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PRESENTACIÓ

L’euro és un tema de gran actualitat en aquests moments i ho

serà encara més en els pròxims mesos i en els pròxims anys. Es tracta

d’un repte de més envergadura que el mateix Pla d’Estabilització de

1959 o que la incorporació d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea

el 1986, esdeveniments que, juntament amb la crisi del petroli, han estat

els que més han marcat l’economia espanyola en els últims quaranta

anys. No es tracta, simplement, que a partir d’una data determinada en

lloc de pessetes, francs o marcs fem servir euros, sinó també, i sobretot,

que la implantació de l’euro exigeix una política econòmica de consoli-

dació fiscal i de reformes estructurals inajornable, amb l’objectiu de

mantenir una certa estabilitat monetària, que les empreses no perdin

competitivitat i això no afecti negativament el nivell d’ocupació.

El setembre de l’any passat, i dins d’aquesta mateixa col·lecció

d’estudis i informes, vam publicar un treball de divulgació dedicat a la

moneda única, preparat per Joan Elias, professor d’integració europea

de la Universitat de Barcelona i membre d’aquest Servei d’Estudis, en el

qual es repassava el llarg camí recorregut en la construcció europea des

dels anys cinquanta, i en el qual també s’intentava respondre a les qües-

tions que més sovint planteja la implantació de la moneda única, reco-

pilant, ordenant i fent assequible la informació disponible fins aquell

moment. A pesar del gran interès suscitat per aquest treball, del qual

pròximament publicarem una nova versió actualitzada, hi ha d’altres

aspectes no contemplats, sobretot les conseqüències, la importància dels

impactes regionals, la viabilitat de mecanismes d’adaptació alternatius,

uns tipus d’interès baixos, etc. que requereixen un estudi més aprofundit

del tema.
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Amb aquest objectiu vam sol·licitar al professor Joaquim Muns,

catedràtic d’organització econòmica internacional i titular de la càtedra

Jean Monnet d’integració europea de la Universitat de Barcelona, que

acceptés la tasca d’editor i coordinador d’aquesta monografia, composta

per una sèrie d’articles de diferents autors, i en la qual ell mateix col·la-

bora amb un article que recorre la trajectòria de la Unió Econòmica i

Monetària des del Pla Werner fins al Pacte d’Estabilitat aprovat en la

recent cimera de Dublín, i en el qual també repassa els principals argu-

ments a favor i en contra que Espanya formi part del primer grup de

països que adoptin la moneda única.

Susan M. Collins, membre de la prestigiosa Brookings Institution

i professora d’economia a la Georgetown University, aporta a l’estudi la

tradicionalment incrèdula perspectiva americana respecte a la consecu-

ció d’una unió monetària entre tants i tan variats països. Manuel Conthe,

exsecretari d’Estat d’economia i conseller de la Representació d’Espanya

davant les Comunitats Europees, analitza els avantatges i els riscos de

l’adhesió a la moneda única i reconeix la superioritat dels avantatges.

Juergen B. Donges, catedràtic d’economia de la Universitat de Colònia

i membre del Consell d’experts econòmics del canceller Kohl, aporta una

visió més aviat escèptica sobre el projecte de la moneda única, subrat-

llant les dificultats que han sorgit en el compliment dels criteris de con-

vergència. José Luis Feito, ambaixador en cap de la Delegació Perma-

nent d’Espanya a l’OCDE, rebat les principals objeccions invocades en

contra de la participació d’Espanya a la UEM. José Luis Oller-Ariño, direc-

tor general de MEFF, fa una anàlisi crítica de la saviesa convencional res-

pecte a la unió monetària i defensa una acceleració de les reformes 

estructurals per no agreujar el nivell d’atur, i finalment, Alfredo Pastor,

exsecretari d’Estat d’economia i professor de l’IESE, considera que perquè

la incorporació sigui un èxit, es requereix a més de la necessària capaci-

tat d’adaptació, un grau de cohesió social més elevat i l’assumpció d’un

projecte col·lectiu apropiat.
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El resultat de totes aquestes aportacions és el document que se-

gueix a continuació. Confiem que la lectura de les anàlisis, dels argu-

ments i de les opinions expressades pels seus respectius autors contribueixi

a un coneixement més gran del que possiblement suposarà la implanta-

ció de l’euro i sigui útil als nostres lectors.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, març de 1997
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1. Antecedents de la Unió Monetària 
Europea (UME): el Pla Werner

A la Cimera europea de 1969 de la Haia, els caps d’estat i de govern

de la Comunitat Europea (CE) van acordar que calia preparar un pla per a

la creació, per etapes, d’una unió econòmica i monetària de la CE. L’impuls

per a aquesta important iniciativa era degut als èxits aconseguits per la

integració europea al llarg del decenni de 1960, al bon moment de l’econo-

mia internacional i als signes de debilitat que presentava el sistema de

Bretton Woods.

L’octubre de 1970 es va presentar l’Informe Werner, que havia estat

redactat per un equip de treball presidit pel president i ministre d’Hisenda

de Luxemburg. El 1971, i basant-se en aquest informe, es va adoptar una

resolució sobre la realització de la unió econòmica i monetària per etapes
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I. Del Pla Werner a l’euro 
o la història de la llarga marxa cap 

a la Unió Monetària Europea

Joaquim Muns

El Dr. Joaquim Muns, director i coordinador d’aquesta

obra, és Catedràtic d’Organització Econòmica Internacio-

nal i titular de la Càtedra Jean Monnet d’Integració Euro-

pea de la Universitat de Barcelona.També és Conseller del

Banc d’Espanya des de 1994. Especialista en organismes

internacionals i en problemes del sistema monetari inter-

nacional, el Dr. Muns ha estat director executiu del Fons

Monetari Internacional (1978-80), del Banc Mundial

(1980-82) i Diputat del Parlament Europeu (1987-89).
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que havia de culminar el 1980, és a dir, tot el procés per a la consecució

d’aquest projecte s’havia de desenvolupar en un termini de deu anys.

Els problemes monetaris internacionals de 1971-73, que van desem-

bocar en la flotació generalitzada de les monedes principals, juntament amb

la crisi energètica de 1973-74, van impedir que aquesta dinàmica avancés

segons el pla proposat.Un dels efectes de la crisi va ser precisament que exa-

cerbà la divergència de les polítiques econòmiques dels països membres de

la CE, de manera que els esdeveniments de la primera meitat del decenni de

1970 van tenir un clar efecte centrífug en relació amb els plantejaments de la

integració europea en general i de l’econòmica i monetària en particular.

El següent pas fonamental en la direcció de la unió econòmica i

monetària d’Europa el va fer el Consell Europeu del 5 de desembre de

1978, pel qual s’instaurava el Sistema Monetari Europeu (SME), la finalitat

del qual era «la creació d’una zona d’estabilitat monetària a Europa».Aques-

ta resolució va anar seguida d’una decisió del Consell de Ministres i l’SME

es va posar en funcionament el març de 1979 en la forma jurídica d’un

acord entre els bancs centrals participants, cosa que va evitar la necessitat

d’un nou tractat o d’esmenes al de Roma.(1)

Tot i que no ha aconseguit tots els objectius que es va proposar, i a

pesar de la crisi de 1992-93, hi ha un ampli consens sobre el fet que l’SME

és un experiment que s’ha consolidat i ha tingut un èxit considerable en

diversos aspectes fonamentals. En particular, ha mantingut les monedes par-

ticipants dins una zona de major estabilitat relativa, cosa que al seu torn ha

tingut uns efectes beneficiosos sobre el desenvolupament del comerç intra-

comunitari i en general sobre l’activitat econòmica dels països participants.

Així mateix, la disciplina del tipus de canvi ha obligat a una convergència

de les taxes d’inflació, que a més han tendit a baixar arrossegades per la for-

ta influència que exerceix la política econòmica alemanya sobre el sistema.

(1) Precisament aquesta és la fórmula que, segons el comunicat del Consell de Dublín de desembre de 1996, es pensa
donar a les relacions monetàries dels països que formin la UME el gener de 1999 amb els que en quedin fora. Per a més
detalls sobre aquest problema entre els anomenats «ins» i «outs», vegeu l’apartat quart.
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Tant o més important ha estat l’hàbit de cooperació entre els països

participants per establir polítiques econòmiques compatibles amb el meca-

nismes de paritats fixes incorporat a l’SME. Sense aquest aprenentatge pre-

vi, avui dia seria irreal de pensar en la possibilitat del tipus de col·laboració

que exigeix la posada en funcionament del procés per arribar a la unió

econòmica i monetària d’Europa. Per tant, i a pesar de les seves limitacions

i dels seus problemes, l’SME ha estat un instrument molt útil per reforçar el

procés d’integració de la Comunitat Europea.

Tots aquests avantatges de l’SME s’han manifestat sobretot fins al

1987.A partir d’aquest moment, el sistema es va anquilosar i les diferències

de productivitat i d’inflació entre les economies no es van traduir en ajus-

tos de tipus de canvi. La situació va desembocar en una profunda crisi de

l’SME l’agost de 1993, a la qual ens referirem detalladament a l’apartat 

tercer.(2)

2. L’Acta Única i la integració financera
europea

El 1985, la Comissió va proposar la creació d’un espai econòmic

europeu sense fronteres, cosa que en definitiva implicava dur el Tractat de

Roma fins a les últimes conseqüències.Aquest objectiu va ser incorporat a

l’Acta Única Europea, que va entrar en vigor l’1 de juny de 1987 i represen-

ta l’instrument legal pel qual la Comunitat Europea es va dotar jurídicament

de totes les competències necessàries per aconseguir, el 31 de desembre de

1992, un mercat europeu sense fronteres internes, inclosa la llibertat de circu-

lació de capitals.

L’impacte d’aquesta llibertat de circulació de capitals sobre un siste-

ma que es regeix per l’esquema de tipus de canvi fixos, si bé ajustables, que

(2) Per a referències a l’SME d’amplitud i signe diversos, vegeu De Grauwe (1994), Dyson (1994), Elias (1996), FMI
(1990), Louis (1990), Panic (1992), Portes (1993), Steinherr (1994),Ypersele i Keoane (1988). Vegeu també un interes-
sant treball de García-Durán Huet (1993), que compara els plans Werner i Delors.



imposa l’SME, és molt important, perquè fa pràcticament impossible de se-

guir polítiques econòmiques nacionals, particularment monetàries, sense

coordinar-les estretament amb les dels altres països membres. En efecte, en

el marc de les condicions que imposava la llibertat de circulació de capitals,

hi havia tres opcions per combinar les polítiques monetària i fiscal amb la

supressió de les barreres als moviments de capitals en un règim de tipus de

canvi com el definit per l’SME.

