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El Tractat de la Unió Europea aprovat pel Consell Europeu al final de 1991 va fixar
l’objectiu d’assolir una moneda única abans del canvi de segle, en un ambient
d’eufòria generat per la favorable conjuntura econòmica i pel ferm avanç aconse-
guit amb el mercat únic.Però l’entusiasme inicial aviat es va transformar en temor,
si no en pànic, quan el 1992 els mercats financers van posar a prova l’estabilitat
del Sistema Monetari Europeu (SME), punt de partença de la Unió Econòmica i
Monetària (UEM), i pràcticament van aconseguir desmantellar-lo. Els dubtes sobre
el realisme d’un projecte sense precedents històrics comparables es van desenca-
denar i es va arribar a dubtar seriosament de les perspectives d’èxit de l’SME.

No obstant això, des del moment en què el Consell Europeu celebrat a Madrid el
desembre de 1995 va confirmar l’1 de gener de 1999 com a data d’inici de la ter-
cera etapa de la UEM, el projecte ha pres una nova embranzida, i la certesa que es
complirà el calendari previst és cada vegada més gran. El pas a la moneda única
representa consolidar el procés d’integració europea i assentar definitivament el
mercat interior com a àrea econòmica oberta, eficaç i estable.

Ens trobem per tant davant d’un repte considerable per a les economies europees
que la col·lecció «Estudis i Informes» no podia desatendre.Aquest setè volum rea-
litza un recorregut històric per les principals fites de la unificació monetària, des
de la reconstrucció europea fins a la constitució de la CEE, el Sistema Monetari
Europeu, l’Informe Delors i el Tractat de Maastricht.A l’última part, s’intenta donar
resposta a les preguntes que sovint desperta la UEM, tractant de recopilar, ordenar
i fer comprensible la informació de què es disposa fins a mitjan 1997.
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PRESENTACIÓ

L’objectiu d’aquest treball de divulgació dedicat a la moneda úni-

ca és, fonamentalment, respondre les qüestions més freqüents que plan-

teja la implantació de l’euro, recopilant, ordenant i facilitant de forma

accessible la informació disponible fins ara.

La primera versió de l’obra, publicada al setembre de l’any passat,

es va esgotar ràpidament. Tot i que al seu dia ja vam optar per reeditar-

la, ara ens ha semblat, atès l’interès creixent pel tema, que el que feia fal-

ta era actualitzar-ne el contingut amb la nova informació acumulada al

llarg dels últims mesos. Aquesta és la tasca realitzada pel seu autor, Joan

Elias, membre d’aquest Servei d’Estudis, professor d’Integració Europea a

la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona i es-

pecialista en la matèria.

Els lectors interessats en aprofundir una mica més en el tema de

l’euro, sobretot en relació amb les conseqüències econòmiques de la seva

implantació, disposen d’un altre volum publicat recentment en aquesta

mateixa col·lecció amb el títol «Espanya i l’euro: riscos i oportunitats», en

el qual set especialistes de reconegut prestigi analitzen els avantatges i els

inconvenients de la participació en el gran projecte de la moneda única

europea.

Confiem que la lectura d’aquestes dues obres pugui contribuir a

un més gran coneixement, en general, del que representa aquest projecte

i a mentalitzar-nos sobre l’efecte que ja té sobre les principals directrius

de la nostra política econòmica.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, maig de 1997
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INTRODUCCIÓ

Utilitzar una única moneda en l’àmbit de la Unió Europea sembla una

idea sense cap ni peus, per utòpica. Que un conjunt de governs cedeixi

voluntàriament la seva sobirania sobre un dels signes més representatius de

la identitat nacional, com és la moneda, per transferir-la a un banc sobre el

qual amb prou feines exerceixen cap control és una situació sense prece-

dents.Que,a més a més de renunciar a la potestat d’emetre moneda,estiguin

disposats a no finançar el seu deute mitjançant un banc central propi o d’al-

tres vies privilegiades en nom de l’estabilitat macroeconòmica és quelcom

veritablement exemplar. Doncs bé, aquest és ni més ni menys el camí que ha

pres la Unió Europea d’ençà de la firma del Tractat de Maastricht.

Un Tractat aprovat pel Consell Europeu al final de 1991 en un am-

bient d’eufòria generat per la favorable conjuntura econòmica i pel ferm

avanç aconseguit amb el mercat únic. No obstant això, l’entusiasme inicial

aviat es va transformar en temor, si no en pànic, quan el 1992 els mercats

financers van posar a prova l’estabilitat del Sistema Monetari Europeu, punt

de partença de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), i pràcticament van

aconseguir desmantellar-lo. Els dubtes sobre el realisme d’un projecte sen-

se precedents històrics comparables es van desencadenar i es va arribar a

pensar que tot havia estat una mena de miratge, el somni d’una nit d’estiu

europeista.

El que és cert és que  hi havia un compromís polític al més alt nivell

que potser era més difícil desfer que no intentar compondre i seguir en-

davant. I a aquesta tasca es van aplicar les altes instàncies comunitàries i

nacionals, fins al desembre de 1995, quan a la cimera de Madrid la Unió va

reafirmar l’objectiu de crear una UEM, va fixar un calendari, va dictar les

orientacions més importants i va concretar els treballs pendents. El reducte

més important de l’euroescepticisme, el focus d’on havia partit la crisi de

1992, és a dir, els mercats financers, aquest cop van pensar que la cosa anava
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de debò; que probablement el 1999 la nova moneda, l’euro, substituirà les

monedes nacionals d’una part significativa dels països de la Unió; que els

nombrosos problemes que comporta una transformació d’aquesta enverga-

dura poden ser superats. En conseqüència, l’any 1996 es va caracteritzar per

una lenta convergència dels tipus d’interès a llarg termini, símptoma evident

que el món de les finances, el més afectat pel pas a l’euro, anticipava la con-

vergència europea cap a una moneda única.

L’opinió pública, o la ciutadania en general, mostra una actitud molt

més complexa, que va de l’escepticisme al rebuig, de la indiferència a la cu-

riositat. Les enquestes mostren que la gran majoria d’alemanys i de britànics

rebutgen la moneda única. Menys radical, però també significatiu, és el

rebuig de francesos i de belgues. Un panorama desolador que probablement

s’explica per la inevitable desconfiança que provoca l’anunci de la desapari-

ció del signe monetari en el qual es quantifiquen la renda i el patrimoni pro-

pis,per la dificultat de comprendre l’abast de la proposta de Maastricht i per

la sensació de desunió que molt sovint donen els diferents Estats de la Unió

en temes molt més senzills.

A més a més, la UEM sovintment és contemplada com una entelè-

quia per arribar a la qual cal desmuntar l’Estat del benestar. En efecte, per

accedir a la moneda única cal complir uns paràmetres econòmics que

inclouen la reducció del deute i del dèficit públic. Un deute i un dèficit que

la laxitud de gairebé tots els governs europeus ha permès que en els últims

anys assolissin els nivells més elevats de la història en temps de pau.Un pro-

blema que calia encarar, tard o d’hora, i que el Tractat de Maastricht ha

posat en evidència.

La UEM és un projecte que, tot i ser qüestionable des de diversos

punts de vista, és un pla que s’inscriu en la lògica del procés d’integració

europea i que té com a finalitat estimular i desenvolupar la capacitat de crea-

ció de riquesa i de prosperitat dels pobles europeus.Una finalitat que enllaça

amb els solemnes principis del preàmbul del Tractat constitutiu de la Comu-

8 ■ INTRODUCCIÓ
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nitat Europea, signat a Roma el 1957, i que, juntament amb el Tractat de la

Comunitat del Carbó i de l’Acer firmat uns anys abans, va obrir les portes a

la unitat europea en un context de llibertats polítiques, econòmiques i indi-

viduals.

La transcendència del tema, per tant, obliga a conèixer millor en què

consisteix la creació de la moneda única,quins obstacles cal superar i què és

el que es pot esperar d’ella. Aquest és l’objectiu de les pàgines següents. La

primera part d’aquest treball intenta aportar els fonaments primigenis de la

UEM, tant d’ordre polític com econòmic. Es repassen breument els argu-

ments que de forma habitual s’utilitzen per acceptar o rebutjar la implanta-

ció d’una moneda única i s’emfatitza en especial el problema de la transició,

un dels aspectes més delicats de tot procés.

A la segona part, es realitza un recorregut històric que recull les prin-

cipals fites de la unificació monetària, des de la reconstrucció europea a la

constitució de les tres Comunitats, les primeres propostes per assolir una

UEM, la serp monetària dels anys setanta, el Sistema Monetari Europeu, l’In-

forme Delors i el Tractat de Maastricht. Es pretén mostrar que el projecte

que ens ocupa no és una creació recent, sinó que es remunta a bastants anys

enrere i que, fins ara,no s’han reunit les condicions o la voluntat política per

impulsar-lo.

A l’última part, s’intenta donar resposta a les preguntes que més

sovint desperta la UEM, tractant de recopilar, ordenar i fer digerible, fins on

és possible, la informació de la qual es disposa fins a principis de 1997. Les

qüestions exposades en aquest capítol en general poden consultar-se direc-

tament, sense necessitat d’haver llegit els anteriors. Cal tenir en compte, en

qualsevol cas, les inevitables limitacions que comporta l’existència de molts

assumptes sense resoldre i la impossibilitat de preveure tots els desenvolu-

paments futurs que un tema d’aquesta naturalesa pot desencadenar.

Les fonts utilitzades han estat principalment els documents oficials,

informes i estudis de les institucions europees relacionats amb la moneda



única. Per últim, l’autor desitja agrair els enriquidors comentaris i les cons-

tructives aportacions del Dr. Joaquim Muns, Catedràtic Jean Monnet d’Inte-

gració Europea i Catedràtic d’Organització Econòmica Internacional, si bé,

per suposat, qualsevol responsabilitat per les opinions expressades o pels

errors existents haurà de ser atribuïda a l’autor.
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(1) El Tractat de París de 1951 va crear la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA). Els Tractats de Roma de
1957 van donar lloc a la Comunitat Econòmica Europea (CEE o CE) i a la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica
(CEEA o Euratom). El terme Comunitat normalment fa referència a la CE i, per extensió, també a les tres Comunitats
Europees.
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I. ¿PER QUÈ UNA MONEDA ÚNICA?

1.1. Del mercat comú al mercat interior
i més enllà

La creació de les tres Comunitats Europees durant els anys cinquan-

ta representa una fita en la història d’Europa.(1) Els èxits econòmics assolits

durant els anys cinquanta i seixanta van ser possibles en gran mesura gràcies

a l’esperit de col·laboració i confiança que generava la construcció del pro-

jecte europeu. A partir d’aquí, la trajectòria no ha estat, ni de bon tros, line-

al, ja que ha patit nombrosos alts i baixos, d’acord amb les més diverses cir-

cumstàncies.

Els anys setanta, precisament, es van caracteritzar per l’aturada del

procés d’integració, a causa tant de la crisi econòmica provocada per les

pujades del preu del petroli com pels conflictes interns que generava el

procés de vertebració dels diferents Estats. El panorama va canviar subs-

tancialment durant la dècada següent. Els anys vuitanta, el nou impuls va

sorgir de la conjunció de diversos factors. El més important, probablement,

va ser el sentiment que el grau d’integració assolit fins llavors era poc satis-

factori, ja que estava encara molt lluny del que s’havia imaginat en crear les

tres Comunitats. Es constatava, tanmateix,que amb els instruments amb què

comptava aleshores la Comunitat no era possible superar el sostre assolit.

D’altres fets es van conjurar per engegar el procés de reforma. D’una ban-

da, la celebració d’eleccions al Parlament Europeu per primer cop el 1979

va donar a aquesta institució comunitària un gir molt més europeista. D’al-

tra banda, la lenta millora de la conjuntura va permetre iniciar la superació

de l’euroesclerosi econòmica del continent, i acostuma a passar que quan

l’economia va bé, la integració europea avança. En un altre pla, la perspec-



tiva d’una important ampliació (a Espanya i Portugal) representava també

un repte transcendental. En definitiva, aquests i d’altres elements van donar

peu a formular una profunda revisió dels Tractats. El resultat de la refor-

ma va ser l’Acta Única Europea (AUE), de gestació llarga i laboriosa, signada

el 1986.(1)

La finalitat principal de l’AUE era assolir un gran mercat interior

abans del 31 de desembre de 1992. És a dir, es tractava de superar les limi-

tacions existents fins llavors i d’eliminar els nombrosos obstacles que enca-

ra existien a la lliure circulació de mercaderies, serveis i factors productius,

obstacles que la simple aplicació dels tractats fundacionals no havia acon-

seguit suprimir. En efecte, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) va eli-

minar els aranzels interiors, les quotes i els contingents el 1968, però molts

anys després subsistien encara elements que dificultaven i distorsionaven el

comerç i la mobilitat entre els diferents Estats. La disparitat de les regla-

mentacions nacionals pel que fa a normes de fabricació, qualitat, envasat,

sanitat, etc. es va convertir en una barrera al comerç intracomunitari tan

efectiva o més que les quotes o els aranzels suprimits. L’existència de fron-

teres, duanes i controls contradeia l’esperit comunitari. Les enormement

restrictives normatives amb què cada Estat reglamentava sectors com trans-

ports,comunicacions o banca pràcticament impedien l’activitat o la implan-

tació d’empreses no-nacionals en un país concret. La lliure circulació de tre-

balladors o de professionals no podia ser una realitat si els interessats no

podien convalidar els seus títols o diplomes en un altre Estat membre,

adquirir un habitatge o un terreny o mobilitzar lliurement els seus dipòsits

bancaris.

L’AUE va proporcionar els mecanismes adequats per solucionar la

ineficàcia que les institucions comunitàries havien mostrat a l’hora d’afron-

tar el proteccionisme, més o menys encobert, dels Estats. Va agilitar la presa

de decisions, va adequar el marc jurídic i va fixar expressament l’objectiu

12 ■ ¿PER QUÈ UNA MONEDA ÚNICA?
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EL DESAFIAMENT DE LA MONEDA ÚNICA EUROPEA ■ 13

d’assolir el mercat interior el 1992. Paral·lelament a l’AUE, la Comissió (1) va

aprovar el Llibre Blanc del Mercat Interior, una recopilació de 282 mesures

considerades imprescindibles per complir l’objectiu previst. Es notava ja

aquí l’impuls del llavors nou president de la Comissió, el francès Jacques

Delors, qui, entre 1985 i 1995, va dirigir la Comunitat durant una etapa de

canvis profunds.

D’ençà de l’entrada en vigor de l’AUE l’1 de juliol de 1987 fins a l’any

1992, la Comunitat es va afanyar per complir l’objectiu establert i, en efecte,

l’1 de gener de 1993 el gran mercat interior, meta fonamental, era ja una rea-

litat. Pràcticament totes les mesures previstes al Llibre Blanc s’havien adop-

tat i, tot i que molts Estats estaven endarrerits en la concreció de les res-

pectives legislacions nacionals, el canvi era patent i palpable en un major

flux intracomunitari de mercaderies i factors productius. Pot afirmar-se sen-

se cap mena de dubte que la reforma introduïda per l’AUE, en fer realitat el

projecte del Mercat Comú del que parlava el tractat CEE, ha estat un pas

transcendental per a la construcció europea.

Però el procés no acabava aquí. L’AUE, a més a més, reforçava la coo-

peració en matèria de política econòmica i monetària, partint del Sistema

Monetari Europeu (SME) i de l’ecu creats el 1979, i en les seves considera-

cions inicials reprenia l’objectiu d’una Unió Econòmica i Monetària (UEM).

El primer intent d’unificació monetària, al final dels anys seixanta (el Pla

Werner), havia fracassat per la inestabilitat mundial i per la crisi econòmi-

ca. Superades aquestes circumstàncies, de nou es veia factible un objectiu

que culminés definitivament el projecte europeu. En aquesta línia van tre-

ballar els líders i funcionaris comunitaris tot just entrada en vigor l’AUE.

L’ambient era propici: recuperació econòmica, èxit de l’SME, confiança en

el futur.

(1) La Comissió és un òrgan supranacional –és a dir, independent dels Estats membres i del Consell i que respon única-
ment davant del Parlament Europeu– que vetlla per l’aplicació dels tractats i de les disposicions comunitàries, participa
en les decisions del Parlament i del Consell i té també tasques executives. En l’actualitat, està formada per 20 membres,
amb un mandat de cinc anys, i el seu president és el luxemburguès Jacques Santer.



Entre 1988 i 1990, mentre el projecte de la UEM anava madurant, la

caiguda dels règims comunistes dels països d’Europa central i oriental va alte-

rar substancialment l’entorn polític de la Comunitat Europea. La conversió

dels esmentats Estats a la democràcia i a l’economia de mercat ratificava l’en-

cert del camí pres per Europa occidental unes quantes dècades abans. Però,

14 ■ ¿PER QUÈ UNA MONEDA ÚNICA?

Esquema 1.1

ELS PASSOS DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA

1995 ADHESIÓ D’ÀUSTRIA, FINLÀNDIA I SUÈCIA

1993 ACORD D’AMPLIACIÓ A L’EST

1992 ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

1986 ADHESIÓ D’ESPANYA I PORTUGAL

1991 TRACTAT DE
MAASTRICHT

1985 FIRMA DE L’ACORD
DE SCHENGEN PER
ELIMINAR CONTROLS
FRONTERERS

1985 ACTA ÚNICA EUROPEA:
MERCAT INTERIOR/
VOT PER MAJORIA
QUALIFICADA

1981 ADHESIÓ DE GRÈCIA

1979 SISTEMA MONETARI EUROPEU

1979 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

1970 CONCLOU PERÍODE  TRANSITORI CEE
S’INICIA LA COOPERACIÓ POLÍTICA

1968 UNIÓ DUANERA

1967 FUSIÓ INSTITUCIONS

1960 POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

1957 TRACTATS DE ROMA, CEE,
EURATOM

1951 CECA APROFUNDIMENT

AMPLIACIÓ

1984 LA CONFERÈNCIA DE LOMÉ S’ESTÉN A 
65 PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

1975 ASSOCIACIÓ AMPLIADA A 48 PAÏSOS
EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

1973 ACORD DE LLIURE
COMERÇ AMB L’EFTA

1973 ADHESIÓ DE DINAMARCA,
IRLANDA I R.U.

1964 ASSOCIACIÓ
AMB 17 PAÏSOS
AFRICANS

Font: UBS International Finance.



al mateix temps, eliminava una de les raons de ser de la Comunitat, és a dir, la

cohesió enfront del perill polític i militar del bloc de l’Est. A més a més, era

necessari donar suport i estimular la transició de les esmentades economies,

les quals, un cop culminada la seva conversió als valors occidentals, estaven

en ple dret de convertir-se en Estats membres de les Comunitats Europees.

Però era evident que una ampliació que augmentés el nombre d’Estats mem-

bres a més de vint podia acabar colapsant els mecanismes de decisió i con-

trol comunitaris, si més no tal com estaven dissenyats fins llavors.

La resposta de la Comunitat a aquest desafiament no va ser tímida. Es

va optar simultàniament per les dues opcions possibles, és a dir, aprofundir

en la construcció comunitària i atendre el repte de l’ampliació. En primer

lloc, es va considerar que era necessari culminar l’aixecament del gran mer-

cat interior amb la UEM, alhora que calia enfortir i estimular la unió política.

Més endavant, consolidats aquests objectius, la Comunitat s’obriria a les eco-

nomies de l’Est.

Aquesta dinàmica va proporcionar un notable impuls als treballs pre-

paratoris de la UEM i es va concretar en la convocatòria de dues conferèn-

cies intergovernamentals el 1991, que van donar lloc finalment al Tractat de

la Unió Europea (TUE), aprovat a Maastricht (Holanda) al desembre de 1991

i en vigència d’ençà del mes de novembre de 1993.(1) Un dels eixos bàsics

del TUE és, precisament, la implantació definitiva de la Unió Econòmica i

Monetària.

La Unió Econòmica i Monetària, un pas més en el 

camí de la integració

Cal entendre que la construcció europea és un projecte obert, dinà-

mic i progressiu. Podria pensar-se que, un cop assolit el gran mercat interior,
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(1) El TUE modifica de nou els Tractats de les tres Comunitats i inscriu la UEM dins de la CEE (que perd la E d’econò-
mica i passa a denominar-se Comunitat Europea). A més a més, el TUE aporta noves polítiques (interior, justícia, exte-
rior i defensa) que no es desenvolupen en l’àmbit comunitari o supranacional, sinó que es fonamenten en la coopera-
ció intergovernamental. L’estructura institucional de la Unió Europea, després de Maastricht, queda formada pel pilar

comunitari (CE, CECA, CEEA) i per dos pilars de caràcter intergovernamental: la Política Exterior i de Seguretat
Comuna (PESC) i la Cooperació en Assumptes d’Interior i Justícia (CAIJ).



el procés d’integració comunitari hauria culminat i, de llavors ençà, es trac-

taria simplement de mantenir el terreny aconseguit. Però, ja des del seu ini-

ci, les Comunitats Europees pretenien anar molt més enllà d’una estricta

unió duanera, com la que va constituir paral·lelament el Regne Unit el 1960

(l’Associació Europea de Lliure Comerç), i, fins i tot, més enllà d’una unió

aranzelària. El terme Mercat Comú, profusament utilitzat durant els primers

anys de la CEE, significava, a més de l’eliminació de les duanes interiors i de

la implantació d’un aranzel exterior comú, la lliure circulació de mercaderies

i de factors productius, situació que comporta l’harmonització de les dife-

rents polítiques econòmiques i exigeix un elevat grau de coordinació i d’a-

cord en matèries no contemplades en l’articulat dels tractats.

Però, a més a més, és necessari recordar que l’origen i mòbil últim

de la construcció europea,definit pels seus pares fundadors (Jean Monnet,

Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer), era assolir una

unió política pel camí de realitzacions i avanços concrets en l’àmbit econò-

mic. Una unió que foragités definitivament les rivalitats, els enfrontaments

i les guerres que havien estat fins llavors el patró habitual de relació entre

els pobles europeus i que havien culminat en dues dramàtiques guerres

mundials en el curt lapse de 30 anys. Trencar els sentiments nacionalistes

i admetre una pàtria comuna en l’ideal europeu exigia canviar les mentali-

tats i les actituds profundament arrelades en el sentiment col·lectiu. Per

aquesta raó, es va considerar, encertadament, que els primers passos en

aquest camí s’haurien de donar en el camp de l’economia. Segons la cèle-

bre declaració de Robert Schuman del 9 de maig de 1950,que va donar lloc

a la creació de la CECA:

«Europa no es farà d’un cop, ni d’una construcció de conjunt,

es farà mitjançant realitzacions concretes, creant una solidaritat

de fet».

Si s’aconseguia estrènyer els vincles econòmics entre els diferents

pobles europeus dins d’un ambient de prosperitat i de progrés, el camí cap
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a una unió política s’aplanava de manera considerable i gairebé venia per

lògica. Dins d’una unió política (sigui una federació, una confederació o

qualsevol altre sistema d’organització col·lectiva), el risc de confrontació és

lògicament molt inferior al que pot existir entre diferents Estats rivals. A

més a més, dins de la seva disparitat, els elements que uneixen els pobles

europeus són nombrosos (història, cultura, religió) i per aquest motiu els

intents d’unificació política es remunten a l’afany de Carlemany,a l’Edat Mit-

jana, de reconstruir l’antic imperi romà. Aquesta és la filosofia subjacent 

a tota la construcció europea i que fins ara les Comunitats Europees han

aplicat.

És dins d’aquest context que cal emmarcar el Tractat de la Unió

Europea i, per tant, la unió monetària. Però, ¿per què fixar ara l’objectiu d’u-

na unió monetària i no un altre tipus d’esforç d’integració econòmica? Per

exemple, podria projectar-se una unificació fiscal; el fet que existeixin quin-

ze hisendes públiques diferents, cadascuna amb les seves respectives regla-

mentacions,els seus laberints burocràtics,els seus impostos dispars i la seva

desigual pressió fiscal, constitueix un important obstacle per a l’operativa

de les empreses que es mouen en l’àmbit europeu. O, alternativament,

podria pensar-se en construir un pressupost europeu que respongués míni-

mament a les finalitats que en l’actualitat s’assignen als pressupostos nacio-

nals i superar així el raquitisme de l’actual Pressupost General, que no arri-

ba al 2% del producte interior brut de la Unió. D’altra banda, es podria pen-

sar que l’aprofundiment en la Unió Europea hauria de posposar-se fins la

solució de problemes més tangibles i immediats,com són l’atur, l’escàs dina-

misme de l’economia europea o el seu retrocès en l’àmbit mundial.

En qualsevol cas, l’opció per la moneda única respon al contingut

polític que un acte d’aquesta naturalesa representa, a la seva lògica econò-

mica i al grau de possibilisme que inclou. Això últim significa que cap a la

meitat dels anys vuitanta, quan es va començar a gestar l’actual procés,

l’SME, embrió de la futura UEM, presentava uns resultats raonablement favo-

rables: malgrat els freqüents realineaments de les paritats centrals, havia
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aconseguit donar una certa estabilitat als canvis de les monedes participants

i afavoria la paulatina convergència de les polítiques econòmiques. Era,

doncs, plausible pensar en estrènyer els vincles monetaris i recuperar els

projectes d’unió monetària gestats al final dels seixanta.

Pel que fa a la lògica política del projecte, la unió monetària s’inscriu

en la línia de realitzacions econòmiques concretes que postulaven els pri-

mers impulsors de les Comunitats Europees. Una moneda única, en aquest

sentit, seria una primera culminació de la integració europea, ja que, com

indica la teoria política, la moneda, la hisenda i la defensa són els tres eixos

fonamentals que defineixen un Estat o unió política moderna. Aconseguir

la moneda única representa una fita que demostraria la solidesa del projec-

te comú i d’alguna manera el faria irreversible, ja que la gestió del signe

monetari clouria inevitablement un compromís polític entre els diferents

Estats participants. Cal assenyalar, també, que es tracta d’un projecte agosa-

rat. Assolir una moneda única sense prèviament existir una unió política és

un acte que no té precedents històrics i que, sens dubte, comporta un risc

elevat.

La Comunitat va decidir, doncs, apostar per un projecte com la UEM

que, indubtablement,pot fracassar. Aquest risc de fracàs, tanmateix, també es

va córrer quan es va procedir a la unificació duanera o a la creació d’una

política agrària comuna, per citar dos exemples significatius. Les conse-

qüències d’un fracàs, en l’àmbit de la construcció europea serien certament

importants, donat que generarien una desmoralització que probablement

desanimaria nous projectes d’integració i d’avanç en la construcció comuna.

1.2. La moneda única: avantatges i riscos

Tot i l’origen polític del projecte de la moneda única, els arguments

més utilitzats des de l’àmbit comunitari per justificar la unió monetària són

de caire econòmic. En aquest sentit, es tendeix a ressaltar que la UEM com-

portaria tres categories d’avantatges.
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En primer lloc, la moneda única eliminaria la incertesa que inevi-

tablement envolta sempre els tipus de canvi dins de l’àmbit dels Estats par-

ticipants, de manera que se suprimirien les primes de risc associades a 

l’existència de diverses monedes en un àrea econòmica i, per tant, es reta-

llarien de manera considerable els diferencials de tipus d’interès entre les

diferents economies. Les empreses i els consumidors d’un país amb moneda

feble, com és el cas d’Espanya, serien els més beneficiats per aquest descens

dels tipus d’interès nominals. Però, sobretot, un tipus de canvi estable afavo-

reix la inversió nacional i estrangera, estimula el comerç i optimitza la loca-

lització del treball i el capital, de manera que el benefici que es desprèn de

la supressió dels tipus de canvi s’estendria per tot el territori de la Unió, en

un procés dinàmic.

Una altra de les conseqüències directes de la UEM seria l’eliminació

dels costos per transaccions amb l’exterior, dins, és clar, de l’àmbit dels paï-

sos participants. Les transferències de fons entre diferents Estats impliquen

un cost gens menyspreable. En transaccions de volum reduït, poden repre-

sentar un percentatge elevat de l’operació i, en el cas de canvi de bitllets de

banc,el cost es multiplica. A tot això,cal afegir-hi els càrrecs i les comissions

bancàries i el cost que representen els retards i d’altres contingències pro-

vocades per les ineficàcies de l’actual sistema de pagaments intraeuropeus.

Una moneda única permetria que els costos associats a aquestes transac-

cions desapareixessin i que l’operativa fos la mateixa que es produeix dins

d’un Estat nacional. En particular, afavoriria les empreses amb un volum 

important d’operacions amb d’altres països de la Unió, simplificant la seva

operativa dins de l’àrea de tresoreria i alliberant recursos per a d’altres

necessitats. L’elevat volum de comerç intraindustrial existent en l’actualitat

entre els diferents països europeus i les polítiques de lliure competència

vigents permeten anticipar que aquests guanys es difondran per tota l’eco-

nomia i, en últim extrem, beneficiaran els consumidors.

Un altre argument convincent per impulsar la moneda única, tal com

es planteja la UEM, és la seva contribució a l’estabilitat de preus. Les teories
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Quadre 1.1

COSTOS DE TRANSACCIÓ ANUALS DEGUTS A LA NO EXISTÈNCIA
D’UNA MONEDA ÚNICA
Milers de milions d’ecus, 1990

Marge de l’estimació

Costos de transacció financers

Transferències bancàries 6,4 10,6

Bitllets de banc, euroxecs, xecs de
viatger, targetes de crèdit 1,8 2,5

Total 8,2 13,1

Costos interns 3,6 4,8

Reducció dels pagaments interfronterers 1,3 1,3

Total 13,1 19,2

Font: «One market, one money». Comissió Europea.

que en altres èpoques defenien els beneficis d’una inflació més o menys

moderada com a instrument per estimular i lubricar el creixement econòmic

en països en desenvolupament, avui en dia estan totalment desprestigiades.

El plantejament de la UEM parteix d’un banc central independent com-

promès a assolir l’estabilitat dels preus, a imatge del Bundesbank alemany.

Evidentment, la política monetària per si mateixa no és garantia suficient

d’estabilitat interna de preus si no va acompanyada d’un compromís paral·lel

del sector públic i de la resta d’agents econòmics. Però no hi ha cap dubte

que un Banc Central Europeu com el que es projecta exerciria un potent

poder dissuasiu sobre les tensions de preus. En aquest cas, les beneficiades

serien les economies amb una taxa d’inflació tradicionalment elevada, men-

tre que les economies amb un currículum més ortodox no percebrien els

esmentats avantatges. Així, els estalviadors i els inversors de les economies

inflacionistes no veurien disminuïts ni els seus guanys ni les seves plus-

vàlues per la deterioració de la moneda. Els pensionistes i els rendistes

dependents d’una renda fixa no veurien reduït el seu poder adquisitiu pel

mateix motiu. El finançament del deute públic es beneficiaria d’uns tipus
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nominals més baixos, en disminuir la taxa d’inflació, la qual cosa obre la pos-

sibilitat d’una menor pressió fiscal. Les empreses tindrien més incentius per

invertir a conseqüència d’un entorn macroeconòmic més estable i de la con-

solidació d’expectatives d’estabilitat, un bé preciós per al desenvolupament

de les economies. En conclusió, l’eficiència en l’assignació de recursos per

la via dels preus s’optimitzaria.

La pèrdua del tipus de canvi com a instrument

de política econòmica

El primer cost de la moneda única serà l’associat a la seva implanta-

ció pràctica. Caldrà fabricar una ingent quantitat de bitllets i de moneda

metàl·lica per substituir els actuals. El procés de substitució representa una

logística complexa i complicarà notablement les transaccions comercials

mentre es desenvolupi. Caldrà habituar els consumidors i les empreses a la

utilització de la nova unitat, la qual cosa precisa campanyes de difusió i de

conscienciació. Les empreses i els governs hauran d’adaptar els sistemes

informàtics, comptables i operatius a la nova moneda. S’haurà de modificar

els aparells que funcionin amb moneda –caixers automàtics, màquines

expenedores de begudes, etc.– Es tracta, en definitiva, d’uns costos directes

que es generaran durant els primers moments d’implantació de la nova uni-

tat monetària i que recauran sobre diferents agents econòmics. La seva

quantificació, en tot cas, no és gens fàcil, ja que hi intervenen elements molt

diversos i poden seguir-se criteris molt variats.

No obstant això, el cost que més preocupa de la UEM és la pèrdua del

tipus de canvi com a instrument de política econòmica nacional. En aquest

sentit, el tipus de canvi és utilitzat de dues formes. Una, com a via de restau-

ració de la competitivitat exterior perduda a causa d’una major inflació. Fins

a la meitat de la dècada dels vuitanta, per exemple, la inflació crònica que

patia l’economia espanyola i que deteriorava la capacitat exportadora de les

empreses es contrarestava mitjançant un lent retrocés en el tipus de canvi de

la pesseta. En una zona monetària única, el concepte d’inflació regional o
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nacional deixa de ser rellevant. Però és cert que,si l’esmentada regió –o Estat–

manté una taxa d’inflació regularment superior a la mitjana, aquesta pèrdua

de competitivitat no podrà ser compensada per mitjà d’una devaluació.

