobretot Grècia– i 
els contribuents del conjunt de la UEM i, en 
especial, dels països del centre. 

El segon gran problema de la zona euro és la 
situació de pràctic col·lapse del finançament 
majorista de la banca europea. Els balanços 
de la banca europea es van expandir 
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notablement amb antelació a la crisi financera 
internacional de 2007-2009, a través d’un 
palanquejament elevat i un accés molt 
significatiu al finançament majorista. L’esclat 
de la crisi de deute sobirà ha trobat les entitats 
encara molt palanquejades, atès que la 
contracció gradual del deute privat havia estat 
en part compensada per l’expansió del deute 
públic que ha estat finançat en bona mesura 
pel sector bancari. 

Finalment, la tercera qüestió urgent que ha 
d’afrontar la zona euro en el moment actual és 
com tornar a generar creixement econòmic, en 
un marc en el qual molts dels països de la 
UEM necessiten dur a terme un procés de 
consolidació dels seus comptes públics. Com 
és ben sabut, els problemes de deute 
s’agreugen si l’entorn econòmic és 
d’estancament o deflació, per la qual cosa la 
UEM té al davant el gran repte d’expandir el 
producte interior brut de la zona alhora que en 
redueix el dèficit fiscal, en especial en els 
països de la perifèria. 

La pressió d’aquests problemes urgents, de 
tota manera, no hauria de desviar el focus 
d’atenció dels líders polítics europeus dels 
problemes de fons, els que són realment 
importants i determinaran la viabilitat a mitjà i 
llarg termini de la zona euro.  

Les qüestions de fons, com hem vist, se 
centren en el disseny institucional de la UEM i 
exigeixen acords polítics al màxim nivell, 
ratificats democràticament pels ciutadans dels 
països europeus. Aquest és un pas 
imprescindible per afrontar amb garanties una 
nova fase, més estable, de la moneda única.  

Aquests acords, complexos en el si d’una Unió 
Europea de 27 països que ja va tenir serioses 
dificultats per a l’aprovació de les últimes 
reformes dels Tractats de la Unió, són, 
tanmateix, ineludibles i haurien de formar part 
prioritària de la resolució de la crisi en el 
moment actual. És cert que és urgent retornar 
la confiança als mercats financers resolent la 
qüestió grega i blindant la resta de la zona 
euro, restablir el flux de finançament als bancs 
i rellançar el creixement a Europa. Però no ho 
és menys que les mesures que intenten 
resoldre aquests problemes urgents no seran 

reeixides si no s’acompanyen d’un «full de 
ruta» clar, amb un total compromís polític, que 
doni garanties als inversors internacionals que 
la zona euro avança amb pas ferm cap a 
l’establiment d’un marc institucional estable 
que doni garanties de solidesa a llarg termini a 
la moneda.  

Aquest marc institucional ha de tenir tres 
components essencials per atallar les febleses 
estructurals a què s’ha al·ludit: 

a) En primer lloc, un major grau d’integració 
fiscal entre els països de la zona euro, 
amb regles compartides sobre els nivells 
de dèficit i deute públic assumibles pels 
diferents països membres, com també una 
autoritat política central que en permeti 
l’aplicació d’una manera efectiva. L’emissió 
conjunta de deute mitjançant algun tipus 
d’eurobons seria un corol·lari lògic 
d’aquesta cessió de sobirania. 

b) En segon lloc, mecanismes polítics que 
impedeixin divergències permanents i 
substancials de competitivitat entre els 
països de la zona euro. En absència de 
voluntat política per constituir un cert grau 
de transferències fiscals en el si de la zona 
euro, és fonamental comptar amb un 
sistema de supervisió de posicions 
competitives i els instruments polítics 
necessaris per: 

• detectar de seguida la generació de 
desequilibris, i 

• promoure efectivament l’adopció de 
mesures de preus i costos 
orientades al restabliment de la 
competitivitat.  