La primera era mantenir la situació existent, en la qual es podia

esperar un increment substancial de les intervencions de les autoritats

monetàries per mantenir l’estabilitat dels canvis, o bé, cosa més probable,

ajustos substancials dels tipus d’interès. La segona alternativa era ampliar els

marges de fluctuació de les monedes de l’SME, cosa que debilitaria l’efecte

disciplinant que ha de tenir i ha tingut el sistema i fomentaria, contrària-

ment al que és desitjable, la utilització del tipus de canvi com a instrument

de política monetària. Es considerava que tant una alternativa com l’altra

tindrien importants efectes pertorbadors per al funcionament de l’SME.

Això condueix a la necessitat d’una tercera alternativa, que consis-

teix a reforçar el mecanisme de l’SME i coordinar les polítiques econòmi-

ques, especialment la monetària.Aquesta alternativa es presenta com l’úni-

ca manera d’aconseguir simultàniament dos objectius: a) la reducció a un

mínim acceptable de les pertorbacions ocasionades pels moviments de

capitals; i b) la compatibilitat de les polítiques nacionals dins un marc glo-

bal pactat i acceptat per totes les parts implicades. En el context de mobili-

tat total de capitals amb un sistema de tipus de canvi fixos, el marge de ma-

niobra d’un país pertanyent a l’SME és anàleg al que té una economia peti-

ta en el context mundial, en la mesura en què perd la possibilitat de desen-

volupar una política monetària pròpia, llevat que respongui plenament als

paràmetres fixats pel mercat, especialment el tipus d’interès.

Això és anàleg al que ha passat amb els països participants en l’SME

a partir del moment en què ha començat a funcionar la llibertat total de 
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circulació de capitals. La cooperació econòmica, aleshores, no és únicament

una necessitat per a cada un dels països implicats, sinó la manera més ra-

cional que tenen de maximitzar la utilitat conjunta. Precisament, aquesta fal-

ta de cooperació en un ambient financer caracteritzat per la llibertat de 

circulació de capitals va ser la principal responsable de la crisi de l’SME 

l’agost de 1993.

Tècnicament, la coordinació de polítiques econòmiques a què ha de

conduir la integració financera europea es pot dur a terme sense necessitat

d’establir formalment una unió econòmica i monetària. Si això és així, i si

tenim en compte la llei del mínim esforç per la qual es guien moltes de les

accions humanes, podem preguntar-nos, arribats a aquest punt, quina ne-

cessitat hi ha de complicar la situació, fins i tot abans d’haver aconseguit

plenament els objectius del mercat únic de 1992, amb un nou projecte am-

biciós per aconseguir una unió econòmica i monetària europea com el que

conté l’Informe Delors.

La resposta és evidentment política.Alemanya i França han conside-

rat que calia aprofitar-se de l’impuls actual per projectar la Comunitat

Europea cap a l’objectiu de la unió política, per a la qual l’econòmica i la

monetària representarien un pont necessari. Però, naturalment, també hi ha

raons econòmiques de pes que avalen aquest pla tan ambiciós, si bé en rea-

litat no hi ha cap raó tècnica que l’exigeixi.

L’Informe Delors tracta el tema succintament, i indica que la unió

econòmica i monetària «és en molts aspectes una conseqüència natural (el

subratllat és nostre) del compromís de crear un mercat intern sense fronteres»,

que hauria d’assegurar «un augment significatiu del benestar de la Comunitat».

No hi ha dubte que aquesta previsió bàsica és correcta, si bé és discutible el

«quàntum» d’aquest element, perquè depèn de la capacitat de reacció dels

agents econòmics al major component de certesa, sobretot canviària,que com-

porta la nova situació. Per tant, tot i que hi ha bones raons econòmiques que

l’avalen, la justificació principal del pas d’una Europa integrada financerament
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a la unió econòmica i monetària és, al nostre entendre, política. En definiti-

va, la filosofía funcionalista o també anomenada idealista que ha estat des

del començament a la base de la integració europea avalaria i donaria sentit

a aquesta afirmació. J.L. Oller, en el treball que aporta a aquest llibre, argu-

menta àmpliament el caràcter polític del projecte d’unió monetària europea.

Per la seva banda, Pastor, en el seu capítol, també subratlla la faceta política de

la integració europea i considera que el diferent ritme de progrés de la unió

política i de la monetària pot constituir un factor desestabilitzador de la UE.

3. L’Informe Delors

A la Cimera de Hannover de juny de 1988, els caps d’estat i de

govern van posar en marxa l’estudi d’un nou pla per assolir la unió econò-

mica i monetària (UEM).(3) La comissió encarregada d’aquesta comesa, presi-

dida pel president de la Comissió Europea, senyor Delors, va comptar amb

la presència de tots els governadors dels bancs centrals europeus i d’un

grup d’experts independents. L’informe elaborat per aquesta comissió, co-

negut com l’Informe Delors, es va donar a conèixer l’abril de 1989 i consti-

tueix la base inicial del llarg procés que es va desenvolupar fins a arribar als

plantejaments de Maastricht.(4)

L’Informe Delors considera que una unió monetària es caracteritza

pel compliment de tres condicions:

– la certesa de la convertibilitat total i irreversible de les monedes;

– la liberalització completa de les transaccions de capital i la plena integra-

ció dels mercats bancaris i financers; i
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(3) L’Informe Delors es refereix a la Unió Econòmica i Monetària (UEM),mentre que el nostre treball es refereix a la Unió
Monetària Europea (UME).La similitud de les sigles no hauria d’induir a errors, perquè es tracta de dos conceptes d’abast
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mercat únic de persones, béns, serveis i capitals; b) la política de competència i altres mesures destinades a reforçar els
mecanismes del mercat; c) polítiques comunes destinades al canvi estructural i al desenvolupament regional; i d) coor-
dinació de la política macroeconòmica, incloent-hi regles obligatòries per a les polítiques pressupostàries. Per la seva
banda, una unió monetària es caracteritza pels tres elements que s’indiquen més avall.
(4) Vegeu Comitè per a l’Estudi de la Unió Econòmica i Monetària (1989).És interessant de constatar que un dels experts
independents, el senyor Boyer, milita actualment a les files dels que consideren que el Tractat de Maastricht, que deriva
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– l’eliminació dels marges de fluctuació dels tipus de canvi i l’establiment

de paritats irrevocables entre les monedes.

Al si de la Comunitat Europea, les dues primeres condicions de la

unió monetària s’havien de complir amb l’Acta Única, mentre que la tercera

és la que implica el canvi qualitatiu decisiu entre el mercat únic europeu i

la unió monetària.

A la Cimera de Madrid del mes de juny de 1989 hi va haver la prime-

ra reacció institucional a l’Informe Delors. Els caps d’estat i de govern es

van posar d’acord sobre els punts següents:

– acceptar l’Informe Delors;

– iniciar la primera etapa de la UEM l’1 de juliol de 1990, tal com proposa-

va l’Informe Delors; i

– dur a terme treballs preparatoris per convocar una conferència intergo-

vernamental destinada a establir les etapes posteriors.

La segona meitat de 1989 va estar marcada pels esdeveniments de

l’Europa de l’Est, especialment a Alemanya. Aquest fet, juntament amb les

divergències entre el Regne Unit i la majoria dels altres països de la

Comunitat, així com la concentració de l’interès alemany en els problemes

de l’Est, va ocasionar que la qüestió de la UEM passés a un segon pla.

De tota manera, el projecte de la UEM va continuar madurant. Potser

el més significatiu d’aquest període van ser les manifestacions que va fer el

senyor Delors a principis de desembre en el sentit que cada país conserva-

ria el control de la seva política pressupostària.(5) Amb això feia marxa enre-

ra pel que fa als plantejaments del seu informe sobre aquesta qüestió, que

havien estat considerats innecessàriament centralistes.Alhora, també es pre-

parava el terreny per a una reacció favorable a la futura Cimera d’Estrasburg.
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L’any 1990 va començar amb la idea, impulsada sobretot per França,

Itàlia i la Comissió de la CE, que la millor resposta a la nova situació d’Euro-

pa consistia a accelerar el procés d’integració comunitària. Aquesta filoso-

fia, i l’interès de França per neutralitzar la nova Alemanya dins una CE forta,

van fer que, el mes d’abril de 1990, el president Mitterrand i el canceller

Kohl proposessin el projecte d’una unió política de la CE que avancés pa-

ral·lelament al procés de la UEM.

A partir de 1991, els problemes d’Alemanya i el major realisme que

inevitablement es va anar imposant a mesura que progressaven les negocia-

cions van fer que, al llarg de 1991, s’adoptessin algunes decisions que van

anar corregint l’eufòria i els plantejaments inicials.

Entre aquestes decisions destaquen les següents:

a) L’establiment del Banc Central Europeu (BCE) va quedar ajornat fins a l’i-

nici de la fase tercera i definitiva, en comptes de la segona, que era el que

s’havia acordat prèviament i recomanava l’Informe Delors.

b) En començar la segona etapa, es crearia en canvi un Institut Monetari

Europeu (IME), que tindria la missió de coordinar les polítiques monetà-

ries de tots els països de l’SME.

c) L’entrada a la tercera etapa aniria precedida d’un «test» de convergència

que haurien de passar amb èxit els països aspirants.Aquest punt mereix

un comentari addicional més ampli.

En efecte, al llarg de les negociacions per arribar a Maastricht es van

enfrontar dos punts de vista sobre les condicions per al pas a la tercera i úl-

tima etapa. Per una banda, Alemanya, la Gran Bretanya i Holanda opinaven

que la convergència de les macromagnituds principals havia de precedir

l’ingrés d’un país a la tercera fase. En canvi, la Comissió de la CE i els països

del sud de la Comunitat opinaven que aquesta convergència havia de ser el

resultat de la implantació de la UEM. És a dir, els dos grups de països veien

el procés de forma radicalment diferent.
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Al final va triomfar la primera tesi. En efecte, el consens assolit abans

de la Cimera de Maastricht va ser el següent. El 1996, la Comissió de la CE i

l’IME informarien els ministres de finances sobre l’estat de la convergència

de les macromagnituds següents: inflació, posició fiscal, tipus d’interès i es-

tabilitat dins l’SME, sense excloure’n d’altres que es poguessin prendre en

consideració. Els ministres, tenint en compte aquestes recomanacions i

aquests elements «polítics», designarien els països que al seu parer estigues-

sin preparats per accedir a la UEM en la seva última etapa.A la vista de tot

això, el Consell de caps d’estat i de govern decidiria si era convenient en-

trar a la tercera etapa. Per a això es necessitaria un nombre mínim d’aspi-

rants qualificats, sobre el qual encara no es va arribar a un acord.