La segona utilització del tipus de canvi, en aquest sentit, serveix per

contrarestar les crisis específiques. Si una economia, per exemple, està espe-

cialitzada en un sector determinat –construcció naval, agricultura, turisme,

etc.– i per raons conjunturals la demanda global de l’esmentat sector cau i

provoca una crisi o shock diferencial específic, la devaluació del tipus de

canvi permet un descens dels preus d’exportació i facilita, per tant, l’ajust a

la crisi. Una cosa semblant succeeix quan el shock és d’oferta, és a dir, quan

una economia molt dependent del petroli, per exemple, es troba amb un

encariment sobtat d’aquest producte; la seva posició competitiva enfront

d’economies menys dependents de l’esmentada font energètica s’haurà

deteriorat. La devaluació de la moneda és una forma de restaurar la compe-

titivitat perduda.

La utilització del tipus de canvi com a instrument de política con-

juntural, no obstant això, és una mesura molt criticada. En primer lloc, les

devaluacions provoquen un encariment dels productes importats i afegei-

xen una prima de risc a les emissions de valors nacionals, de manera que la

competitivitat que es recupera per una banda s’escapa per l’altra i, al final,

no pot eludir-se l’ajust intern. Per això,cal acompanyar les devaluacions amb

l’aplicació de mesures adequades de política econòmica, perquè d’altra for-

ma els resultats poden ser molt negatius. En segon lloc, l’evidència històrica

referida a períodes temporals llargs mostra que a les economies desenvolu-

pades les estratègies de devaluació no aconsegueixen portar els països que

les practiquen a taxes de creixement de la renda superiors a les d’economies

estables.

A més a més, la possibilitat que es donin crisis econòmiques especí-

fiques en un país amb una economia de dimensió mitjana és cada cop més

remota. En primer lloc, perquè l’elevada integració dels sectors industrials fa
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que la major part de països importi i exporti a la vegada els productes de

moltes indústries, sigui en forma de components, d’articles semiacabats o de

producte final. L’esquema d’economies aïllades, cada una especialitzada en

diferents productes en funció dels seus avantatges comparatius,que amb fre-

qüència postula la teoria econòmica, ja no s’ajusta a la realitat, si és que algun

cop ha estat així. Difícilment una crisi sectorial tindrà un impacte decisiu en

un país concret. El fet que en els últims anys les economies d’Europa conti-

nental siguin sincròniques en els seus cicles reforça aquest argument. En

segon lloc, en una economia oberta i amb una unió monetària creïble, cal

esperar que les demandes laborals tinguin molt en compte el risc de provo-

car una situació anticompetitiva, la qual, atesa la impossibilitat de la deva-

luació, provocaria una crisi i acabaria induint a una situació d’atur.

D’altra banda, la utilització del tipus de canvi té importants limita-

cions. L’obertura de les economies i l’extraordinària mobilitat dels capitals

entre els països eliminen pràcticament tota la capacitat de gestió dels go-

verns en el curt termini sobre les monedes nacionals,en especial si el govern

o el banc central respectiu tracta d’anar en contra de la direcció del mercat.

I, el que és més important, en l’actualitat no és infreqüent que els

moviments de la moneda contradiguin la situació interna de l’economia; en

aquest sentit, la UEM tindria l’avantatge d’eliminar una categoria concreta de

shocks diferencials: els generats per una evolució anòmala del tipus de can-

vi. Aquest va ser el cas, per exemple, de la sobrevaloració de la pesseta

durant els anys 1988-1992. Cal recordar que durant aquesta etapa la pes-

seta es va comportar com una divisa forta, sotmesa a tensions alcistes, tot i

que la inflació interna era superior a la mitjana europea i que el desequilibri

de les finances públiques s’accentuava any rere any, de manera que, seguint

la pura lògica econòmica, la pesseta hauria d’haver seguit una via de deva-

luació. Dins de la UEM, l’episodi de fortalesa de la pesseta, i els seus efectes

negatius sobre la competitivitat de les exportacions, no s’hagués produït, ja

que la pesseta no hauria existit i la pujada dels costos interns hauria forçat

un altre tipus d’ajust en els paràmetres econòmics.
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Malgrat els arguments anteriors, la desaparició del tipus de canvi com

a últim recurs enfront d’una pèrdua de competitivitat exterior comporta un

risc rellevant. L’esmentada fortalesa de la pesseta entre 1987 i 1991, en un

context de creixents desequilibris interns, va acabar amb una abrupta deva-

luació de la divisa espanyola, que en pocs mesos va recuperar el nivell de

canvi real previ a l’etapa de fortalesa. L’esmentada devaluació va retornar la

competitivitat perduda a les empreses, tant a les exportadores com a les

dependents del mercat interior, perjudicades per les importacions a baix

preu. Si no hagués estat possible la devaluació, tot i que tardana, la destruc-

ció de teixit industrial hagués estat irreparable. Això planteja l’interrogant

de si els agents econòmics haurien actuat de forma coherent amb la lògica

de la unió monetària: reduint rendes, ajustant costos i estabilitzant l’equilibri

de les finances públiques. A més a més, la recuperació posterior de l’activi-

tat econòmica va recolzar precisament en les exportacions, aprofitant la bai-

xada del tipus de canvi, de manera que, en absència de devaluació, la reacti-

vació de l’economia s’hagués produït molt més lentament i amb un cost en

termes d’ocupació molt més elevat.

Els arguments en contra del pas a la moneda única, no obstant això,

cal matisar-los amb prudència, ja que la pertinença a la UEM exigeix, si més

no durant una fase inicial, una inflació molt propera a la del nucli i, a més

a més, comporta unes determinades condicions de convergència de les

finances públiques. L’aplicació d’una política monetària única i el control

que s’implantaria sobre el dèficit i el deute públic impedirien que la mala

experiència de la fase inicial de la pesseta dins del Sistema Monetari Euro-

peu pogués repetir-se. És a dir, la UEM comporta una estabilitat macro-

econòmica decisiva a l’hora de valorar la seva aplicació en una regió con-

creta.

Per acabar, cal tenir en compte les conseqüències d’una UEM orto-

doxa i rigorosa, que segueixi el model alemany. Això significa que, en prin-

cipi, la moneda única serà una divisa forta enfront de la resta i que, per tant,

les economies que s’hi vinculin sense una capacitat competitiva, tecnològi-
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Gràfic 1.1
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ca i comercial a l’estil d’Alemanya, com seria el cas d’Espanya, estan davant

d’un repte molt més important que les economies que ja actualment es tro-

ben més en l’òrbita de la influència del marc. Això podria arribar a ser una

situació conflictiva tant en el cas que el nucli de països de la Unió que inte-

grin la UEM sigui reduït i quedin fora d’ella economies grans (Itàlia, Regne

Unit, Espanya) amb tipus de canvi amb tendència a depreciar-se en relació

amb la moneda única, com en el cas que, un cop integrades totes les econo-

mies de la Unió, sorgeixin divergències a l’hora d’orientar la política monetà-

ria i de canvi, atesa la important diversitat de realitats econòmiques dins de

la Unió.

L’ajust econòmic en la Unió Monetària

La pèrdua del tipus de canvi com a instrument de política econòmi-

ca, en qualsevol cas, haurà de tenir-se present per part de tots els sectors

socials a l’hora d’afrontar una crisi específica o una pèrdua de competitivi-

tat en relació amb la resta d’economies que formen part de la moneda úni-

ca. Quan dins d’un mateix Estat es produeix una crisi regional, o un shock

diferencial, hi ha tres vies de reequilibri que faciliten l’ajust necessari. La

primera via és la transferència de fons públics a la regió per pal·liar els efec-

tes de la crisi i atenuar-ne les conseqüències negatives; es tracta dels paga-

ments en concepte de subsidi d’atur, els plans de jubilació anticipada, els

ajuts directes a empreses, els plans d’ocupació col·lectiva, les obres públi-

ques, etc. La segona via és la mobilitat del treball i de la inversió: la crisi d’o-

cupació de la regió,per exemple,obliga els treballadors a buscar treball fora

del seu lloc d’origen. La tercera via és la flexibilitat dels preus dels factors:

els salaris, els preus del sòl i els lloguers baixen en cas de crisi, de manera

que l’abaratiment dels costos, a mitjà termini, permet atreure noves inver-

sions i generar una recuperació de l’activitat econòmica. La transferència de

fons públics és típica dels països europeus; als Estats Units, en canvi, pre-

domina la mobilitat i la flexibilitat del preu dels recursos productius en els

processos d’ajust.
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Doncs bé, dins de la UEM, l’ajust per la via de la transferència per

rendes o per la mobilitat del treball gairebé no serà possible. En el primer

cas, com ja s’ha esmentat, la capacitat de mobilització de rendes del pres-

supost comunitari és molt limitada. L’esforç en el creixement dels fons

estructurals en els últims anys ha estat important, però no és previsible que

assoleixi, ni de bon tros, la capacitat de transferència de rendes que qualse-

vol pressupost nacional europeu té en l’actualitat. Pel que fa a la mobilitat

del factor treball, si la situació de les economies europees es ja d’entrada

sensiblement inferior a la nord-americana, la mobilitat intraeuropea és pràc-

ticament insignificant. A les tradicionals resistències a canviar de residència

s’hi afegeixen, a nivell intraeuropeu,els problemes que representen les dife-

rents llengües, la disparitat de costums, la validació de l’experiència profes-

sional anterior, els diferents entorns culturals, les rigideses del mercat de

l’habitatge, etc.

Per tant, la via d’ajust d’un país participant en la moneda única durant

les conjuntures adverses haurà de ser la flexibilitat dels preus dels factors

productius. Però tampoc dins d’aquest camp els diferents països de la Unió

Europea, en especial a l’Europa continental, es caracteritzen per la seva

capacitat d’adaptació. La rigidesa del mercat laboral i de la formació dels

preus dels béns i serveis és un aspecte sense resoldre de la realitat econò-

mica europea i, per tant, planteja importants interrogants sobre l’efecte final

que pot tenir el pas a la moneda única.

1.3. Els perills de la transició

Segons el que hem vist fins ara, ¿superen els avantatges de la UEM

els seus inconvenients? La resposta probablement no és fàcil. Els seus cos-

tos poden arribar a ser elevats a les economies resistents a l’acceptació

del paper dels mercats desregulats, amb rigideses en la fixació de preus i

salaris i amb limitacions en el desenvolupament de la competència en tots

els àmbits. És a dir, els inconvenients són rellevants, especialment en la
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mesura que una economia sigui incapaç d’adaptar-se a les canviants con-

dicions dels mercats. Però, en qualsevol cas, des d’un punt de vista global,

l’equació mercat interior + UEM és superior a l’actual equació mercat

interior + SME. Per la mateixa raó, ningú assenyat ha plantejat mai tros-

sejar el dòlar dels Estats Units en tants dòlars com estats nord-ameri-

cans, amb polítiques econòmiques i de canvi independents. No és una

conclusió contundent; és cert que, des del punt de vista econòmic,

la situació actual podria mantenir-se sense fer perillar el gran mercat in-

terior. El projecte econòmic comunitari pot desenvolupar-se i aprofun-

dir-se amb l’actual SME. La qüestió és que la UEM, amb tots els seus ris-

cos, constitueix una situació òptima per desenvolupar i consolidar el

mercat únic.

Però, si sobre el paper la moneda única és desitjable en la situació

actual, en la pràctica assolir la UEM no constitueix una tasca senzilla. La tran-

sició de quinze monedes nacionals a una única moneda no és una qüestió

fàcil, sinó tot el contrari. Es tracta d’eliminar les monedes nacionals de for-

ma irreversible, determinant un coeficient de conversió de cada una amb la

moneda única, i de crear una única autoritat monetària central. I tot això,

com ja s’ha esmentat, sense una unificació política, un fet sense precedents

històrics.

Un mal disseny de la transició pot fer fracassar tot el projecte. ¿Com

s’ha de fer la transició? ¿D’un dia per l’altre? ¿Per un procés definit d’etapes

i fases? ¿Per un procés obert,al qual puguin integrar-se les economies que ho

desitgin? Es tracta d’una polèmica ja antiga en el marc del pensament mone-

tari europeu, a la qual, en no haver-hi precedents d’un procés similar, no és

fàcil trobar una solució idònia.

Una transició ràpida de les monedes nacionals a la moneda comuna

no sembla factible, atesa la gran complexitat del procés. La posada en marxa

de tot l’entramat jurídic, la necessitat d’assegurar la informació, l’acceptació

col·lectiva de la nova unitat i la conveniència d’un mínim rodatge del nou
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signe monetari als mercats desaconsellen les presses. La unificació alemanya

de 1991 podria ser un exemple de transició ràpida, però es tracta d’un cas

no comparable a causa de l’existència d’un únic poder polític i d’unes cir-

cumstàncies històriques molt especials.

Un procés pausat, reglat i condicionat pot semblar a primera vista

més racional. En la pràctica,no obstant això,presenta problemes importants.

En concret,una transició d’aquest estil corre el risc que,entre el moment del

seu disseny i l’etapa final, els esdeveniments modifiquin l’entorn o les con-

dicions particulars fins a un punt que s’invalidi parcialment o totalment l’es-

quema. Això va ser el que va succeir, precisament, amb el Pla Werner (1) al

començament dels anys setanta i és,en part,el que està succeint amb la UEM

en l’actualitat, que, com veurem més endavant, és un procés que, si culmina

tal com està previst, haurà durat uns 12 anys.

Una alternativa al sistema d’etapes seria fixar metes a la carta, és a

dir, un procés en què les etapes no tindrien per què estar coordinades. Els

països disposats podrien participar en els estadis que consideressin conve-

nients, mentre que la resta es quedaria al marge. El nucli més avançat aniria

progressant fins a assolir la integració monetària. Un plantejament d’aquest

estil és el que es va intentar seguir durant els anys setanta amb l’acord de flo-

tació conjunta de monedes (la serp comunitària (1)), però els seus resultats

van ser totalment decebedors.

D’altra banda, també ha estat objecte de polèmica si l’harmonització

de les polítiques econòmiques ha d’assolir-se abans o després de la unifica-

ció monetària. Tradicionalment, dues escoles de pensament han mantingut

posicions diferents. Els monetaristes, amb França al capdavant, són partida-

ris d’imposar de forma immediata uns tipus de canvi fixos i totes aquelles

mesures necessàries per fer realitat una moneda única, fins i tot els controls

de canvis. Un cop aconseguida la zona monetària comuna, l’harmonització i
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(1) Veure apartat 2.3.

la coordinació de les polítiques econòmiques vindrien com a conseqüència

natural i inevitable. ¿Per què, doncs, fer l’esforç d’assolir uns objectius de

convergència si, un cop aconseguida la unió, aquesta convergència aparei-

xerà automàticament? En una autèntica unió monetària, la inflació pot diver-

gir poc entre les diferents regions. Fins i tot en el cas de desviacions en els

dèficits i en el deute públic, és més fàcil la seva reducció dins d’una unió

monetària, ja que els tipus d’interès seran més baixos i, per tant, la carga

anual d’interessos serà menor.

Els economistes, en canvi, postura definida principalment per Ale-

manya,consideren que és imprescindible assolir prèviament l’harmonització

de les polítiques econòmiques i la llibertat de moviment de capitals. Així, la

unió monetària seria la culminació del procés de coordinació i de con-

vergència de les economies. Si, al contrari, s’admet a la Unió qualsevol país

candidat, al marge del seu nivell d’inflació o de dèficit públic, o es prescin-

deix del grau de rigor aplicat en la seva política econòmica, el resultat seria

una unió monetària feble,poc cohesionada,que correria el risc de trencar-se

i a la qual els mercats financers no atorgarien la seva confiança. En el disseny

de la transició del Tractat de Maastricht, predomina aquest últim planteja-

ment i s’han fixat uns paràmetres (els criteris de convergència) que prete-

nen garantir un grau suficient d’harmonització de les economies que acce-

deixin a la moneda única.(1)

Cal assenyalar, per acabar, un enfocament diferent del problema de la

transició: el que planteja la creació d’una moneda paral·lela. Es tracta d’im-

plantar una nova moneda europea que comptaria amb una base d’or i de

divises nacionals i que seria gestionada per un banc central independent

com a moneda forta, amb un poder adquisitiu constant i estable. Els marges

de fluctuació entre les diferents monedes nacionals i entre les monedes

nacionals i l’europea s’anirien reduint fins a la seva eliminació. Els avantatges

de la moneda europea la farien dominant, de manera que aniria desplaçant
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les monedes nacionals i es convertiria, al final, en la moneda única. Es tracta

d’un enfocament pragmàtic i simple, però no sense problemes a l’hora de la

seva engegada i sobre el qual no existeixen experiències concretes.
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II. EL CAMÍ CAP A LA INTEGRACIÓ MONETÀRIA

2.1. Els primers passos en la cooperació
monetària europea

El primer exemple remarcable de cooperació monetària a Europa 

es remunta a l’any 1950, quan els membres de l’Organització Europea de

Cooperació Econòmica (OECE) (1) van crear la Unió Europea de Pagaments.

Vinculada a l’establiment del Pla Marshall, el seu objectiu era aconseguir 

un sistema multilateral de pagaments. El problema d’aquells anys era l’es-

cassetat de divises que patien les arruïnades economies del continent, escas-

setat que, unida a la no-convertibilitat de les diferents monedes, representava

un obstacle insalvable per al desenvolupament dels intercanvis comercials i,

per tant, per al desenvolupament econòmic. Com la funció primordial de la

Unió era facilitar les operacions de compensació monetària entre bancs cen-

trals, va ser necessari utilitzar una unitat de compte comuna, definida de for-

ma idèntica a la del dòlar dels Estats Units, el principal mitjà de pagament i

actiu de reserva internacional. Aquesta unitat de compte es va continuar uti-

litzant, sota d’altres denominacions i en diferents àmbits, fins a la creació de

l’ecu el 1979.

El 1958 la Unió Europea de Pagaments va assolir el seu objectiu i va

ser dissolta. Al mateix temps, no obstant això, va entrar en vigor l’Acord

Monetari Europeu, dins de l’àmbit de l’OECE. La finalitat d’aquest Acord era

prosseguir i estimular la cooperació monetària: facilitar els pagaments, con-

cedir crèdits per estabilitzar les balances de pagaments, estabilitzar els tipus

de canvi i efectuar ajustaments multilaterals.

L’any 1958 també va entrar en vigor el Tractat de Roma,pel qual s’ins-

tituïa la CEE entre França, la República Federal d’Alemanya, Itàlia i els tres

(1) Antecessora de l’actual Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, OCDE.
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països del Benelux. L’esmentat Tractat no feia cap referència a una política

monetària comuna, a una zona monetària diferenciada o a una moneda euro-

pea. Les úniques referències monetàries eren les al·lusions als moviments de

capital i a la balança de pagaments. Certament, el Tractat s’orientava bàsica-

ment a la consecució d’una unió aranzelària i a la unificació del conjunt de

polítiques econòmiques més vinculades a aquesta unió. Només l’article 105

establia la creació d’un Comitè Monetari de caràcter consultiu destinat a

seguir i a elaborar dictàmens sobre la situació monetària i financera i sobre

el règim de pagaments entre Estats membres.

L’absència d’al·lusions a la qüestió monetària era perfectament cohe-

rent amb la situació del moment. No tenia cap sentit crear una zona monetà-

ria aïllada del dòlar d’EUA. L’ordre monetari internacional de la postguerra,

establert en els acords de Bretton Woods de 1944, va proporcionar durant

molts anys el marc d’estabilitat necessari per al desenvolupament de les eco-

nomies occidentals. El dòlar era la divisa central del sistema monetari in-

ternacional i mantenia una paritat fixa amb l’or. La resta de monedes estava

vinculada al dòlar mitjançant unes paritats fixes (s’admetia un petit marge de

fluctuació per permetre l’ajust dels canvis). El baix volum del comerç exte-

rior i l’escassa importància de les transaccions financeres internacionals faci-

litaven la gestió del tipus de canvi per part de les autoritats nacionals, les

quals, a més a més, solien comptar amb un arsenal important de mesures de

control de canvis.

Les monedes europees, a més a més, amb prou feines sortien de la

situació de precarietat de la postguerra i no estaven recolzades sobre econo-

mies potents. L’única moneda europea amb pes específic dins de l’entramat

internacional era la lliura esterlina,per bé que en franca decadència; en qual-

sevol cas, però, el Regne Unit s’havia automarginat de la creació de les tres

comunitats europees i havia fundat al gener de 1960 l’Associació Europea de

Lliure Comerç. El marc alemany,per la seva banda,era un nounat, ja que s’ha-

via creat el 1948, i l’economia alemanya estava molt lluny de l’actual paper

preponderant dins del continent. L’escassetat de les reserves de divises de la



resta d’Estats comunitaris feia inviable qualsevol projecte monetari aïllat. En

definitiva, no era concebible per a la CEE la creació d’un sistema monetari

independent al marge del dòlar i de la lliura.

Les primeres propostes d’integració monetària

Malgrat tot, després de les revaluacions del marc alemany i del florí

holandès al març de 1961,es va fer patent la necessitat de coordinar les deci-

sions que afectessin els tipus de canvi. La Comissió, fins i tot, va elaborar una

proposta per assolir una unió monetària mitjançant una sèrie d’etapes. Però

l’escassa urgència del procés resulta evident en el fet que fins a l’any 1964

no es van concretar mínimament les esmentades intencions en crear-se el

Comitè de Governadors de Bancs Centrals, el Comitè Pressupostari i el

Comitè de Política Econòmica a Mitjà Termini. De fet, durant aquest període

l’atenció estava centrada en la reforma del sistema monetari internacional,

del qual ja s’intuïen els futurs problemes.

Així i tot, el tema estava sobre la taula i, al final de la dècada dels sei-

xanta, van sorgir les primeres propostes institucionals per estrènyer la ges-

tió econòmica, monetària i canviària. Al febrer de 1969, la Comissió va pre-

sentar el Pla Barre,denominat així pel paper destacat que va jugar en la seva

elaboració el comissari Raymond Barre, futur primer ministre del Govern

francès amb Giscard D’Estaing. Entre d’altres disposicions per coordinar les

polítiques econòmiques, es pretenia establir mecanismes d’ajuda financera

als Estats membres amb problemes de desequilibris externs, passar de la

consulta a l’acord mutu en les decisions de canvi de paritats de les monedes

i arribar a suprimir completament els marges de fluctuació entre les mone-

des europees. Tot això dins d’un esquema de tres etapes, mitjançant el qual

s’havia d’arribar a una autèntica unió monetària.

En aquells moments, la situació monetària europea s’estava deterio-

rant ràpidament. Pocs mesos després de la presentació del Pla Barre,a l’agost

de 1969,el franc francès es va devaluar un 11,1%,com a culminació de la cri-

si política i econòmica generada per la revolta estudiantil de maig de 1968.
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A l’octubre de 1969, la pressió alcista del marc alemany va desembocar en

una revaluació del 9,3%. La disfunció monetària de les dues economies que

formaven el nucli i l’eix de la integració europea, en el moment que culmi-

nava la unió aranzelària i s’engegava plenament la política agrícola comuna,

va encendre el senyal d’alarma. Al desembre de 1969, durant la cimera cele-

brada a la Haia, el Consell va acordar la creació d’una autèntica unió monetà-

ria i es va encarregar al primer ministre luxemburguès Pierre Werner l’ela-

boració d’un pla per accedir-hi.

L’Informe Werner, presentat a l’octubre de 1970, plantejava assolir la

unió monetària total el 1980. Aquesta unió monetària recolzaria en tres pun-

tals bàsics: 1) una moneda única o, alternativament, la convertibilitat total a

canvis fixos i immutables de les monedes europees; 2) creació d’un Fons

Europeu de Cooperació Monetària (FECOM) per a la gestió de les reserves a

nivell comunitari i la centralització de la política monetària; 3) transferència

de les competències necessàries al nivell comunitari. Al març de 1971,

durant la conferència d’Hamburg, es va aprovar una resolució que planteja-

va el Pla Werner en dues etapes. La primera, de 1971 a 1974, tractaria de

reforçar la coordinació de polítiques econòmiques, la lliure circulació de

capitals i la disminució dels marges de fluctuació de les monedes. A la sego-

na, de 1974 a 1980, s’arribaria a la plena unió monetària.

No va poder ser. El sistema monetari internacional es va enfonsar

abans que els plans comunitaris poguessin reeixir. A l’abril de 1971, el pre-

sident Nixon va anunciar la suspensió de la convertibilitat del dòlar en or

(convertibilitat a la qual únicament podien accedir els bancs centrals),

davant de la pressió insostenible que patia la divisa nord-americana. Al de-

sembre del mateix any, pels acords adoptats a l’Institut Smithsonià de Wash-

ington, es va decidir devaluar el dòlar i ampliar la fluctuació admesa de les

monedes en relació amb la divisa nord-americana fins al ±2,25% des del ±1%

anterior. Això significava que entre dues monedes comunitàries la fluctuació

mútua podia allunyar-se fins a un 4,5% i, sota circumstàncies extremes,podia

assolir el 9%. Des d’aquest costat de l’Atlàntic, es va jutjar que una banda tan



àmplia feia perillar l’estabilitat del mercat comú i es va disposar la creació

d’un mecanisme que reduís els marges de fluctuació.

La “serp” dels anys setanta

El 10 d’abril de 1972 es va signar l’Acord de Basilea, pel qual les

monedes europees havien de limitar la seva fluctuació màxima al 2,25%. Es

tractava d’un conveni entre els bancs centrals dels Estats membres, és a dir,

no tenia categoria de decisió comunitària. Aviat se’l va conèixer com la serp

monetària, pel rastre sinuós –en relació amb el dòlar– que la constel·lació

de monedes comunitàries deixava al llarg del temps. Es pretenia que l’Acord

de Basilea fos una primera aplicació del Pla Werner. Fins i tot a l’abril de

1973 es va crear el FECOM per coordinar l’aplicació de l’acord. Però la ines-

tabilitat monetària internacional era massa violenta i ja al febrer de 1973 es

va produir la segona devaluació del dòlar i les monedes van abandonar en la

pràctica el sistema de paritats fixes i van entrar en una flotació generalit-

zada.

Per agreujar la situació, la crisi provocada per la quadriplicació del

preu del barril de petroli va trobar respostes dispars de política econòmica

entre els diferents Estats comunitaris i va provocar una tendència a la

divergència en unes economies insuficientment integrades. La serp, víctima

d’aquesta situació, no va funcionar de manera adequada; monedes fonamen-

tals com el franc francès, la lliura esterlina o la lira italiana no van poder man-

tenir la seva permanència dins de la serp. Al final dels anys setanta va quedar

reduïda a una zona marc, és a dir,una zona formada únicament pel marc ale-

many i per les monedes més vinculades a la divisa alemanya: les del Benelux

i la corona danesa.

La serp havia fracassat, però la necessitat que l’havia generat seguia

plenament vigent. La creixent necessitat de garantir l’estabilitat entre les

monedes comunitàries va fer que, al final dels setanta, es reactivés l’objectiu

de la unió monetària. Es va considerar que l’esmentat fracàs havia estat pro-

ducte, a més de la complicada situació internacional, de les deficiències tèc-
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niques del seu disseny i de l’escassa coordinació de les polítiques nacionals.

El Consell Europeu, liderat pel tàndem Giscard D’Estaing-Helmut Schmidt va

impulsar un nou pas endavant i el resultat va ser l’actual Sistema Monetari

Europeu (SME), que va començar a funcionar el 13 de març de 1979.

2.2. El Sistema Monetari Europeu

En relació amb la serp, l’SME creava l’ecu, unitat monetària europea,

definida com a cistell de les monedes participants;ampliava el marge de fluc-

tuació de les monedes; instaurava un indicador de divergència,que permetia

identificar la situació individual de cada moneda, i ampliava els mecanismes

de suport financer. Cal assenyalar que es considerava que aquestes disposi-

cions corresponien a la primera fase de l’SME. En una segona fase, aviat total-

ment oblidada, es pretenia avançar decisivament cap a la unió mone-

tària.

Quadre 2.1

COMPOSICIÓ DE LA CISTELLA DE L’ECU
Unitats de moneda nacional en un ecu

3-03-79 17-09-84 21-09-89

Marc alemany 0,828 0,719 0,6242

Franc francès 1,15 1,31 1,332

Florí holandès 0,286 0,256 0,2198

Franc belga 3,66 3,71 3,301

Franc luxemburguès 0,14 0,14 0,13

Lira italiana 109 140 151,8

Corona danesa 0,217 0,219 0,1976

Lliura irlandesa 0,00759 0,00871 0,008552

Lliura esterlina 0,0885 0,0878 0,08784

Dracma grega 1,15 1,44

Pesseta espanyola 6,885

Escut portuguès 1,393

Font: Eurostat.



El nucli bàsic de l’SME és el mecanisme de canvis i intervenció

(MCI). Mitjançant aquest mecanisme, els bancs centrals es comprometen a

intervenir il·limitadament en els seus respectius mercats de canvi per impe-

dir que els canvis bilaterals superin les bandes establertes. L’amplada normal

de les bandes era del 4,5% (2,25% per dalt o per sota de la paritat bilateral

declarada), tot i que s’admetia una banda del 12% (±6%) per a les monedes

amb dificultats o en període d’adaptació. Normalment, no s’havia d’arribar al

límit de la banda. Les autoritats responsables de la moneda culpable de la des-

viació, identificada gràcies a l’indicador de divergència, havien d’actuar amb

antelació per evitar tensions(1) i, arribat el cas, havien d’acceptar una modifi-

cació de paritat. Els mecanismes financers proporcionaven el suport neces-

sari als bancs centrals o a les autoritats monetàries en els moments crítics.

Durant els seus primers anys, l’SME va funcionar raonablement com

un sistema de canvis fixos però ajustables i va aconseguir consolidar una zona
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(1) L’SME no és gaire precís pel que fa a aquest punt. Únicament assenyala que quan l’indicador de divergència d’una
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de relativa estabilitat monetària enfront de les fortes oscil·lacions del dòlar.

L’MCI va engegar amb les monedes dels sis països fundadors de les comuni-

tats europees i amb la lliura irlandesa i la corona danesa. La lira va adoptar la

banda del ±6%, a causa de la menor estabilitat de l’economia italiana, mentre

que la resta va adoptar les bandes estretes. La pesseta s’hi va adherir al juny de

1989,la lliura esterlina a l’octubre de 1990 i l’escut portuguès a l’abril de 1992.

Quadre 2.2

REALINEAMENTS DE LES PARITATS 
EN EL SISTEMA MONETARI EUROPEU

Franc belga/ Corona Marc Escut Franc Florí Lliura Lira Pesseta Lliura
luxemburguès danesa alemany portuguès francès holandès irlandesa italiana espanyola esterlina

24-09-79 – –3,00 +2,00 * – – – – * *

30-11-79 – –5,00 – * – – – – * *

23-03-81 – – – * – – – –6,00 * *

05-10-81 – – +5,50 * –3,00 +5,50 – –3,00 * *

22-02-82 –8,50 –3,00 – * – – – – * *

14-06-82 – – +4,25 * –5,75 +4,25 – –2,75 * *

21-03-83 +1,50 +2,50 +5,50 * –2,50 +3,50 –3,50 –2,50 * *

22-07-85 +2,00 +2,00 +2,00 * +2,00 +2,00 +2,00 –6,00 * *

07-04-86 +1,00 +1,00 +3,00 * –3,00 +3,00 – – * *

04-08-86 – – – * – – –8,00 – * *

12-01-87 +2,00 – +3,00 * – +3,00 – – * *

08-01-90 – – – * – – – –3,68 – –

14-09-92 +3,50 +3,50 +3,50 +3,50 +3,50 +3,50 +3,50 –3,50 +3,50 +3,50

17-09-92 – – – – – – – * –5,00 *

23-11-92 – – – –6,00 – – – * –6,00 *

01-02-93 – – – – – – –10,00 * – *

14-05-93 – – – –6,50 – – – * –8,00 *

06-03-95 – – – –3,50 – – – * –7,00 *

Nota: (*) No participa en el mecanisme de canvis.
Font: Eurostat.