Cal reconèixer, a més, que aquest tipus 
d’instruments polítics exigeixen una cessió 
molt important de sobirania dels països 
que integren la zona euro, atès que en 
absència de reformes estructurals i canvis 
institucionals adoptats per les autoritats 
nacionals, els ajustaments necessaris han 
de ser imposats per l’autoritat política 
central.  

c) I, finalment, l’establiment de mecanismes 
estables de resolució de crisis financeres 
com la que hem viscut des del 2007 en el 
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si de la UEM. Tot i que s’adoptin decisions 
de més integració fiscal i política, no es pot 
descartar que en el si de la unió es generin 
en el futur de nou importants desequilibris, 
per la qual cosa és fonamental disposar ex 
ante d’acords que delimitin de la millor 
manera possible el repartiment dels costos 
de les crisis entre els sectors públic i privat, 
i entre els diferents països membres.  

Les decisions d’octubre: un pas 
insuficient cap a una solució duradora 
La resolució de la crisi de l’euro exigeix, per 
descomptat, acords que afrontin els problemes 
urgents, com els adoptats pel Consell Europeu 
i la Cimera de l’Euro del passat dia 26 
d’octubre de 2011. Però aquests acords, als 
quals a més els falta concreció, seran 
insuficients en la mesura en què no s’abordi 
amb prou decisió el problema de fons de 
disseny de la Unió. 

Els acords d’octubre amplien els que es van 
assolir el mes de juliol, intentant reforçar la 
Facilitat Europea d’Estabilitat Financera 
(FEEF), modificant les condicions del rescat 
de Grècia –amb més aportació de diners 
públics i més participació dels creditors 
privats–, i imposant condicions als països que, 
com Itàlia i Espanya, se situen ara a l’ull de 
l’huracà. Tot i que no de manera explícita, 
aquests països comptaran indirectament amb 
el suport del Banc Central Europeu mentre 
durin les turbulències, però a canvi han de 
seguir un camí clar d’ajustaments fiscals i 
reformes.  

El gruix de les mesures se centra, per tant, en 
els problemes urgents mentre, a tall de 
complement, s’inclouen algunes idees per 
avançar en l’establiment d’una millor 
governança econòmica de la zona euro. 

Les mesures per posar fi al problema grec i 
evitar el contagi a altres països de la perifèria 
van en la direcció correcta, però serien 
insuficients, fins i tot si haguessin estat 
acompanyades d’una declaració pública més 
decidida a favor dels canvis institucionals.  

En el cas de les noves condicions del rescat 
grec i de la FEEF són insuficients perquè la 
seva operativitat dependrà en bona mesura de 

la reacció dels mateixos inversors, i no tant de 
les decisions que han adoptat les autoritats. 
L’acceptació dels creditors privats de la 
quitança grega dependrà dels detalls de la 
seva implementació i les noves capacitats de 
la FEEF depenen de l’aportació de fons per 
part d’inversors internacionals. Els països de 
la zona euro no han compromès més diners 
per neutralitzar els atacs especulatius contra 
els països, com Espanya i Itàlia, que tenen 
problemes de liquiditat però no de solvència. 
Les mesures a curt termini no són només 
insuficients. A la pràctica poden arribar fins i 
tot a ser contraproduents. No s’ha abordat la 
qüestió del creixement econòmic a la zona 
euro i, de fet, les decisions d’octubre s’han 
acompanyat d’una controvertida 
recapitalització bancària que probablement 
tingui efectes molt adversos sobre l’activitat 
econòmica de la zona.  

Una estratègia de creixement exigiria que els 
països de la zona euro amb més marge fiscal 
atenuessin temporalment el ritme de 
consolidació fiscal, a fi d’evitar que la reducció 
simultània dels dèficits fiscals arreu de la Unió 
comporti una reducció massa abrupta de la 
demanda agregada i per tant del producte. Al 
capdavall, la zona euro, en el seu conjunt, és 
una economia relativament tancada, i el que 
pot ser adequat al nivell d’un país concret ho 
pot deixar de ser si es té en compte la 
interacció del conjunt de països de la zona. La 
coordinació dels ajustaments fiscals, per 
desgràcia, no ha format part de l’agenda dels 
consells d’octubre. 