La Gran Bretanya va indicar amb insistència, al llarg de 1991, que, en-

cara que en el seu moment reunís les condicions necessàries per entrar a

l’etapa definitiva de la UEM, no admetria que se l’obligués a fer-ho. Per po-

der fer front al problema general de l’obligatorietat o voluntarietat de la

UEM, il·lustrat per la posició britànica, el 1991 es va arribar al consens se-

güent: a) cap país no es pot oposar a la formació d’una UEM per part dels

que reuneixin les condicions necessàries; b) cap país que reuneixi les con-

dicions necessàries per formar part de la tercera etapa de la UEM no en

pot ser exclòs; i c) cap país no pot ser obligat, encara que reuneixi les con-

dicions, a formar part de la tercera fase de la UEM.

Com es pot apreciar, l’esquema de la UEM que es va anar pactant al

llarg de 1991 incorpora unes dosis creixents de flexibilitat per poder anar

acomodant els temors, les reticències i les aspiracions dels diversos països.

Aquesta major flexibilitat, però, no va arribar fins a l’admissió d’una UEM de

dues velocitats.Això hauria tingut unes connotacions de fracàs per als que

no poguessin unir-se al grup dels més preparats. Per això es va optar per

considerar que, quan es decideixi l’entrada a la fase tercera i definitiva, tots

els països hi estaran teòricament inclosos. Els que pràcticament no puguin

ser-hi, es considerarà que es troben sota un règim d’«excepcions» o «deroga-

cions» de la UEM, semblant a l’article XIV del Conveni Constitutiu de
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l’FMI.(6) Com veurem a l’apartat següent, els Acords de Maastricht reflectei-

xen àmpliament tots aquests compromisos assolits al llarg de 1990 i de

1991.

4. De Maastricht 1991 a Madrid 1995: 
un camí tortuós

Els dies 9 i 10 de desembre de 1991 va tenir lloc a Maastricht (Ho-

landa) la reunió del Consell Europeu, en la qual es va debatre i aprovar un

text de Tractat de la Unió Europea (TUE) que tracta qüestions econòmi-

ques, socials i polítiques. Des del nostre punt de vista, el més important és

que el TUE incorpora, en allò que es refereix a la Unió Monetària Europea

(UME), tots els acords que s’havien anat gestant al llarg del període 1989-91.

Concretament, en destaquen tres: a) l’opció que els països que volguessin

mantenir-se al marge de la UME podrien fer-ho (opció que va ser aprofitada

per la Gran Bretanya i Dinamarca), però no podrien oposar-se (vetar) que la

resta de països tiressin endavant el projecte; b) l’accés a la UME comporta-

ria la necessitat de superar uns criteris econòmics, anomenats de conver-

gència; c) la política monetària passa a ser competència exclusiva del Banc

Central Europeu (BCE), que es crea en la tercera etapa (en comptes de la se-

gona, com demanava l’Informe Delors), mentre que la política de tipus de

canvi queda sota la jurisdicció del Consell, i la fiscal queda sota la jurisdic-

ció dels Estats.

Aprovat el desembre de 1991, el TUE va ser firmat el 7 de febrer de

1992. Es preveia la ratificació dels parlaments respectius al llarg d’aquest

últim any, de manera que el Tractat entrés en vigor l’1 de gener de 1993.

Això no obstant, el procés va ser més llarg i complicat del que s’esperava, i

la ratificació no va arribar fins a l’1 de novembre de 1993.
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El bienni 1992-93 no solament va ser complicat per les dificultats de

ratificació del TUE, sinó també per altres elements que van sorgir simultà-

niament: els problemes del Sistema Monetari Europeu, la decisió d’ampliar

la Unió Europea (UE) i l’inici d’un període d’estancament econòmic, amb

una incidència creixent i alarmant sobre el problema de l’atur.

Pel que fa al procés de ratificació, els esculls que van fer que es con-

vertís en una tasca summament difícil, i sobre la qual de vegades es va per-

dre fins i tot l’esperança, van ser múltiples. El moment culminant va pro-

duir-se el 2 de juny de 1992, quan els danesos van rebutjar el Tractat en un

referèndum. Com que el Tractat havia de ser ratificat per tots els països

membres sense excepció, el famós «no» danès va ser un revés molt dur per

a les esperances de tirar endavant el TUE. Si bé les conseqüències polítiques

d’aquest rebuig van poder ser corregides amb un nou referèndum, el resul-

tat del 2 de juny va ser el detonant de la greu crisi de l’SME que va durar

bona part del bienni 1992-93.

La negativa danesa va poder ser superada a base de concedir a

aquest país, a la Cimera d’Edimburg de desembre de 1992, la possibilitat de

no formar part ni de la UME ni de l’estructura militar de la UE, ni tampoc

del projecte de ciutadania europea.Amb aquestes concessions, els danesos

van celebrar un segon referèndum el maig de 1993, que en aquesta ocasió

va tenir un resultat favorable. Mentrestant, el setembre de 1992, els france-

sos, que també havien estat convocats a un referèndum per pronunciar-se

sobre el TUE, el van aprovar per una majoria escassa.

El procés de ratificació va ser molt laboriós al Regne Unit, on el pri-

mer ministre Major es va haver d’enfrontar a una aliança de laboristes i de l’a-

la euroescèptica del seu propi partit, atiada, entre altres, per la senyora

Thatcher. Després d’un intens debat a la Cambra dels Comuns, Major va

poder obtenir una majoria que li va permetre ratificar el TUE.Va ser una para-

doxa que Alemanya passés a ser precisament l’últim país que ratificava el

TUE, el setembre de 1993. La raó d’aquest fet va ser que la constitucionalitat

del Tractat havia estat sotmesa a la consideració del Tribunal Constitucional
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alemany al·legant que la supressió del marc amb la consegüent substitució

per una altra moneda podia anar contra la llei fonamental del país.El Tribunal

va donar parcialment la raó als demandants, en dictaminar que la desaparició

del marc haurà de ser aprovada,en el seu dia, pel Parlament alemany.

Sens dubte, el problema més seriós que va afectar la UE durant el bien-

ni 1992-93 van ser els greus trastorns que va patir l’SME. Hem esmentat el

resultat negatiu del primer referèndum danès com a detonant del problema,

però en realitat les causes són més profundes. D’una banda, els tipus de can-

vi centrals del sistema no s’havien modificat des de 1987, de manera que els

ajustos (onze en total) que entre 1979 i 1987 havien servit per compensar els

diferents ritmes d’augments de preus s’havien deixat de realitzar des de 1988.

En aquest entorn d’anquilosament dels mecanismes d’ajust es pro-

duïa la reunificació alemanya, que va tenir un impacte pressupostari molt

important, a més d’accelerar la demanda domèstica alemanya. El Bundes-

bank, fidel a la seva ortodòxia monetària, va elevar substancialment els tipus

d’interès, fins al 8,75% el 16 de juliol de 1992, cosa que va contribuir a en-

fortir el marc alemany respecte a la resta de monedes de l’SME. Per poder

mantenir els marges de fluctuació permesos pel mecanisme de canvis de

l’SME, els altres països, que estaven en una clara fase descendent del cicle,

també van haver d’elevar els seus tipus d’interès, en comptes d’abaixar-los

com exigia la conjuntura econòmica en què es trobaven.

Mentre els mercats van confiar en la possibilitat que el TUE s’apro-

vés i que la UEM fos una realitat, no van actuar contra la falta de lògica eco-

nòmica en què es debatia l’SME. Però, quan els danesos van rebutjar el TUE

el juny de 1992, els mercats van revisar les seves previsions i van iniciar un

fort atac contra la lliura esterlina, la lira, la pesseta i el franc francès. Després

d’unes grans pèrdues de reserves, les dues primeres monedes es van veure

forçades a abandonar el mecanisme de canvis de l’SME el setembre d’aquell

any, alhora que la pesseta es devaluava un 5% respecte al seu tipus de canvi

central. El franc francès va poder resistir l’embat gràcies al suport pràctica-

ment il·limitat que li va oferir el Bundesbank.
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En realitat, aquests primers atacs van posar de manifest les desavi-

nences dels països membres a l’hora de protegir el mecanisme de canvis

de l’SME.Això va donar ales als mercats, que van prosseguir els seus atacs a

altres monedes, com la lliura irlandesa i la corona danesa, a més de continuar

assetjant la pesseta i el franc francès. El febrer de 1993, la lliura irlandesa es

va devaluar un 10%. Per la seva banda, la pesseta va experimentar dues de-

valuacions: un 6% el novembre de 1992 i un 8% el maig de 1993. En tots dos

casos, l’escut portuguès va seguir la mateixa tendència que la pesseta, amb

devaluacions del 6% i del 6,5%, respectivament.

Totes aquestes operacions van proporcionar uns beneficis enormes

als mercats, que l’estiu de 1993 llançaven una ofensiva molt important con-

tra el franc francès. La resistència dels francesos a devaluar, per raons de

prestigi, i dels alemanys a revaluar, per raons de competitivitat, van conduir

la situació a un carreró sense sortida. La solució va haver de provenir d’una

reunió d’urgència dels ministres d’Economia i els governadors dels bancs

centrals l’últim cap de setmana del mes d’agost de 1993. Davant la falta d’a-

cord per moure els tipus centrals de les monedes clau (el franc francès i el

marc),(7) no va quedar altre remei que admetre unes noves bandes de fluc-

tuació de ±15% per a les monedes del mecanisme de canvis de l’SME.

L’acord va entrar en vigor el 2 de setembre de 1993.