Així i tot, els realineaments de paritats van ser bastant freqüents (11

entre 1979 i 1987), amb una permanent tendència del marc alemany i de les

monedes de la seva òrbita a apreciar-se, enfront de la tendència contrària de



Paradoxalment, l’ecu ha tingut un notable èxit al mercat financer, un

camp no previst pels acords inicials de l’SME. Impulsat en un principi per

institucions comunitàries com el Banc Europeu d’Inversions com a instru-

ment de cobertura de risc de tipus de canvi, el seu ús com a moneda de

referència al mercat internacional de valors es va estendre ràpidament i es

va situar per darrere del dòlar i del ien el 1991 en termes de volum d’emis-

sió de bons. L’ecu utilitzat en les transaccions financeres privades no té una
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la lira italiana i el franc francès. El marc alemany,precisament,va consolidar la

seva posició d’àncora de sistema i de moneda dominant gràcies a la potència

de l’economia germana i a la política invariablement ortodoxa del Bundes-

bank. En aquest sentit, l’SME no va funcionar com s’esperava, ja que el marc

alemany va usurpar el paper de moneda europea reservat a l’ecu en el disseny

inicial. L’ecu es va convertir en una simple unitat comptable, amb un ús pràc-

tic limitat a la compensació de posicions dels diferents bancs centrals.
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altra vinculació amb l’ecu oficial que la seva definició, és a dir, la ponderació

del cistell de monedes que el formen, de manera que la manca de cobertura

institucional –mecanismes de pagaments i compensació– li ha impedit con-

vertir-se en una autèntica moneda europea.

Quadre 2.3

PRINCIPALS MONEDES DE DENOMINACIÓ
Composició relativa en percentatge

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Emissions internacionals d’obligacions

Dòlar nord-americà 45,9 33,3 29,7 36,9 35,9 37,5 39,5 42,9

Ien japonès 8,7 13,5 12,6 11,2 9,6 13,3 12,6 8,8

Ecu 5,6 8,1 11,1 6,8 1,6 2,0 1,7 0,7

Lliura esterlina 8,4 9,5 8,8 7,6 10,8 8,8 5,9 8,8

Dòlar canadenc 4,6 2,7 7,2 4,7 6,4 3,6 0,7 1,0

Franc suís 8,7 10,5 7,1 5,8 6,1 4,8 5,6 3,3

Marc alemany 7,5 8,3 7,1 10,4 11,8 7,8 15,5 14,0

Franc francès 2,4 4,3 6,1 7,5 8,7 7,0 2,8 6,4

Lira italiana 1,6 2,4 3,2 2,5 3,1 5,5 3,8 4,9

Franc luxemburguès 0,8 2,0 1,9 1,7 0,7 2,6 2,9 1,2

Dòlar australià 2,3 2,2 1,4 1,5 0,8 1,8 2,3 1,4

Florí holandès 1,1 0,6 1,1 2,0 2,6 3,0 3,2 2,9

Pesseta espanyola 1,0 0,7 1,0 0,5 0,8 0,5 0,9 1,3

Altres 1,4 1,9 1,7 0,9 1,1 1,8 2,6 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Préstecs sindicats internacionals

Dòlar nord-americà 70,0 58,9 84,5 75,4 81,0 80,7 76,8 74,3

Ecu 4,9 8,7 3,9 15,0 6,4 3,9 3,8 0,2

Lliura esterlina 11,3 17,5 4,2 1,9 2,2 8,6 11,7 12,6

Franc francés ... ... ... 0,7 1,9 1,6 1,5 4,8

Marc alemany 3,5 6,7 2,1 1,8 3,2 1,1 4,1 4,5

Ien japonès 5,3 1,7 1,1 1,4 0,7 0,2 0,2 0,2

Franc suís 0,4 0,1 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,5

Altres 4,6 6,4 3,6 3,5 4,2 3,8 1,8 2,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: OCDE i elaboració pròpia.



Quadre 2.4

MERCATS FINANCERS EN ECUS
Saldos a final de període en milers de milions d’ecus

1991 1992 1993 1994 1995

III Trim. III Trim. III Trim. III Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

Bons, dels quals: 130,3 124,5 125,4 119,1 111,7 110,8 110,1 109,5

– Internacionals 86,3 78,2 69,1 62,5 55,7 53,6 51,8 50,1

– Nacionals 44,0 46,3 56,3 56,6 56,0 57,2 58,3 59,4

Lletres del Tresor (nacionals) 6,9 8,3 4,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Paper comercial i pagarés 8,6 6,5 6,4 8,2 9,3 8,8 9,0 9,9

Préstecs bancaris estimats 67,5 66,6 59,9 57,3 55,9 53,2 51,0 –

Volum de mercat estimat 193,3 185,9 176,4 168,1 160,4 156,3 153,6 –

Actius bancaris,
dels quals: 198,0 196,0 178,4 164,5 153,1 144,3 141,6 –
Enfront d’agents

no bancaris 61,6 61,0 55,6 52,6 50,0 48,4 46,5 –

Passius bancaris,
dels quals: 200,7 191,9 174,7 157,7 148,3 140,2 136,5 –
Enfront d’agents

no bancaris 34,9 30,9 27,1 23,1 24,6 22,6 21,0 –

Promemòria:

Tinences d’ecus privats
dels bancs centrals 18,9 19,1 24,0 23,3 19,9 20,0 21,8 22,8

Negociació de títols
en ecus 1.473,6 333,6 402,0 479,6 474,1 422,9 392,5 418,5

% sobre el total de

negociació en totes

les divises 13,3 6,1 6,9 7,4 5,3 4,8 4,1 4,3

Font: IME.

D’altres elements del Sistema tampoc no han funcionat tal com pre-

veia el disseny primitiu. Per exemple, l’ús de l’indicador de divergència va

ser pràcticament abandonat i la solidaritat dels diferents bancs centrals a

l’hora d’intervenir il·limitadament quan els canvis de mercat assolissin els

límits establerts per les bandes de fluctuació es va materialitzar en molt

poques ocasions. En la pràctica, les monedes febles han hagut d’afrontar els

seus problemes en solitari. Pel que fa als mecanismes de suport financer, el

seu ús ha estat també molt limitat.
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Tot això, però, no obsta per reconèixer que durant els anys vuitanta

l’SME, a més d’afavorir una certa zona d’estabilitat canviària, va estimular la

coordinació de les polítiques econòmiques, va consolidar la cooperació

entre bancs centrals i va permetre una valuosa convergència entre els dife-

rents països en termes d’inflació i de tipus d’interès.

2.3. La consolidació de l’objectiu de la Unió
Econòmica i Monetària

Entretant, cap a la meitat dels anys vuitanta, la conjuntura econòmica

recobrava el seu pols després d’una llarga etapa d’estancament. Això va faci-

litar la reactivació dels projectes d’integració,el més important dels quals era

el del mercat interior, que havia de dur el Mercat Comú a convertir-se el

1992 en un autèntic mercat únic amb lliure circulació de mercaderies, ser-

veis i factors productius. A l’Acta Única Europea, que, com ja s’ha indicat en

el capítol anterior, havia de donar suport jurídic al pla del mercat interior, es

va apuntar una tímida perspectiva d’unificació econòmica i monetària, on

s’esmentava explícitament l’SME i l’ecu. I de nou es va reprendre l’antic pro-

jecte d’assolir una unió econòmica i monetària, aprofitant l’èxit de l’SME i

recolzant en el pas decisiu que per a la unió econòmica representava el mer-

cat interior: lliure circulació de capitals i espai financer europeu. Així, el

1988 es va posar en marxa un comitè presidit pel President de la Comissió,

Jacques Delors,destinat a establir les bases del procés que havia de culminar

al Tractat de Maastricht.

L’Informe Delors

El treball resultant, presentat a l’abril de 1989 com a Informe Delors,

era en el fons una actualització de l’Informe Werner, ja que el plantejament

de base era molt similar. Establia un horitzó –aquest cop sense data fixa– de

fixació irreversible de tipus de canvi i de creació d’una moneda única, amb

un banc central que gestionés la política monetària i una estreta coordinació

de les polítiques econòmiques. Tot això en un entorn definit per la unió
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econòmica que havia d’aconseguir-se gràcies a l’aplicació de l’Acta Única. A

l’igual que l’Informe Werner, l’Informe Delors postulava una transició a la

UEM per etapes, tres en aquest cas:

1a L’objectiu de la primera etapa seria aconseguir la màxima convergència

econòmica estrenyent la coordinació de les polítiques econòmica i

monetària. En el camp econòmic,es tractaria de completar el mercat inte-

rior (eliminació de les barreres físiques, tècniques i fiscals), augmentar els

recursos dels fons estructurals i reforçar els mecanismes de coordinació

de les polítiques econòmiques. En l’àmbit monetari, s’hauria d’assolir un

espai financer europeu (lliure circulació de capitals i de serveis finan-

cers), incloure totes les monedes en el mecanisme de canvis de l’SME i

redefinir les funcions del Comitè de Governadors de Bancs Centrals. S’es-

tableix la data de l’1 de juliol de 1990 per iniciar aquesta etapa i es sug-

gereix que, abans de passar a la segona etapa, es revisi el Tractat de Roma

per disposar de l’adequada base jurídica per a la reforma.

2a Un cop aprovat el nou Tractat, la segona etapa serviria per preparar l’es-

tructura i els organismes bàsics de la UEM, revisant les institucions exis-

tents i creant les necessàries. Pel que fa a l’àmbit econòmic, el Parlament,

el Consell de Ministres, el Comitè Monetari i la Comissió reforçarien la

seva acció en el camp del mercat únic, en la política de competència, en

les polítiques regionals i estructurals i, especialment, en la política macro-

econòmica. En el camp monetari, es crearia el Sistema Europeu de Bancs

Centrals (SEBC), el qual, recollint les competències de diversos comitès i

subcomitès, començaria a preparar el pas a una futura política monetària

única i emetria orientacions generals de política monetària destinades a

les autoritats nacionals. L’SEBC utilitzaria part de les reserves dels bancs

centrals nacionals per efectuar intervencions als mercats de canvis i, fins

i tot, exerciria funcions reguladores en l’àmbit monetari i bancari. Durant

aquesta etapa, els marges de fluctuació de les monedes dins del mecanis-

me canviari de l’SME s’anirien estrenyent, reduint-se a zero en el moment

de passar a la tercera etapa.



3a La tercera i definitiva etapa començaria amb la decisió de fixar de forma

irrevocable els tipus de canvi i l’atribució a la Comunitat de les com-

petències econòmiques i monetàries precises. Durant aquesta etapa, les

monedes nacionals serien substituïdes per la moneda comuna. En el tràn-

sit cap a aquesta etapa, la Comunitat s’arrogaria importants competències

en l’àmbit dels pressupostos nacionals, els recursos pressupostaris,

les polítiques estructurals o la representació comuna en els acords o les

negociacions monetàries internacionals. L’SEBC s’arrogaria les com-

petències sobre política monetària, les intervencions als mercats de can-

vis (d’acord amb la política de tipus de canvi comunitària), la gestió de les

reserves de divises i els preparatius per al pas a la moneda única.

El Consell Europeu celebrat a Madrid al juny de 1989 va ser el primer

que es va realitzar sota la presidència espanyola, tres anys i mig després de

l’entrada en vigor del Tractat d’Adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees.

El Govern amfitrió va mostrar el seu ple recolzament al procés d’unió mone-

tària, va inscriure la pesseta en el mecanisme de canvis de l’SME (abans, fins i

tot,que la divisa espanyola entrés a formar part del cistell de l’ecu) i va donar

prioritat a aquest assumpte en la seva agenda de treball. Així, durant l’es-

mentat Consell es van prendre decisions transcendentals: acceptar l’Informe

Delors, iniciar la primera fase en la data establerta, és a dir, l’1 de juliol de

1990, i convocar una conferència intergovernamental per reformar els trac-

tats a fi i efecte de concretar les etapes posteriors.

L’avanç en la definició de la futura UEM es va veure facilitat per l’es-

tabilitat del mecanisme de canvis de l’SME. Després de la incorporació de la

pesseta al juny de 1989, va seguir la de la lliura esterlina el 1990 (les dues

monedes amb la banda del ±6%),mentre que la lira italiana reduïa el seu mar-

ge de fluctuació fins al ±2,25%. Contrastant amb la tranquil·litat monetària,

la situació política europea travessava una de les transformacions més extra-

ordinàries de la seva història, amb l’enfonsament dels règims comunistes de

l’Est, la caiguda del mur de Berlín i la reunificació de les dues Alemanyes el

1990. I, com a teló de fons, el conflicte del Golf iniciat a l’agost de 1990 per
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la invasió de Kuwait per part d’Iraq i la posterior guerra al gener de 1991

entre els iraquians i les forces aliades.

La construcció de la UEM, en qualsevol cas, va seguir el seu curs fins

al Consell Europeu de desembre de 1991, que va tenir lloc a la petita locali-

tat holandesa de Maastricht.Gairebé un any després d’haver-se iniciat la con-

ferència intergovernamental per a la reforma dels dos tractats fundacionals

(en realitat, van ser dues conferències: una per a la UEM i una altra per

reforçar la unió política), la màxima instància decisòria comunitària va donar

llum verda al Tractat de la Unió Europea (TUE). El Tractat ratificava el pro-

cés iniciat a partir de l’Informe Delors, del qual en modificava i matisava

alguns aspectes, producte de les intenses discussions i negociacions de l’any

i mig anterior. La construcció de la UEM es vertebra sobre dos eixos: una

transició per etapes que desemboqui en una moneda única i una estreta

coordinació de les polítiques econòmiques.

Les etapes de la UEM, segons Maastricht

El TUE parteix de la base que la Comunitat està en la primera fase de

les tres definides per accedir a la moneda única. S’estableix que durant

aquesta fase s’eliminaran totes les restriccions als moviments de capitals

entre els Estats membres i entre els Estats membres i tercers països. Cal

assenyalar que s’abandona la pretensió de l’Informe Delors que en aquesta

fase totes les monedes comunitàries formin part del mecanisme de canvis.

El TUE estableix que la segona fase de la UEM ha de començar l’1 

de gener de 1994. A partir d’aquesta data, es prohibirà la concessió de qual-

sevol tipus de préstecs a les administracions públiques per part dels bancs

centrals, així com qualsevol tipus d’accés privilegiat al crèdit per part dels

organismes públics. A més a  més, s’estableix el principi del no bail out, és

a dir, que ni la Comunitat ni la resta d’Estats membres són responsables sub-

sidiaris dels acords financers de governs o de qualsevol altre tipus d’admi-

nistració pública d’un altre Estat membre. Els Estats membres, per la seva

banda, procuraran evitar dèficits públics excessius. Per reforçar l’ortodòxia

del finançament públic i de la política econòmica es fixa que al llarg d’a- 
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LES FASES DE LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA

PRIMERA

Inici: 1 de juliol de 1990

Objectius: Concloure el gran mercat interior

Lliure circulació de capitals

Convergència econòmica

SEGONA

Inici: 1 de gener de 1994

Objectius: Garantir la independència del banc central

Prohibir el finançament privilegiat del sector públic

Control del dèficit públic

Coordinació de les polítiques econòmiques

Complir els criteris de convergència

Institucions: Institut Monetari Europeu, que reemplaça el FECOM i el

Comitè de Governadors dels bancs centrals dels Estats mem-

bres i té com a missió principal preparar el pas a la tercera

fase

TERCERA

Inici: No més tard de l’1 de gener de 1999

Objectius: Implantar la moneda única

Política monetària i canviària única

Estreta convergència de les polítiques econòmiques

Institucions: Sistema Europeu de Bancs Centrals, format pel Banc Central

Europeu i els bancs centrals nacionals. Desapareix l’Institut

Monetari Europeu

El Comitè Econòmic i Financer sustitueix el Comitè Monetari
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questa fase els bancs centrals adquireixin un estatut que garanteixi la seva

independència respecte al Govern. Pel que fa als tipus de canvi,no es va més

enllà d’establir que cada membre considerarà la política de tipus de canvi

com a matèria d’interès comú.

En l’àmbit institucional, a l’inici d’aquesta segona fase ha de crear-se

un Institut Monetari Europeu (IME), que assumeix les funcions del FECOM i

es constitueix com a embrió del futur Banc Central Europeu (BCE), la crea-

ció del qual es deixa per a la fase següent, a diferència del que recomanava

l’Informe Delors. La missió de l’IME és desenvolupar els preparatius neces-

saris per instaurar l’SEBC, la gestió de la política monetària única i la creació

de la moneda única durant la tercera fase de la UEM, inclosa la preparació

dels bitllets de banc. A més a més, l’IME té l’encàrrec de reforçar la coope-

ració entre els bancs centrals i la coordinació de les polítiques monetàries

nacionals.

La tercera i definitiva fase començaria amb la fixació irrevocable dels

tipus de conversió entre les diferents monedes que participen en la UEM i

entre aquestes monedes i l’ecu o moneda comuna. A partir d’aquí, el Consell

vetllaria per la ràpida introducció de la moneda única, amb la definició i apli-

cació d’una política monetària i de tipus de canvi única, l’objectiu primor-

dial de la qual serà l’estabilitat de preus i el suport de la política econòmica

general de la Comunitat. Es crearia el Banc Central Europeu, en substitució

de l’IME,el Sistema Europeu de Banc Centrals i un Comitè Econòmic i Finan-

cer, en substitució del Comitè Monetari.

Tots els Estats, en principi, quedarien inclosos en la tercera fase en

el moment del seu inici. Però si un o més Estats no estiguessin en condi-

cions de participar en la moneda única, s’entendria que son Estats mem-

bres acollits a una excepció, que, en la pràctica, representaria mantenir la

situació de la segona fase, no podent participar en les institucions de la ter-

cera fase, com el BCE. En el moment que complissin els requisits, s’elimi-

naria l’excepció. Aquest esquema no s’aplicaria al Regne Unit ni a Dina-

marca, que van aconseguir una clàusula d’excepció (opting out) per la qual



no estan obligats ni compromesos a passar a la tercera fase de la UEM sen-

se una decisió específica presa per les respectives instàncies nacionals.

Dinamarca, de fet, ja ha pres una decisió en aquest sentit i, per ara, no par-

ticiparà en la tercera fase.

Per accedir a la tercera fase és condició indispensable, a més d’haver

complert les obligacions de la segona fase, satisfer els criteris de convergèn-

cia: estabilitat de preus, finances públiques sostenibles,moneda estable i uns

tipus d’interès a llarg termini que expressin la convergència de l’Estat mem-

bre (veure quadre adjunt).

La data d’inici d’aquesta fase haurà de decidir-la el Consell, reunit en

la seva formació de Caps d’Estat o de Govern. El TUE preveu que,com a molt

tard, el 31 de desembre de 1996 el Consell s’ha de reunir i pot adoptar 

l’esmentada decisió si ho creu convenient, però, en aquest cas, estableix la

condició que una majoria d’Estats membres compleixi les condicions de

convergència. Segons els redactors del Tractat, aquesta disposició permetria

iniciar la tercera fase el 1997. Donat el cas que no es complís la condició des-

crita, la decisió d’inici de la tercera fase pot prendre’s al llarg de 1997 sigui

quin sigui el nombre d’Estats que compleixin les condicions de convergèn-

cia. Si el Consell no estableix cap data abans del final de 1997, la tercera fase-

començarà l’1 de gener de 1999. Per això, com a molt tard l’1 de juliol de

1998, el Consell decidirà quins Estats membres participen a la tercera fase.

L’estreta coordinació de las polítiques econòmiques,
complement indispensable de la Unió Monetària

El TUE deixa clar des d’un començament que la coordinació de les

polítiques econòmiques és un element fonamental, no solament per a la

UEM sinó també per al mercat interior i per al progrés i desenvolupament

econòmic comunitari en general. A més de posar en comú les polítiques

monetària i canviària (en especial durant la tercera fase), el Tractat estableix

mecanismes coactius per forçar un Estat membre a reconduir de manera

adequada la seva política pressupostària.
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CRITERIS DE CONVERGÈNCIA PER ACCEDIR

A LA MONEDA ÚNICA

1) Estabilitat de preus

La taxa mitjana d’inflació durant l’any anterior a l’examen, mesurada per

l’índex de preus de consum –sobre una base comparativa, és a dir, tenint en

compte les diferències entre les definicions nacionals– no excedirà en més d’un

1,5% la dels tres, com a màxim, Estats membres amb un millor comportament

en matèria d’estabilitat de preus.

2) Finances públiques sostenibles

El dèficit del pressupost públic no superarà el 3% del producte interior brut

(PIB), llevat que l’esmentada proporció hagi baixat de manera substancial i

continuada i hagi arribat a un nivell proper al valor de referència; o que l’es-

mentat valor s’ultrapassi només de forma excepcional i temporal, i la propor-

ció es mantingui a prop del valor de referència. Es tindrà en compte si el dèfi-

cit públic supera les despeses d’inversió i la situació econòmica i pressupostà-

ria a mitjà termini.

El deute públic no excedirà l’equivalent al 60% del PIB, llevat que la proporció

disminueixi suficientment i s’apropi a un ritme satisfactori al valor de referència.

3) Participació en el mecanisme de tipus de canvi

del Sistema Monetari Europeu

Durant els anys anteriors a l’examen, la moneda haurà observat sense tensions

greus els marges normals de fluctuació disposats pel mecanisme de tipus de can-

vi de l’SME. En particular, no haurà patit cap devaluació, per iniciativa pròpia,

del tipus central bilateral enfront de cap altre Estat membre.

4) Tipus d’interès

Durant l’any anterior a l’examen, el tipus mitjà d’interès nominal a llarg ter-

mini no excedirà en més d’un 2% el dels tres, com a màxim, Estats membres

amb una més gran estabilitat de preus. Els tipus d’interès es mesuraran amb

referència als bons de l’Estat a llarg termini o d’altres valors comparables,

tenint en compte les diferències en les definicions nacionals.



Segons les disposicions relatives a la supervisió multilateral, el Con-

sell (1) ha d’examinar l’evolució econòmica de cadascun dels Estats membres

i la coherència de les polítiques econòmiques en relació amb les orienta-

cions generals definides pel Consell Europeu.(2) D’ençà de l’1 de gener de

1994, data d’inici de la segona fase de la UEM, el Consell de ministres d’Eco-

nomia i Finances adopta, a la primavera, les orientacions generals de política

econòmica, que fixen objectius comuns en termes d’inflació, finances públi-

ques, estabilitat de preus i ocupació. Tanmateix, el Consell debat la política

econòmica dels Estats membres, basant-se en els programes nacionals de

convergència (en els quals cada país decideix una estratègia plurianual per

assolir, com més aviat millor, els esmentats criteris) i en l’informe de la

Comissió sobre el grau de convergència registrat. Finalment, decideix quins

països pequen d’un dèficit excessiu i recomana als Estats afectats, de forma

confidencial, les mesures a adoptar per solucionar la situació.

Si la política nacional s’allunya de les orientacions del Consell o

representa un risc per al correcte funcionament de la UEM, el Consell pot

formular directament a l’Estat en qüestió les recomanacions pertinents, que

poden ser fetes públiques o no. Fer públiques les esmentades recomana-

cions constitueix un procediment de caràcter coactiu que intenta corregir

les desviacions en la política econòmica d’un Estat en concret pel mètode

de posar-lo en evidència davant de la resta d’Estats i davant dels mercats

financers.

El procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, que s’aplicarà

plenament durant la tercera fase de la UEM, té un caràcter més contundent.

Atesa la impossibilitat d’unificar les polítiques fiscals i pressupostàries dels

Estats membres, el que constituiria el complement adequat de la UEM, el

TUE estableix criteris estrictes per evitar els desequilibris greus en els comp-
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(1) Per Consell s’entén, en aquest cas, la reunió dels ministres d’Economia i Finances, conegut per ECOFIN en l’argot
comunitari.
(2) El Consell Europeu és la reunió dels Caps d’Estat o de Govern de la Unió Europea, juntament amb el president de la
Comissió, cimera que es produeix dos cops l’any, al juny i al desembre, i que és el màxim òrgan polític de la Unió.
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PROCEDIMENT APLICABLE EN CAS

DE DÈFICIT PÚBLIC EXCESSIU

1) La Comissió supervisa la situació pressupostària dels Estats membres.

2) a) Si el dèficit del sector públic ultrapassa el 3% del PIB (llevat que la pro-

porció hagi baixat de forma substancial i continuada i hagi arribat a un

nivell proper al valor de referència;o que el 3% s’ultrapassi només de mane-

ra excepcional o temporal i que la proporció es mantingui propera al valor

de referència), o bé

b) Si el deute públic és superior al 60% del PIB (llevat que la proporció dis-

minueixi suficientment i s’apropi a un ritme satisfactori al valor de refe-

rència).

3) Aleshores la Comissió elaborarà un informe, sobre el qual el Comitè Mone-

tari emetrà un dictamen. La Comissió tindrà en compte si el dèficit supera les

despeses d’inversió i la situació econòmica i pressupostària a mitjà termini de

l’Estat en qüestió.Amb tots aquests elements, formularà una recomanació al

Consell.

4) El Consell, havent escoltat les observacions de l’Estat en qüestió, pot decidir

si existeix un dèficit excessiu. El Consell dirigirà a l’Estat recomanacions per

solucionar la situació en un termini determinat, recomanacions que, en un

principi, no es faran públiques.

5) Si les recomanacions no són seguides, el Consell pot fer-les públiques i for-

mular una advertència exigint el seu compliment sobre un calendari espe-

cífic.

6) Si, així i tot, l’Estat incompleix les esmentades decisions, el Consell pot:

a) Exigir a l’esmentat Estat la publicació d’un informe addicional a l’hora

d’emetre obligacions i valors.

b) Recomanar al Banc Europeu d’Inversions que reconsideri la seva políti-

ca de préstecs a l’Estat en qüestió.

c) Exigir un dipòsit sense interès per un import adequat fins que se solu-

cioni el dèficit excessiu.

d) Imposar una multa.
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tes públics. S’encarrega a la Comissió la supervisió de l’observància de la dis-

ciplina pressupostària dels Estats membres. Les alertes s’encenen quan un

país incompleix els paràmetres definits en el criteri de convergència corres-

ponent: dèficit superior al 3% del producte interior brut (PIB) o deute per

damunt del 60% del PIB. Si no es corregeix la situació, el Consell pot impo-

sar importants sancions a l’Estat en qüestió. El procediment,no obstant això,

no s’aplica si les desviacions han davallat de forma substancial i continuada

i s’apropen al valor de referència, o si l’esmentat valor s’ultrapassa només de

manera excepcional i temporal; també es tindrà en compte si el dèficit

públic supera les despeses d’inversió.

La cohesió en el marc de la UEM

Quan al començament dels anys vuitanta es va començar a gestar el

gran mercat interior, es va témer que la lliure circulació de factors produc-

tius pogués comportar un aprofundiment dels desequilibris territorials ja

existents a l’interior de la Comunitat. El mercat únic presentava el risc que

les regions més pròsperes atraguessin la major part del flux d’inversions

comunitàries i els treballadors més qualificats, a causa del procés de con-

centració de l’activitat que freqüentment es constata en processos similars.

Això significaria,per tant,una descapitalització física i humana de les regions

menys desenvolupades, que només podria ser evitada amb un esforç per

part dels poders públics per millorar la seva competitivitat. Es tracta d’una

conclusió discutible, ja que existeixen evidències contradictòries, tant en el

sentit que la inversió pública no serveix per aconseguir el desenvolupament

de les zones subdesenvolupades, com per la constatació de regions que han

aconseguit superar la crisi gràcies a la iniciativa i a l’esforç autòctons.

En qualsevol cas, va acabar predominant la filosofia de la solidaritat, i

d’aquí va sorgir la idea de la cohesió econòmica i social, concepte introduït

explícitament a l’Acta Única. Es tractava de desenvolupar una política que

tingués com a objectiu la reducció de les diferències entre les regions; per

aconseguir-ho, es van reorganitzar les diferents iniciatives existents fins ales-
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hores i es va reorientar el pressupost comunitari per reforçar els fons desti-

nats a aquesta finalitat. En concret, el Fons Europeu de Desenvolupament

Regional, creat el 1975,el Fons Social Europeu establert pel Tractat de Roma

i les actuacions estructurals del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrí-

cola es van constituir, de llavors ençà, en els tres grans vèrtexs institucionals

d’actuació comunitària. Una actuació definida per cinc objectius prioritaris:

1) el creixement de les regions menys desenvolupades, 2) la reconversió de

regions o zones afectades pel declivi industrial, 3) pal·liar la desocupació de

llarga durada, 4) afavorir la inserció professionals dels joves, i 5) fomentar el

desenvolupament i l’adaptació estructural de les zones agràries.

El Tractat de la Unió Europea va reprendre aquest plantejament, ja que

si la moneda única representava un pas decisiu cap a la culminació del mer-

cat interior, es podia reforçar la tendència a la concentració de l’activitat i al

desequilibri regional. Per aquest motiu, estableix l’objectiu de reduir les

diferències entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions i

l’endarreriment de les zones menys afavorides, incloses les zones rurals. Tan-

mateix, reafirma el paper dels fons estructurals ja esmentats i involucra en la

política de cohesió, de forma explícita, el Banc Europeu d’Inversions, el

Comitè Econòmic i Social i el Comitè de les Regions, un nou organisme 

creat pel mateix Tractat. Finalment, crea un nou fons estructural, el Fons de

Cohesió. Aquesta institució,engegada a la cimera d’Edimburg de desembre de

1992, està destinada a finançar projectes d’infraestructures (transport i ener-

gia) i projectes als sectors de medi ambient. L’accés al Fons de Cohesió està

limitat als Estats amb un PIB inferior al 90% de la mitjana comunitària (només

entren dins d’aquesta definició Espanya, Portugal, Irlanda i Grècia) i està con-

dicionat al compliment dels criteris de convergència i, en concret, a la no

existència de dèficit públic excessiu.

El Tractat, doncs, vincula convergència i cohesió, dues qüestions

molt diferents en la teoria econòmica però estretament relacionades en la

pràctica política comunitària. El reforçament dels fons estructurals va ser

una contrapartida per als països que, sobre el paper, podrien sortir més per-
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judicats de la constitució d’una UEM, com és el cas d’Espanya. La con-

vergència nominal, exigida pel Tractat i inevitable per la major coordina-

ció de les polítiques econòmiques, pot anar en contra de la convergència

real, entesa com la diferència entre rendes per càpita, atur, dotació infraes-
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Gràfic 2.4

INGRESSOS PROCEDENTS DEL PRESSUPOST COMUNITARI EN CONCEPTE
D’ACCIONS ESTRUCTURALS EL 1995
Milions d’ecus

Font: Tribunal de Comptes i elaboració pròpia.
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tructural, etc. En la mesura que es limita l’autonomia de la despesa pública

nacional, pels condicionants que imposa la disciplina pressupostària es-

tablerta pel Tractat, els Estats i les regions menys desenvolupades poden

veure amputada una via cap al creixement i la reducció de les diferències

respecte als veïns rics. S’explica per tant la reafirmació de la política de

cohesió econòmica i social, a la qual s’afegeixen nous instruments i a la qual

el pressupost comunitari intenta donar suport amb la canalització de recur-

sos cada cop més importants.

Quadre 2.5

INDICADORS DE CONVERGÈNCIA REAL

PIB per hab., Prestacions Retribució Automòbils
en paritats del Taxa d’atur (1995) socials bruta per hora particulars

poder adquisitiu Total      Menors 25 a. per persona a la indústria per 1.000
en ppa (ecus, 1993) hab. (1991)(1995) (1992)

Bèlgica 113 9,9 24,4 107 9,42 401

Dinamarca 115 7,1 10,1 118 13,72 311

Alemanya 110 8,2 8,8 126 12,60 399

Grècia 63 9,1 27,9 33 3,80 173

Espanya 77 22,9 42,4 62 6,27 321

França 107 11,5 27,0 116 7,51 419

Irlanda 90 14,4 21,8 57 7,67 242

Itàlia 103 11,8 33,2 100 6,99 520

Luxemburg 165 2,9 7,1 146 10,00 537

Països Baixos 104 7,3 12,5 124 10,08 374

Portugal 60 7,3 16,6 40 2,23 310

Regne Unit 99 8,8 15,9 97 8,07 379

Àustria 113 3,8 5,6 117 9,81 416

Finlàndia 93 17,2 29,9 118 7,98 382

Suècia 98 9,2 19,4 152 8,86 419

UE 100 10,7 21,4 100 – 397

Fonts: Eurostat, Tribunal de Comptes i elaboració pròpia.



2.4. De Maastricht a Dublín

El TUE,com ja s’ha assenyalat, es va aprovar al desembre de 1991 i va

ser signat solemnement el 7 de febrer de 1992 amb el propòsit que entrés

en vigor l’1 de gener de 1993. Per aquest motiu havia de ser ratificat prèvia-

ment per les respectives instàncies polítiques de cada país. En determinats

països, un tractat d’aquest tipus ha de ser sotmès a referèndum popular

abans de la seva adopció.

Si el context econòmic en el qual havia transcorregut la negociació i

l’aprovació del TUE es va caracteritzar pel creixement econòmic i l’estabili-

tat monetària, el panorama va canviar totalment el 1992. El cicle de creixe-

ment de l’economia europea s’estava ja esgotant al començament dels

noranta, mentre que Estats Units, el Regne Unit i d’altres economies de l’àm-

bit anglosaxó estaven immerses en una recessió. Però el més important és

que l’estabilitat de la qual l’SME havia gaudit d’ençà de 1987 aviat es va fer

evident que no responia a la convergència de les diferents economies i que

s’havia forçat artificialment. De ser un instrument de coordinació monetària,

l’SME s’havia convertit en un dispositiu per donar cobertura a la unió

monetària. Però la realitat es va acabar imposant.