Pel que fa a la recapitalització, es tracta d’una 
mesura que intenta afrontar els problemes de 
tancament dels mercats de deute bancari a 
Europa. Tanmateix és una mesura inadequada 
i contraproduent. Inadequada perquè parteix 
d’una diagnosi incorrecta del problema.1

                                                
1 Gual, J. «The Sovereign Debt Crisis: Is this a banking 
problem?», a VoxEU.org, 16 de setembre de 2011. 

 És 
veritat que els mercats de deute bancari estan 
tancats a Europa per la falta de confiança en 
les entitats, en gran part en relació amb les 
seves carteres de deute sobirà. Tanmateix, el 
problema de fons, com hem vist, no és la 
solvència dels bancs, sinó el fet que, per un 
disseny institucional incorrecte, s’ha posat en 
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qüestió la solvència dels estats membres de la 
zona euro. És important ressaltar que aquest 
deute ha format part històricament del balanç 
de les entitats financeres, i a més és el millor 
actiu en termes de risc, amb un cost de capital 
nul segons determinació de les entitats 
reguladores. Per tant, l’objectiu ha de ser 
restaurar la qualitat del deute sobirà; no 
suposar, com s’ha fet, que ha perdut valor, i 
exigir a les entitats compensar amb nou capital 
aquestes hipotètiques minusvàlues.  

Aquesta exigència, juntament amb el requisit 
de majors nivells de solvència (fins a un 9% 
del total d’actius ponderats per risc), condueix 
el sector a un procés accelerat de 
recapitalització que pot tenir efectes 
especialment nocius per a l’activitat 
econòmica. En definitiva, el mateix comitè de 
Basilea ha avisat sovint sobre els efectes 
procíclics dels augments en els coeficients de 
solvència reguladors. Aquesta és una mesura 
que potser sigui beneficiosa en el llarg termini 
per prevenir crisis bancàries, però que té 
efectes negatius sobre la disponibilitat i el cost 
del crèdit si s’aplica de manera apressada, 
com està passant.  

Els acords del Consell Europeu i la Cimera de 
l’Euro esmenten, com ja he indicat, la 
necessitat d’avançar en els problemes de fons 
de disseny de la Unió. Però l’esforç és 
políticament insuficient, i incomplet, en la 
mesura que se centra en els problemes 
d’integració i disciplina fiscal, sense plantejar 
un enfocament clar en les qüestions dels 
desequilibris externs i els esquemes de 
resolució de crisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com he dit ben clar en aquesta breu nota, 
l’absència de mesures concretes que avancin 
en la integració política és especialment 
preocupant. Compartir amb èxit una moneda 
única exigeix no sols el respecte a unes regles 
fiscals, sinó també una clara convergència en 
estructures i institucions econòmiques, i uns 
mecanismes polítics que permetin corregir de 
seguida els processos de divergència i els 
desequilibris financers generats.  

Com que els països membres de la UEM no 
estan disposats a mitigar o resoldre els 
desequilibris estructurals en el si de la zona 
euro mitjançant transferències fiscals, és 
imprescindible desenvolupar les eines 
d’integració política que impedeixin l’aparició 
de grans diferències en nivells de creixement 
de les productivitats i de desequilibris de 
pagaments importants. Si aquests 
desequilibris tendeixen, de tota manera, a 
generar-se, la viabilitat de la UEM a llarg 
termini exigirà un considerable augment de la 
mobilitat del factor treball en el conjunt de la 
zona i una flexibilització de les economies 
afectades de tal manera que la pèrdua de 
competitivitat relativa es compensi per mitjà 
d’un ajustament a la baixa en els nivells de 
preus i costos.  

En absència d’aquests canvis institucionals, és 
difícil esperar una resolució duradora de la 
crisi del deute sobirà, ja que continuaran 
dempeus, després d’aquesta crisi, els factors 
que, davant de diversos shocks externs, 
podran generar de nou greus desequilibris que 
posin en qüestió la viabilitat de la unió.  
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