Evidentment, el manteniment del mecanisme de canvis de l’SME va

comportar un cost elevat.(8) Primer havia estat un element important de les

Comunitats Europees, i posteriorment, la pedra angular sobre la qual s’havia

de construir la UEM. No és estrany que s’estengués el desànim i s’entrés en

una fase d’«europessimisme», que en realitat va durar fins a la primavera de

1995, quan la Comissió va començar a dissenyar seriosament els primers es-

quemes per arribar a la moneda única. A aquest sentiment de pessimisme

hi contribuïa la falta de capacitat de les economies de la UE, amb la notable
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excepció del Regne Unit, per sortir de la recessió, i els consegüents proble-

mes creats per l’augment de l’atur.

La qüestió de l’ocupació va ser objecte d’un tractament especial. Era

–i encara ho és, desgraciadament– el gran problema d’Europa. Es temia que

debilités les economies i el suport popular a la UEM. Sota la direcció del pre-

sident de la Comissió,el senyor Delors,es va elaborar un llibre blanc (Comissió

1993) que va ser presentat a la Cimera de Brussel·les, celebrada el desembre

de 1993.Les recomanacions del document van ser acollides amb escepticisme,

i no es va arribar mai a posar en pràctica el projecte de grans infraestructures

a escala europea que contenia el document com un dels elements principals

per promoure la creació d’ocupació.A finals de 1993,el mateix Delors feia un

balanç molt negatiu de la primera etapa de la UEM: la qualificava de «fracàs».(9)

El 1994 es va reactivar la conjuntura, i això va començar a animar

una mica més els governs en relació amb la UME. Davant la proximitat de la

primera avaluació (1996) i el baix compliment dels criteris de convergència

entre els països membres de la UE, Alemanya i França van llançar la idea

d’una UME basada en un nucli dur del qual formarien part tots dos països.

És a dir, es buscava una solució política a un problema que en aquell

moment semblava irresoluble des de l’angle econòmic. Aquesta concepció

de l’Europa de «dues velocitats», o la de «geometria variable» que propugna-

ven els anglesos i que era una variant de la primera, es van haver d’abando-

nar davant l’oposició frontal amb què van topar al si de la UE.(10)

Aquestes discussions estèrils tenien lloc en un ambient d’escepticis-

me creixent dels ciutadans europeus. Una enquesta de desembre de 1994

indicava el nivell més baix de suport al projecte de la UEM, tant per part

dels anglesos com,més sorprenentment,dels alemanys.De tota manera,1994

no va ser un any totalment perdut, ja que en el seu transcurs van culminar

les negociacions per a l’entrada d’Àustria, Finlàndia i Suècia com a nous
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membres a partir de l’1 de gener de 1995. Un altre factor summament posi-

tiu de 1994 que cal esmentar va ser la creació, l’1 de gener d’aquell any, de

l’Institut Monetari Europeu, que va començar a irradiar una atmosfera cons-

tructiva i de rigor enmig de l’ambient d’escepticisme que regnava. La serie-

tat de la seva tasca va ser molt important perquè els governs se sentissin

recolzats per un òrgan eficient i menys polititzat que la Comissió de la UE.

Superats els traumes de l’SME i arraconades les diverses alternatives

plantejades el 1994, no es podia fer altra cosa que optar entre abandonar el

projecte de la UEM o plantejar finalment un esquema per a la seva implan-

tació. Com si l’ampliació a 15 membres li hagués donat ales, la UE va optar

per la segona via. L’abril de 1995, la Comissió presentava el seu «Llibre verd

sobre les modalitats de transició a la moneda única». El novembre del ma-

teix any, l’IME donava a conèixer el seu enfocament del mateix problema

amb l’informe «El procés de canvi a la moneda única», que en gran part coin-

cidia amb el document de la Comissió.

Aquests esquemes van ser la base de la decisió que es va prendre en

el Consell Europeu de Madrid el desembre de 1995, on es va corroborar la

ferma voluntat d’avançar en el procés de la UME i es va fixar el nom de la

moneda única, l’euro, i el calendari per a la seva implantació, que es pot tro-

bar detallat en el quadre del text.

La Cimera de Madrid marca sens dubte el punt d’inflexió del pessi-

misme a l’optimisme pel que fa al futur de la UME. Si bé s’han sentit algu-

nes veus a favor d’un ajornament de les dates, la confiança en el projecte

s’ha imposat i els mercats, àrbitres decisius en totes aquestes qüestions, han

apostat, al llarg de 1996, a favor de la UME i de l’euro. Però aclarir les incòg-

nites d’un procés no significa eliminar els problemes que es puguin pre-

sentar. Per això, 1996 ha estat l’any del debat sobre els mèrits i les dificultats

de la UME, i també dels avantatges i inconvenients que comporta per a

Espanya el fet d’associar-se a aquest projecte. Aquests són els dos temes a

què dedicarem la resta d’aquest treball.
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Calendari de la tercera fase de la UME

PERÍODE PREPARATORI

Inici: Ja iniciada.

Objectius: Adopció d’un pla i d’un calendari per a la introducció

de la moneda única (Madrid, 1995).

Decisió sobre el nom de la moneda única (Madrid,

1995).

Definició del marc reglamentari, organitzatiu i logístic

de la tercera fase.

Preparació de la legislació i de les normes operatives

del BCE i de l’SEBC.

Supervisió dels plans de convergència de les economies

i compliment dels criteris de convergència.

Definició de les relacions entre participants i no parti-

cipants.

PRIMER PERÍODE

Inici: 1998, al més aviat possible.

Objectius: Decisió sobre els Estats membres participants.

Adopció de les mesures legislatives necessàries per ini-

ciar la tercera fase.

Inici de la fabricació d’euros (bitllets i moneda frac-

cionària).

Preparació de l’operativa de política monetària en

moneda única.

Preparació dels sectors econòmics, especialment del

financer.

Institucions: Constitució del Banc Central Europeu.

Creació del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Supressió de l’Institut Monetari Europeu.
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SEGON PERÍODE

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-cistella deixa d’existir.

Entrada en vigor de la legislació relativa a l’euro.

Política monetària única en euros.

Utilització de l’euro com a unitat de compte per part

dels bancs centrals.

Emissió del deute públic nacional en euros.

Entrada en vigor del Pacte d’Estabilitat i Creixement.

TERCER PERÍODE

Inici: 1 de gener de 2002, com a màxim.

Objectius: Posada en circulació dels bitllets i moneda en euros i

retirada de les monedes nacionals.

Supressió del curs legal dels bitllets i moneda frac-

cionària nacionals.

Tots els passius monetaris queden convertits a euros.

Final del procés:30 de juny del 2002 com a màxim, si bé és previsible

que el canvi de moneda local per euros s’allargui més

temps.
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5. Els grans temes de la Unió Monetària Europea

No hi ha dubte que la UME és un gran repte per a la Unió Europea i

representa la consecució d’una sèrie d’objectius que, d’una manera o altra,

es tradueixen en avantatges respecte a la situació actual. El problema és el

caràcter molt sovint genèric i gairebé sempre difús d’aquests avantatges,

que en fa difícil, o si més no arbitrari, el mesurament.(11)

En qualsevol cas, es pot dir que la UME, amb el seu banc central, la

seva moneda única i la seva política monetària centralitzada, i per tant tam-

bé única per a tota la Unió, representa, com hem indicat en el segon apar-

tat, la fórmula que assegura de manera més clara i durable la cooperació

econòmica davant la llibertat total de circulació de capitals.A més, l’existèn-

cia d’una sola moneda comporta la possibilitat de crear un autèntic mercat

únic financer, com a alternativa a la fragmentació en tants mercats nacionals

com països membres i a pesar de la llibertat de circulació de capitals a què

hem al·ludit.

En la literatura sobre el tema s’ha fet referència al gran avantatge que

pot representar, sobretot per als actuals països de moneda dèbil, el fet de

comptar amb un euro fort. Els tipus de canvi de l’euro no haurien d’incor-

porar primes de tipus de canvi com les generades per les incerteses canvià-

ries actuals entre les monedes del grup. El resultat d’això seria, d’acord amb

aquesta opinió, uns tipus d’interès més baixos que redundarien en una

major inversió i, per tant, en una major capacitat de creixement. El comerç,

una altra font de creixement per a la UE, també resultaria estimulat per la

desaparició de la incertesa canviària entre les grans monedes europees.

Aquesta argumentació, correcta des d’un punt de vista general,

requereix algunes matisacions. En primer lloc, l’euro conviurà amb unes

altres dues monedes importants: el dòlar i el ien. Per tant, pot continuar

incorporant, com a moneda única, una prima de risc important si es crea o
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és percebuda pels mercats com una moneda dèbil.Aquest factor, al qual ens

referirem més endavant, és summament important per a la futura UME i

depèn més de com es concebi l’euro que de la seva existència pura i simple.

Pel que fa al tema del futur major creixement generat per la UME i

del seu possible impacte positiu sobre l’ocupació, la percepció general de

la majoria de tractadistes és que, si bé l’existència de la UME i de l’euro

poden ser factors positius, els problemes de falta de creixement sostingut i

d’atur generalitzat a Europa no es presten a solucions simplistes; són el

resultat de greus problemes estructurals que la UME no tan sols no pot

solucionar per si sola, sinó que a més, com també veurem més endavant en

aquest apartat, pot acabar sent-ne la víctima.(12)

En la literatura sobre la UME també ha fet fortuna l’argument de la

disminució de costos de les transaccions financeres que comporta l’existèn-

cia d’una moneda única en comptes de diverses monedes. És a dir, l’econo-

mia no tan sols es trobaria amb tipus d’interès més baixos, tal com hem

exposat més amunt, si bé amb les matisacions ja indicades, sinó que també

tindria uns costos de transaccions més baixos o nuls en els casos en què

aquests costos derivin de la conversió d’una moneda en una altra. En la lite-

ratura ha fet fortuna l’exemple, tan anecdòtic com absurd, d’un ciutadà que

fa un viatge per 10 països de la UE i perd més de la meitat dels seus diners

simplement en les comissions de canvi.(13)

Aquest argument també mereix una sèrie de matisacions, perquè

òbviament és estàtic i simplista. En primer lloc, les reduccions de costos

per als ciutadans seran també reduccions d’ingressos per a la banca i altres

entitats dedicades al canvi de moneda i a altres operacions que s’hi relacio-

nen. Si aquesta reducció de costos és absorbida a través d’una major pro-

ductivitat o d’uns retalls de despeses d’altres renglons, el resultat net per als

afectats pot ser positiu. Però, si les empreses en qüestió fan repercutir els
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ingressos perduts en augments d’altres partides d’ingressos en tot o en

part, el resultat final pot ser molt més aleatori. En qualsevol cas, esperem

que la major competència que comportarà la UME en el sector financer faci

difícil el trasllat d’aquesta reducció d’ingressos a augments de costos en

altres renglons.