El factor desestabilitzador va ser, sens dubte, la unificació alemanya.

D’ençà de 1990, la demanda interior alemanya va experimentar un intens crei-

xement, tant per les oportunitats d’inversió que presentava el territori orien-

tal com pel flux de transferències públiques de l’oest a l’est per construir infra-

estructures i en forma de prestacions socials, subvencions a empreses, etc. A

més a més, la conversió directa a deutschemark dels dipòsits bancaris en

marcs orientals dels residents en l’antiga República Democràtica va animar el

consum privat. Totes aquestes circumstàncies van tenir com a resultat, inevi-

tablement,un intens creixement econòmic,però també una més gran inflació

i un important desequilibri pressupostari. El Bundesbank, banc central ale-

many, fidel a la seva tradició ortodoxa, va reaccionar pujant els tipus d’interès,

la qual cosa va contribuir a l’enfortiment del tipus de canvi del marc alemany.
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Al mateix temps, la resta d’economies vinculades al mecanisme de

canvis de l’SME (França, Regne Unit, Itàlia, etc.) estava en una situació con-

juntural molt diferent, amb uns ritmes de creixement minvants. La recepta

de política econòmica adequada era disminuir els tipus d’interès. Però la

seva estreta vinculació al marc, via mecanisme de canvi, impedia descon-

nectar-se de la política monetària alemanya a menys que s’acceptés la deva-

luació, fet que era considerat com una mena de desprestigi nacional. Tam-

poc els alemanys estaven disposats a assumir una revaluació formal del

marc. Aquesta contradicció tan manifesta es va mantenir per raons exclusi-

vament polítiques, per la mala imatge que hagués representat un realinea-

ment de paritats en el moment que s’estava decidint la unificació monetà-

ria. Els mercats financers, per la seva banda, veien factible el procés definit

al Tractat i, aparentment, comptaven que en el futur la unió monetària seria

una realitat.

Tot es va enfonsar cap a la meitat de 1992. Al començament de juny

es va celebrar a Dinamarca el referèndum que havia de donar llum verda al

TUE. I va guanyar el no. I si tan sols un dels signants del TUE no l’aprovava,

el Tractat no podia entrar en vigor. Calia reiniciar la negociació, fóra per

excloure el o els Estats dissidents, fóra per modificar el contingut; un procés

políticament massa costós per ser factible. A l’agost, el Bundesbank va forçar

de nou la política monetària i va pujar els seus tipus fins un màxim històric.

De sobte,es van fer evidents dues coses:per una banda, la contradicció entre

la política monetària de l’SME i la situació dels seus membres, amb l’excep-

ció d’Alemanya; de l’altra, el fet que el TUE podia no entrar en vigor.

Diluvi monetari

Ateses aquestes circumstàncies, els mercats financers van revisar els

seus escenaris de futur. La possibilitat de fracàs de la UEM obligava a recom-

pondre les estratègies d’inversió i de risc. Si l’expectativa d’una futura mone-

da única havia de reunir totes les monedes comunitàries dins d’un mateix

cistell, l’esvaniment de la unió monetària obligava a avaluar el risc individual



de cada moneda en funció dels mèrits de la seva economia o de la seva histò-

ria passada. Això representava, lògicament, abandonar posicions en les

monedes tradicionalment menys solvents (lliura esterlina, lira italiana, pesse-

ta, franc francès) i concentrar-se en les monedes fortes (marc alemany, florí

holandès, franc belga). El procés es va desencadenar de sobte, facilitat per

l’extraordinària mobilitat de capitals i en un entorn de total absència de

límits a la seva circulació (Espanya acabava d’eliminar els últims controls de

canvi al febrer de 1992).

Les autoritats econòmiques van optar per la resistència. Els bancs

centrals del mecanisme de canvis de l’SME van actuar en defensa de les ban-

des de fluctuació de les seves respectives monedes, tot partint d’uns nivells

de reserves relativament alts. Però la desconfiança dels mercats s’havia

desencadenat. La mateixa existència de bandes de fluctuació fixes va propi-

ciar l’actuació dels operadors de risc,que van apostar fortes sumes i van anti-

cipar el realineament de les bandes. La pressió dels mercats era incompara-

blement superior a la capacitat dels bancs centrals. I la batalla va culminar

amb la retirada de la lliura esterlina i de la lira italiana del mecanisme de can-

vis el 17 de setembre de 1992. La tercera moneda objectiu de la pressió dels

mercats era la pesseta, que va optar per resistir contra vent i marea dins del

mecanisme de canvis, havent d’acceptar tres devaluacions successives entre

setembre de 1992 i maig de 1993, amb una caiguda del seu valor enfront del

marc de gairebé el 25%.

Dinamarca va convocar un segon referèndum per aprovar el Tractat,

després d’acordar els governs l’avinença jurídica d’afegir unes disposicions

addicionals al TUE per les quals Dinamarca quedava exempta, si així ho

decidia, de la moneda única, de la política de defensa i de la ciutadania de

la Unió. Aquest cop, el resultat de la consulta, efectuada al maig de 1993, va

ser positiu, tot i que per un marge molt ajustat. No obstant això, faltava

encara la ratificació alemanya, pendent de la resolució del Tribunal Consti-

tucional alemany sobre la constitucionalitat de l’abandonament del marc

alemany.
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CRONOLOGIA DE LA CRISI DE L’SME

1992

• 2 juny. Dinamarca rebutja en referèndum el Tractat de la Unió

Europea.

• 3 juny. França anuncia un referèndum sobre el TUE per al 20 de setembre.

• 2 juliol. La Reserva Federal d’EUA situa la taxa de descompte en el 3%, el

nivell més baix des de 1963.

• 16 juliol. El Bundesbank, banc central alemany, apuja el tipus de des-

compte des del 8% fins al 8,75%, màxim històric.

• 20 agost. El dòlar cau fins un mínim històric enfront el marc.

• 14 setembre. La lira italiana es devalua un 7%.

• 17 setembre. La lliura esterlina i la lira italiana abandonen el mecanis-

me de canvis de l’SME, mentre que la pesseta es devalua un 5%.

• 20 setembre. El referèndum francès aprova el TUE per escassa majoria.

• 23 novembre. Segona devaluació de la pesseta, en un 6%. L’ escut portu-

guès segueix la mateixa sort.

1993

• 28 gener. El banc central irlandès apuja el seu tipus d’interès al 100%.

• 1 febrer. El banc central danès apuja el seu tipus d’interès al 100%.

• 1 febrer. La lliura irlandesa es devalua un 10%.

• 14 maig. Tercera devaluació de la pesseta, en un 8%, acompanyada de la

de l’escut portuguès, en un 6,5%.

• 18 maig. Dinamarca ratifica, en un segon referèndum, el Tractat de la

Unió Europea.

• 2 agost. Ampliació de la banda de fluctuació de les monedes que partici-

pen en el mecanisme de canvis de l’SME fins el 15% (excepte el marc i el flo-

rí, que mantenen el 2,25%).



Però la situació monetària era lluny de la calma i la inestabilitat era 

la tònica dominant. Un cop expulsades o devaluades les monedes febles,

les tensions es van desplaçar cap a les que fins llavors havien aconseguit

mantenir-se més al marge de la tempesta: el franc francès i les monedes de

Benelux. Al començament de 1993, les tensions contra la divisa gal·la van

augmentar, enfront de la rotunda negativa del govern francès a devaluar for-

malment. En realitat, fins aleshores el franc havia rebut el suport del Bun-

desbank, ja que el banc central alemany havia intervingut als mercats sos-

tenint el canvi francès. Aquest suport era una norma obligatòria de tots els

bancs centrals dins del mecanisme de canvis, però els alemanys no l’havien

aplicat a la resta de monedes febles ni en els moments més greus. La solida-

ritat germana respecte al franc s’explica per la necessitat de preservar un

franc estable dins de l’SME. En cas contrari, el sistema hagués acabat en una

zona marc: el fantasma del fracàs de la serp dels anys setanta planava sobre

l’SME. Però es va arribar a un punt en el qual ni el poderós marc podia ja aju-

dar el franc, engolit per les turbulències monetàries. No era factible sostenir

l’SME en aquesta situació i no era possible abandonar-lo sense enfonsar el

projecte de la UEM.

Davant d’aquesta alternativa, els ministres d’economia i els governa-

dors dels bancs centrals es van reunir a Brussel·les per trobar una sortida a

la situació. La solució va consistir en ampliar les bandes de fluctuació bila-

terals admeses en el mecanisme de canvis fins al ±15% per a totes les mone-

des.(1) S’esperava així desactivar el component especulatiu subjacent a les

violentes tensions dels mercats, estimulat per la impotència evident a l’hora

de sostenir les bandes normals del mecanisme de canvis. Les noves bandes

representaven un marge d’oscil·lació de les monedes d’un 30%, enfront del

4,5% establert fins aleshores (12% per a la pesseta i l’escut).Unes bandes tan

àmplies, sens dubte, qüestionaven i desvirtuaven la funció de l’SME com a

mecanisme de convergència dels tipus de canvi. Però així, més o menys, s’a-
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conseguia salvar les aparences i sostenir la ficció de l’existència d’un siste-

ma de concertació de canvis, confiant que en un futur indeterminat les

aigües tornessin al seu curs normal.

L’ampliació de les bandes del mecanisme de canvis va permetre

desactivar definitivament la tempesta monetària. Cal destacar, no obstant

això, que ja el 1993 l’economia alemanya havia esgotat totalment el boom

de la reunificació i havia caigut, com la resta d’economies comunitàries, en

la recessió. El Bundesbank s’havia aplicat, d’ençà del final de 1992, a rela-

xar la seva política monetària retallant els tipus d’interès i el marc havia

perdut la fortalesa de la qual havia fet ostentació durant la segona meitat

de 1992.
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Gràfic 2.5

DEPRECIACIÓ DE LES MONEDES EN LA CRISI DE L’SME
Canvi moneda nacional/marc alemany = 100 el gener de 1992

Font: OCDE i elaboració pròpia.



El calendari de Madrid

La crisi, no obstant això, havia fet estralls en els plans de la UEM. L’es-

cepticisme i la crítica van guanyar terreny. ¿Com podien els Estats comunita-

ris assolir una moneda única si no eren capaços de mantenir les paritats dins

d’unes bandes mínimament reduïdes? A més a més, la recessió de 1993 va

tenir com a resultat l’agreujament dels dèficits públics. Es va veure clar ales-

hores que tot just una minoria de països era capaç de complir els criteris de

convergència, requisit ineludible per accedir a la tercera fase de la UEM. Les

dates d’inici de la Unió eren encara lluny, però el pessimisme davant de la

situació econòmica va enfosquir definitivament les perspectives.

Però la decisió política estava signada i rubricada pels dotze mem-

bres de la Comunitat i no era imaginable fer marxa enrere. Al setembre, Ale-

manya, últim país en ratificar el Tractat, va donar el vist-i-plau després del

pronunciament del Tribunal Constitucional. El Tractat de la Unió Europea

va entrar per fi en vigor l’1 de novembre de 1993. La segona fase de la UEM

es va iniciar l’1 de gener de 1994, tal com estipulava el Tractat. Es va crear

l’Institut Monetari Europeu i la major part dels Estats membres va iniciar els

processos d’independència dels seus bancs centrals. En un ambient de

major tranquil·litat, es van culminar les negociacions d’adhesió i l’1 de

gener de 1995 l’ara Unió Europea (UE) es va ampliar a tres nous membres.(1)

Les instàncies comunitàries van començar a preparar el pas a la ter-

cera fase. Les disposicions del Tractat pel que fa al cas eren excessivament

generals per a una qüestió tan complexa i delicada. A l’abril de 1995, la

Comissió va ser la primera en emetre un document que concretava un pro-

grama de tasques per assolir finalment la moneda única: «Llibre verd sobre

les modalitats de transició a la moneda única». Al novembre del mateix

any, l’IME emetia el seu diagnòstic tècnic, «El procés de canvi a la moneda

única», en uns termes molt semblants als de la Comissió. Abans, no obstant
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això, al Consell Europeu de Cannes, s’havia rebutjat la possibilitat contem-

plada al Tractat que una majoria de països iniciés la tercera fase de la UEM

el 1997, a causa de l’insuficient compliment dels criteris de convergència i

de l’escassa preparació tècnica de la qüestió.

Al Consell Europeu de Madrid de desembre de 1995, corresponent a

la segona presidència espanyola, es va donar el pas decisiu que va esborrar

tots els dubtes sobre la ferma voluntat política d’avançar en el procés de la

UEM. Així, es va aprovar el calendari i l’escenari a seguir en els propers anys

per assolir la moneda única. D’acord amb les conclusions de la cimera, com

més aviat millor el 1998 es decidirà quins Estats estan en condicions de for-

mar part de la moneda única i s’iniciaran els preparatius finals. L’1 de gener

de 1999 començarà la tercera fase de la UEM, tal com ho estipula el Tractat

de Maastricht, amb la fixació irrevocable dels tipus de canvi de les monedes

participants amb l’euro, que és el nom definitiu que rebrà la moneda única.

S’obrirà aleshores un període d’adaptació de tres anys com a màxim, al final

del qual es posaran en circulació els bitllets i les monedes denominats euros

i es retiraran de la circulació les monedes nacionals. Aquest últim procés

durarà sis mesos com a màxim, de manera que culminarà l’1 de juliol de

2002 com a molt tard.

En el calendari establert a Madrid, es detalla una sèrie de qüestions

no recollides al Tractat, però que són imprescindibles per proporcionar la

necessària seguretat jurídica al procés, minimitzar els costos d’ajust i evitar

els possibles problemes que pot generar un procés tan delicat. Per aquest

motiu, els plans per a la tercera fase de la UEM defineixen diversos períodes,

al final dels quals s’hauran assolit definitivament els objectius de la UEM.

1) De desembre de 1995 al començament de 1998

Després de l’adopció del pla i del calendari per a la introducció de

l’euro, el pas següent és l’elaboració d’un reglament del Consell, els treballs

tècnics preparatoris del qual hauran d’estar acabats al final de 1996 com a

molt tard. Aquest reglament establirà el marc legal de l’ús de la moneda úni-



ca i, tot i que no entrarà en vigor fins a l’1 de gener de 1999,és necessari per

preparar amb l’antelació adequada tots els aspectes legals que comporta la

introducció de la moneda única. La disposició comunitària clarificarà l’equi-

valència legal entre l’euro i les unitats monetàries nacionals, establirà la con-

tinuïtat dels contractes, sempre i quan els mateixos contractes no estipulin

una altra cosa, i ultimarà la legislació relativa al BCE i a l’SEBC.

D’altra banda,la Comissió i l’IME prepararan la legislació relativa al BCE

i a l’SEBC i els informes que exigeix el Tractat per comprovar si la legislació

nacional dels Estats és compatible amb la UEM i amb els estatuts de l’SEBC.

També s’haurà d’acabar el disseny dels bitllets i de les monedes en euros.

2) Del començament de 1998 a l’1 de gener de 1999

Com més aviat millor el 1998, el Consell, reunit en la seva formació

de Caps d’Estat o de Govern, examinarà el compliment de les condicions de

convergència dels Estats membres, basant-se en les recomanacions dels

Ministres d’Economia i Finances, de la Comissió, de l’IME i del Parlament

Europeu. El Consell fixarà l’1 de gener de 1999 com a data d’inici de la ter-

cera fase, establirà quins països compleixen les condicions necessàries per a

l’adopció de la moneda única i els que s’acolliran a una excepció.

A partir d’aquest moment, es constituirà el BCE i l’SEBC, es nom-

brarà el directori del BCE, s’aprovarà el marc reglamentari i organitzatiu i

començaran les proves operatives per comprovar el funcionament dels 

dispositius de la política monetària. Les autoritats comunitàries i nacionals

hauran d’accelerar la reforma de les legislacions, comunitàries o nacio-

nals, incompatibles amb les disposicions del Tractat aplicables a la matèria.

Hauran d’aclarir-se les condicions d’utilització de la nova moneda a cada

sector i les seves relacions amb les monedes nacionals; la continuïtat dels

contractes i de les obligacions legals; la legislació que habilitarà les admi-

nistracions financeres i fiscals per percebre pagaments en euros, etc.

Durant aquesta fase, es començaran a fabricar els bitllets i la moneda frac-

cionària en euros.
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La Comissió promourà campanyes informatives i propaganda pública

per mentalitzar els ciutadans i les empreses sobre el canvi que s’apropa.

El sector privat dels Estats membres designats per participar en l’àrea de la

nova moneda europea, en especial el sector bancari i financer, procedirà a la

realització dels ajustaments tècnics i organitzatius necessaris per a la utilit-

zació de la moneda europea.

3) De l’1 de gener de 1999 a l’1 de gener de 2002,

com a màxim

L’1 de gener de 1999 començarà la tercera fase de la UEM, tal com ho

disposa el Tractat. En aquesta data, es fixaran els tipus de conversió defini-

tius, fixos i inamovibles, de les monedes de l’àrea de la moneda europea. La

política monetària serà única i s’executarà en la moneda europea, a l’igual

que les intervencions als mercats de divises. Tanmateix, entrarà en vigor la

legislació sobre la introducció de l’euro: estatut jurídic, continuïtat dels con-

tractes, manera d’arrodonir les quantitats, etc. L’euro passarà a ser moneda

en sentit propi, però la seva circulació serà limitada, ja que encara no

prendrà forma de moneda o bitllet. Durant els tres anys següents, el seu ús

quedarà limitat a les operacions de política monetària, les transaccions inter-

bancàries i les emissions de deute públic. L’objectiu d’aquest període inter-

medi és donar temps perquè els mercats financers vagin adoptant i adaptant-

se a l’euro i formar així una massa crítica de transaccions que serveixi de

base per al seu ús generalitzat més endavant;a més a més,aquest període ser-

virà per culminar els preparatius tècnics necessaris, en especial la fabricació

de bitllets de banc en euros.Fora del mercat monetari,no obstant això,no hi

haurà l’obligació d’utilitzar l’euro (en forma d’unitat comptable o de diner

electrònic), però tampoc es prohibirà el seu ús a les empreses i particulars

que ho desitgin.



4) De l’1 de gener de 2002 a l’1 de juliol de 2002,

com a màxim

Al cap de tres anys com a màxim d’iniciar-se la tercera fase de la UEM,

és a dir, l’1 de gener de 2002,es posaran en circulació les monedes i els bitllets

en euros, que substituiran les respectives monedes nacionals i que els ciuta-

dans començaran a utilitzar en la seva vida quotidiana. Culminarà l’adaptació

dels sistemes de pagament al detall i tots els agents públics i privats s’adapta-

ran a la nova moneda. Aquest procés de canvi durarà un màxim de 6 mesos, al

llarg dels quals circularan les dues monedes, l’euro i la nacional. Al final d’a-

quests 6 mesos, és a dir, l’1 de juliol de 2002, les monedes i bitllets nacionals

hauran desaparegut de la circulació i hauran perdut el seu estatut de mitjà de

pagament legal. L’euro serà l’única moneda de curs legal a l’àrea de la mone-

da europea, tot i que els bitllets i les monedes nacionals seguiran essent can-

viables per euros als bancs centrals nacionals. El procés de canvi haurà acabat.

CALENDARI DE LA TERCERA FASE

DE LA UEM

PERÍODE PREPARATORI

Inici: Ja iniciat.

Objectius: Adopció d’un pla i un calendari per a la introducció de la

moneda única.

Decisió sobre el nom de la moneda única.

Definició del marc reglamentari, organitzatiu i logístic de

la tercera fase.

Preparació de la legislació i normativa del BCE i de l’SEBC.

Convergència de les economies i compliment dels criteris de

convergència.

PERÍODE PRELIMINAR

Inici: Com més aviat millor el 1998.

Objectius: Decisió sobre els Estats membres participants.

Adopció de les mesures legislatives necessàries per a iniciar

la tercera fase.
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Inici de la fabricació d’euros (bitllets i moneda fraccionà-

ria).

Assaig de l’operativa de política monetària en moneda única.

Definició de les relacions entre participants i no partici-

pants.

Preparació del sector financer privat.

Institucions: Constitució del Banc Central Europeu.

Creació del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Supressió de l’Institut Monetari Europeu.

PERÍODE TRANSITORI

Inici: 1 de gener de 1999.

Objectius: Fixació irrevocable dels tipus de conversió.

L’euro passa a convertir-se en una moneda en sentit propi

i l’ecu-cistell deixa d’existir.

Entrada en vigor de la legislació relativa a l’euro.

Política monetària única en euros.

Emissió del deute públic nacional en euros.

Disciplina pressupostària.

PERÍODE DE CONVERSIÓ

Inici: 1 de gener de 2002, com a màxim.

Objectius: Posada en circulació dels bitllets i monedes en euros i reti-

rada de la nacional.

Supressió del curs legal dels bitllets i moneda fraccionària

nacionals.

Tots els passius monetaris queden convertits en euros.

Fi del procés: 30 de juny de 2002 com a màxim.

La cimera de Dublín

Amb el mandat polític de la cimera de Madrid, al llarg de 1996 les

institucions comunitàries van accelerar les tasques del període preparatori.

En un context dominat per la confiança en la marxa del procés i amb una

significativa convergència dels tipus d’interès envers els corresponents al

marc alemany, els treballs van centrar-se en tres punts. En primer lloc, el sis-



tema de relacions canviàries entre els membres de la Unió que accedeixin a

la tercera fase i els que en quedin fora, de manera que es garanteixi una àrea

d’estabilitat entre l’euro i les monedes excloses; es tracta de redefinir el

mecanisme de tipus de canvi de l’SME i adaptar-lo a la situació que es crea-

rà quan es posi en marxa el període transitori l’1 de gener de 1999. El

segon front de treball va ser l’elaboració de dos projectes de reglament

sobre el marc jurídic de l’euro. Finalment, es va treballar la idea d’un Pacte

d’Estabilitat, a partir de les propostes alemanyes, que garanteixi la disciplina

pressupostària dels governs dels països que accedeixin a la tercera fase, de

manera que es pugui assegurar la solidesa de la futura moneda única.

El Consell Europeu, reunit els dies 13 i 14 de desembre de 1996 a

Dublín, va donar el vist-i-plau a les conclusions sobre el nou mecanisme de

canvis de l’SME i va encarregar al Consell d’Economia i Finances que prepa-

rés un projecte de normativa que es presentarà el mes de juny de 1997.

També va aprovar els plantejaments sobre l’estatut jurídic de l’euro. Pel que

fa a la disciplina fiscal durant la tercera fase de la UEM, les diferències van

ser molt més accentuades i, fins i tot, es va arribar a témer que l’acord no

fos possible. Finalment, es va adoptar un Pacte d’Estabilitat i Creixement,

segons el qual es vigilarà molt de prop la situació pressupostària de les eco-

nomies que passin a formar part de l’euro. Donat el cas que una economia

incorri en un dèficit excessiu (3% del PIB) injustificat, es preveu una aplica-

ció rigorosa de les disposicions del Tractat, que poden comportar costoses

multes als Estats incomplidors. En el proper Consell Europeu de juny de

1997, es concretaran les resolucions i els reglaments que condicionaran la

disciplina pressupostària dels participants en l’euro. Aprofitant la reunió del

Consell, l’IME va presentar la seva proposta de disseny dels bitllets en

euros; la Comissió, per la seva banda, ha obert un concurs per al disseny de

les monedes que haurà de resoldre’s cap a la meitat de 1997.
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III. ELS INTERROGANTS DE LA UNIÓ MONETÀRIA

3.1. ¿Hi haurà moneda única el 1999?

El Tractat de la Unió Europea, signat i ratificat pels quinze Estats

membres actuals, estableix clarament l’objectiu d’assolir una moneda úni-

ca abans de 1999 i significa un compromís polític al més alt nivell. En

aquest sentit, la naturalesa institucional de la Unió Econòmica i Monetària

és molt diferent de la corresponent a anteriors experiències monetàries,

com la serp dels anys setanta o, fins i tot, el Sistema Monetari Europeu,

que es basaven en pactes entre bancs centrals o en acords intergoverna-

mentals. Tanmateix, existeix un compromís polític, aquest cop pres per

tots els Caps d’Estat o de Govern de la Unió, pel qual la tercera fase s’ini-

ciarà l’1 de gener de 1999; per tant, aquesta és la data que s’ha de conside-

rar. Només un acord polític al més alt nivell podria revocar el calendari

previst.

¿Existeix voluntat política de modificar el calendari actual? Els alts

responsables polítics dels Estats membres i de les institucions comunitàries

han mostrat la ferma voluntat de complir les disposicions del Tractat i del

Consell Europeu. En qualsevol cas, cal no oblidar que qualsevol decisió,

sigui del tipus que sigui, ha d’aconseguir la unanimitat de tots els Estats

membres, i aquesta unanimitat no és gens fàcil d’assolir en qüestions tan

complexes i de tanta transcendència.

Però, ¿què succeirà si no es compleixen els requisits mínims per a

l’inici de la tercera fase? Perquè aquest no és simplement un projecte polí-

tic, sinó que té un decisiu vessant econòmic. L’evolució de la conjuntura o

l’actuació dels mercats monetaris, per exemple, influirà directament en l’è-

xit o el fracàs del projecte. Des d’aquesta perspectiva, serà transcendental,

per exemple, el grau de compliment col·lectiu dels criteris de convergència

que el Tractat estableix com a requisit ineludible per accedir a la unió



monetària. El 1996, únicament Luxemburg va complir estrictament tots els

criteris. Les perspectives per a 1997 són lleugerament millors. En tot cas, si

es manté l’actual voluntat política d’assolir la moneda única, és possible que

s’arribi a trobar alguna justificació per resoldre els incompliments i obtenir

així un nucli inicial d’Estats en condicions de començar la tercera fase. En

últim extrem, forçant la interpretació del Tractat sobre la data límit, hi ha la

possibilitat d’endarrerir la data d’inici de la tercera fase.

D’altres factors, més difícils de preveure, podrien posar en perill el

calendari previst. Per exemple, una crisi monetària i canviària similar a l’es-

devinguda entre 1992 i 1993 que desestabilitzés violentament el marc

monetari; o un canvi polític radical en Estats com Alemanya o França, que
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Quadre 3.1

LA CONVERGÈNCIA EUROPEA EL 1996

Núm. de
Taxa Tipus Dèficit Deute criteris 

d’inflació d’interès a públic públic Estabilitat que es
% llarg termini % s/PIB % s/PIB canviària compleixen

% (*) estrictament

Luxemburg 1,2 6,3 –0,9 7,8 Sí 5

Dinamarca 1,9 7,2 1,4 70,2 Sí 4

Irlanda 2,1 7,3 1,6 74,7 Sí 4

Països Baixos 1,5 6,2 2,6 78,7 Sí 4

França 2,1 6,3 4,0 56,4 Sí 4

Alemanya 1,2 6,2 4,0 60,8 Sí 3

Bèlgica 1,8 6,5 3,3 130,6 Sí 3

Finlàndia 1,5 7,1 3,3 61,3 No 2

Àustria 1,8 6,3 4,3 71,7 No 2

Regne Unit 3,0 7,9 4,6 56,2 No 2

Suècia 0,8 8,0 3,9 78,1 No 2

Portugal 2,9 8,6 4,0 71,1 No 1

Espanya 3,6 8,7 4,4 67,8 No 1

Itàlia 4,0 9,4 6,6 123,4 No 0

Grècia 7,9 14,8 7,9 110,6 No 0

Límits convergència 2,6 8,8 3,0 60,0 – –

(*) Un signe negatiu significa superàvit
Font: Institut Monetari Europeu i elaboració pròpia.



donés accés al poder a un partit o coalició contrari als objectius de

Maastricht, amb els consegüents efectes negatius sobre la credibilitat global

del projecte.

3.2. ¿Què succeirà si s’ajorna o s’anul·la
el projecte de la moneda única?

L’ajornament de l’inici de la tercera fase de la UEM és una possibili-

tat que s’ha tingut en compte quan els problemes amb què s’enfrontava la

unió monetària han semblat excessius. Una mala conjuntura econòmica,

que impedís el compliment dels criteris de convergència; o la decisió de

donar més temps a les economies perquè més Estats puguin complir els

requisits; o un retard en els preparatius d’ordre legal i jurídic imprescindi-

bles corresponents a la tercera fase; o un conflicte jurídic en algun Estat

membre (per exemple, un recurs d’inconstitucionalitat contra alguna dispo-

sició fonamental). Aquests i d’altres esdeveniments podrien justificar un

ajornament de la data inicial de la tercera fase.

La decisió d’ajornar el calendari de l’inici de la tercera fase de la UEM

topa, no obstant això, amb el que disposa el Tractat, el qual, en la seva lletra i

esperit, fixa l’1 de gener de 1999 com a data límit. Forçant la interpretació

del Tractat, però, podria invocar-se l’article que estableix que la data d’inici

pot determinar-la el Consell abans del final de 1997, de manera que, en virtut

d’aquest article, el Consell podria establir una data posterior. Una altra alter-

nativa que s’ha plantejat ha estat la de complir el calendari previst, però amb

tots els Estats membres acollits a una clàusula d’excepció, és a dir, la unió

monetària seria una closca buida fins al moment que els Estats complissin

els criteris de convergència,moment en el qual s’hi podrien integrar.

L’ajornament planteja, no obstant això, problemes importants. Una

decisió d’aquest estil no es pren d’improvís, sinó que ha de recórrer els intri-

cats i llargs camins de les decisions consensuades comunitàries. Si l’ajorna-

ment fos conseqüència de la impossibilitat de complir els criteris de con-
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vergència per part d’un mínim de països, un inconvenient afegit seria el risc

de relaxament de l’esforç pressupostari de sanejament de les hisendes públi-

ques. En qualsevol cas, la mera sospita que la UEM pogués endarrerir-se encen-

dria la metxa de l’especulació monetària. Els mercats veurien factible la possi-

bilitat que tot el projecte es desmoronés, situació que podria provocar movi-

ments de capital de caràcter desestabilitzador sobre els tipus de canvi.És a dir,

un escenari molt semblant al de la crisi de 1992-1993. Es tracta d’un risc que

els responsables polítics haurien,en el seu cas,de calibrar, ja que en la hipòtesi

més extrema els problemes que l’ajornament crearia podrien acabar definiti-

vament amb la UEM. És a dir, l’ajornament, tot i que és una possibilitat perfec-

tament factible,només s’adoptarà si és totalment ineludible.

La hipòtesi de l’abandonament del projecte de la UEM és pot descar-

tar per ara si no intervenen esdeveniments absolutament imprevisibles. Re-

presentaria un descrèdit per als responsables polítics dels Estats membres i

per a les institucions comunitàries. Provocaria una intensa reestructuració

de les carteres d’inversió dels agents econòmics, amb els consegüents movi-

ments especulatius als mercats monetaris. Crearia una crisi d’identitat

comunitària i paralitzaria tot el procés de desenvolupament de les políti-

ques previstes pel Tractat. Pertorbaria la reforma i l’ampliació de la Unió

Europea. Així i tot, i malgrat el que en ocasions s’ha afirmat, un eventual

fracàs de la UEM no tindria per què provocar un retrocés en el patrimoni

comunitari actual. És a dir, el mercat interior, la política agrícola i la resta de

polítiques comunes continuarien funcionant com fins ara. La Unió ni desa-

pareixeria ni es deterioraria, però, això sí, probablement el seu desenvolupa-

ment quedaria interromput per força temps.

3.3. ¿Quins països entraran a la primera tanda
de la UEM?

Cap a febrer de 1998, els Estats de la Unió Europea finalitzaran les

operacions de comptabilització de les seves respectives dades de deute i
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dèficit públic corresponents a 1997. Amb aquesta informació, la Comissió i

l’Institut Monetari Europeu estaran en condicions d’elaborar els informes

preceptius relatius al compliment dels requisits de convergència establerts

per a l’accés a la tercera fase de la UEM, treballs que a l’abril o maig poden

estar ja acabats. La incertesa que envoltarà el resultat d’aquest examen pot

arribar a afectar els mercats financers, en especial en el cas dels països la

participació dels quals sigui més dubtosa.

Amb els informes en el seu poder, els ministres d’economia i finan-

ces reunits en Consell, i sobre la base d’una recomanació de la Comissió,

decidiran per majoria qualificada (1) quins Estats membres estaran en condi-

cions de passar a la tercera fase. Les seves conclusions es traslladaran als

Caps d’Estat o de Govern, reunits en Consell, els quals, tenint en compte les

esmentades conclusions, els informes anteriors i el dictamen del Parlament

Europeu, decidiran per majoria qualificada l’inici de la tercera fase i quins

països seran els escollits. Segons les conclusions del Consell Europeu de

Madrid, això hauria de succeir «com més aviat millor el 1998», però, tenint

en compte aquest complicat mecanisme decisori i davant una resolució tan

complexa i potser conflictiva, és probable que la decisió final no pugui

adoptar-se abans de maig o juny de 1998. En qualsevol cas, la decisió no

podrà demorar-se gaire més, perquè el Tractat estableix com a data límit

per assolir la decisió final l’1 de juliol de 1998. D’altra manera, a més a més,

no hi hauria temps suficient per portar a terme totes les tasques previstes

abans de l’1 de gener de 1999. Hi ha la possibilitat que el procediment s’ac-
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(1) El vot per majoria qualificada és un vot ponderat segons el pes econòmic i demogràfic del país. Els vots es repartei-
xen de la forma següent:

Vots per país Total

Alemanya, França, Itàlia, R.U. 10 40

Espanya 8 8

Bèlgica, Grècia, Holanda, Portugal 5 20

Àustria, Suècia 4 8

Dinamarca, Irlanda, Finlàndia 3 9

Luxemburg 2 2

Total 87

La majoria qualificada s’obté quan s’assoleixen els 62 vots. Amb 26 vots, per tant, pot bloquejar-se qualsevol decisió.



Quadre 3.2

CRITERIS DE CONVERGÈNCIA: PREUS DE CONSUM(*)

Percentatge de variació anual

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bèlgica 3,2 2,4 2,8 2,4 1,4 1,8

Dinamarca 2,4 2,1 1,3 2,0 2,3 1,9

Alemanya 3,6 4,0 3,6 2,7 1,5 1,2

Grècia 19,5 15,9 14,4 10,9 9,0 7,9

Espanya 5,9 5,9 4,6 4,7 4,7 3,6

França 3,2 2,4 2,1 1,7 1,7 2,1

Irlanda 3,2 3,1 1,5 2,4 2,4 2,1

Itàlia 6,5 5,4 4,2 3,9 5,4 4,0

Luxemburg 3,1 3,2 3,6 2,2 1,9 1,2

Països Baixos 3,1 3,2 2,6 2,7 1,1 1,5

Àustria 3,3 4,1 3,6 3,0 2,0 1,8

Portugal 11,3 8,9 6,5 5,2 3,8 2,9

Finlàndia 4,3 2,9 2,2 1,1 1,0 1,5

Suècia 9,7 2,6 4,7 2,3 2,9 0,8

Regne Unit 6,8 4,7 3,0 2,4 3,1 3,0

Valor de referència (**) 4,4 3,8 3,1 3,1 2,7 2,6

(*) Fins a 1994, IPC nacionals; 1995 i 1996, IPC provisionals.
(**) És igual a la mitjana d’inflació dels tres Estats amb major estabilitat de preus, incrementat en 1,5 punts.
Font: IME.

celeri, tant per evitar el nerviosisme als mercats de canvis i financers com

perquè no hi hagi cap tipus de conflicte. La incertesa que envolta el com-

pliment dels criteris de convergència i el seu grau d’exigència, no obstant

això, no facilitaran els intents d’anticipar la decisió final.

El marge de discrecionalitat en la interpretació del compliment

dels criteris de convergència, concretament pel que fa als criteris relatius

a les finances públiques, serà una font de conflictes a l’hora de prendre la

decisió sobre els primers participants en l’euro. No és difícil imaginar

l’enfrontament que pot sorgir en la mesura que alguns Estats se sentin

perjudicats per la seva exclusió de la primera velocitat de la UEM i consi-

derin que una aplicació més laxa dels criteris de convergència permetria
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Quadre 3.3

CRITERIS DE CONVERGÈNCIA: DÈFICIT PÚBLIC
Percentatge sobre el PIB

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bèlgica –6,5 –7,2 –7,5 –5,1 –4,1 –3,3

Dinamarca –2,1 –2,9 –3,9 –3,5 –1,6 –1,4

Alemanya –3,3 –2,8 –3,5 –2,4 –3,5 –4,0

Grècia –11,5 –12,3 –14,2 –12,1 –9,1 –7,9

Espanya –4,9 –3,6 –6,8 –6,3 –6,6 –4,4

França –2,2 –3,8 –5,6 –5,6 –4,8 –4,0

Irlanda –2,3 –2,5 –2,4 –1,7 –2,0 –1,6

Itàlia –10,2 –9,5 –9,6 –9,0 –7,1 –6,6

Luxemburg 1,9 0,8 1,7 2,6 1,5 0,9

Països Baixos –2,9 –3,9 –3,2 –3,4 –4,0 –2,6

Àustria –2,6 –1,9 –4,2 –4,4 –5,9 –4,3

Portugal –6,7 –3,6 –6,9 –5,8 –5,1 –4,0

Finlàndia –1,5 –5,9 –8,0 –6,2 –5,2 –3,3

Suècia –1,1 –7,8 –12,3 –10,8 –8,1 –3,9

Regne Unit –2,6 –6,3 –7,8 –6,8 –5,8 –4,6

Valor de referència 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Font: IME.

incloure’ls. Aquesta situació els pot enfrontar al grup més ortodox o més

complidor, que desitjarà un nucli inicial selecte a fi que l’euro s’assenti

com a moneda estable i rebutjarà una entrada massiva a la unió monetà-

ria. Un conflicte d’aquest tipus podria arribar a bloquejar la decisió, pro-

vocar la consegüent inquietud als mercats financers i qüestionar la viabili-

tat de tot el procés.

El grau de rigor que s’exigeixi en el compliment dels criteris proba-

blement estarà en funció del seu grau de compliment general, el qual, d’a-

cord amb el que es preveu, serà més aviat baix. En aquests moments, a prin-

cipis de 1997, ni tan sols Alemanya sembla que complirà tots els criteris de

convergència, fet que donarà arguments als països més endarrerits per trac-

tar d’imposar una interpretació generosa.
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Quadre 3.4

CRITERIS DE CONVERGÈNCIA: DEUTE PÚBLIC
Percentatge sobre el PIB

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bèlgica 129,4 130,6 137,0 135,0 133,7 130,6

Dinamarca 64,6 68,7 80,1 76,0 71,9 70,2

Alemanya 41,5 44,1 48,2 50,4 58,1 60,8

Grècia 92,3 99,2 111,8 110,4 111,8 110,6

Espanya 45,8 48,4 60,5 63,1 65,7 67,8

França 35,8 39,6 45,6 48,4 52,8 56,4

Irlanda 95,0 92,0 94,5 87,9 81,6 74,7

Itàlia 101,4 108,5 119,3 125,5 124,9 123,4

Luxemburg 4,2 5,2 6,2 5,7 6,0 7,8

Països Baixos 78,8 79,6 80,8 77,4 79,7 78,7

Àustria 58,7 58,3 62,8 65,1 69,0 71,7

Portugal 71,1 63,3 68,2 69,6 71,7 71,1

Finlàndia 23,0 41,5 57,3 59,5 59,2 61,3

Suècia 53,0 67,1 76,0 79,3 78,7 78,1

Regne Unit 35,7 41,9 48,5 50,4 54,1 56,2

Valor de referència 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Font: IME.

Els dilemes del Consell

El Consell, a més de complir la lletra del Tractat, haurà de tenir en

compte el fet que la nova moneda única ha de generar credibilitat als mer-

cats monetaris i de capitals. Un marge d’interpretació excessivament lax

dels criteris de convergència probablement perjudicaria l’euro, que seria

valorat pels mercats com un mal succedani del marc alemany, la qual cosa

propiciaria la fugida de capitals cap a les monedes refugi (franc suís, dòlar).

Els alemanys, per la seva banda, no estan disposats a perdre el marc a canvi

d’una moneda menys solvent, tot i que és clar que l’euro no ho tindrà fàcil

per assolir el prestigi que el marc té actualment als mercats internacionals.

El grau de tolerància en l’aplicació dels criteris de convergència

haurà de ser matisat per l’historial de cadascuna de les monedes. Dos paï-

sos amb un grau similar de compliment dels criteris de convergència
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poden ser jutjats de forma diferent. Bèlgica i Itàlia, per exemple, tenen un

nivell de deute molt allunyat del límit màxim que exigeix el Tractat, un

60% del PIB, tot i que els dos països s’estan esforçant per retallar aquesta

diferència. El franc belga, però, és una moneda amb una cotització estreta-

ment vinculada al marc alemany i el Banc Nacional de Bèlgica segueix

exactament la política monetària del Bundesbank. En canvi, la lira italiana

té una història de contínua depreciació enfront del Bundesbank, i la pri-

ma de risc que els inversors internacionals exigeixen a les emissions de

valors italians és una de les més elevades de la Unió. En aquestes cir-

cumstàncies, la inclusió del franc belga no tindria per què perjudicar el

prestigi de l’euro, malgrat el dubtós compliment dels criteris de con-

vergència per part de Bèlgica. La inclusió de la lira italiana, en canvi, és
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Quadre 3.5

CRITERIS DE CONVERGÈNCIA: TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI
Percentatge mitjà anual

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bèlgica 9,3 8,7 7,2 7,8 7,5 6,5

Dinamarca 9,3 9,0 7,3 7,8 8,3 7,2

Alemanya (*) 8,5 7,8 6,5 6,9 6,9 6,2

Grècia – 24,1 23,3 20,8 17,3 14,8

Espanya 12,4 11,7 10,2 10,0 11,3 8,7

França 9,0 8,6 6,8 7,2 7,5 6,3

Irlanda 9,2 9,1 7,7 7,9 8,3 7,3

Itàlia 13,3 13,3 11,2 10,5 12,2 9,4

Luxemburg – – 6,5 7,7 7,2 6,3

Països Baixos 8,7 8,1 6,4 6,9 6,9 6,2

Àustria 8,6 8,2 6,7 7,0 7,1 6,3

Portugal 14,5 13,8 11,2 10,5 11,5 8,6

Finlàndia 11,7 12,0 8,8 9,0 8,8 7,1

Suècia 10,7 10,0 8,5 9,7 10,2 8,0

Regne Unit 10,1 9,1 7,5 8,2 8,3 7,9

Valor de referència (**) 10,7 10,7 9,3 10,0 9,7 8,8

(*) 1991, zona occidental.
Font: És igual a la mitjana dels tres Estats amb major estabilitat de preus, incrementat en 2 punts.



impensable fins que el grau de convergència de l’economia italiana no

sigui suficientment creïble.

A l’hora de decidir la posada en marxa de la moneda única, el

Consell hauria de decidir si opta per un nucli inicial petit d’Estats o obre les

portes al major nombre possible de monedes de la Unió. Escollir un nucli

selecte de monedes (Alemanya i França més algunes de les que han mostrat

una evolució més ortodoxa) tindria l’avantatge de permetre un rodatge

tranquil de l’euro, que assentaria la confiança dels mercats financers en la

nova moneda, consolidaria el seu prestigi i desenvoluparia el seu mateix

mercat d’actius. Però tindria l’inconvenient de marginar economies grans

de la Unió (Regne Unit, Itàlia, Espanya) i de consagrar una unió monetària

de dues velocitats, que comportaria el risc d’una divisió política dels Estats

al si del Consell. En canvi, integrar dins de la unió monetària totes o la

major part de les monedes des d’un començament eliminaria les reticèn-

cies anteriors, però òbviament el resultat seria un euro menys fort, amb

menys estabilitat i al qual els mercats dubtarien en atorgar l’estatut de

moneda de confiança.

Alemanya...

Sigui quina sigui la decisió final del Consell, és clar que al nucli ini-

cial ha de ser-hi el marc, àncora i eix de la política monetària europea. No

es pot concebre la futura UEM sense la participació d’Alemanya. L’èxit de

l’economia germana en un context de política monetària rigorosa i inde-

pendent és el mirall en el qual la UEM es vol mirar i és l’exemple a seguir

per a la resta de la Unió. D’altra banda, l’entusiasme del canceller Helmut

Kohl en aquest projecte, al llarg del seu mandat, ha estat decisiu per al seu

avanç i confirmació. Des de la seva perspectiva, la UEM asseguraria el futur

del projecte integrador europeu i confirmaria el paper d’Alemanya dins

d’una Unió amb clars trets federalistes. Per als empresaris alemanys, la fixa-

ció dels tipus de canvi a Europa impediria el que des del seu punt de vista

constitueixen devaluacions competitives dels països perifèrics, com

Itàlia, Espanya, Suècia, etc., que resten capacitat exportadora a la indústria
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germana. En realitat, aquesta indústria seria la gran beneficiada per la crea-

ció de la moneda única, ja que fins ara ha hagut de defendre la seva com-

petitivitat enfront de la constant apreciació del marc durant les últimes

dècades.

L’opinió pública alemanya, no obstant això, mostra una forta reticèn-

cia a l’abandonament del deutschemark i la pèrdua de poder del Bun-

desbank, el banc central alemany, que per a molts és el símbol de l’estabili-

tat i de la prosperitat d’Alemanya d’ençà de la Segona Guerra Mundial. A

més a més, cal recordar que l’acceptació de l’euro per part d’Alemanya està

vinculada a l’aprovació de l’abandonament del marc per part del Parlament

alemany, segons una resolució del seu Tribunal Constitucional.

Paradoxalment, no sembla que Alemanya pugui complir tots els cri-

teris de convergència per accedir a la moneda única. El país que més s’ha

distingit i es distingeix a l’hora d’exigir una economia sanejada (Alemanya

va impulsar els criteris de convergència com a requisit previ per passar a la

tercera fase de la UEM) no està en condicions de mantenir el seu deute per

sota del 60% del PIB, com estipula Maastricht, a causa de la costosa integra-

ció dels länder de l’antiga República Democràtica, entre d’altres factors, i

no és gens clar que el dèficit pugui baixar per sota del 3% del PIB al llarg de

1997. Malgrat tot, el desviament del compliment dels criteris de convergèn-

cia es registra a tots els països i, des d’aquest punt de vista, la posició de l’e-

conomia germana és acceptable.

...França...

Juntament amb el marc, a la primera velocitat de la unió monetària

no hi pot faltar el franc francès. Una unió monetària sense França seria políti-

cament inconcebible i la convertiria en una mera zona marc, semblant al

que va succeir amb la serp del final dels vuitanta. El desenvolupament del

projecte comunitari ha reposat des d’un inici sobre l’eix francoalemany i,

per tant, la marginació de la divisa gal·la afectaria la credibilitat i el futur de

la UEM. El franc té una llarga experiència de devaluacions enfront del marc,
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però és cert que, a partir del fracàs de l’experiència del primer govern socia-

lista de F. Mitterrand al començament dels vuitanta, l’orientació de la política

econòmica francesa va prendre un rumb decididament antiinflacionista i va

confirmar el seu suport i participació en el Sistema Monetari Europeu.

L’ortodòxia de la política econòmica francesa en els últims anys ha

permès a l’economia gal·la superar en alguns aspectes els resultats econòmics

alemanys i està en condicions de complir els criteris de convergència el 1997.

França es veuria beneficiada per la UEM pel fet de participar directament en el

disseny de la política monetària,mentre que ara ha de limitar-se a seguir el dictat

del Bundesbank. A més a més,evitaria els efectes negatius que les devaluacions

de països com Itàlia o Espanya tenen sobre la competitivitat dels seus productes.

...els petits virtuosos...

Tot seguit, en un segon nivell, venen les monedes amb una trajectò-

ria més estable dins de l’SME i amb cotitzacions estretament vinculades al

marc alemany des de fa molts anys: franc belga, franc luxemburguès, florí

holandès i xíling austríac. Són divises d’economies petites i mitjanes, molt

obertes al comerç intracomunitari i molt dependents del mercat alemany. El

seu grau de compliment dels criteris de convergència és, no obstant això,

molt diferent. L’únic Estat que presenta una plena observança dels criteris

és Luxemburg, el país més petit de la Unió. Així i tot, el franc luxemburguès

té la moneda associada al franc belga mitjançant la Unió Belga-Luxembur-

guesa, i precisament Bèlgica presenta un deute públic del 132% del PIB, el

valor més allunyat del màxim del 60% establert pel Tractat.

Holanda és una economia que presenta un bon compliment dels cri-

teris de convergència, llevat del volum acumulat de deute públic, que regis-

tra el 79% del PIB. La situació pressupostària d’Àustria és també delicada, ja

que el 1996 va ultrapassar els límits de dèficit i de deute; el xíling austríac

participa en el mecanisme canviari de l’SME des de gener de 1995, de ma-

nera que al gener de 1997 ha complert els dos anys preceptius per satisfer

el criteri d’estabilitat canviària.
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...els nòrdics reticents...

En un altre nivell se situa un conjunt de països amb diferents graus

de compliment dels requisits de convergència i amb diversos graus de

voluntat d’integració en la moneda única. El país més ben situat dins d’a-

quest grup és Irlanda. La lliura irlandesa ha participat en el mecanisme de

canvis de l’SME d’ençà de la seva creació i en els últims anys la seva econo-

mia ha seguit una trajectòria brillant de creixement, amb un gran esforç per

reduir l’elevat volum de deute públic acumulat, tot i que encara ultrapassa

àmpliament el valor de referència.

A l’altre extrem trobem el Regne Unit i Dinamarca. El Regne Unit,

per la seva banda, podria segurament complir els criteris el 1997 (llevat del

relatiu a l’estabilitat canviària), però la resistència de l’opinió pública brità-

nica a la pèrdua de la lliura esterlina, recolzada per la clàusula d’excepció,

fa pensar que aquest país no estarà en el grup inicial de la moneda única.

Pel que fa a Dinamarca, en firmar el Tractat va notificar la seva decisió de

no participar en la tercera fase de la UEM, de manera que no s’hi pot

comptar fins que, d’acord amb les seves normes constitucionals, no revo-

qui aquesta decisió.

Pel que fa als països escandinaus, Finlàndia està en bona posició per

al compliment dels criteris de convergència, tot i que el marc finlandès no

es va incorporar al mecanisme de canvis fins a l’octubre de 1996 i que l’opi-

nió pública és reticent a l’adopció de l’euro. La resistència a la moneda úni-

ca és molt més forta entre l’opinió pública sueca, la qual cosa, juntament

amb un compliment més aviat baix dels criteris de convergència, fa pensar

que Suècia no estarà dins del primer bloc.

...i els perifèrics

El grup més problemàtic està format per les economies amb mone-

des febles. El seu denominador comú és que sovint són objecte d’atacs

especulatius en situacions d’inestabilitat monetària i que tenen un historial

de devaluacions, inflació i desequilibris pressupostaris que hi actuen en
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contra. En primera instància, la seva inclusió en l’euro desperta descon-

fiança als països més ortodoxos, els quals temen que una integració d’a-

questes monedes pot afeblir el nou signe monetari, motiu pel qual pretenen

que s’integrin en una fase posterior.

En el cas d’Espanya, però, és possible que el grau de compliment

dels requisits de convergència el 1997 sigui superior al d’altres economies

més ben considerades. Itàlia, en canvi, no compleix cap dels criteris de con-

vergència i les perspectives per a 1997 apunten cap a uns nivells de dèficit

i de deute massa elevats. Portugal sembla vinculat al que pugui passar a

Espanya, si bé la seva economia ha realitzat progressos importants en infla-

ció, tipus d’interès i control dels desequilibris públics. Per acabar, Grècia

queda totalment descartada del primer grup de la moneda única.

En definitiva, si el procés no es retarda, es plantegen, fonamental-

ment, dues hipòtesis. En primer lloc, iniciar la zona euro integrant un nucli

selecte de monedes i intentar que, en un període relativament curt (d’un a

tres anys), com a mínim les tres economies grans –Regne Unit, Itàlia i

Espanya– resolguin els seus problemes i s’integrin en un euro ja prou conso-

lidat. D’aquesta manera, l’euro aconseguiria un grau d’implantació i de

desenvolupament que permetria el compliment absolut de les funcions per

a les quals ha estat concebut. La segona hipòtesi fóra flexibilitzar els criteris

de convergència i permetre l’entrada d’un nombre ampli de països, és a dir,

de tots els que volguessin integrar-se en l’euro des d’un primer moment, de

manera que només en quedessin fora els que s’autoexcloguessin.

3.4. ¿Ha d’entrar Espanya a la UEM?

Des de les instàncies oficials, la participació d’Espanya en el primer

grup de països que accedeixin a la tercera fase de la UEM es considera

com un dels objectius primordials de la política econòmica espanyola.

Malgrat la seva entrada tardana a l’Europa comunitària, la política seguida

per les nostres autoritats d’ençà de 1986 ha estat sempre invariablement

orientada a donar suport al desenvolupament del projecte integrador i, en

84 ■ ELS INTERROGANTS DE LA UNIÓ MONETÀRIA



concret, de la moneda única. L’accés a l’àrea de la moneda única des del

primer moment es planteja sovint com una qüestió de prestigi nacional i

s’ha estès la idea que no ser acceptat dins de la primera velocitat re-

presenta una mena de fracàs col·lectiu, un suspens en la nostra vocació

europea.

La voluntat de participar immediatament en la tercera fase de la

UEM topa amb la realitat d’una economia que durant gairebé un segle s’ha

desenvolupat en l’autarquia o en un entorn de protecció quasi absoluta al

comerç exterior, situació que l’ha privat d’unes estructures empresarials i

financeres sòlides, capaces de competir en una economia oberta i globalit-

zada. D’ací que la pèrdua del nostre signe monetari, sovint utilitzat com a

escut per contrarestar la insuficient competitivitat externa, generi una com-

prensible preocupació en els ambients econòmics privats.

Per dilucidar fins on és possible els termes del debat sobre la conve-

niència o no que Espanya s’integri sense més ni més a la moneda única, cal

distingir tres aspectes diferents de la qüestió. En primer lloc, ¿es troba l’eco-

nomia espanyola en condicions de superar els requisits exigits per accedir a

la tercera fase de la UEM? En segon lloc, ¿és raonable participar a la UEM?

Per acabar, ¿hi ha alguna alternativa?

La primera qüestió fa referència al compliment dels criteris de con-

vergència. Es tracta d’un assumpte en certa mesura formal, ja que són uns

paràmetres escollits sense una base econòmica consistent i que pretenen

servir de barrera d’entrada per a les economies que suposadament pogues-

sin fer perillar l’estabilitat de l’euro. No obstant això, és la qüestió que habi-

tualment acapara més atenció i interès, ja que el Tractat estableix com a

requisit ineludible per formar part de la tercera fase de la UEM la satisfacció

dels esmentats criteris.

En l’actualitat, a principis de 1997, Espanya compleix ja els criteris

de tipus d’interès i de tipus de canvi. Pel que fa a la inflació, la ràpida millo-

ra experimentada per l’índex de preus de consum, que al març ha baixat
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fins a una taxa del 2,2%, fa preveure que aquest criteri es pot complir tam-

bé al llarg de 1997. Quant a l’estabilitat de les finances públiques, sembla

factible el compliment de la previsió d’un dèficit públic del 3% el 1997, que

és el màxim exigible. El deute públic, que en els últims anys ha experimen-

tat un fort creixement i ultrapassa el límit màxim, pot reduir-se lleugera-

ment durant l’actual exercici, fet que pot ser considerat com un compli-

ment, si es fa una interpretació flexible dels criteris.

Cal tenir en compte, en tot cas, que el Tractat parla d’un compli-

ment sostenible dels criteris de convergència. És a dir, no n’hi ha prou amb

complir els criteris en el moment de l’examen, sinó que l’economia analit-

zada ha de presentar garanties que en els anys següents a l’examen el grau

de convergència es mantindrà. Aquest principi s’ha d’aplicar exclusivament

al criteri de les finances públiques, ja que la convergència d’inflació dins de

l’àrea monetària comuna deixa de ser rellevant, els tipus d’interès han de

convergir inevitablement en quedar unificats els mercats monetaris i finan-

cers i el tipus de canvi nacional simplement desapareix. Pel que fa a les

finances públiques, el procediment aplicable al dèficit excessiu establert

pel Tractat, concretat en un Pacte d’Estabilitat (1) forçarà les hisendes nacio-

nals a no desviar-se dels paràmetres establerts pel Consell.

L’economia espanyola sense la pesseta

Des del punt de vista intern, no obstant això, té més relleu preguntar-

se si la moneda única és una alternativa raonable per a l’economia espanyola.

Tal com s’ha discutit a l’apartat 1.2, els avantatges globals de la UEM pot ser

que superin els seus inconvenients, però, pel que fa a un país individual, el

resultat de la implantació de la moneda única estarà en funció del seu grau de

flexibilitat i de la capacitat d’adaptació als canvis en les condicions de compe-

titivitat externes i internes. De qualsevol altra forma,corre el risc de marginar-

se del corrent principal de desenvolupament, fer front a una situació de cri-

si interna, i, en definitiva, sortir perjudicada de l’experiència monetària.
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¿És l’espanyola una economia capaç de fer front a la competència

internacional sense la crossa de la política canviària i inscrivint-se en un

àrea monetària forta? Fins ara, l’evidència mostra més aviat el contrari. La

història de la pesseta està marcada per les devaluacions enfront de les

monedes europees, com a reflex d’una economia amb desequilibris més

importants i amb una competitivitat inferior. Tanmateix això no ha impedit

un important avanç en termes de desenvolupament econòmic i d’apropa-

ment a la renda mitjana de la Comunitat.

La base competitiva de l’economia espanyola i l’experiència de l’ac-

tuació dels agents socials no garanteix que, en un model d’absència de la

gestió de la política de canvi la resposta sigui l’adequada. L’economia espa-
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nyola es va confinar en un entorn autàrquic en el moment del renaixement

de l’economia i de les empreses europees després de la Segona Guerra

Mundial. Amb l’obertura dels anys seixanta, es va optar per un model d’in-

dustrialització accelerat, basat en el capital públic i en la inversió estrange-

ra, però amb un elevat grau de protecció comercial enfront de l’exterior.

L’obertura a la Comunitat cap a la meitat dels anys vuitanta va posar de

manifest el cúmul d’insuficiències que afecten l’economia productiva: feble

base financera, tecnològica i comercial, elevat grau de regulació administra-

tiva, rigidesa del mercat laboral, etc. Les grans empreses espanyoles són de

capital públic o de capital estranger. Les corporacions amb capital autòcton

de més envergadura pertanyen a sectors regulats (electricitat, telecomunica-

cions) o a sectors de tecnologia baixa (construcció, distribució). És veritat

que existeix una trama de petites i mitjanes empreses amb un grau d’inter-

nacionalització admirable, capaces de competir a nivell mundial. Però, en

conjunt, l’economia espanyola, tot i el seu important pes dins de l’economia

europea, mostra un nivell de dependència, productivitat i competitivitat

que la situen en un modest segon ordre.

La capacitat d’ajust de l’economia espanyola tampoc ofereix garan-

ties enfront un procés de pèrdua de les competències monetàries. Malgrat

l’esforç alliberador dels últims anys, són patents les rigideses al mercat de

treball i la competència insuficient en sectors econòmics clau. A més a més,

existeixen fortes resistències a l’hora de donar nous passos en el procés alli-

berador.

Si bé és cert que l’economia espanyola s’ha conformat excessiva-

ment amb un model d’ajustament a la baixa de la pesseta i que aquest ajus-

tament té uns costos en termes d’estabilitat macroeconòmica gens menys-

preables, aquest esquema ha permès salvar moltes de les deficiències cròni-

ques esmentades, l’eliminació de les quals és una decisió d’importància

capital. Cal no oblidar que un dels arguments que s’estan utilitzant a

Alemanya i a França per fer digerible la UEM a l’opinió pública és que la

unió impedirà que els països amb monedes febles (és a dir, Itàlia o Espanya)
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competeixin als seus mercats gràcies a uns nivells de preus baixos, conse-

qüència de la tendència de les respectives monedes a la depreciació.

En suma, és inevitable experimentar un cert escepticisme davant de

la capacitat de supervivència de l’economia espanyola sense l’arma del

tipus de canvi, per més que es reconegui que el recurs a la devaluació és un

mal remei a la incapacitat d’adaptar-se a les condicions globals de l’econo-

mia actual.
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I això ens porta al tercer interrogant: ¿hi ha alguna alternativa a la

UEM? La resposta és que no, ja que el Tractat no atorga a Espanya una clàu-

sula d’excepció a l’estil de les del Regne Unit o Dinamarca. Espanya va de

dret a formar part, tard o d’hora, de la moneda única, perquè així ho estipu-

la el Tractat de Maastricht.

¿Convindria a l’economia espanyola una clàusula d’excepció? Tot i

que la pregunta no quadra amb el que disposa el Tractat, pot ser il·lustratiu

interrogar-se sobre els efectes d’una hipotètica automarginació de la tercera

fase de la UEM. Una primera constatació és que les excepcions concedides

al Regne Unit i a Dinamarca no es van forjar per raons econòmiques sinó

polítiques. En el primer cas, la resistència a la pèrdua de la identitat britàni-

ca que determinats sectors associen a la pertinença a la UE es polaritza cap

a la negativa a la dissolució de la lliura esterlina, símbol nacional, en l’euro.

En el segon cas, la renúncia expressa a integrar-se a la moneda única va ser

una de les concessions atorgades als euroescèptics danesos per aconseguir

que el segon referèndum de ratificació del Tractat resultés afirmatiu.

Una segona consideració és que la política seguida fora de la zona

monetària única no diferirà substancialment de l’aplicada dins de la tercera

fase de la UEM. La coordinació de les polítiques econòmiques exigirà, tant

als països pertanyents a l’euro com a la resta, comportaments ortodoxos en

matèria de despesa pública i polítiques de flexibilització i liberalització dels

mercats. La política monetària del BCE condicionarà la política monetària

dels països membres no-participants en la moneda única. És a dir, les políti-

ques aplicades no podran gairebé diferir de les que marquin els Estats cen-

trals sense córrer el risc d’una perillosa pèrdua de confiança per part dels

inversors exteriors.

L’última consideració és que l’emulació de les polítiques seguides

pel BCE i pels països participants no garanteix als països exclosos els matei-

xos resultats, en termes d’estabilitat macroeconòmica. Serà inevitable l’e-

xistència d’uns tipus d’interès superiors als de la moneda única, a causa del

risc de canvi i de la prima de liquiditat. Estarem més exposats als efectes

92 ■ ELS INTERROGANTS DE LA UNIÓ MONETÀRIA



d’una eventual crisi monetària o canviària. Poden repetir-se períodes de

sobrevaloració de la pesseta, per diversos motius. La participació en els

òrgans decisoris del BCE, que es constituirà com a eix central de la política

econòmica, no solament monetària, de la Unió, estarà vedada.

En definitiva, l’economia espanyola està davant d’una de les cruïlles

més importants de la seva història recent. Un desafiament inclús superior al

que va representar el Pla d’Estabilització de 1959 o l’entrada a la Comunitat

Europea el 1986. Un repte davant del qual no hi ha alternativa vàlida i per al

qual cal preparar-se i mentalitzar-se de forma col·lectiva, ja que l’èxit o el fra-

càs dependran exclusivament de la pròpia capacitat d’adaptar-se a la nova

situació.

3.5. ¿Què passarà amb els països que quedin fora?

El Tractat de la Unió Europea estipula que, a l’inici de la tercera fase

de la UEM, els Estats que no compleixin les condicions exigides per formar

part de l’àrea monetària comuna (és a dir, els criteris de convergència) que-

daran al marge dels drets i obligacions de l’esmentada àrea comuna. És a dir,

no participaran en els òrgans de govern del Banc Central Europeu, (1) no

estaran subjectes a les disposicions de la política monetària comuna i no

se’ls imposarà el procediment aplicable en cas de dèficit públic excessiu.

Per tant, els Estats membres acollits a una excepció, com els denomina el

Tractat, mantindran plenes competències sobre la seva política monetària i

canviària i no tindran més obligacions que les corresponents a la segona

fase de la UEM, si bé hauran de tenir en compte, tal com estableix el

Tractat, que la política monetària i canviària que apliquin serà considerada

com una qüestió d’interès comú.

Un cop cada dos anys, com a mínim, o a petició de qualsevol Estat

membre acollit a una excepció, el Consell examinarà la situació del o dels
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Estats marginats i, seguint el mateix procediment que durant la primera ava-

luació, decidirà si es compleixen les condicions requerides. Si l’examen és

positiu, l’Estat o els Estats en qüestió entraran a formar part de ple dret de la

zona monetària comuna. D’aquest esquema queden exclosos el Regne Unit i

Dinamarca,per l’aplicació de les seves respectives clàusules d’excepció.

El Tractat permet així la formació de la unió monetària a dues velo-

citats: els Estats virtuosos formarien el nucli inicial de la zona monetària

comuna (Estats in o pre-in), mentre que la resta (Estats out) mantindria el

mateix estatut actual fins aconseguir complir els criteris de convergència.

Així i tot, es preveu un seguiment estret de l’evolució econòmica dels

Estats exclosos, ja que caldrà garantir tres qüestions: primera, que les fluctua-

cions dels tipus de canvi entre l’euro i els no participants no distorsionin el

mercat interior; segona, que els països exclosos en primera instància no

vegin endurides les condicions d’entrada a la tercera fase, i tercera, que con-

tinuïn els seus esforços de convergència amb el recolzament necessari dels

països euro. En aquest sentit, s’exigirà als països exclosos que presentin pro-

grames de convergència –plurianuals i actualitzables cada any– que contin-

guin les principals tendències econòmiques i que, sobretot, especifiquin els

seus objectius pressupostaris a mitjà termini, juntament amb les mesures d’a-

just del dèficit i del deute públics.