La segona matisació important és que, davant aquest estalvi, supo-

sant que finalment sigui net, s’hi han de contraposar les despeses derivades

del pas a la moneda única, que en la majoria dels casos seran prèvies. El

problema d’aquests costos és que no se n’ha fet una valoració global i rigo-

rosa a nivell de tota la UE, entre altres raons per l’enorme dificultat d’efec-

tuar un càlcul d’aquesta envergadura. Però, per les estimacions sectorials de

què es disposa, queda clar que el cost inicial de la conversió, sobretot per al

sector bancari, és elevat, i que per aquesta mateixa raó és molt probable

que, en els primers anys, el conjunt de costos associats a la conversió supe-

ri els beneficis de l’estalvi dels costos de transacció.

Totes aquestes matisacions no signifiquen de cap manera que la

UME no pugui ni hagi d’aportar beneficis importants. La qüestió bàsica és

que, com en tots els models d’integració, aquests avantatges es desenvolu-

paran més a mitjà i a llarg termini, que és quan actuen els anomenats efec-

tes dinàmics, que no pas a curt termini. En aquesta última dimensió tempo-

ral, els costos de l’impacte del canvi poden ser molt elevats. D’altra banda,

com estableix molt bé la literatura, l’operativitat dels efectes dinàmics en

sentit positiu depèn més de l’actitud dels agents econòmics que no pas de

cap raonament apriorístic. Per tant, encara que la UME comporti beneficis,

aquests beneficis s’hauran d’anar conquerint dia a dia, per utilitzar una

expressió comprensible. No es generaran de cap manera automàtica, i a més

s’haurà de comptar amb uns costos inicials inevitables i d’una envergadura

considerable.

Als avantatges a mitjà i a llarg termini de la UME s’hi han de contra-

posar els problemes que ha d’anar superant el procés d’avanç cap a aquest
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objectiu. Per a qualsevol observador d’aquesta temàtica, és evident que en

aquests moments preocupa molt més superar els nombrosos esculls que

s’interposen en el camí de l’èxit que no pas entretenir-se a desgranar futurs

avantatges. En realitat, aquesta asimetria entre problemes i avantatges de la

UME no ens hauria de sorprendre, perquè a mesura que s’avança en el pro-

cés i fins que aquest procés no s’hagi culminat, s’hauran d’anar vencent un

sens fi de dificultats que, de moment, són les que acaparen l’atenció. Si bé,

com ja hem vist, s’ha arribat a un calendari d’introducció de l’euro, amb el

que això significa de voluntat política de seguir el camí traçat, seria ingenu

ignorar els problemes que caldrà superar perquè la UME es converteixi

efectivament en una realitat l’1 de gener de 1999. En la resta d’aquest apar-

tat veurem quins són els problemes i les dificultats més destacats per arri-

bar a la UME i perquè aquesta unió, una vegada establerta, pugui funcionar

i ser viable.

Entre els molts esculls que hi ha pel camí, n’hi ha dos que són deci-

sius per a l’èxit del projecte: la manera com s’apliquin els criteris de con-

vergència i la relació que s’estableixi entre els països que integrin la UME

en la primera selecció i els que, per voluntat pròpia o perquè no complei-

xin els requisits exigits, en quedin fora.

Pel que fa a la qüestió dels criteris de convergència, el que podríem

anomenar la seva evolució «filosòfica» ha estat summament interessant i

complexa. Quan van ser pactats l’any 1991 i posteriorment incorporats al

TUE, la presumpció dels alemanys, que en van ser els impulsors, era que es

tractava d’un conjunt de criteris que asseguraven la solidesa financera de la

UME. Per la seva banda,Alemanya els contemplava des d’una situació que li

permetia de complir-los sobradament, i que per tant li donava una gran

força moral per exigir-los als altres països. És cert que van sorgir algunes

veus denunciant que la redacció dels anomenats criteris de convergència

només incorporava variables financeres, però n’excloïa d’altres tan reals i

importants com la productivitat, l’atur, etc. En qualsevol cas, aquestes objec-

cions van ser rebutjades perquè el que es volia és que els països que s’in-
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corporessin a la UME no creessin inestabilitat monetària i financera, més

que pretendre que fossin competitius. El punt de vista alemany sobre

aquest i altres aspectes de la UME queda reflectit en gran part en el treball

del professor Donges que s’inclou en el llibre. En aquest sentit, es recalca

més el caràcter de zona d’«estabilitat monetària» que de creixement que els

alemanys busquen per a la UME.

Amb el pas del temps i el debilitament progressiu de la situació

econòmica de la majoria dels països de la UE, l’esperat compliment dels cri-

teris de convergència s’ha deteriorat, fins i tot en el cas d’Alemanya, que ha

deixat de complir el criteri de dèficit públic. Davant aquesta nova situació, i

descartada la primera data de gener de 1997 precisament perquè queda clar

que no hi hauria una majoria de països que complissin els criteris del TUE,

s’ha posat sobre la taula el major o menor rigor amb què cal interpretar

aquests criteris en la selecció que es farà l’any 1998.

Sembla que els fets inclinen la balança a favor d’una interpretació

«flexible» dels criteris de convergència. Per una banda, ho permet el mateix

TUE. En segon lloc,Alemanya i França poden tenir dificultats per complir el

criteri de dèficit fiscal i deute públic. En tercer lloc, els països exclosos «in

pectore», com Itàlia i Espanya, estan fent uns esforços considerables per

complir els criteris de Maastricht; uns esforços que, tant des del punt de vis-

ta polític com econòmic, seria desaconsellable no estimular. Finalment, no

oblidem que l’elecció de països per part del Consell es farà per majoria

qualificada, cosa que és més susceptible de conduir a pactes en el sentit de

flexibilitzar els criteris que no pas en el sentit contrari.

Naturalment, aquesta interpretació flexible, que és la direcció en

què sembla que s’està avançant, planteja el greu perill que generi un euro

dèbil. Per aquest motiu, a finals de 1995, el govern alemany va proposar un

Pacte d’Estabilitat per garantir la disciplina pressupostària mes enllà de la

data de selecció i amb el convenciment que un dèficit del 3% és excessiu

com a guia a termini mitjà, i que només es pot admetre com a sostre màxim
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en fases recessives. El propòsit d’aquest Pacte és de donar un missatge de

rigor als mercats davant del fet que puguin accedir a la UME països amb un

historial de disciplina més aviat dubtós, i que ho puguin fer gràcies a es-

forços heroics d’última hora.

A la Cimera de Dublín de desembre de 1996 es va assolir un acord

de principi sobre el Pacte d’Estabilitat. No va resultar fàcil, ja que Alemanya

exigia unes regles d’automaticitat per definir situacions excepcionals, men-

tre que la resta de països, exceptuant Holanda, que donava suport a les tesis

alemanyes, preferien una interpretació més flexible. Sembla, doncs, que

Alemanya ha recuperat, a través del Pacte d’Estabilitat, almenys una part del

rigor que veu esfumar-se inexorablement per la manera com segurament

acabarant aplicant-se els criteris de convergència.(14)

El segon escull important a què m’he referit és el de les relacions

entre els països que siguin seleccionats i els que quedin fora. És el que es

coneix com els «ins» i els «outs» en la terminologia actual de la UME. L’abast

d’aquest problema dependrà, en última instància, del nombre i de la impor-

tància dels països que en quedin fora, però hi ha qui considera que el Reg-

ne Unit i Itàlia són candidats segurs a aquesta condició. Els països del nucli

de l’euro tenen por que, si no s’estableix una relació entre aquesta moneda

i la dels «outs», aquests últims ho puguin aprofitar per fer devaluacions

competitives. Per això se suggereix que l’euro i aquestes monedes quedin

vinculades per un SME II, les característiques del qual es van perfilar en el

Consell Europeu de Dublín de desembre de 1996. Fonamentalment, es va

decidir establir un nou mecanisme de tipus de canvi (MTC2), que es basarà

en tipus centrals de les monedes que quedin fora de l’euro respecte a

aquest. Si bé sense precisar-la, el comunicat de la reunió indica que «la ban-
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da de fluctuació normal serà relativament àmplia, igual que l’actual», és a

dir, probablement una banda de ±15%.A part d’això, es planteja un sistema

de col·laboració i supervisió els detalls del qual encara no s’han perfilat, i

que encara poden donar lloc a negociacions difícils, ja que alguns països

amb vocació d’«outs», com el Regne Unit i Dinamarca, poden rebutjar un

paper decisori del BCE en el nou mecanisme de tipus de canvi (MTC2).

Els problemes per arribar a la UME tenen moltes altres facetes: legals,

institucionals, etc. En tots aquests camps, s’està treballant acceleradament

per aconseguir que no presentin obstacles insalvables en el seu moment.

Però, a més del que podríem anomenar problemes del trànsit cap a la UME,

els tractadistes han plantejat algunes qüestions fonamentals sobre la seva

viabilitat, és a dir, sobre la possibilitat que la UME funcioni adequadament un

cop instaurada.Al meu parer, hi ha dos d’aquests problemes que destaquen

per damunt dels altres: el fet que la UE no constitueixi una àrea monetària

òptima i la dificultat de conciliar una política monetària única i centralitzada

amb una política pressupostària a nivell de cada un dels països membres, és

a dir, descentralitzada. Seguidament ens referirem a aquests dos problemes.

Molts tractadistes, especialment nord-americans, han posat l’accent

en el fet que la UE no reuneix les condicions necessàries per fer front a allò

que s’anomena «shocks» asimètrics al si de la unió monetària; és a dir, aquells

que afecten un o diversos països però no afecten la resta. Segons aquests

tractadistes, per superar aquestes conjuntures desfavorables i no podent uti-

litzar el tipus de canvi com a element compensador de la pèrdua de compe-

titivitat, cal que es produeixi una de les circumstàncies següents, o totes

dues: emigració de mà d’obra de les zones deprimides a les pròsperes, i un

augment de les transferències fiscals des del govern central o federal cap a

aquestes zones deprimides. Aquests dos fenòmens són els que es produei-

xen típicament als Estats Units quan alguns estats o zones entren en crisi.