L’actual mecanisme de canvis i d’intervenció de l’SME serà revisat per

adaptar-lo a la nova situació creada per l’existència de l’euro i del Banc Central

Europeu. Caldrà determinar els termes de les relacions entre l’euro i les mone-

des excloses, les bandes de fluctuació admeses entre l’euro i les monedes

excloses i el compromís d’intervenció del BCE a favor de les monedes no par-

ticipants. A diferència de l’actual mecanisme de canvis, basat en els canvis

creuats de les monedes participants, l’MCI2 es basarà en els tipus de canvi

centrals definits respecte a l’euro. Si el mecanisme de canvis actual representa

una graella de paritats, en entrecreuar-se totes entre elles, el nou mecanisme

estarà compost d’un nucli central, l’euro, a partir del qual es determinaran, de

forma radial,els canvis en relació amb les monedes excloses.
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La participació al nou mecanisme de canvis serà voluntària, com ara,

però cal recordar que no haver patit cap devaluació durant dos anys conti-

nuarà essent una de les condicions per accedir a la moneda única. La banda

de fluctuació entre cadascuna de les monedes excloses i l’euro serà prou

àmplia per evitar qualsevol rigidesa, tot i que, a voluntat del país en qüestió,

i en la mesura que avanci en el camí de la convergència, els marges es

podran reduir. El suport del Banc Central Europeu per mantenir les bandes

serà, en principi, il·limitat, tot i que el BCE es reservarà el dret d’actuar si les

intervencions poden fer perillar la seva pròpia política monetària.
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Esquema 3.1

MECANISME DE CANVIS DEL SISTEMA MONETARI EUROPEU
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En qualsevol cas, com ja s’ha esmentat a l’apartat anterior, els països

exclosos tindran un escàs marge per desenvolupar una política econòmica

diferent a la dels països de la primera velocitat. L’estreta supervisió que

exercirà el Consell sobre les polítiques econòmiques, unida als condicio-

nants que representarà la política monetària del BCE, impedirà qualsevol

vel·leïtat.

A més a més, els Estats exclosos no es beneficiaran de la cobertura

que proporcionarà la moneda única i possiblement hagin d’afrontar una

sortida de capitals provocada per l’atracció que exercirà l’euro o les mone-

des participants, en percebre’s com monedes fortes i estables i, per tant,

amb tendència a apreciar-se en relació amb les monedes nacionals excloses.

Els seus tipus d’interès seran més elevats per aquest fenomen, pel risc de

canvi i per la prima de liquiditat, la qual cosa constituirà un handicap per al

finançament del dèficit públic i per als costos financers de les empreses. Si

no presenten uns resultats econòmics molt millors que els del nucli inicial,

els exclosos estaran més exposats als efectes d’una crisi monetària o finan-

cera internacional. Els tipus a llarg termini patiran una més gran volatilitat,

producte de les canviants expectatives sobre les seves possibilitats d’acce-

dir finalment a la moneda única.

3.6. ¿Què és el Pacte d’Estabilitat?

El Consell de Dublín, al desembre de 1996, va aprovar les línies gene-

rals de l’anomenat Pacte d’Estabilitat i Creixement, una proposta alemanya

que va aixecar moltes reticències i que pretén reforçar la disciplina pressu-

postària dels Estats membres que accedeixin a la tercera fase de la UEM. Es

basa en el procediment aplicable en cas de dèficit públic excessiu, (1) i tracta

de fer-lo més estricte i penalitzador. El temor d’Alemanya és que la simple

aplicació de l’esmentat mecanisme no sigui prou àgil i eficaç per disciplinar

l’actuació pressupostària dels Estats participants, els quals, en experimentar
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desviacions en els seus dèficits públics, podrien fer perillar l’estabilitat de

l’euro. Certament, aquesta estabilitat dependrà en gran mesura de l’ortodòxia

de les finances públiques, ja que la política monetària desenvolupada pel BCE

no pot garantir-la per si mateixa. A més a més, si no es mantingués aquesta

ortodòxia, podria succeir, paradoxalment, que els països exclosos haurien de

complir estrictament els criteris de convergència en les finances públiques,

mentre que els països de l’euro podrien relaxar el seu esforç.

Segons el Pacte d’Estabilitat i Creixement, els Estats participants en

la tercera fase es comprometen a assolir a mitjà termini una situació pressu-

postària propera a l’equilibri o, fins i tot, amb superàvit. Això permetrà que,

durant les fases baixes del cicle econòmic, no se superi el valor de referèn-

cia del dèficit del 3% del PIB. Els Estats presentaran programes d’estabi-

litat, a l’estil dels programes de convergència que hauran de presentar els

Estats exclosos, com s’ha comentat a l’apartat anterior, de manera que hi

haurà un seguiment continuat i estret de l’evolució econòmica i pressu-

postària dels participants.

Donat el cas que, malgrat tot, un Estat superi el límit del 3% del PIB

en el dèficit públic, el Pacte, que s’instrumentarà en el corresponent regla-

ment comunitari, precisa, aclareix i agilita el que disposa el procediment

aplicable en cas de dèficit públic excessiu. En primer lloc, concreta que,

per posar en marxa el procés, el desviament no pot ser resultat de cir-

cumstàncies excepcionals o d’esdeveniments inusuals que escapin al con-

trol dels Estats. Com a norma general, es considerarà circumstància excep-

cional una caiguda del PIB real de, com a mínim, el 2%. Si la caiguda és, com

a mínim, del 0,75%, el Consell haurà d’avaluar si la recessió és greu i, per

tant, si representa una circumstància excepcional.

Un cop descartats els factors excepcionals, el Consell podrà imposar

sancions a l’Estat incomplidor, les quals consistiran en un dipòsit pel valor

de la suma de dos components: un fix, que pujarà al 0,2% del PIB, i un varia-

ble, que equivaldrà a la dècima part del que el dèficit passi del 3% del PIB.



En tot cas, l’esmentat dipòsit no podrà superar el 0,5% del PIB. El procedi-

ment se suspendrà quan l’Estat infractor adopti i apliqui les mesures correc-

tives adequades. No obstant això, si al cap de dos anys el dèficit continua

essent excessiu, el dipòsit es convertirà en multa, és a dir, l’Estat no podrà

recuperar-lo.

Es tracta certament d’una proposta ambiciosa, ja que el desequilibri

del pressupost públic s’ha instaurat com a norma a les economies europees

d’ençà dels anys seixanta. El comportament varia segons els països: alguns

estan instal·lats permanentment en alts nivells de dèficit d’ençà de la meitat

dels anys setanta, com Bèlgica, Grècia, Espanya, Itàlia, Holanda, Àustria i

Portugal; d’altres presenten un nivell més moderat, com França o Irlanda en

els últims anys; d’altres registren eventualment un superàvit en conjuntures
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molt favorables, com Alemanya, Suècia o el Regne Unit. Només Luxemburg

registra superàvit any rere any. L’objectiu d’un pressupost equilibrat amb

desviacions mínimes, inexcusable des del punt de vista monetari, representa

modificar profundament aquests hàbits, tasca gens fàcil de dur a terme.

3.7. ¿És possible renunciar a la UEM?

El Tractat de Maastricht estableix els passos necessaris i el calendari

per a l’accés a la tercera fase de la UEM. Es tracta d’una política comuna, un

projecte que implica tots els Estats membres i del qual només poden des-

vincular-se, per raó del seu estatut especial en aquest punt, el Regne Unit i

Dinamarca. El Tractat accepta que el pas a la moneda única es faci a diferents

velocitats, és a dir, que no tots els països el facin al mateix temps. Però s’en-

tén que els Estats no participants realitzaran els màxims esforços possibles

per complir les condicions d’accés i que, tard o d’hora, tots els països de la

Unió participaran plenament en la política monetària i econòmica comuna.

Per tant, no hi ha alternativa. La UEM és una de les polítiques comu-

nes de la Unió, com l’agrícola, la comercial, la de competència o les normes

que regeixen el mercat interior. Cap país, llevat de les esmentades excep-

cions, pot defugir el seu accés a l’euro. Un cop dins de la zona monetària

comuna, cap Estat membre pot desvincular-se’n. El pas de la pesseta a l’eu-

ro, en el seu moment, serà irreversible. Només un daltabaix monetari, una

profunda modificació del Tractat o l’abandonament d’Espanya de la Unió

permetria recuperar l’autonomia en la política monetària.

3.8. ¿Què succeirà durant la segona meitat de 1998?

A partir del moment, al començament o cap a la meitat de 1998, que

el Consell decideixi quins països accedeixen a la moneda única i confirmi

l’inici de la tercera fase l’1 de gener de 1999, s’iniciaran els preparatius defi-

nitius per fer efectiu l’inici de la UEM en la data prevista.
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Els Estats membres escollits decidiran la composició del Comitè

Executiu del Banc Central Europeu, per al qual triaran personalitats de reco-

negut prestigi i experiència professional en assumptes monetaris o bancaris

dels països que entrin a la moneda única. Aquest Comitè Executiu estarà for-

mat pel president del BCE, el vice-president i fins a 4 membres (dos com a

mínim si hi ha països acollits a excepció). Després, l’Institut Monetari

Europeu desapareixerà i quedaran constituïts el BCE i el Sistema Europeu de

Bancs Centrals, amb un Consell de Govern format pel Comitè Executiu del

BCE i els governadors dels bancs centrals dels Estats participants. Dins del

BCE es formarà un tercer òrgan rector –després del Consell de Govern i del

Comitè Executiu–: el Consell General, amb funcions consultives i transitòries

en la mesura que hi hagi Estats acollits a excepció; aquest Consell estarà for-

mat pel president i el vice-president del BCE i pels governadors de tots els

bancs centrals nacionals. BCE i SEBC, en col·laboració amb els sistemes

financers dels respectius països, començaran a prendre decisions pertinents

en relació amb els mecanismes, reglaments i pràctiques que facin possible la

política monetària única en euros a partir de l’1 de gener de 1999.
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En el moment que se sàpiga quins països entren a formar part de la

zona euro, es començarà a fabricar els bitllets i a encunyar les monedes en

la nova moneda europea. Les Cases de Moneda dels respectius països es

posaran en marxa per afrontar el repte de tenir a punt els milers de milions

de bitllets i monedes que, a partir de l’any 2002, o abans si així es decideix,

hauran de distribuir-se per substituir la moneda nacional. El BCE, el Consell

i els Estats membres fixaran la data definitiva de la introducció dels bitllets i

de les monedes en euros. El marc legal necessari per a la introducció de

l’euro i l’estatut jurídic de la moneda única estaran ja aprovats i hauran

d’implantar-se als països participants, prèvia modificació de la legislació

vigent a cada país.

Un aspecte envoltat d’incerteses és el risc que comportarà per a les

monedes participants i no participants el període que va de la determinació

dels Estats participants, al començament o cap a la meitat de 1998, a la fixa-

ció dels tipus de conversió l’1 de gener de 1999. Com que la fixació irrever-

sible dels canvis no s’efectuarà fins a aquesta última data, durant aquest

interval les monedes poden veure’s subjectes a tensions imprevisibles. La

reacció dels mercats monetaris i financers a la decisió del Consell podria

consistir en moviments especulatius, els quals, provocant distorsions sensi-

bles en el tipus de canvi, podrien dificultar el pas a l’euro.

La font d’inestabilitat més important pot ser la inevitable tendència

dels inversors a convertir els seus actius en monedes febles en monedes esco-

llides per a la tercera fase, en el cas que el nucli inicial de l’euro estigui format

per Alemanya, França i alguns països més amb moneda estable. Pel que fa a

aquesta hipòtesi, els inversors contemplaran les futures monedes-euro com

més estables que les que hagin quedat fora, la trajectòria de les quals a curt o

mitjà termini en relació amb l’euro només pot ser a la baixa. La conseqüència

lògica d’un moviment d’aquest tipus serà un augment dels tipus d’interès

dels actius denominats en monedes excloses, amb el consegüent perjudici

per als països afectats. Aquest fenomen pot produir-se fins i tot abans de 1998

si els mercats anticipen el resultat de la decisió del Consell.
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Es pot avançar una segona hipòtesi, en el cas que el Consell decidís

admetre en el primer bloc a l’euro la major part de les monedes. Un escenari

d’aquest tipus podria generar desconfiança respecte a la futura estabilitat i for-

talesa de l’euro i provocar una sortida de capitals de països amb moneda forta

(alemanys,principalment) cap a monedes refugi com el franc suís o el dòlar.

D’altra banda, els mercats podrien posar a prova la credibilitat de la

decisió de passar a la tercera fase si no estan convençuts de la completa

substituïbilitat de les monedes participants, fet que es pot agreujar si es pro-

dueixen fluctuacions importants del dòlar. La futura fixació dels tipus de

conversió també podria provocar moviments especulatius als mercats, que

probablement estaran atents a qualsevol indici per posicionar-se de forma

adequada. La inestabilitat podria també venir de pertorbacions als mercats

de canvis dels Estats membres exclosos, els quals, indirectament, afectaran

les monedes participants.

Cal destacar, en qualsevol cas, que la possibilitat de pertorbacions

monetàries no és ni molt menys inevitable i que la seva transcendència

sobre els mercats monetaris i financers pot arribar a ser mínima. Les hipòte-

sis descrites pretenen únicament apuntar els grans trets d’un fenomen molt

complex i sense precedents. És perfectament possible que una clara volun-

tat política d’impulsar el procés transitori, una coordinació coherent de les

economies i la clarificació dels múltiples aspectes encara pendents aconse-

gueixin garantir un trànsit a la moneda única tranquil i estable.

3.9. ¿Quins seran els tipus de conversió?

En el moment que s’iniciï la tercera fase de la UEM, és a dir, l’1 de

gener de 1999, el Tractat estableix que el Consell de ministres d’economia i

finances decidirà, per unanimitat dels Estats escollits per passar a la moneda

única, els tipus de conversió als quals quedaran irrevocablement fixades les

respectives monedes dels Estats membres i el tipus irrevocablement fix al

qual l’euro substituirà les esmentades monedes. En aquest moment, l’ecu-

102 ■ ELS INTERROGANTS DE LA UNIÓ MONETÀRIA



cistella oficial de la Comunitat Europea passarà a ser denominat euro i es

convertirà en una moneda de ple dret, amb el suport d’un banc emissor (el

BCE) i amb una sola política monetària.

Els tipus de conversió s’adoptaran en forma d’euro expressat en ter-

mes de cadascuna de les monedes nacionals dels Estats participants. Estaran

compostos per sis xifres significatives, inclosos els decimals. Per exemple:

1 euro: XXX,XXX pessetes

1 euro: X,XXXXX marcs alemanys

A efectes legals, els tipus de conversió s’hauran d’utilitzar amb totes

les xifres significatives, de manera que no es podran arrodonir ni truncar.

Tampoc no podran utilitzar-se per al càlcul els tipus de conversió inversos.

El procediment legal per passar d’una moneda a una altra serà, primer, con-

vertir les quantitats a euros i, després, transformar-les en la segona moneda.

Així, per convertir un import d’una moneda A a una altra B caldrà dividir

l’esmentat import pel tipus de conversió d’A enfront de l’euro i, a continua-

ció, multiplicar el resultat pel tipus de conversió enfront de l’euro de B. El

resultat d’aquestes operacions, quan es tracti de pessetes, no presentarà

decimals. Els imports en euros, en canvi, s’expressaran amb dos decimals,

anomenats cents, segons la denominació oficial, o cèntims. Els arrodoni-

ments es faran, per excés o per defecte, al decimal més proper i, quan l’últi-

ma xifra de la quantitat obtinguda sigui exactament un 5, s’arrodonirà per

excés. En tot cas, es respectaran les pràctiques nacionals.

L’única condició que exigeix el Tractat a l’hora de fixar els tipus de

conversió és que no modifiquin el valor extern de l’ecu/euro. És a dir, que

el valor de l’euro a l’instant posterior a la conversió sigui exactament el

mateix que el de l’ecu-moneda cistella a l’instant anterior. Això fa molt difí-

cil que els tipus de conversió s’allunyin excessivament dels tipus de canvi

de finals de 1998, bé a canvis de mercat, bé els tipus bilaterals oficials defi-

nits pel mecanisme de canvis de l’SME. Un altre impediment per allunyar-se

dels tipus de canvi de mercat és que s’haurà de tenir en compte la posició
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dels Estats no participants, ja que, en el moment que comenci la tercera

fase, entrarà en vigor, lògicament, el nou Sistema Monetari Europeu, que 

vincularà l’euro a les monedes excloses.

Pel que fa al moment en el qual el Consell anunciarà la seva decisió,

el Tractat deixa molt clar que serà quan s’iniciï la tercera fase. Cal assenyalar

que algunes propostes demanen un anunci anticipat dels tipus de conver-

sió, per tal d’evitar una possible inestabilitat canviària. No obstant això, en

aquest cas, els bancs centrals correrien el risc de topar amb dificultats a

l’hora de complir la condició del valor de l’ecu/euro, en cas que moviments

especulatius qüestionessin els tipus anunciats. El que sí pot avançar el

Consell és el mètode de càlcul dels tipus de conversió (canvis del dia ante-

rior, paritats oficials, canvis mitjans de la setmana anterior, etc.), a fi d’aclarir

la incertesa als mercats financers.

Tot aquest plantejament augmenta el risc ja esmentat que durant el

període que va del començament de 1998, quan es decideixi quins països

formaran part de la moneda única, a l’1 de gener de 1999, es desencadenin

als mercats pressions especulatives que distorsionin els tipus de canvi i

obliguin algun país a integrar-se a l’euro a un tipus no desitjat. La no opera-

tivitat del BCE i de l’SEBC durant aquests mesos impedirà donar cobertura

precisa a les monedes amb canvis que es desviïn del camí definit per les

seves variables econòmiques, a no ser que la coordinació monetària i can-

viària sigui molt estreta i s’aconsegueixi contarestar així els eventuals focus

de desestabilització.

3.10. ¿Ecu? ¿Euro?

En iniciar-se la tercera fase de la UEM, l’actual ecu passarà a denomi-

nar-se euro, deixarà de ser la moneda-cistell de la Comunitat Europea i es

convertirà en la moneda única de la UEM. De fet, al Tractat s’utilitza la deno-

minació ecu per a la moneda única, però, segons la interpretació del

Consell Europeu de Madrid, ecu és una expressió genèrica, mentre que el
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terme euro és el nom propi que rebrà la moneda única quan s’iniciï la ter-

cera fase. En definitiva, ecu i euro són sinònims i, per tant, tots els 

contractes o valors que estiguin denominats en ecus es convertiran a euros

al tipus de canvi d’1 per 1, llevat d’alguna clàusula del contracte en contra.

Ecu és el nom que es va imposar a la unitat monetària del Sistema

Monetari Europeu quan va ser creada al final dels anys setanta. En aquell

moment, va haver-hi ja dificultats per trobar una denominació que fos

acceptada pels nou Estats membres, tant per raons de pronúncia en els dife-

rents idiomes oficials com pel significat del nom en sí. L’acord final va satis-

fer les parts perquè ecu, en francès, recordava una antiga moneda gal·la,

l’écu (escut); igualment, era l’acrònim d’unitat monetària europea en

anglès (European Currency Unit).

El nom d’ecu, no obstant això, no satisfeia els alemanys. Davant del

futur pas a la moneda única, i al marge de les raons estrictament idiomàti-

ques, les autoritats germanes no se sentien còmodes en tenir que explicar a

l’opinió pública que es tractava de substituir el sòlid i segur deutschemark

per l’ecu, una moneda que, d’ençà de la creació de l’SME, ha perdut al vol-

tant del 25% del seu valor enfront del marc. Es tractava, doncs, de trobar una

nova denominació per a l’ecu. El nom d’euro va ser considerat el més ade-

quat fonèticament, ja que és pronunciable en totes les llengües oficials de la

UE, és simple i simbolitza Europa. Euro és un nom complet i no un prefix

que s’anteposa als noms de les monedes nacionals (europesseta, euro-

marc...), tal com establien certes propostes defensades al Consell de Madrid.

El nom d’euro, no obstant això, no és massa afortunat, ja que pot

ocasionar confusions. Fins ara, el terme euro s’ha utilitzat com a prefix per

als mercats, instruments o divises en les operacions financeres off-shore, és

a dir, fora dels mercats domèstics. L’origen del terme recau sobre els dòlars

dipositats en bancs europeus, els quals, a partir dels anys cinquanta, van

experimentar un notable creixement i que, per aquest motiu, van rebre la

denominació d’eurodòlars. L’atractiu dels eurodòlars era que els dipòsits

no havien de complir les regulacions bancàries que afectaven les monedes
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nacionals i això els permetia diferenciar-se avantatjosament dels dipòsits

domèstics. Poc a poc, es va anar estenent la negociació i es van utilitzar

noves divises (euroiens, euromarcs, europessetes, etc.) i nous instruments

(eurobons, europaper comercial, etc.). Els euromercats, en definitiva, són els

mercats en què es negocien instruments en divises diferents a les del país

emissor, havent perdut ja totalment la connotació geogràfica europea que

van tenir en el seu origen.

3.11. ¿Què succeirà l’1 de gener de 1999?

Si no es modifica el calendari previst, l’1 de gener de 1999 és la

data prevista d’inici de la tercera fase de la UEM. Aleshores s’obrirà un

període transitori que acabarà, com molt tard, el 31 de desembre de 2001.
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Amb tot el bagatge legal i jurídic a punt durant els mesos previs, el

primer dia de 1999 els països elegits fixaran de forma definitiva i irrevoca-

ble els seus tipus de canvi en relació amb l’euro. Els tipus de canvi passaran

a ser tipus de conversió. Però, de moment, la moneda nacional no desapa-

reixerà; seguirà essent de curs legal en el seu territori nacional respectiu

fins, com a molt tard, el mes de juny de l’any 2002. Aquests tres anys de

transició, durant els quals l’euro tindrà un ús molt limitat, és un període

notablement llarg; hagués estat preferible un pas ràpid a la moneda única,

una mena de big bang monetari. El mateix Tractat estableix una transició

ràpida a la moneda única. La justificació adduïda per a aquest prolonga-

ment de la fase transitòria és fonamentalment de caràcter tècnic: la impossi-

bilitat de fabricar en menys de tres anys paper moneda en euros, a més a

més de la necessitat de donar temps a bancs, empreses i administracions

públiques per preparar adequadament els sistemes d’informació i gestió

relacionats amb l’euro.

Per tant, a la vida quotidiana dels ciutadans el canvi gairebé no es

notarà, perquè la nova moneda, l’euro, no es trobarà encara en forma de bit-

llets de banc o de moneda metàl·lica. No obstant això, es podrà utilitzar

l’euro en qualsevol transacció que no requereixi l’ús d’efectiu. Per exem-

ple, es podrà fer servir com a referència comptable en les relacions contrac-

tuals, és a dir, serà possible disposar de dipòsits i de crèdits bancaris en

euros, o utilitzar la unitat monetària comuna com a referència de contractes

de compravenda, de lloguer, etc. Fins i tot, podrà ésser utilitzat com a mitjà

de pagament en comerços –sempre que ho acceptin– per mitjà d’una targe-

ta de crèdit o d’un talonari de xecs. Algunes empreses podran començar a

portar la seva comptabilitat en euros i part de la seva operativa es podrà

desenvolupar mitjançant la moneda única. El pas de moneda nacional a

euros o a l’inrevés es farà utilitzant el tipus de conversió corresponent, amb

la seguretat que el tipus de conversió no patirà cap modificació sota cap

concepte. Les monedes nacionals i l’euro seran expressions diferents del

que, des d’un punt de vista econòmic, serà la mateixa moneda.
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On sí s’utilitzarà l’euro serà a l’òrbita de la política monetària i en les

emissions de deute públic. L’1 de gener de 1999, la responsabilitat de la

política monetària dels Estats participants es traspassarà al Banc Central

Europeu, amb seu a Frankfurt. Desapareixeran les polítiques monetàries

nacionals i s’imposarà la política monetària comuna, uniforme en tots els

Estats participants. L’aplicació i instrumentació de l’esmentada política

seguirà en mans dels bancs centrals nacionals, que, conjuntament amb el

BCE, constituiran el Sistema Europeu de Bancs Centrals, similar a la Reserva

Federal dels Estats Units, és a dir, un esquema de banc central de caràcter

federal. Des de l’inici de la tercera fase, l’SEBC realitzarà les operacions amb

les entitats bancàries, en aplicació de la política monetària, utilitzant la

moneda comuna. Això provocarà que també al mercat interbancari, on les

entitats ajusten les seves posicions de liquiditat, s’utilitzi l’euro.

Es preveu, tanmateix, que les emissions de deute públic dels Estats

participants es denominin totes en euros, tot i que possiblement també

constarà el corresponent import en moneda nacional. Els inversors privats

adquiriran aquest deute (lletres, bons, obligacions) amb moneda nacional si

no disposen d’un compte en euros.

No es pretén, doncs, que durant aquest primer període de tres anys

s’estengui l’ús de l’euro. Únicament en l’àmbit financer es proposa impulsar

la seva utilització, creant una massa crítica de transaccions que consolidi el

seu ús i proporcioni a les entitats bancàries suficient experiència per a des-

prés, en un període posterior, poder concentrar-se en els problemes que

generarà la utilització de l’euro al detall.

3.12 ¿Quin serà l’estatut jurídic de l’euro?

Quan un Estat accedeixi a la tercera fase de la UEM, sigui l’1 de

gener de 1999 o més tard, l’euro es convertirà en la seva unitat monetària

nacional. En el cas d’Espanya, per exemple, l’euro substituirà la pesseta a

tots els efectes. Això es produirà a tots els països que accedeixin a l’euro.
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Per tant, l’euro serà la moneda de cadascun dels Estats membres i no una

moneda europea o supranacional, tot i que estarà subjecta al que disposi la

normativa comunitària. Aquest és un aspecte important que cal resaltar, en

especial pel que fa a la continuïtat dels contractes i a les possibles qües-

tions jurídiques que es presentin a nivell internacional.

Aquesta solució jurídica recolza la irreversibilitat del pas a l’euro. Els

tres anys que, com a màxim, pot durar el període transitori és un marge

temporal molt llarg, durant el qual els esdeveniments són imprevisibles.

Calia eliminar els dubtes sobre el caràcter irreversible del procés que

haguessin pogut sorgir si l’euro s’hagués plantejat com una moneda

paral·lela que convisqués amb les monedes nacionals, situació que s’hagués

pogut interpretar com una porta oberta a la possibilitat de fer marxa enrere

en la UEM. Una possibilitat que, tot i que pogués semblar remota, els mer-

cats financers haguessin tingut en compte segons l’evolució del procés.

Ara bé, durant el període transitori (de l’1 de gener de 1999 al 31 de

desembre de 2001, com a molt tard), els bitllets i les monedes de l’antiga

unitat monetària nacional, la pesseta en el nostre cas, seguiran en circulació

amb tota normalitat, ja que seran considerats encara com a mitjans legals de

pagament fins a la introducció dels bitllets i de les monedes en euros.

Igualment, quan en qualsevol tipus de contracte anterior al període transito-

ri es faci referència a la pesseta, l’esmentada referència tindrà el mateix

valor que si es tractés d’una referència a la unitat euro.

Un cop en marxa el període transitori, podrà utilitzar-se lliurement i

indistintament euros i pessetes (llevat de les transaccions que requereixin

pagaments en metàl·lic, naturalment). En aquest sentit, la substituïbilitat

entre pessetes i euros serà total, és a dir, no hi haurà obligació ni prohibició

d’utilitzar la referència euro. Les obligacions derivades dels contractes i que

facin referència a la utilització de pessetes es continuaran fent efectives en

pessetes si les parts ho desitgen. No obstant això, si les parts ho acorden, es

podrà utilitzar la referència euro en totes les operacions o contractes que

no requereixin la utilització d’efectiu. L’euro serà, doncs, únicament una
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moneda escriptural o comptable, ja que no circularà encara en forma de

bitllets o de moneda metàl·lica.

Un cop finalitzat el període transitori, és a dir, a partir de l’1 de

gener de 2002, les antigues monedes nacionals dels països que hagin acce-

dit a la moneda única perdran el seu valor escriptural o comptable, qualitat

de la qual, de llavors ençà, només gaudirà l’euro. En aquest moment, les

referències a les antigues monedes nacionals s’entendran referides a l’euro i

tots els instruments financers hauran de ser redenominats a la moneda úni-

ca. Començaran a posar-se en circulació els bitllets i les monedes en euros.

Les monedes i els bitllets nacionals continuaran essent de curs legal, dins
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del seu territori nacional, fins a sis mesos després de l’acabament del perío-

de transitori. De l’1 de gener de 2002 al 30 de juny del mateix any, o pe-

ríode de conversió, els ciutadans i les empreses procediran al canvi de bit-

llets i de moneda nacional per euros, operació que s’efectuarà sense càrrec

a les oficines bancàries. Durant aquest període de conversió, els nous euros

coexistiran, per tant, amb les antigues monedes nacionals, les quals, un cop

finalitzada aquesta etapa, perdran definitivament el seu curs legal.

3.13. ¿Com es realitzarà la substitució de moneda
nacional per euros?

Durant els sis primers mesos de l’any 2002, si no abans, es durà a ter-

me la substitució dels bitllets i les monedes nacionals pels bitllets i les

monedes en euros. A cada país participant, el corresponent banc central

s’encarregarà de posar en circulació els euros, que es canviaran per la quan-

titat equivalent de moneda nacional. Els ciutadans hauran d’anar a les ofici-

nes dels bancs i caixes d’estalvis amb els bitllets i monedes nacionals per

canviar-los per euros. Els caixers automàtics hauran de ser programats per

proporcionar moneda nacional o euros perquè el consumidor pugui dispo-

sar de la moneda que prefereixi. Els comptes bancaris es convertiran de

moneda nacional a euros des del primer moment d’aquest període de con-

versió. Les empreses ultimaran els preparatius per a la utilització única i

definitiva de l’euro a partir de l’1 de juliol de l’any 2002.

La complexitat de l’operació obliga a establir un període de sis mesos,

com a màxim, període més prolongat del que seria desitjable (el Llibre Verd

de la Comissió suggeria una durada d’algunes setmanes). L’operació més com-

plexa serà la substitució dels més de 12.000 milions de bitllets i de les més de

70.000 milions de monedes nacionals per euros. Durant els tres anys següents

a l’inici del període transitori, les Cases de Moneda nacionals iniciaran la fabri-

cació dels bitllets en euros, els cediran als respectius bancs centrals, els quals,

al seu torn, els traslladaran a les oficines bancàries a partir de l’1 de gener de
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2002 per efectuar el corresponent canvi. Això implica una logística complica-

da, que representarà multiplicar el servei habitual de transport d’efectiu a les

oficines bancàries, les quals també hauran d’incrementar la seva activitat per

servir els clients que vulguin canviar i hauran de ser molt primmirades a l’ho-

ra de comprovar l’autenticitat dels bitllets, ja que les ingents quantitats d’efec-

tiu en moviment poden incrementar les activitats delictives. L’intens movi-

ment d’efectiu i l’augment d’existències de bitllets a les entitats bancàries

obligaran a reforçar les mesures de seguretat. També caldrà canviar els bitllets

en circulació fora del territori nacional.

Al llarg d’aquest període de conversió, s’haurà de realitzar l’adapta-

ció de les màquines que funcionen amb monedes i bitllets (expenedors

automàtics de tabac, refrescos i d’altres productes, caixers automàtics ban-

caris, caixes registradores, assortidors de gasolina, etc.), més de tres milions

d’aparells en el conjunt de la Unió Europea.

La convivència de dues monedes diferents durant els sis mesos que,

com a màxim, pot durar el procés de conversió inevitablement provocarà

dificultats. La utilització indistinta de l’euro i de la moneda nacional en les

transaccions corrents crearà confusió, i moltes empreses, comerços i d’al-

tres activitats veuran complicada la seva operativa per les exigències d’uti-

litzar la doble indicació de preus, de proveir-se de dues sèries de monedes i

bitllets i de facilitar factures en les dues monedes. És possible que s’instru-

mentin regles i normes per pal·liar fins on sigui possible aquests problemes,

però, ara per ara, aquestes qüestions encara no han estat abordades. Les

autoritats, en tot cas, realitzaran un esforç de comunicació per conscienciar

l’opinió pública, clarificar el procés i orientar les empreses i consumidors

sobre el desenvolupament de l’operació.

Un cop finalitzat el període de conversió, l’antiga moneda nacional

perdrà la seva qualitat de moneda de curs legal, però podrà continuar circu-

lant si les parts ho accepten i continuarà essent canviable per bitllets i

monedes en euros als bancs centrals nacionals.
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3.14. ¿Què succeirà amb el diner negre?