A Europa no es poden esperar aquests moviments compensadors, ni

de mà d’obra, per raons culturals, ni de fons, per l’escassa quantia del pres-
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supost global de la UE. L’única solució seria, doncs, una legislació laboral

prou flexible perquè fos possible l’ajust a través del descens del salari real.

Com que això tampoc no és possible, els autors que formulen aquestes

observacions arriben a la conclusió que l’únic mecanisme que queda, a la

pràctica, és l’increment de l’atur a les zones deprimides.Això explica el seu

pessimisme sobre la capacitat social d’acceptar aquesta situació i el seu

escepticisme sobre la viabilitat de la UME a mitjà i llarg termini. La conclu-

sió final seria que, per als països de la UE, és prematur abandonar el meca-

nisme del tipus de canvi.(15) En aquest llibre, i d’una manera molt pondera-

da, la professora Collins participa de l’escepticisme dels cercles acadèmics

nord-americans sobre la viabilitat de la UME. La pregunta a contestar seria

per què la majoria d’acadèmics europeus diuen que estan a favor de la

UME, quan tant els d’aquí com els d’allà s’han format utilitzant els mateixos

textos i en definitiva comparteixen els mateixos principis econòmics.

A aquesta crítica, que a parer nostre és molt seriosa, s’hi contrapo-

sen dos arguments. En primer lloc, la baixa probabilitat de «shocks» asimè-

trics en una zona tan integrada i homogènia, a més de relativament reduïda

en dimensions, com la UE, i, en segon lloc, el fet que els governs mantindran

intacta la seva capacitat pressupostària compensatòria a nivell nacional.

També s’addueix que quedar-se fora tampoc no soluciona el problema, ja

que les devaluacions no asseguren la recuperació de la competitivitat en

condicions de salaris rígids, i a més també es poden esperar remeis «ad hoc»

dintre de la UE, com s’ha demostrat amb l’encefalopatia espongeïforme

bovina o problema de les «vaques boges» del Regne Unit, per a la solució

del qual s’han arbitrat fons especials. En el que estan d’acord tant els defen-

sors de conservar la potestat del tipus de canvi com els que no ho conside-

ren necessari és en el caràcter ineludible d’una legislació laboral més flexi-

ble a Europa. I no únicament per resoldre el problema dels «shocks» asimè-
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trics, sinó en general per progressar significativament en el gran problema

d’Europa, que no és altre que el de l’atur.

La qüestió de la compatibilitat d’una única política monetària per a

tota la UE amb polítiques pressupostàries segmentades és bastant seriosa.A

l’Informe Delors, aquesta qüestió es resolia apel·lant a una política dels paï-

sos membres en aquest camp que resultés en la «definició de la situació de

la política fiscal a termini mitjà, incloent-hi les dimensions i el finançament

d’un balanç pressupostari agregat». Davant la resistència dels països a per-

dre també el control de l’única política que els quedava com a pròpia –la

pressupostària–, la Comissió ja va començar a fer marxa enrera en aquest

tema el 1989, com hem vist en el segon apartat. En comptes d’un «agregat

conjunt», es va passar al procediment dels dèficits excessius incorporat en

el TUE, de manera que la supervisió individualitzada va substituir el concep-

te d’un agregat pressupostari conjunt per a tota la UE.

Amb el Pacte d’Estabilitat, els alemanys han volgut precisament

reforçar la supervisió pressupostària davant la possibilitat que les regles

cotingudes en el Tractat de Maastricht no siguin suficients. En efecte, una po-

lítica monetària eficaç per mantenir l’estabilitat dels preus, com la que ha de

practicar el BCE, només és compatible amb un dèficit pressupostari de la UE

que no sobrepassi un límit agregat definit pel nivell d’exigència de la política

monetària. Havent abandonat l’objectiu de xifres globals, l’única possibilitat

eficaç és una política de supervisió rigorosa de les polítiques pressupostàries

dels països membres dins el Pacte d’Estabilitat. Un altre camí possible per a

alguns autors és que finalment es transfereixin més recursos pressupostaris

a la UE,(16) però aquesta possibilitat, actualment, sembla molt remota.

En conjunt, tots aquests obstacles, tot i que són seriosos, no semblen

pas insalvables. En qualsevol cas, caldrà una gran voluntat política per supe-

rar-los, i al final, probablement, serà inevitable avançar per dos camins que

avui resulten difícils: un reforçament de la coordinació de les polítiques
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macroeconòmiques amb l’acceptació d’una major supervisió dels òrgans

centrals de la UE i un major volum del pressupost de la UE, que actualment

està lleugerament per sobre de l’1% del PIB conjunt. Es tracta d’una propor-

ció clarament insuficient de cara a qualsevol actuació eficaç en el terreny

de les polítiques estabilitzadores, les quals, tant si ho volem com si no,

poden ser imprescindibles per mantenir la viabilitat de la UME.

6. Espanya i la Unió Monetària Europea

El debat sobre els efectes de la UME en l’economia espanyola no ha

estat en realitat gaire intens ni profund, fora dels cercles acadèmics. En

aquests cercles, la proximitat de les dates per a la selecció dels països que han

de formar part del primer grup i el fet que Espanya hagi expressat la voluntat

política de figurar entre els fundadors de la UME han anat activant un debat,en

el qual la majoria dels autors estan clarament a favor de l’opció que Espanya

formi part de la UME. En aquest sentit, consideren que els avantatges supe-

ren àmpliament els inconvenients, la majoria dels quals desestimen. Per tant, el

debat acadèmic no és tant entre els que estan a favor o en contra que Espanya

formi part de la UME com una espècie d’exercici, amb molt poques excep-

cions, d’entusiasme i d’autocomplaença en suport d’una tesi: la favorable.

Aquesta unanimitat no ens hauria d’estranyar. A Espanya, tot el que

es relaciona amb la integració europea té connotacions que van molt més

enllà d’un debat econòmic en profunditat. Es tracta de l’homologació histò-

rica del país amb una Europa que fa tan sols una generació semblava inac-

cesible, tant políticament com econòmicament. Per això, l’accés d’Espanya

a tots els aspectes de la integració europea, incloent-hi la UME, es veu com

la gran oportunitat històrica d’abandonar una època d’endarreriment i

d’obscurantisme. Òbviament, oposar-se a l’ingrés d’Espanya a la UME –com

va passar en el seu moment amb el Mercat Comú– resulta més aviat reac-

cionari en opinió de molts. Aquest important factor coarta clarament el

debat que es podria suscitar sobre aquest tema.
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Des del punt de vista polític es poden fer unes consideracions simi-

lars. Espanya és l’únic país de la Unió Europea que va entrar a les Comuni-

tats Europees amb la unanimitat de tots els partits polítics i sense cap vot

en contra. Actualment està passant una cosa semblant amb la UME, amb

l’excepció d’Izquierda Unida, que s’ha mostrat contrària als acords de Maas-

tricht. És una dissidència dintre d’un marc amplíssim d’acord polític a favor

que Espanya sigui membre fundador de la UME.

A nivell ciutadà, es detecta un cert allunyament d’aquesta temàtica.No

hi ha hagut una campanya d’informació sistemàtica que hagi fet que el ciu-

tadà mitjà anés més enllà de l’estadi de l’«anècdota» que es canviarà la pesseta

per una cosa desconeguda anomenada euro. De tota manera, en alguns nuclis

sindicals, els sacrificis associats al compliment dels criteris de convergència

estan despertant reaccions desfavorables, però que disten molt de tenir la

virulència d’altres països, com ara França. Podríem dir que, de moment, el

ciutadà mitjà és un espectador que entén poc i opina poc d’aquest tema.

Dins aquest marc general poc propici per a grans elucubracions,

passarem revista als principals arguments a favor i en contra de l’entrada

d’Espanya a la UME. En certa mesura, haurem d’incidir en algunes qüestions

abordades a l’apartat anterior. Això és inevitable en la mesura en què els

pros i els contres de la UME no es presenten en abstracte, sinó en relació

amb els països afectats. Per això en alguns casos haurem d’examinar el

mateix argument presentat anteriorment, però des de l’òptica d’un país

concret, que en aquest cas és Espanya.

Començant pels avantatges d’accedir a la UME, ens trobem amb tres

grans grups d’arguments: els polítics, els econòmics i els institucionals. Els

primers posen l’accent sobre el fet, que ja hem esmentat en altres parts d’a-

quest treball, que la UME i el mateix Tractat de Maastricht no són més que

un graó de l’escala que ha de conduir a la unió política. Segons aquest punt

de vista, desvincular-se de la UME és abandonar el procés d’avanç cap a un

objectiu últim que permeabilitza des de bon principi la integració europea.
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D’acord amb aquest argument, per a Espanya seria molt negatiu adoptar

una actitud com la britànica, que només s’interessa pels aspectes econò-

mics de la integració europea. Espanya només podrà fer el veritable trànsit

a la modernitat si accepta totes les implicacions de l’esforç integrador euro-

peu. Des de l’òptica del nostre passat polític turmentat i de la incapacitat

regeneracionista del país, a pesar dels encomiables esforços dels últims

anys, no hi ha dubte que l’argument polític a favor de l’entrada a la UME té

un pes específic molt important.

Els arguments econòmics són en certa manera una rèplica dels avan-

tatges a què hem al·ludit a l’apartat anterior.Així, se subratlla la reducció de

costos per transaccions, els menors tipus d’interès i la menor incertesa can-

viària com a elements positius de què gaudiria l’economia espanyola si for-

més part de la UME. També es posa èmfasi en el fet, igualment favorable,

que Espanya s’integraria plenament en un ampli mercat financer, amb un

potencial enorme des del punt de vista de les oportunitats, tant per a les

entitats financeres com per al públic en general. El fet que Espanya pugui

tenir una moneda forta, per l’estil del marc alemany, també es considera un

assoliment molt important.

Aquests arguments, que en general són indiscutibles, s’han de mesu-

rar en termes d’algunes matisacions importants. En primer lloc, ja hem indi-

cat a l’apartat anterior que les reduccions de costos passaran per una pri-

mera fase en què el balanç entre aquestes reduccions i els majors costos

ocasionats per la transformació pot inclinar-se cap a un costat o cap a un

altre. Pel que fa a la fortalesa de l’euro, ja hem indicat que dependrà del ri-

gor que s’imprimeixi a tot el procés durant les etapes inicials i també del

bon funcionament del Pacte d’Estabilitat.