No és probable que el canvi de la moneda nacional per euros aconse-

gueixi l’aflorament de l’economia submergida o les bosses de frau, un feno-

men molt variable, però que s’esdevé als països europeus. En el cas

d’Espanya, el volum d’efectiu en circulació és d’uns nou bilions de pessetes,

dels quals entorn d’un 40%, uns tres bilions de pessetes, correspon a un

excés de diners en circulació, que, segons el Banc d’Espanya, respon a raons

fiscals. Es tracta de fons immobilitzats en caixes fortes particulars, caixes de

seguretat bancàries, etc. o que circulen finançant activitats que eludeixen el

pagament d’impostos. En el primer cas, l’atresorament constitueix un dipòsit

de valor, opac per a les autoritats fiscals. En el segon cas, l’efectiu s’utilitza en

activitats econòmiques que defrauden la corresponent liquidació d’impos-

tos, sobretot l’impost sobre el valor afegit, i, també,en activitats delictives.

El llarg període de conversió de pessetes en euros (fins a sis mesos)

serà suficientment prolongat perquè tot aquest diner negre pugui ser can-

viat sense excessives dificultats. Les autoritats nacionals podrien aprofitar el

moment del canvi físic de bitllets per establir mecanismes de control, però

els problemes d’ordre tècnic que podrien generar aquestes mesures, com-

plicant encara més l’operació de canvi, a més de la seva probable escassa

efectivitat, les fa poc aconsellables.

3.15. ¿Com seran els bitllets i les monedes
en euros?

Al desembre de 1996, l’Institut Monetari Europeu va presentar els

dissenys provisionals dels bitllets en euros. Tot i que la decisió definitiva

correspondrà al Consell de Govern del Banc Central Europeu, la tasca pre-

paratòria de l’IME inclou el disseny dels nous bitllets, motiu pel qual va

demanar l’assessorament d’un comitè format per experts en història, psico-

logia i disseny gràfic i va convocar un concurs entre dissenyadors professio-

nals. El disseny guanyador, que servirà de base per al disseny final que se
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sotmeti al BCE, presenta en una cara un mapa de la Unió i a l’altra mostra

elements arquitectònics que simbolitzen el caràcter de construcció i de

futur que pretén tenir la moneda única.

Circularan set bitllets. El bitllet de més valor serà el de 500 euros

(unes 80.000 pessetes al canvi actual de l’ecu) i, a continuació, vindrà una

successió de bitllets amb valors de 200, 100, 50, 20, 10 i 5 euros (800 pes-

setes). Els bitllets es diferencien per la mida i pel color, inclouen elements

tàctils perquè puguin ser utilitzats per invidents i, no cal dir-ho, incorporen

els mitjans tècnics més moderns de lluita contra la falsificació.

Pel que fa a la moneda metàl·lica en euros, el disseny i les especifica-

cions tècniques corresponen al Consell. De moment, s’ha decidit l’encunya-

ció de vuit models. La moneda de més valor serà la de 2 euros (unes 320

pessetes), seguida de la d’1 euro. A partir d’aquí, les monedes es fracciona-

ran en cèntims d’euro (o cents, segons la denominació comuna); n’hi haurà

de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 (1,6 pessetes). La Comissió és l’encarregada de prepa-

rar els dissenys, que hauran de ser aprovats pels ministres d’economia i

finances. La particularitat de les monedes raurà en què la cara mostrarà una

imatge comunitària i el valor, i a la creu hi haurà un símbol nacional emmar-

cat per les dotze estrelles de la Unió.

L’autorització per emetre bitllets de banc en euros serà competència

exclusiva del Banc Central Europeu. Tant el BCE com els bancs centrals

nacionals podran emetre els bitllets. Els Estats membres podran realitzar

emissions de moneda metàl·lica, per a les quals serà necessària l’aprovació

del BCE pel que fa al volum d’emissió.

3.16. ¿Ens acostumarem a utilitzar euros?

No hi haurà altre remei. Serà la situació que molts hem experimen-

tat quan, en sortir a l’estranger, calibrem els preus de les mercaderies o dels

serveis expressats en la moneda del país i efectuem constantment càlculs

mentals per traduir els preus a la moneda nacional i comparar-los així amb
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els barems del que és habitual a la nostra zona de residència. Les compres al

mercat, la benzina, el diari, el transport urbà, el sou, els premis de les lote-

ries, tots els actes de la vida quotidiana en els quals utilitzem diners ens

recordaran que la nostra centenària pesseta haurà passat a millor vida i que

el que portem a la cartera són euros. Tornarà l’ús dels cèntims, abandonat fa

molts anys en el cas de la pesseta, i que representa una petita complicació

addicional. Els preus dels automòbils, de l’habitatge, dels viatges, etc., pren-

dran una nova dimensió expressats en euros. És possible que es perdi el

sentit dels preus i que la utilització del coeficient de conversió provoqui

dificultats a les persones amb menys facilitat per al càlcul.

No sembla tampoc un problema insuperable. Certament, les perso-

nes amb un nivell cultural inferior podran patir la pitjor situació i, possible-

ment, les persones més grans sentiran una major incomoditat en abandonar

el càlcul basat en la moneda nacional. Però el període de conversió per-

metrà familiaritzar-se amb els nous preus i amb l’ús del coeficient de con-

versió. És previsible que tant des del sector públic com del privat, en espe-

cial per part del sector bancari i del comerç al detall, s’iniciïn multitud de

campanyes per explicar, mentalitzar i facilitar als consumidors l’acceptació i

l’ús de la nova unitat monetària.

Per al sector bancari i per al comerç, precisament, aquest canvi signi-

ficarà un cost rellevant, ja que comportarà la modificació d’impresos, retola-

ció, programes informàtics, arxius i bases de dades, màquines registradores,

caixers automàtics, etc. Tot això es complicarà notablement al llarg dels sis

mesos en què tant l’euro com la moneda nacional podran ser utilitzats

indistintament pels consumidors.

Caldrà estar alerta per evitar alguns dels riscos que comporta la con-

versió, per exemple el de l’arrodoniment. En processos d’aquest estil, hi ha

la possibilitat que el canvi dels preus a la nova moneda s’aprofiti per modifi-

car el preu a l’alça per l’aplicació incorrecta de les normes de conversió. El

mateix risc es corre amb la conversió dels saldos financers, els imports dels

contractes vigents, els valors definits als títols de propietat, etc.



3.17. ¿Què succeirà amb els contractes a 
llarg temini, de tot tipus, expressats
en moneda nacional?

D’acord amb l’estatut legal de la moneda única, el pas a l’euro no

constituirà un argument jurídic per a l’extinció o modificació dels contrac-

tes en vigor. Els contractes de tot tipus signats amb anterioritat a l’inici de la

tercera fase i amb una vigència posterior a la data d’extinció de la moneda

nacional o de l’ecu-cistell i la seva substitució per l’euro, seguiran vigents. Si

no hi ha cap clàusula que disposi el contrari, es considerarà que totes les

referències a les monedes nacionals contingudes en els contractes es refe-

reixen a euros i s’aplicarà el tipus de conversió definit. En el cas dels con-

tractes amb denominació referida a l’ecu-cistell oficial de la Comunitat

Europea, la substitució per l’euro es farà al tipus de canvi 1 per 1, llevat que

alguna clàusula del contracte especifiqui el contrari.

Contractes de lloguer, hipoteques, crèdits, obligacions, bons, etc., es

veuran afectats pel canvi d’unitat monetària. Segons la citada posició oficial,

allí on posi pessetes, en el cas espanyol, haurà d’entendre’s euros, al tipus

de conversió fixat. La resta de clàusules no experimentarà cap modificació.

En el cas de les hipoteques, per exemple, el tipus d’interès del contracte no

s’alterarà pel pas a l’euro; si es tracta d’un tipus variable, referenciat en

algun índex o instrument financer (el MIBOR, per exemple), l’esmentat

índex se substituirà per un índex o instrument equivalent; si es tracta d’un

tipus fix, el client no podrà adduir el pas a la moneda única per modificar o

rescindir el contracte d’hipoteca. El mateix plantejament regirà en tot tipus

d’actius financers: obligacions, cèdules, pagarés, etc.

La justificació d’aquest enfocament és que la UEM no constitueix

una pertorbació fonamental i sobrevinguda en els factors econòmics que

representi un desequilibri en les prestacions pactades, que és la considera-

ció que, en la majoria de les legislacions dels Estats membres, permet res-

cindir o modificar el contingut d’un contracte. Els efectes de la UEM, segons

aquest enfocament, no són més que els de l’aplicació d’una política monetà-

118 ■ ELS INTERROGANTS DE LA UNIÓ MONETÀRIA



ria rigorosa. A més a més, el projecte és conegut amb antelació suficient, de

manera que no es pot utilitzar l’argument de l’esdeveniment inesperat.

En un país com Espanya, on els tipus d’interès estan clarament per

damunt del nivell en què se situaran un cop immersos en la moneda única,

les parts implicades hauran d’anticipar la seva reducció i actuar en conse-

qüència. Aquesta evolució no es produirà de sobte. Bastant abans que el

procés de conversió hagi culminat, és a dir, abans que l’euro substitueixi la

moneda nacional, els tipus d’interès ja s’hauran ajustat en general al nivell

de l’euro, gràcies a la convergència macroeconòmica imprescindible per

accedir a la moneda única. Les rendibilitats del deute públic seguiran un

perfil descendent –com ja va començar a succeir el 1996– i el mateix pas-

sarà amb la resta d’actius financers. En els contractes a més llarg termini,
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com, per exemple, hipoteques per a l’adquisició d’habitatges, la major part

ja es pacten avui dia amb tipus variables, i per a les corresponents a tipus

fixos existeixen mecanismes de subrogació que poden solucionar un even-

tual perjudici per a l’acceptant de la hipoteca. Possiblement abans de 1999,

s’introdueixi la pràctica d’afegir als contractes una clàusula que en prevegi

la continuïtat més enllà de l’entrada en vigor de la tercera fase.

Així i tot, no pot descartar-se que es plantegin conflictes si alguna

de les parts se sent perjudicada i decideix acollir-se a la posada en marxa de

la UEM com a justificació per rescindir un contracte o per modificar-ne les

clàusules de manera unilateral. Es tracta d’una perspectiva preocupant, ja

que la revisió dels milions de contractes en vigor podria colapsar els canals

jurídics o financers normals. Tampoc sembla possible establir una norma

legal d’abast universal per a la revisió dels contractes, ja que pertanyen a

l’àmbit del dret contractual privat, on preval la voluntat de les parts.

Una altra font de conflictes poden ser els contractes realitzats entre

parts residents fora de la UEM però referenciats en la moneda d’un país par-

ticipant. En principi, el contracte s’hauria de satisfer en euros després de

l’adopció de la moneda única, però l’última paraula la tindrien, en cas de

litigi, els tribunals competents. El mateix es pot esperar dels contractes

expressats en ecus, tot i que ací caldrà distingir entre els contractes que es

refereixin a l’ecu en la seva composició oficial, els que el defineixin en els

termes acordats per les parts i els que no el defineixin clarament.

3.18. ¿Com serà la política monetària
de la UEM?

El Banc Central Europeu serà el responsable de definir i executar la

política monetària única de l’euro. Des d’una posició de total independèn-

cia dels Estats participants i de les institucions de la Unió, i amb la vista fixa

en mantenir l’estabilitat de preus, d’ençà de l’1 de gener de 1999 els òrgans

decisoris del BCE (Consell de Govern i Comitè Executiu) dirigiran la políti-
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ca econòmica comuna, gestionaran les reserves oficials de divises i supervi-

saran el bon funcionament dels sistemes de pagament. El BCE té la com-

petència exclusiva d’autoritzar l’emissió de bitllets de banc de curs legal a

la Comunitat.

FUNCIONS DEL BANC CENTRAL EUROPEU

• Emissió de moneda

• Definir i executar la política monetària de la Unió

• Gestió de les reserves de divises

• Promoure el bon funcionament del sistema de pagaments

• Funcions consultives al més alt nivell

• Recopilació de la informació estadística

La instrumentació de la política monetària única correspondrà al

Sistema Europeu de Bancs Centrals, compost pel BCE i pels bancs centrals

nacionals dels països participants, que aplicaran la política comuna. La uni-

tat comptable serà l’euro des del primer dia de la tercera fase i les entitats

de crèdit i d’altres participants al mercat interbancari podran obrir comptes

de crèdit tant als bancs nacionals com al BCE.

Tot i que la decisió sobre la política monetària única correspondrà al

futur SEBC, l’Institut Monetari Europeu és ara l’encarregat de completar els

treballs preliminars perquè el SEBC pugui preparar-se adequadament en el

poc temps que hi haurà entre la seva formació, a principis o cap a la meitat

de 1998, i el 31 de desembre del mateix any. El 1997, l’IME ha començat a

divulgar els resultats d’aquesta tasca, realitzada en combinació amb els

bancs centrals nacionals, que especifica l’operativa concreta que sotmetrà

al futur SEBC.

En primer lloc, s’haurà de definir l’estratègia que guiarà l’acció dels

bancs centrals per aconseguir l’objectiu de l’estabilitat de preus. L’IME con-
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sidera tres possibilitats: establiment d’un objectiu en termes d’un agregat

monetari, com és costum al Bundesbank, el banc central alemany; segui-

ment directe de la inflació; o una combinació de tots dos procediments. En

qualsevol cas, el BCE determinarà explícitament i quantitativament l’objec-

tiu final d’estabilitat de preus i els objectius específics amb els quals podrà

avaluar l’actuació de la política monetària.

La instrumentació de la política monetària es fonamentarà en la ges-

tió de la liquiditat del mercat interbancari mitjançant operacions de mercat

obert a través, principalment de compravendes temporals de valors o repos,

que és l’operativa més utilitzada actualment pels bancs centrals europeus.(1)

Les compravendes regulars s’efectuaran normalment pel mètode de subhas-

ta i el tipus d’interès que en resulti serà igual, lògicament, a tota l’àrea de la

moneda única. També s’instrumentaran dues facilitats: una de crèdit i una

altra de dipòsit, que permetin injectar o drenar liquiditat a un dia, i, d’aques-

ta manera, marquin un nivell mínim (taxa de descompte) i un altre màxim

dels tipus d’interès als mercats monetaris. Per aquest motiu, caldrà definir

els valors acceptables a tota l’àrea comuna, que podran ser títols públics i

també privats, així com les condicions que regiran aquestes operacions

especials. Per acabar, el BCE, si ho creu convenient, podrà imposar un coefi-

cient de caixa a les entitats de crèdit.

Cal preveure que la política monetària aplicada per l’SEBC serà

molt estricta. No solament per mantenir l’estabilitat dels preus, sinó també

per dotar de suficient credibilitat internacional l’euro, que, en definitiva,

serà una moneda nova, amb tots els riscos i incerteses que això comporta.

Els tipus d’interès seran relativament baixos, com correspon a un àrea

macroeconòmicament equilibrada, però probablement una mica més ele-

vats que els alemanys en el moment anterior a la conversió, a causa de la

prima de novetat que exigiran els mercats davant del nou experiment de

l’euro.
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El poder de l’SEBC serà considerable. Els membres dels òrgans rec-

tors del BCE i dels bancs centrals nacionals tenen garantit un estatut de total

independència en relació amb els governs nacionals i les institucions comu-

nitàries. Les seves decisions de política monetària són inapel·lables i el seu

objectiu únic és garantir l’estabilitat dels preus. És un esquema basat en l’ale-

many, fins i tot en la seva estructura federal. Les úniques limitacions són l’e-
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POLÍTICA MONETÀRIA ÚNICA

OBJECTIU: Estabilitat de preus.

ESTRATÈGIA: Fixació d’objectius monetaris

o

Fixació d’objectius d’inflació

o

Una combinació dels dos.

INSTRUMENTACIÓ

Variable operativa: Tipus d’interès a molt curt termini.

Procediments: Operacions de mercat obert:

Operacions principals de finançament (injecció

de liquiditat setmanal, amb venciment quinzenal).

Operacions de refinançament a més llarg ter-

mini (injecció de liquiditat mensual, amb venci-

ment a tres mesos).

Operacions d’ajust (injecció o drenatge de liqui-

ditat, amb freqüència i venciments variables).

Operacions estructurals (injecció o drenatge de

liquiditat, amb freqüència i venciments variables).

Facilitats permanents:

De crèdit: provisió de liquiditat a un dia.

De dipòsit: absorció de liquiditat a un dia.

Coeficient de caixa.



xigència que imposa el Tractat pel que fa a que l’SEBC ha de donar suport a

les polítiques econòmiques generals de la Comunitat per contribuir a l’asso-

liment dels seus objectius. A més a més, el BCE està obligat a informar el

Consell i el Parlament Europeu un cop l’any sobre les seves activitats.

Els conflictes que es plantegin amb el BCE i l’SEBC hauran de canalitzar-se

envers el Tribunal de Justícia. Cal assenyalar, no obstant això, que l’SEBC té

una autonomia limitada pel que fa a la política de tipus de canvi de l’euro

enfront de la resta de divises internacionals. Les responsabilitats de control i

supervisió del sistema bancari no entren en principi dins de l’esfera de

poder del BCE, si el Consell no disposa el contrari, tot i que el BCE pot ser

consultat sobre la matèria.

3.19. ¿Com serà la política canviària de l’euro?

La responsabilitat última de la política de tipus de canvi de l’euro

recau sobre el Consell, no sobre el BCE. El Consell és l’òrgan que ha de deci-

dir la participació de l’euro en un determinat règim canviari o que pot cele-

brar acords relatius a un sistema de tipus de canvi per a l’euro. Ara bé, ha de

prendre les decisions per unanimitat i ha de consensuar-les amb el BCE. A

falta d’un sistema de tipus de canvi en relació amb una o diverses monedes

de països no comunitaris, el Consell podrà formular orientacions generals

per a l’aplicació de la política de tipus de canvi, decisions que es prendran

per majoria qualificada, partint d’una recomanació del BCE, i que hauran de

complir la condició de no interferir en la política d’estabilitat de preus.

El BCE, per la seva banda, té la responsabilitat de l’aplicació de la polí-

tica de tipus de canvi de l’euro en el dia a dia, que s’haurà de regir pel

mateix principi que la política monetària, és a dir, l’estabilitat de preus. Per

aquest motiu disposarà de fins a 50.000 milions d’euros (ampliables en situa-

cions especials) en forma d’actius exteriors de reserva (divises i or), transfe-

rits pels diferents bancs centrals nacionals, que li permetran operar als mer-

cats de divises de la mateixa forma que actua qualsevol banc central. Per

tant, les intervencions al mercat de canvis enfront de terceres monedes
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(dòlar, ien, etc.) es realitzaran per mitjà d’euros. Els bancs centrals dels Estats

participants retindran part dels seus actius exteriors per al compliment de

les seves obligacions amb els organismes internacionals, però en cap con-

cepte podran operar als mercats de canvis sense l’autorització del BCE.

L’esmentada divisió de funcions entre el BCE i el Consell, pel que fa

a la política canviària, presenta punts foscos. En la mesura que no existeix

un règim monetari internacional pròpiament dit, sinó que els canvis es

determinen dins d’un esquema de flotació de les monedes, on intervenen

activament els bancs centrals, el poder dels bancs centrals és decisiu. Per

tant, cal esperar que el grau d’independència del BCE en matèria de política

canviària sigui molt elevat i que, atesa la seva orientació antiinflacionista, la

seva política canviària s’orientarà al manteniment d’un euro fort dins del

context internacional. Sovint, el Grup dels Set (Estats Units, el Japó,

Alemanya, França, Itàlia, Canadà i el Regne Unit) ha tractat de coordinar les

actuacions dels diferents bancs centrals per estabilitzar el tipus de canvi del

dòlar, moneda de reserva internacional, dins d’unes bandes predetermina-

des. Ja que l’euro prendrà el paper del marc alemany, fins i tot el seu pes

internacional serà molt més elevat, un interrogant que es presenta és deter-

minar qui assumirà el paper de ministre d’economia i finances europeu en

aquestes reunions. El Tractat estableix que, en aquests casos, la Comunitat

expressi una opinió única, que será formulada pel Consell, per majoria qua-

lificada sobre una recomanació de la Comissió i prèvia consulta al BCE.

La contínua referència del Tractat a la necessitat de consensuar o

basar les decisions de la política de tipus de canvi en l’opinió del BCE, li ator-

ga un poder molt important en aquest camp. El conflicte que sovint s’origi-

na, en països com Estats Units o Alemanya, entre un banc central indepen-

dent que aplica una política monetària estricta i un govern més preocupat

per millorar el ritme de creixement econòmic, és possible que es reproduei-

xi a l’àmbit de la UEM. Però és clar que el Consell, dividit, com a mínim, en

quinze Estats membres, difícilment podrà imposar al BCE una política can-

viària que aquest no desitgi si la considera contrària a l’estabilitat de preus.
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Cal assenyalar, d’altra banda, que el pes de l’euro dins del sistema

monetari internacional pot arribar a ser molt elevat, fins i tot desbancar el

dòlar com a actiu internacional de reserva. Primer, perquè el pes econòmic

de la Unió Europea, tant en termes de producte interior brut com de

comerç exterior, és sensiblement superior al dels Estats Units, de manera

que el pas a una única moneda de referència podria augmentar la seva

importància dins del sistema monetari i financer internacional molt més

enllà del que ara representa la suma de les diferents monedes nacionals.

Però, a més a més, el que és més important, si la UEM es desenvolupa tal

com està previst, l’euro pot acabar essent una moneda més estable que el

dòlar, la qual cosa afermarà el seu atractiu com a actiu internacional. Per

una banda, el poder i la independència que caracteritzaran el BCE seran molt

elevats, de manera que el compromís antiinflacionista i estabilitzador de la

institució europea es refermarà a mitjà termini. D’altra banda, els Estats

nacionals perdran –quasi tots l’han perdut ja– la seva capacitat d’emetre

moneda per pagar els seus deutes i veuran molt limitades les possibilitats

d’incórrer en dèficits importants, per les normes relatives a l’equilibri de les

finances públiques. Finalment, cal tenir en compte que el dèficit del compte

corrent de la balança de pagaments és crònic als Estats Units i, per tant, una

font d’inestabilitat per al dòlar, mentre que la UE manté uns comptes exte-

riors molt més equilibrats.

Quadre 3.6

ELS TRES GRANS BLOCS ECONÒMICS 
Milers de milions de dòlars

Estats Units Japó Unió Europea

Producte interior brut, 1995 6.981,7 4.960,7 8.440,3

Exportacions, 1994 512,6 396,1 619,2

Saldo compte corrent, 1995 –152,9 103,9 57,6

Emissions de bons internacionals
denominades en moneda
pròpia, 1995 144,4 81,5 157,3

Fonts: OCDE, Eurostat i elaboració pròpia.
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El procés d’internacionalització de l’euro, més enllà del que ara

representen les diferents monedes europees, no es produirà d’una forma

ràpida i el seu abast estarà vinculat a l’èxit de la transició a la moneda única,

del grau de solidesa econòmica que consegueixi la Unió i també, en certa

mesura, al grau d’integració política que la UE aconsegueixi en els propers

anys. Si es consolida el seu paper d’actiu internacional de reserva, les con-

seqüències internes previsibles seran, pel costat negatiu, una tendència

constant a l’apreciació, amb el consegüent perjudici per a la indústria

comunitària, i la pèrdua d’efectivitat de la política monetària i canviària, en

mantenir-se alts volums d’euros a l’exterior de la UE; pel costat positiu, la

internacionalització de l’euro expandirà la liquiditat dels mercats de capi-

tals, reduint els tipus d’interès del finançament i del crèdit, permetrà un

còmode finançament dels eventuals dèficits de la balança de pagaments i,

en definitiva, incrementarà sensiblement el pes econòmic i polític de la UE

en el context internacional.

Quadre 3.7

PROPORCIÓ CORRESPONENT A DIFERENTS MONEDES
EN EL TOTAL DE LES TINENCES OFICIALS DE DIVISES 
Percentatge

1985 1990 1993 1994 1994 (*)

Dòlar d’EUA 55,3 49,1 56,7 57,1 63,3

Lliura esterlina 2,7 3,2 3,2 3,6 3,8

Marc alemany 13,9 17,5 14,7 14,8 15,5

Franc francès 0,8 2,2 2,1 2,0 2,1

Franc suís 2,1 1,3 1,3 1,1 1,1

Florí holandès 0,9 1,0 0,6 0,5 0,5

Ien japonès 7,3 8,2 8,3 8,1 8,5

Ecus 11,6 9,6 8,4 7,8 –

Monedes sense especificar 5,4 7,7 4,7 4,9 5,1

(*) Inclou las permutes (swaps) ecu/dòlar com dòlars. Com és sabut, els ecus en poder dels bancs centrals europeus sor-
geixen de la permuta d’una part dels dòlars en poder dels bancs centrals europeus amb el FECOM, l’IME actualment,
qui a canvi entrega ecus.
Font: Fons Monetari Internacional.
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3.20. ¿Què representa la UEM per als ciutadans?

El procés de conversió a la moneda única representarà una compli-

cació important per als ciutadans en general, com ja s’ha vist als apartats

anteriors. Però, un cop superats aquests inconvenients, els avantatges seran

tangibles. El cas més clar és el dels ciutadans que pel motiu que sigui viat-

gen amb freqüència pels països de la zona de l’euro. No serà necessari efec-

tuar operacions de canvi de bitllets, amb la pèrdua de temps i diners que

això representa. L’estalvi en comissions bancàries pel canvi de bitllets i el

perjudici que implica recanviar els bitllets un cop finalitzat el viatge repre-

senten un import considerable en termes agregats. La utilització de targetes

de crèdit serà més segura, ja que desapareixerà la incertesa que pot existir

ara sobre el tipus de canvi que s’aplicarà a l’hora de liquidar l’operació. Els

clients d’entitats amb àmplia implantació al territori de la moneda única, o

que tinguin acords de col·laboració amb entitats de l’esmentat territori,

podran operar amb els seus comptes corrents quan estiguin de viatge sense

els impediments actuals.

Els ciutadans, com a consumidors, en sortiran beneficiats per la

desaparició dels costos de transacció i de canvi que implica la moneda

única, costos que ara encareixen el preu dels productes. A més a més, la

utilització d’una moneda única proporcionarà una considerable trans-

parència al mercat i, si les normes de competència mantenen els principis

del mercat interior, els preus tendiran a igualar-se en els nivells més bai-

xos, llevat de les inevitables diferències motivades pel transport i la distri-

bució dels productes i serveis. La tendència a la igualació dels preus a la

baixa a tots els països europeus és un fet que ja s’està produint gràcies a

la implantació del mercat interior, però la inestabilitat de les diferents

monedes comunitàries impedeix ara per ara fer més estreta aquesta con-

vergència. Per als consumidors dels serveis bancaris i financers, la mone-

da única implicarà l’ampliació de l’oferta d’actius d’inversió i la com-

petència entre les entitats.
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La major estabilitat macroeconòmica que garanteixen les disposi-

cions de la UEM afavorirà el creixement de la inversió i de l’ocupació.

Paradoxalment, però, en una economia com l’espanyola, on la cultura de la

inflació està encara arrelada en la mentalitat col·lectiva, l’estabilitat de preus

pot ser rebuda com quelcom negatiu. Així, un increment salarial que es

limita a recuperar la pèrdua de poder adquisitiu del salari provoca una

il·lusió monetària, en percebre’s com un augment efectiu dels ingressos,

tot i que el salari no varia en termes reals (descomptant la inflació). Si a

penes hi ha inflació i, per tant, l’augment salarial és mínim, probablement

l’assalariat sentirà frustració en veure que el seu sou nominal pràcticament

no augmenta d’un any per l’altre.

En canvi, l’estabilitat de preus afavorirà tots aquells col·lectius tradicio-

nalment perjudicats per la inflació, com els perceptors de rendes fixes (pen-

sionistes, determinats estalviadors), mentre que els avantatges que representa

la inflació per als deutors (disminució del nominal en termes reals) desaparei-

xeran, tot i que seran compensats per uns tipus d’interès més baixos.

En el camp productiu, les exigències de competitivitat i productivitat

augmentaran i serà inajornable la màxima flexibilització possible dels mer-

cats i de les estructures econòmiques, ja que no existirà el recurs al tipus de

canvi en una situació de pèrdua de competitivitat. En cas contrari, l’efecte de

la unió monetària pot ser negatiu, al provocar atur i recessió econòmica, amb

el consegüent perjudici per a les rendes dels ciutadans afectats.

3.21. ¿Què representa la UEM per a estalviadors 
i inversors?

Les carteres dels inversors augmentaran la seva diversificació i s’o-

briran a valors de tot tipus emesos per d’altres Estats participants. L’elimina-

ció de les fronteres monetàries gràcies a la implantació d’una moneda única

i l’aplicació de les directives de serveis d’inversió, que en faciliten l’accés,

ampliaran el ventall de possibilitats d’inversió a l’abast dels petits inversors.
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La desaparició del risc de canvi actuarà en idèntica direcció. L’euro per-

metrà la consolidació d’un mercat financer únic, amb una clara tendència a

una major competència entre les entitats i a una més gran concentració

dels mercats.

En el cas espanyol, els estalviadors i inversors hauran de resignar-se

amb uns menors rendiments nominals de les seves inversions, a causa dels

tipus d’interès inferiors que comporta la moneda única en relació amb els

que fins ara han proporcionat les inversions en pessetes. En part, aquest des-

cens serà conseqüència de la desaparició de la prima de risc de canvi que

inevitablement es carrega sobre els rendiments d’un emissor d’un país de

moneda feble, però que, per a l’inversor nacional de l’esmentat país, en no

haver-hi risc de canvi, constitueix un avantatge comparatiu. Però la part més

important del descens de les rendibilitats correspondrà a la caiguda de la

taxa d’inflació. En aquest sentit, per tant, tot i que disminueixi el rendiment

nominal, el rendiment real no variarà. El capital invertit no disminuirà cada

any per la corresponent taxa d’inflació. Però l’inversor, en una primera etapa

i per efecte de la il·lusió monetària, probablement quedarà decebut per uns

rendiments inferiors als habituals. Aquest procés, així i tot, no es produirà de

cop, sinó que succeirà lentament, a mida que els tipus d’interès vagin apro-

pant-se als més baixos d’Europa, com ja està passant des del 1996.

Finalment, un context de baixa inflació comportarà un canvi en les

preferències dels inversors. Per exemple, la inversió en immobles o solars

perdrà en part atractiu, ja que fins ara molt sovint s’ha considerat que

aquestes inversions acostumen a mantenir-se a recer dels cicles inflacionis-

tes en el llarg termini. La inversió financera a llarg termini (accions i obliga-

cions) i les assegurances, en canvi, guanyaran al·licients, ja que el risc de

desvalorització motivat per un procés inflacionista es reduirà considerable-

ment. La inversió en moneda estrangera forta, per la seva banda, que ara té

l’atractiu de representar un refugi en cas de desvaloració de la moneda

nacional, perdrà sentit des de l’àrea de l’euro, suposant que l’euro sigui una

moneda forta i estable.
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3.22. ¿Què representa la UEM per als mercats
financers?

La lliure circulació de capitals i l’aplicació de les diferents directives

sobre serveis d’inversió, encara incompleta, està donant una gran embranzi-

da a la integració dels mercats financers a la Unió Europea. Però l’existència

de diferents monedes, amb els corresponents riscos de canvi, així com la

diversitat de normes nacionals i els diferents tractaments fiscals, creen en la

pràctica barreres infranquejables a l’hora d’arribar a una integració total.

L’euro transformarà aquest panorama i obrirà les portes a un mercat de

capitals ampli, diversificat, competitiu i líquid, equiparable sense complexos

a l’actual dels Estats Units.

Quadre 3.8

CAPITALITZACIÓ DELS MERCATS BORSARIS 
Any 1993

Valor borsari de la capitalització Capitals nous mobilitzats

Milers de milions En percentatge Milers de milions En percentatge
de dòlars del PIB de dòlars de l’FBCF (1)

Estats Units 4.213,0 66,0 163,2 18,6

Japó 3.006,3 85,2 10,1 0,8

Regne Unit 1.150,6 110,3 26,2 19,0

Alemanya 460,8 24,2 8,7 2,6

França 455,5 35,3 21,2 9,3

Itàlia 145,3 12,8 10,8 …

Àustria 28,3 15,4 1,3 3,2

Bèlgica 78,2 36,6 0,6 …

Dinamarca 41,7 30,3 0,2 1,1

Finlàndia 23,6 24,5 1,8 14,3

Països Baixos 182,6 57,7 13,2 …

Espanya 118,9 22,3 2,7 3,1

Suècia 107,0 49,5 3,3 13,4

Noruega 27,5 24,3 1,4 6,6

Suïssa 270,9 106,6 0,7 1,4

Canadà 326,5 56,8 11,0 11,5

(1) Formació bruta de capital fix.
Font: OCDE.
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Un cop en marxa l’euro, les borses europees s’esforçaran per atreu-

re la negociació de les grans empreses, ja que no serà necessari cotitzar tots

els valors en cadascuna de les diferents borses de la Unió. És a dir, sorgirà

una tendència –més o menys intensa– a la concentració i, lògicament, els

centres més importants com París i Frankfurt (suposant que Londres no

estigui en la primera tanda de l’euro) tindran avantatge sobre els mercats

marginals com l’espanyol, el qual, a més a més, patirà el handicap de comp-

tar amb poques empreses nacionals amb capitalització borsària amb pes

específic a nivell internacional. El cas més extrem seria la formació d’una

borsa europea única on es negociarien els valors més importants, mentre

que les borses estrictament nacionals negociarien els valors de companyies

mitjanes o petites. Aquesta borsa europea podria instal·lar-se en un lloc

concret o podria ser un sistema d’interconnexió entre les diferents borses

existents. En qualsevol cas, l’efecte final del procés serà una millora de la

liquiditat, una més gran transparència dels preus i una major fluïdesa del

mercat.