Un altre avantatge econòmic important, associat ja no únicament al

fet de pertànyer a la UME sinó fins i tot a l’esforç actual per arribar-hi, és el

rigor de les polítiques macroeconòmiques i la responsabilitat dels agents

socials que concita un pas d’aquesta importància. Una importància accen-
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tuada pel fet que Espanya no té una tradició sòlida de polítiques i conduc-

tes econòmiques basades en el rigor i en la responsabilitat. I la història sem-

bla demostrar clarament que els estímuls exteriors han estat sempre més

eficaços per millorar les nostres polítiques i actituds que la capacitat inter-

na d’aconseguir-ho. La UME seria doncs, des d’aquest punt de vista, un ele-

ment disciplinant del qual no ens podem permetre el luxe de prescindir.

Aquest argument es relaciona íntimament amb allò que hem qualifi-

cat d’institucional en l’enumeració inicial dels avantatges de l’entrada d’Es-

panya a la UME. En efecte, els defensors d’aquesta entrada són conscients

que s’han de fer transformacions importants en la nostra economia, sobre-

tot en la liberalització dels mercats de béns i de serveis, per poder formar

part de la UME amb una mínima garantia d’èxit.Al mateix temps, però, els

que addueixen aquest argument consideren que aquestes transformacions

només es poden aconseguir amb l’estímul que representa pertànyer a un

conjunt que, com la UME, no permet altra sortida que la realització de totes

aquelles reformes que són absolutament necessàries per seguir el pas mar-

cat pels països més competitius de la UME. També en aquest cas, aquest

argument denotaria una major confiança en l’estímul exterior que en la

pròpia capacitat interna de modificar polítiques i actituds.

Els inconvenients que s’associen a l’entrada d’Espanya en la UME

adquireixen matisos i formulacions múltiples, però en realitat es poden

resumir en dos enunciats generals. El primer és que Espanya, donada la seva

trajectòria i la seva estructura econòmica, no pot prescindir del tipus de

canvi com a instrument de política econòmica. El segon, íntimament rela-

cionat amb l’anterior, postula que Espanya no està preparada per a aquest

repte tan fonamental, i que això comportarà, per aquest motiu, un augment

substancial del nivell d’atur. En realitat, tots els altres arguments contraris a

la integració d’Espanya a la UME són variants o desviacions d’aquests dos.

Els treballs de Conthe i Feito incorporats a aquesta obra analitzen els incon-

venients que s’addueixen per a la pertinença d’Espanya a la UME i les raons

que haurien de conduir a rebutjar-la.
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El primer argument és en realitat el més important de tots, i sens

dubte el més seriós. És innegable, si examinem la història econòmica espa-

nyola de la postguerra, que Espanya ha estat menys competitiva que els

seus socis comercials i ha hagut de fer devaluacions periòdiques per poder

recuperar la competitivitat perduda.També és indiscutible que l’economia

ha reaccionat molt favorablement a aquestes devaluacions.Ara bé, és igual-

ment evident que s’ha hagut de recuperar competitivitat perquè anterior-

ment s’havia perdut per una combinació de polítiques desencertades de

tipus expansiu i per la falta de moderació dels agents socials.

Per tant, les devaluacions no fan altra cosa que intentar corregir

errors més profunds que no s’haurien de produir. A més, perquè els des-

censos nominals del tipus de canvi es converteixin en devaluacions del

tipus de canvi real és necessari que les polítiques econòmiques de conten-

ció i les actituds de moderació hi siguin presents. El problema a Espanya és

que, a termini mitjà, l’absència d’aquests suports ha erosionat la competiti-

vitat guanyada amb les devaluacions i el procés ha tornat al seu punt ini-

cial. En resum, les devaluacions són solucions passatgeres i efímeres per

resoldre els problemes de competitivitat de l’economia espanyola.

Des d’aquest punt de vista, abandonar el tipus de canvi per part de

l’economia espanyola és en realitat desfer-se d’una crossa amb la qual és

evident que ha arribat lluny, però amb la qual no pot continuar. I entre

altres raons perquè la política de tipus de canvi, en les circumstàncies

actuals, tampoc no està en mans de les autoritats espanyoles de la manera

que donen a entendre els que temen que es perdi el control d’aquest ins-

trument de política econòmica. En realitat, la pertinença al mecanisme de

canvis de l’SME combinada amb l’actuació dels mercats ha convertit la polí-

tica de tipus de canvi en una variable bastant menys independent del que

podria semblar a primera vista. En les circumstàncies actuals, el tipus de

canvi d’una moneda com la pesseta és més el resultat de les reaccions dels

mercats a les polítiques econòmiques practicades que el resultat d’una

decisió sobirana i independent de les autoritats econòmiques.
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Pel que fa a la preparació insuficient d’Espanya per afrontar el repte

de la UME i de la moneda única, és evident, com s’ha reconegut al llarg d’a-

quest treball, que hi ha problemes importants de l’economia espanyola que

ens separen dels nivells d’eficiència i de productivitat dels països més

avançats de la Unió Europea. Però amb arguments d’aquest tipus no s’hauria

entrat al Mercat Comú, ni posteriorment a l’SME. I fins i tot admetent que en

tots dos casos s’haurien pogut millorar substancialment els plantejaments

inicials, no hi ha dubte que, en les qüestions fonamentals, tots dos reptes han

estat finalment un poderós estímul per al progrés de l’economia espanyola.

Naturalment, entrar en la unió monetària és més complex i arriscat

que els dos passos esmentats anteriorment, però en definitiva el problema

al final sempre és el mateix, és a dir, aconseguir incentius que ens permetin

anar més enllà de les nostres limitacions. I per aconseguir-ho cal assumir

riscos. La pregunta clau seria si, en les nostres circumstàncies actuals,

aquests riscos són desmesurats, indigeribles. La resposta és que no, però

sempre que s’arribi a les portes de la UME no com el corredor exhaust que

ha gastat totes les energies en un esforç excessivament concentrat d’última

hora per classificar-se, sinó com l’atleta que s’ha mentalitzat a consciència

per a una cursa que serà llarga i difícil: la UME.

Espanya no pot trobar segurament la solució als seus problemes

fora de la UME: li falta distanciament històric i geogràfic respecte a la UE, i

autodisciplina.A més, si no és que hi ha imponderables d’última hora, segu-

rament un dia o altre tots els països de la UE acabaran integrant-se en la

UME, per poc èxit que tingui. Però també seria incorrecte pensar que la

UME ens solucionarà automàticament tots els nostres problemes. Per això

tots els autors favorables a l’entrada d’Espanya en la UME acaben reconei-

xent que aquesta entrada serà beneficiosa a la pràctica si el país emprèn les

reformes estructurals pendents, especialment la del mercat de treball. Si no

som capaços d’avançar de manera decidida pel camí de les reformes, els

beneficis de l’entrada d’Espanya en la UME passen a ser molt més discuti-

bles i, en el millor dels casos, un acte de fe.
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1. Introducció

El Tractat de Maastricht de 1992 estableix que la Unió Econòmica i

Monetària (UEM) haurà de començar l’1 de gener de 1999. Si bé no se sap

clarament la forma exacta que haurà de tenir aquesta unió monetària, sem-

bla que el tren avança amb fermesa per les vies que condueixen a la posa-

da en marxa de la UEM en la data fixada. Els principals líders polítics i

empresarials d’Europa han acceptat aquest termini i estan implementant els

preparatius exigits. En particular, la lira italiana acaba de tornar a entrar (no-

vembre de 1996) en el mecanisme de canvis (MdC), després d’haver-ne sor-
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tit arran de la tempesta que es va produir en el mercat financer el setembre

de 1992.

Amb això no es pretén dir que el descarrilament sigui impossible.

Continuen sense definir-se aspectes fonamentals del sistema. Fins a princi-

pis de 1998 no es decidirà quins dels quinze membres de la Unió Europea

constituiran la UEM inicial.Altres temes pendents inclouen com dirigirà el

Banc Central Europeu la política monetària comuna i com gestionarà la mo-

neda única (l’euro), quins països estaran relacionats amb la UEM per passar

a ser-ne membres posteriorment, i quines normes, si és que n’hi ha, regiran

les relacions entre aquestes monedes i l’euro. En molts països cal aplicar

més ajustos pressupostaris, quan l’atur ja és elevat i el creixement és lent.

En diversos països hi ha grups importants del sector privat que exigeixen

que el tren disminueixi la marxa o s’aturi, almenys el temps suficient per-

què puguin baixar-ne. Un sondeig d’opinió fet recentment revelava que no-

més el 21% dels enquestats alemanys estan d’acord que la UEM comenci el

1999.(1) Per tant, hi ha la possibilitat que les difícils conjuntures que s’espe-

ren podrien arribar a provocar un desviament temporal i fins i tot un des-

carrilament.

La UEM planteja una infinitat de qüestions interessants i impor-

tants, i per tant no ha de sorprendre que vagin proliferant els articles que

tracten d’analitzar-les. Aquest tipus de literatura inclou una àmplia gamma

d’enfocaments i perspectives, entre ells, les anàlisis teòriques, els estudis 

econòmics i els exàmens de l’economia política d’una major integració

europea. Aquest treball no pretén fer justícia a la gran varietat de punts 

de vista que coexisteixen avui dia.Al contrari, el seu objectiu és proporcio-

nar un material de reflexió una mica provocatiu. Ofereix una visió escèpti-

ca de les perspectives a curt i mitjà termini de la UEM, basant-se en la preo-

cupació pel manteniment d’una major integració monetària. Suggereix que

les  investigacions es dirigeixin a temes que fins ara han rebut relativa-

(1) The Economist, 30 de novembre de 1996 (p. 45).
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ment poca atenció i, de passada, analitza alguns treballs existents en aquest

camp.