Quelcom similar succeirà amb el mercat de deute públic, el qual, en

denominar-se en euros, eliminarà les fronteres que ara limiten la negociació

dels títols nacionals. Els actuals diferencials de tipus d’interès entre els deu-

tes nacionals es reduiran; només es mantindrà un diferencial –probablement

molt petit– en funció del risc de l’emissor sobirà i de la liquiditat del títol

(qüestions fiscals al marge). La tendència a un únic mercat ampliarà conside-

rablement el volum negociat, la diversitat d’instruments i la prolongació de

venciments; al mateix temps, significarà una disminució dels costos de fun-

cionament, una més gran competència entre els intermediaris del mercat i

una pèrdua de les comissions percebudes sobre les operacions de canvi.

No obstant això, la moneda única no té per què representar la des-

aparició dels diferents mercats nacionals de deute, ja que la proximitat i la

vinculació dels operadors envers els seus respectius tresors públics els con-

ferirà un cert avantatge a l’hora d’accedir a les subhastes de valors –mercat

primari– i, per tant, en la seva negociació posterior. A més a més, la utilitza-
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ció de deute públic en la instrumentació de la política monetària per part

dels bancs centrals nacionals actuarà en el mateix sentit.

Tant en el cas de la renda variable com en el del deute públic, la seg-

mentació entre els diferents mercats nacionals dependrà de factors com el

grau de liquiditat, l’amplitud i profunditat dels mercats, la disponibilitat

d’instruments de cobertura i l’existència de sistemes de compensació i

liquidació eficaços i segurs. Cal assenyalar, d’altra banda, que la constitució

d’un mercat de valors ampli i estable atraurà més inversors de països ter-

cers que les actuals quinze monedes, de manera que la quota financera

d’Europa en aquest camp s’incrementarà notablement. Tots aquests canvis,

en qualsevol cas, no seran precipitats i tindran un període de maduració

prolongat.

Pel que fa al paper comercial, bons, obligacions i d’altres títols simi-

lars emesos per empreses privades, el procés de concentració del mercat

serà molt més moderat i, en alguns casos, inexistent, a causa de la gran dis-

persió d’emissors, dels volums més modestos i de la menor automatització

(desmaterialització dels títols) d’aquests mercats. Cal preveure, però, un

major recurs a l’avaluació dels títols o rating, que permetrà a l’inversor

estranger dilucidar l’atractiu de l’emissió sense necessitat d’analitzar direc-

tament cada valor.

Quant als mercats nacionals de derivats (futurs i opcions), els vincu-

lats al deute públic, amb operatives que es fonamenten en gran mesura en

els diferencials de tipus d’interès entre els diferents deutes, veuran la seva

activitat notablement minvada, en produir-se la pràctica igualació de tipus

descrita, i es pot tendir a la concentració en un únic mercat de derivats.

Quelcom semblant succeirà amb els mercats derivats de divises que passin

a la moneda única i cal esperar que, al contrari, es desenvolupi un impor-

tant mercat vinculat a l’euro.
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3.23. ¿Què representa la UEM per als bancs
i les caixes d’estalvis?

Les entitats bancàries seran les més afectades pel pas a la moneda

única. El seu paper durant el període de conversió serà molt actiu, com a

agents dels respectius bancs centrals en el canvi físic dels bitllets antics pels

nous. S’hauran de modificar els sistemes comptables, informàtics i opera-

tius, a  més a més de tota classe d’impresos i milers de caixers automàtics

que funcionen a la Unió. Caldrà resoldre els múltiples problemes que sorgi-

ran al llarg del període de sis mesos en què circularan al mateix temps l’eu-

ro i la moneda nacional i durant el qual les dues monedes podran ser utilit-

zades lliurement com a mitjà de pagament. En les relacions entre els bancs i

els seus clients, caldrà recórrer a la doble indicació (en euros i en moneda

nacional) en els extractes de comptes i en els valors que requereixin una

expressió monetària. Caldrà informar i atendre la clientela sobre la forma

d’efectuar el canvi, tant de moneda i bitllets com en els apunts dels comp-

tes i de les llibretes d’estalvis. Els departaments jurídics hauran de definir de

manera molt precisa com queden modificats els diferents contractes –dipò-

sits, crèdits, hipoteques, assegurances– pel fet de passar a l’euro. Les empre-

ses clients probablement requeriran informació i assessorament relacionat

amb el pas a la moneda única (facturació de rebuts, domiciliació de nòmi-

nes, etc.). Caldrà formar el personal d’atenció al públic perquè atengui les

peticions i els dubtes relacionats amb el canvi a la moneda única.

L’euro representarà, a més a més, una pèrdua de part del negoci rela-

cionat amb moneda estrangera (al voltant del 5-10% del benefici total). Les

operacions de canvi de moneda, assegurança de canvi i totes les operacions

vinculades al turisme i al comerç exterior amb els Estats de l’àrea de l’euro

desapareixeran. El mateix succeirà amb les operacions als mercats majoris-

tes vinculats a divises (comptat, swaps, futurs, opcions) i es reduiran els

marges per transferències entre corresponsals europeus. En canvi, apareixe-

ran oportunitats de negoci en el desenvolupament del mercat de l’euro en

relació amb el dòlar, el ien o d’altres divises de tercers països.
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Un altre risc de deteriorament del marge de les entitats espanyoles

pot venir de la pèrdua del negoci de finançament d’empreses multinacio-

nals, que, amb l’adopció de l’euro, gairebé no necessitaran les entitats

domèstiques per finançar amb pessetes les seves operacions a Espanya.

L’euro permetrà la concentració dels departaments de finançament i tre-

soreria de les grans empreses i ja no serà necessari mantenir aquesta fun-

ció descentralitzada a cadascun dels mercats de la zona euro en què operi

la companyia.

El mercat monetari s’unificarà d’ençà de l’inici de la tercera fase,

en existir un únic tipus d’interès a curt termini –el determinat pel Banc

Central Europeu– i això representarà un canvi fonamental per al mercat

monetari, ara dividit en tants mercats com monedes. El fet que la política

monetària sigui descentralitzada (cada banc central nacional instrumentarà

la política al seu territori, per delegació del BCE) permetrà la supervivència

de les places nacionals, però la fluïdesa entre les places, gràcies a la unifica-

ció dels mecanismes de liquidació i transferència, faran que, en la pràctica,

el conjunt funcioni com un únic mercat monetari.

La formació d’un autèntic mercat financer únic repercutirà notable-

ment sobre el plantejament estratègic a llarg termini del negoci bancari, en

trencar l’actual fragmentació entre zones monetàries nacionals. La nova

política monetària comportarà la creació d’un únic mercat interbancari de

dipòsits a tota l’àrea de la moneda única, més competitiu i complex. L’en-

torn monetari es tornarà més estable, amb menor volatilitat i amb tipus d’in-

terès més baixos dels que històricament s’han registrat al mercat espanyol.

Els mercats nacionals, tradicionalment tancats, s’obriran a la competència

estrangera. La creació d’un important mercat de deute públic denominat en

euros representarà més oportunitats de negoci. Però també significarà més

competència, de manera que les entitats espanyoles hauran de duplicar els

seus esforços de reducció de costos i de racionalització. La conveniència

d’ampliar l’àmbit operatiu geogràfic cap a la zona de l’euro augmentarà per

a les entitats que pretenen mantenir les seves posicions i consolidar els
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seus avantatges relatius. És probable que es registri un important corrent de

fusions, adquisicions o acords entre entitats de diversos Estats per guanyar

o, simplement mantenir, la quota de mercat.

3.24. ¿Què representa la UEM per a les
empreses?

Les empreses veuran complicada la seva activitat pel procés de con-

versió de moneda nacional a euros. La incidència d’aquest procés dependrà

de les seves activitats transfrontereres, dels volums de diner en efectiu que

moguin habitualment i de la intensitat dels seus contactes amb el públic. Els

procediments comptables relacionats amb les operacions de facturació, gir i

tresoreria hauran d’adaptar-se al canvi a la moneda única. Les empreses de

comerç al detall, en particular, es veuran particularment afectades pel canvi

a la moneda única en haver d’adaptar la seva retolació i els seus procedi-

ments de venda, operació especialment complicada durant el període de

conversió de sis mesos en què coexistiran l’euro i la moneda nacional. Els

preparatius hauran de desenvolupar-se amb antelació i exigiran les corres-

ponents inversions. El personal haurà de rebre informació adequada sobre

la utilització de l’euro.

Un cop superades les dificultats de la introducció de la moneda úni-

ca, el nou entorn afavorirà les empreses més competitives. L’activitat empre-

sarial es beneficiarà d’un medi macroeconòmic més estable, que facilitarà la

planificació de les activitats a llarg termini, tant en el vessant financer com

comercial i productiu. L’eliminació del risc de canvi permetrà relacions més

estables i duradores entre clients i proveïdors de diferents països partici-

pants i primarà les empreses més eficients a l’hora d’implantar-se i mante-

nir-se en els diferents mercats. S’incentivarà la internacionalització de les

activitats de la mateixa empresa, la dotarà de més transparència i augmen-

tarà la capacitat competitiva de la indústria europea. Així i tot, cal assenyalar

el risc que l’euro provoqui un desviament de les inversions empresarials a
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l’exterior dels països participants si no són capaços de dotar els seus mer-

cats de la suficient flexibilitat i de compassar les càrregues fiscals als reque-

riments d’una economia globalitzada.

En el cas espanyol, les empreses hauran de racionalitzar les estructu-

res i els costos, ja que no hi haurà l’esperança d’una futura devaluació per

recuperar una hipotètica pèrdua de competitivitat provinent d’uns costos

interns massa grans. A més a més, les exportacions a l’exterior de la zona de

la moneda única seran més difícils, ja que cal esperar que l’euro sigui una

moneda forta. Les empreses hauran de replantejar la seva estratègia a causa

d’aquest entorn més competitiu i es veuran obligades a internacionalitzar i

ampliar les seves operacions a l’àmbit de l’euro.

D’altra banda, les empreses es veuran afavorides per la simplificació

operativa que comportarà la moneda única. Es facilitarà la funció financera

en eliminar-se el risc de canvi en les operacions amb els països partici-

pants, la qual cosa, al seu torn, permetrà la reducció de costos. També es

racionalitzarà el finançament i la tresoreria, en desaparèixer les monedes

de la zona euro, fet que permetrà la concentració d’aquestes funcions. La

major amplitud del mercat financer únic de l’euro permetrà un cost menor

de finançament i ampliarà els mercats i els instruments financers a l’abast

de l’empresa.

Per acabar, la moneda única millorarà les condicions de finançament

de les empreses privades. La major competència entre les entitats finance-

res i la major fluïdesa que adquiriran els mercats redundaran en benefici

dels balanços empresarials. En el cas de països amb monedes febles, com

Espanya, les empreses podran finançar-se al mateix cost que les empreses

dels països més sans, ja que, en desaparèixer la prima de risc de canvi exigi-

da pels inversors estrangers, l’única diferenciació dels inversors raurà en la

solvència de l’empresa. Això comportarà la desaparició d’una de les rèmo-

res més greus que han patit les empreses espanyoles en la seva capacitat

competitiva enfront de l’exterior.
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3.25. ¿Què representa la UEM per als governs?

La conversió a la moneda única representarà per als governs, i de

manera similar per a les empreses, uns importants costos d’adaptació. Els

sistemes informàtics, els impresos, els procediments comptables, etc., hau-

ran de ser transformats a la nova unitat monetària. Els contribuents hauran

de rebre, amb prou antelació, la informació apropiada sobre les modifica-

cions en la liquidació d’impostos. Els canvis als mercats financers compor-

taran un replantejament de les estratègies de finançament dels tresors

públics.

En un altre ordre de coses, la conseqüència més evident del pas a la

moneda única és la pèrdua definitiva de l’autonomia en la gestió de la políti-

ca monetària, que passarà a ser exercida pel Banc Central Europeu instal·lat

a Frankfurt. Cal assenyalar, no obstant això, que l’esmentada sobirania ja ha

estat profundament modificada per les disposicions de la segona fase de la

UEM, que obliguen a concedir plena autonomia al banc central respectiu i

impedeixen el finançament del Tresor nacional. A més a més, la lliure circu-

lació de capitals, la gran interconnexió entre els mercats i la seva capacitat

per actuar globalment han reduït considerablement el marge d’autonomia

dels governs nacionals en aquest camp.

D’altra banda, en desaparèixer la moneda nacional, els Estats per-

dran lògicament les competències de política de tipus de canvi i es veuran

obligats a cedir part de les reserves d’or i divises al BCE. La gestió del tipus

de canvi passarà a mans del BCE, mentre que les grans orientacions sobre la

política de canvi de l’euro enfront de tercers països passarà a ser una políti-

ca comunitària, sobre la qual el Consell tindrà poder decisori. Per als Estats

això significarà perdre la part dels ingressos que comporta la sobirania

sobre la moneda: els beneficis del banc central per la gestió del tipus de

canvi, i els que reporta l’emissió de moneda.

La pèrdua de la capacitat d’emetre moneda significa, a més a més,

l’aparició de risc d’impagament del deute en cas de dificultats financeres
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greus. En un Estat sobirà, aquest risc no existeix: els inversors tenen assegu-

rat l’interès i el nominal, ja que l’Estat té, en última instància, la capacitat

d’emetre moneda. Els inversors, per tant, hauran de valorar el risc de l’emis-

sor sobirà de cada país amb els mateixos criteris que s’utilitzen per a la res-

ta d’emissors. En condicions normals, la prima d’impagament serà imper-

ceptible, però, en cas de crisi o d’inestabilitat financera, la seva existència,

unida a les estrictes normes relatives als dèficits públics, podria generar una

elevada volatilitat en els rendiments del deute amb problemes. A més a

més, ni la resta d’Estats ni la Unió garanteixen el deute d’altres Estats (prin-

cipi de no bail out).

Una altra retallada en les competències dels Estats seran les limita-

cions relatives als dèficits públics, concretats al Pacte d’Estabilitat. L’obligació

de no ultrapassar una quota determinada de dèficit i de deute públic obligarà

a gestionar els pressupostos de les administracions públiques de forma rigo-

rosa i abandonar la laxitud que ha estat la norma des de fa molts anys.

Els pressupostos públics hauran d’adaptar-se a la més que probable

reducció de la fiscalitat sobre les rendes del capital. L’absència d’harmonit-

zació de les retencions a compte sobre les rendes del capital i la desconne-

xió de les diferents hisendes nacionals faran que, un cop dins de la tercera

fase, els Estats amb un tractament fiscal més avantatjós atreguin aquestes

inversions a l’àrea de l’euro molt més que no ho fan avui dia.

A les administracions públiques d’Estats amb moneda feble, com en

el cas d’Espanya, l’avantatge de la pertinença a la UEM, que és perceptible ja

des d’abans de l’inici de la tercera fase, és la reducció dels costos financers

que genera el voluminós deute públic en circulació. La reducció de tipus

d’interès, en desaparèixer el risc de canvi de la pesseta, es complementarà

amb un mercat potencial d’inversors més ampli, que permetrà allargar la

seva vida mitjana i distribuir millor el seu impacte conjuntural.
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IV. CONCLUSIONS

La Unió Europea està decidida a dotar-se d’una moneda única en un

procés que culminarà cap a la meitat de l’any 2002. Les més altes instàncies

comunitàries, representades a les cimeres que se celebren cada sis mesos,han

expressat la seva voluntat política de culminar amb èxit aquest projecte, un

dels més transcendentals d’ençà de la construcció comunitària, als anys cin-

quanta. El Consell Europeu de Madrid, que va tenir lloc al desembre de 1995,

va establir el calendari del pas a la moneda única, va concretar els aspectes

més importants del programa de referència per a la seva introducció i va

donar impuls als treballs en curs necessaris per clarificar els punts a resoldre.

La moneda única és l’aspecte més destacat de la Unió Econòmica i

Monetària establerta pel Tractat de la Unió Europea, o Tractat de Maastricht,

signat el febrer de 1992 i en vigor d’ençà del mes de novembre de 1993. La

UEM, no obstant això, no és una creació del Tractat: els seus orígens es

remunten al començament dels anys seixanta, quan va ser formulat tímida-

ment per la Comissió Europea per primer cop. El Tractat de Roma, que va

donar origen a la Comunitat Econòmica Europea, no recollia pràcticament

cap referència a la posada en comú de les polítiques monetàries i de tipus

de canvi, ja que el sistema monetari internacional vigent, definit per la con-

ferència de Bretton Woods de 1944, proporcionava un marc estable. Els pro-

blemes monetaris, no obstant això, van anar creixent durant la dècada dels

seixanta i van esclatar amb tota la seva virulència al començament dels se-

tanta, situació que va obligar la Comunitat a buscar la forma d’aïllar-se de la

inestabilitat internacional. Després del fracàs de la flotació concertada de les

monedes entre 1971 i 1979 (la serp monetària), el Sistema Monetari

Europeu, a partir de 1979, va proporcionar una més gran estabilitat i va por-

tar a una major coordinació de les polítiques econòmiques i a una clara con-

vergència de les economies. Sobre aquesta base es va erigir el projecte de la

UEM fixat al Tractat de Maastricht.



EL DESAFIAMENT DE LA MONEDA ÚNICA EUROPEA ■ 141

La UEM no és, no obstant això, un projecte estrictament econòmic.

El seu desenvolupament s’imbrica en la lògica i la dinàmica de la construc-

ció europea. L’origen i el mòbil últim de la Unió és assolir una unió política

per la via de realitzacions i avanços concrets en l’àmbit econòmic. Realitza-

cions que, d’ençà de la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer

al començament dels anys cinquanta, s’han materialitzat en un conjunt de

fites (unió duanera, política agrícola comuna, política comercial comuna,

etc.) que han satisfet els objectius inicials de desenvolupar l’economia i la

prosperitat d’Europa occidental en un marc de pau política i de respecte de

les llibertats individuals.

Ara bé, més de quaranta anys després de la formulació d’aquests

objectius, amb una Comunitat ampliada a quinze membres i amb perspecti-

ves d’ampliar-se a molts més països, amb el record dels tràgics conflictes

bèl·lics allunyat en el temps i en un context històric absolutament diferent

després de la desaparició del bloc comunista, les òptiques i les perspectives

són prou diverses. Els objectius polítics s’han desdibuixat i han deixat pas a

dubtes sobre la seva oportunitat i el seu realisme. El qüestionament de l’ho-

ritzó envers el qual ha d’encaminar-se la Unió Europea dóna peu a posar en

dubte la justificació política que, en últim extrem, dóna suport a la UEM.

Però la UEM té un clar fonament econòmic. El mercat interior, culmi-

nat el 1992, va representar un avanç considerable en fer realitat la lliure circu-

lació de mercaderies, persones, serveis i capitals. No obstant això, encara

persisteixen obstacles que impedeixen afirmar que ens trobem en una unió

econòmica autèntica. I un dels impediments més clars és, precisament, l’e-

xistència de quinze zones monetàries separades, cadascuna amb la seva

sobirania monetària i canviària. A més dels costos associats al canvi de

moneda, gens menyspreables, la situació actual genera un clar risc canviari

per a les empreses que desenvolupen les seves activitats en diversos països

comunitaris –avui dia probablement la majoria–, per a les persones que han

de creuar les fronteres comunitàries, per als inversors que intenten diversi-

ficar les seves carteres d’actius fora del seu àmbit nacional, etc. Aquest risc



canviari dificulta la fluïdesa dels intercanvis, frena la mobilitat de les perso-

nes, complica les decisions d’inversió dels estalviadors i impedeix l’òptima

localització dels recursos. Difícilment podrà assolir-se una autèntica unió

econòmica mentre els Estats conservin la potestat monetària.

Al mateix temps, cal reconèixer que la moneda única no és un

requisit indispensable per al funcionament del mercat interior. La situació

actual podria mantenir-se i perfeccionar-se, coordinant al màxim les políti-

ques econòmiques, sense necessitat d’arribar a l’eliminació de les dife-
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rents monedes. Els bancs centrals saben molt bé que l’autonomia en la

direcció de la política monetària i canviària, en el context actual de lliure

circulació de capitals, és francament limitada. Són els mercats monetaris i

financers els que determinen la direcció dels tipus de canvi i d’interès,

premiant els països ortodoxos i castigant els que s’allunyen del patró

esperat. Tampoc hi ha una evidència inequívoca que les alteracions en les

paritats de les monedes frenin significativament el desenvolupament glo-

bal dels intercanvis i els avanços en els nivells de renda i riquesa. En últim

extrem, la possibilitat de devaluar la moneda representa una garantia

enfront d’una crisi inesperada que afecti un país, tot permetent un ajust

més suau i acceptable del que d’altra forma hauria d’acceptar-se.

Però la UEM és quelcom més que la unificació de les polítiques

monetàries i la creació d’una moneda única. Es pretén que la nova zona

monetària es caracteritzi per l’estabilitat macroeconòmica i pel rigor en la

conducció coordinada de les polítiques econòmiques. Per aquest motiu, a

més de perdre la capacitat d’emetre moneda, els Estats perden la possibili-

tat de finançar-se al seu banc central, han d’assumir totalment la responsabi-

litat pels seus deutes i no poden incórrer en dèficits excessius. Al mateix

temps, s’estableix un banc central poderós i autònom, l’únic objectiu del

qual és mantenir l’estabilitat dels preus, mitjançant l’aplicació de la política

monetària i canviària i la influència que exercirà sobre la globalitat de la po-

lítica econòmica de la Unió. L’estabilitat macroeconòmica associada a la mo-

neda única reduirà les incerteses amb què s’enfronten els gestors de les

empreses, els consumidors i els inversors, rebaixarà els tipus d’interès i per-

metrà el desenvolupament d’uns mercats financers amplis i eficaços.

La UEM representa un repte per als països que, com Espanya, arrosse-

guen una història d’escassa ortodòxia en la conducció de la política econò-

mica, amb mercats que pequen de rigidesa i d’excessiva intervenció regula-

dora i amb empreses que presenten febleses en la seva capacitat competitiva

enfront de l’exterior. La depreciació de la moneda permet recuperar còmo-

dament la competitivitat que els factors esmentats van usurpant constant-



ment; massa sovint, però, va associada a una inflació més alta, que provoca

una espiral indesitjable, i adormeix l’instint de millora de la productivitat. El

pas a la moneda única forçarà la modificació profunda d’uns hàbits molt

arrelats, i és fonamental que tots els actors econòmics siguin perfectament

conscients que la UEM canvia totalment les regles del joc. De qualsevol altra

forma, les conseqüències del projecte europeu seran nefastes per a les eco-

nomies nacionals que no siguin capaces d’adaptar-se a la nova situació.

Una de les qüestions més complexes de la UEM és la transició a la

moneda única. Unificar les monedes sense que, amb anterioritat, existeixi

una única autoritat política és una experiència sense precedents històrics.

La Comunitat ha optat per un procés per etapes, amb objectius detallats en

cada una d’elles, i, al final, amb un model d’unió monetària a dues velocitats:

primer els Estats virtuosos i, més endavant, la resta, a mesura que les seves

economies demostrin els mèrits necessaris. El primer pas es va donar l’1 de

juliol de 1990, quan el Consell Europeu va establir l’inici del que l’Informe

Delors definia com la primera fase de la UEM. Durant aquesta fase, es tracta-

va fonamentalment de suprimir els obstacles a la lliure circulació de capi-

tals i de reforçar els mecanismes de convergència econòmica entre els

Estats membres. La segona fase va començar, tal com havia establert el

Tractat de Maastricht, l’1 de gener de 1994. L’objectiu d’aquesta etapa és

dotar d’independència els bancs centrals, eliminar el finançament privile-

giat del sector públic i continuar reforçant els mecanismes de coordinació

de les polítiques econòmiques.

La tercera fase serà la definitiva, durant la qual s’implantarà la mone-

da única. Els països que formin el nucli inicial hauran de complir els anome-

nats criteris de convergència (baixa inflació, estabilitat canviària, finances

públiques sostenibles i tipus d’interès moderats). El seu inici podria haver-

se produït el 1997, però el general incompliment dels criteris de con-

vergència ha obligat a posposar la data fins al 1999. Aquesta tercera i defini-

tiva etapa, per al nucli inicial de països, quedarà completada el 2002, de

manera que el procés haurà durat dotze anys en total.
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Hi ha encara temes per resoldre, alguns dels quals són de singular

importància per a l’èxit del projecte. La principal incògnita, sorprenenment,

és saber quins països formaran el grup inicial. El fet que el 1996 només

Luxemburg complís estrictament els criteris de convergència i que les pers-

pectives per a 1997, any que es prendrà com a referència, no siguin total-

ment convincents obre interrogants sobre el realisme de la transició disse-

nyada. La decisió haurà de prendre’s durant la primavera de 1998 a partir de

les dades disponibles de 1997, en una reunió extraordinària del Consell.

Sembla clar que la tercera fase de la UEM ha de començar, com a mínim, amb

Alemanya i França més alguns altres països (Bèlgica, Holanda, Luxemburg,

Àustria...). Però, si la formació d’aquest grup inicial obliga a relaxar la inter-

pretació dels criteris de convergència, no seria gens estrany que finalment hi

entressin països que solen descartar-se (Espanya, Itàlia, Portugal, Suècia...).

Cal recordar, d’altra banda, que dos països, el Regne Unit i Dinamarca, tenen

clàusules d’excepció, per les quals no estan obligats a passar a la moneda

única llevat que així ho decideixin les seves respectives instàncies nacionals;

Dinamarca, de fet, ja ha comunicat la seva intenció de no integrar-se. A més a

més, la integració d’Alemanya està pendent de la decisió al respecte del seu

parlament nacional, tot i que el Tractat no li reconeix el dret d’abstenir-se de

participar en la moneda única.

Els tipus de conversió als quals quedaran irrevocablement vinculats

els tipus de canvi de les monedes que accedeixin a la moneda única són

una altra incògnita. Les disposicions del Tractat probablement faran que els

tipus de conversió no s’allunyin massa dels tipus de canvi de mercat, però

ha de ser el Consell el que prengui la decisió, que entrarà en vigor l’1 de

gener de 1999, data d’inici de la tercera fase. Tant la incertesa prèvia a la

decisió del Consell sobre quins països formaran el nucli inicial com l’inter-

val entre l’esmentada decisió i l’inici efectiu de la tercera fase poden provo-

car moviments als mercats de canvis i monetaris que distorsionin i dificul-

tin el desenvolupament del procés.



En altres aspectes, els treballs institucionals desenvolupats al llarg de

1996 han permès d’avançar en la seva clarificació. En primer lloc, s’ha defi-

nit la plasmació jurídica del principi de continuïtat dels contractes, és a dir,

la forma d’evitar que el pas a l’euro serveixi de justificació per rescindir o

modificar els contractes amb un àmbit temporal que superi l’any 1999, es

tracti de valors, crèdits, dipòsits, compravendes, etc. En segon lloc, s’han

concretat els elements més importants per modificar el mecanisme de can-

vis de l’SME, amb vista a establir un nou marc de relacions entre les mone-

des dels països exclosos de la moneda única, l’euro i el Banc Central

Europeu. Per acabar, s’ha consensuat l’anomenat Pacte d’Estabilitat, pel qual

els Estats que accedeixin a la moneda única hauran de reduir o eliminar els

dèficits dels seus comptes públics.

Un cop iniciada la tercera fase, l’euro, nom de la futura moneda úni-

ca, serà utilitzat en les operacions bancàries vinculades a la política monetà-

ria única aplicada pel Banc Central Europeu i en les emissions de deute

públic dels Estats participants. No serà fins a tres anys més tard que empre-

ses i particulars disposaran d’euros en monedes i bitllets. De tota manera,

l’euro podrà ser utilitzat com a moneda escriptural o comptable en totes

aquelles transaccions o contractes que no requereixin la utilització d’efectiu.

En general, el pas a la tercera fase serà gairebé imperceptible per als ciuta-

dans, que continuaran utilitzant les seves respectives monedes nacionals

com fins ara, amb la particularitat, això sí, que coneixeran per endavant el

tipus de canvi respecte a la resta de monedes participants. Hi haurà perfecta

substituïbilitat entre l’euro i les monedes nacionals, de manera que es garan-

tirà, absolutament, la irreversibilitat del procés.

L’autèntic pas a la moneda única es donarà a partir de l’1 de gener

de 2002, data que obrirà un període de sis mesos durant el qual s’ha de reti-

rar la moneda nacional i substituir-la per l’euro. Les dues monedes, no obs-

tant això, seran de curs legal, és a dir, podran ser utilitzades com a mitjà de

pagament en les transaccions econòmiques segons la decisió de les parts.
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La doble circulació complicarà notablement l’operativa. Els comerços hau-

ran d’aplicar la doble indicació de preus, proveir-se de dues sèries de mone-

des i bitllets i adaptar els rebuts i factures a la moneda que sol·liciti el

client. Les empreses, en general, hauran d’adaptar la facturació, la tresoreria

i la comptabilitat a la nova moneda. Les caixes registradores, els expenedors

automàtics i tot el material que funcioni amb monedes o que indiqui preus

es veurà afectat. Els consumidors poden trobar-se desconcertats, en un pri-

mer moment, per les dificultats a l’hora d’utilitzar els tipus de conversió i

pel canvi en el preu de les coses. El canvi físic de moneda, que s’efectuarà a

les oficines bancàries, pot provocar importants problemes logístics. Un cop

finalitzat el període de conversió, a partir de l’1 de juliol de 2002, l’única

moneda de curs legal als països participants serà l’euro.

Culminat el pas a la moneda única, pot afirmar-se que els més bene-

ficiats per la nova situació seran els consumidors i les empreses. La desapa-

rició dels costos de transacció i del risc de canvi permetrà reduir costos i

estructures a les empreses, abaratirà paral·lelament els preus de venda i

donarà més fluïdesa i escala als mercats productius. La major estabilitat

macroeconòmica facilitarà la planificació a llarg termini, afavorirà la inver-

sió i estimularà el creixement i l’ocupació. En canvi, l’entorn més competi-

tiu provocat per la formació d’una única zona monetària obligarà les empre-

ses a desenvolupar el seu potencial de productivitat per sobreviure, mentre

que els treballadors hauran d’adaptar-se a les exigències d’una major globa-

lització econòmica, aceptant la flexibilització dels salaris i de les condicions

laborals, així com una major mobilitat en l’ocupació.

El sistema bancari, en canvi, es veurà afectat negativament, com a

mínim en un primer moment. A la pèrdua d’una substancial part del negoci

associat a l’operativa amb l’exterior, s’afegiran els costos de la transformació

dels sistemes informàtics, físics (caixers automàtics, impresos, etc.) i hu-

mans, a més a més dels relacionats amb l’atenció, assessorament i orientació

dels clients. Un cop implantada, la moneda única representarà un repte, en

modificar substancialment les grans àrees del negoci bancari, en especial en



el seu vessant majorista, ja que introduirà una més gran competència i

obrirà, a la vegada, un mercat molt més ampli, fluid i diversificat.

Els mercats financers, que es veuran subjectes a notables transforma-

cions, oferiran als inversors una gamma molt més àmplia de valors, més

liquiditat i un entorn més estable. La nota més destacada serà la tendència a

la concentració, més intensa com menys diferenciat sigui el producte. El

mercat de canvis de l’euro i el mercat monetari seran únics per a tota la

Unió. Els mercats de deute públic tendiran a la concentració, sense desa-

parèixer, però, els mercats domèstics, i les diferències de rendibilitat del

deute emès pels diferents Estats seran mínimes. També la negociació borsà-

ria seguirà un patró semblant i guanyaran posicions les places que ara

absorbeixen el major volum.

En definitiva, perquè tot aquest complex procés culmini amb èxit i

constitueixi una nova fita en la història de la integració europea cal que el

Govern, les empreses i els ciutadans siguin molt conscients de les dificultats

que comporta i que actuïn en conseqüència. Només així serà possible culmi-

nar un dels reptes més transcendentals que s’han imposat les nacions euro-

pees des que es va iniciar el procés d’integració fa gairebé cinquanta anys.
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