Entre els economistes que escriuen sobre la conveniència de la UEM

abunden cada vegada més els que estan a favor de la unió monetària. Per

simplificar en certa manera les seves perspectives, es podria dir que hi ha

hagut un nombre creixent de «conversos» a la UEM. S’han suggerit almenys

dos tipus de raonaments per explicar aquesta conversió. El primer es basa

en una valoració dels beneficis econòmics nets.(2) En relació amb els benefi-

cis, hi ha diversos estudis que han analitzat les conseqüències de reduir el

cost de les transaccions en eliminar la necessitat de la conversió monetària

i de reduir la incertesa associada als moviments en els tipus de canvi (que

pot reduir les primes de risc i, per tant, les taxes d’interès reals, i així ma-

teix estimular la inversió i els fluxos econòmics).Alguns autors han sugge-

rit, a més, que una unió monetària enfortiria l’estabilitat de preus i facilitaria

el sorgiment d’una reserva monetària internacional europea. No obstant

això, resulta difícil quantificar els efectes que aquestes mesures podrien

arribar a tenir sobre el benestar. En relació amb el cost, les anàlisis s’han

centrat en les repercussions de renunciar a la capacitat de canviar els tipus

de canvi. Tal com s’analitza més endavant, això pot portar a adaptacions

més difícils i prolongades respecte a un cert tipus d’impactes. Els estudis

també han analitzat mecanismes alternatius que faciliten l’adaptació. Si bé

hi ha qui argumenta que, sobre bases estrictament econòmiques, una UEM

és desitjable (vegeu, per exemple,Viñals), la majoria dels «conversos» plan-

tegen un raonament que combina les motivacions polítiques amb les

econòmiques.

Un segon raonament es basa en una valoració de la conveniència

política i econòmica de sistemes de canvi alternatius, després de les seqüe-

les de la tempesta sorgida en el mercat financer des de 1992.(3) Gros (1996)

(2) Vegeu Viñals (1994) i Comissió de les Comunitats Europees (1990),que analitzen els costos econòmics i els beneficis
de la Unió Monetària.
(3) Vegeu CEPR (1996), Gros (1996) i Eichengreen (1996), on es trobaran diferents explicacions d’aquest raonament
relatiu a la UEM.



sosté que la preocupació pels impactes asimètrics és menys important que

el problema sistèmic de la inestabilitat del mercat financer en un món amb

plena mobilitat de capitals i canvis potencialment grans en les expectatives

sobre les polítiques dels països membres de la UE. Per la seva banda,

Eichengreen (1996) sosté que, en un món amb mobilitat de capitals, resulta

molt més difícil mantenir estables els tipus de canvi intra-UE sense una

UEM.Tots dos desenvolupen el punt de vista que unes fluctuacions signifi-

catives en el tipus de canvi poden no ser políticament aconsellables. Per

tant, si els tipus de canvi flexibles no concorden amb el grau actual d’inte-

gració política entre els membres de la UE, i tenint en compte que amb una

mobilitat de capitals alta resulta difícil mantenir sistemes intermedis,es conclou

que la unió monetària és la solució preferida a llarg termini. (Eichengreen

té la precaució d’assenyalar que no considera essencial la unió monetària i,

a més, assenyala que, pràcticament en totes les experiències històriques, la

unificació política ha precedit la monetària). No obstant això, no queda clar

per què d’aquesta comparació de dificultats amb sistemes de canvi alterna-

tius se n’hauria de deduir que una UEM es podria sostenir en l’actual marc

polític i econòmic.

Altres, inclosa jo mateixa, som més escèptics en relació amb les

perspectives de la UEM. El meu punt de vista se centra en les dificultats

potencials de sostenir una integració monetària més gran en una Europa

amb Estats i identitats nacionals diferenciats. En vista d’aquesta diferència

entre circumscripcions polítiques nacionals i la política monetària transna-

cional, un «impacte» gran i inesperat podria erosionar el suport públic a

una unió monetària i forçar-ne la caiguda.Això no significa que estigui pro-

nosticant una crisi i el fracàs d’una unió monetària.Tampoc no disposo de

proves concloents sobre el grau de compromís polític necessari per mante-

nir una unió monetària. En recordar els molts economistes que el 1979

esperaven que el Sistema Monetari Europeu (SME) fos inviable, i que, vuit

anys més tard, el van qualificar de gran èxit, veiem que convé tenir un cert

grau d’humilitat en emetre qualsevol pronòstic sobre les perspectives de la
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UEM.Al contrari, la qüestió és que possiblement els debats actuals se cen-

trin massa en els resultats esperats a llarg termini, i passin per alt la necessi-

tat de desenvolupar plans d’emergència per fer front a crisis d’aquest tipus,

cas que es produeixin.

La resta d’aquest treball es compon de quatre apartats. L’apartat 2 re-

sumeix els articles recents que apliquen la literatura sobre les àrees monetà-

ries òptimes a la UEM. Se centra en la importància relativa dels impactes

asimètrics i en l’existència de mecanismes d’adaptació alternatius. Aquest

apartat també descriu el que, en la meva opinió, són les omissions clau d’a-

questa literatura en el context de la integració monetària europea. Els apar-

tats 3 i 4 analitzen aquestes omissions. L’apartat 3 presenta algunes proves

que demostren que renunciar a la capacitat d’ajustar el tipus de canvi

podria arribar a ser molt costós de cara a certs tipus d’impactes. L’apartat 4

presenta certes proves empíriques, importants per al manteniment polític

de la UEM.Aquest treball suggereix que el compromís polític nacional (no

transnacional) dels votants europeus podria arribar a dificultar el manteni-

ment d’una política monetària comuna davant de comportaments dispars

de les economies dels països membres. L’apartat 5 conté les conclusions.

2. Elecció del sistema de canvis òptim

Hi ha abundant literatura teòrica que estudia quin és el sistema de

canvis òptim per a una economia oberta. Gran part d’aquests treballs es pre-

gunten quin tipus de sistema de canvi és el que permet estabilitzar més bé

la producció interna i l’ocupació davant dels diferents tipus d’impactes. Una

de les conclusions fonamentals estableix que el sistema òptim dependrà de

la naturalesa i de la magnitud dels impactes i de l’estructura de l’economia.(4)

Alguns dels treballs més interessants sobre l’elecció del sistema de

canvi se centren en el grau òptim d’intervenció en el mercat de divises. En

(4) Vegeu, per exemple, Flood (1979), Melvin (1985) i Collins (1996).



aquest context, la no-intervenció implica un tipus flotant i la intervenció

«plena» implica un tipus fix. Aquest ennfocament incorpora tot l’espectre

intermedi, des del sistema «de canvis fixos però ajustables» (que és el que

caracteritza més bé l’MdC durant gran part del seu funcionament) fins a di-

versos tipus de flotació dirigida. Aquestes anàlisis tendeixen a establir que

són preferibles les opcions intermèdies, resultat que no sorprèn, donat 

que els països es veuen sacsejats per diferents tipus d’impactes a mig 

termini.

Una sèrie d’estudis han aplicat la teoria de les àrees monetàries òpti-

mes per avaluar la conveniència d’establir una Unió Econòmica i Mone-

tària. L’objectiu subjacent és mesurar quant els costaria als membres poten-

cials d’una UEM renunciar a la capacitat d’ajustar els seus tipus de canvi.

Gran part d’aquests treballs comparen les característiques dels països euro-

peus amb les de les regions dels Estats Units, una unió amb una dimensió i

un nivell de desenvolupament similars als de la UE, però amb una moneda

única. (Hi ha, evidentment, moltes diferències entres les dues unions, entre

d’altres el sistema fiscal, la llengua i la diversitat de cultures.) Un grup d’a-

quests estudis es pregunta si les regions europees (on regions es refereix a

països) pateixen més que les regions dels EUA per impactes específics de

la regió. Un segon grup d’estudis examina la disponibilitat de mecanismes

alternatius per facilitar l’adaptació i/o afrontar les diferències regionals en

les dues unions. Convé fer un repàs de les principals conclusions d’aquests

treballs.

2.1. Importància dels impactes regionals

¿Expliquen els impactes regionals asimètrics una part substancial de

les diferències de producció que es verifiquen a Europa? Si és així, renun-

ciar a la capacitat d’ajustar els tipus de canvi resultaria bastant costós. No

obstant això, si gran part de les diferències de producció són degudes a

impactes a nivell sectorial o global, l’ajust del tipus de canvi no serviria mas-

sa per facilitar l’adaptació. Una sèrie d’articles han estudiat la qüestió. Ba-
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youmi i Eichengreen (1993) comproven que els impactes sobre la produc-

ció total estan substancialment menys correlacionats entre els països euro-

peus que entre les regions dels EUA.Aquest resultat suggereix que mantenir

una moneda única seria més costós per a la UE del que ho ha estat per als

EUA. Però el treball de Bini-Smaghi i Vori (1992) i d’altres ha posat en dubte

aquest punt de vista, basant-se en anàlisis de dades a nivell sectorial.Arriben

a la conclusió que els impactes específics de sector expliquen la majoria de

les variacions de producció tant a la UE com als EUA. Aquestes anàlisis es

basen en un conjunt de sectors de la indústria manufacturera de cada unió.

Bayoumi i Prasad (1996) han tornat a analitzar el tema utilitzant da-

des més exhaustives que n’inclouen d’altres sobre els nivells sectorials

(1 dígit) de vuit grups, entre ells el manufacturer. Descomponen les des-

viacions de la producció en un component regional (que afecta tots els 

sectors d’una regió determinada), un component sectorial (que afecta un

sector determinat en totes les regions) i un component global (que afecta

tots els sectors i regions simultàniament). La variació no explicada en la

seva regressió inclou la variació residual que és específica de la indústria/

regió.(5)

Els principals resultats es reprodueixen a la Taula 1. Comproven que

les variables fictícies sectorials, regionals i globals expliquen molt més les

variacions totals de producció als EUA que no pas a la UE. No obstant això,

la descomposició de la variació de producció explicada (vegeu les xifres

entre parèntesis) és molt similar a les dues unions. Els impactes globals són

els més importants en tots dos casos, i donen compte d’una mica més d’un

terç del total. Els impactes específics sectorials justifiquen aproximadament

un terç del total; i els impactes específics de la regió expliquen una mica

menys d’un terç del total en tots dos casos. Si bé el percentatge de la varia-

ció explicada a Europa corresponent als impactes regionals és més gran

(31% davant del 26%), en realitat aporten un valor menor a l’R-quadrat glo-

(5) La metodologia comprova els efectes fixos de la indústria/regió. Els períodes analitzats són 1971-87 per a la UE i
1972-89 per als EUA.



bal (0,16 davant de 0,19).Aquests resultats globals encobreixen una diversi-

tat considerable entre sectors i països/regions. En especial destaca el Regne

Unit, pràcticament sense cap variació de producció atribuïble a impactes a

nivell de la unió en el seu conjunt o de sector, i gairebé tots atribuïbles a

impactes específics del país.

Aquests resultats no recolzen el punt de vista que els impactes espe-

cífics de la regió són significativament més importants per als membres po-

tencials de la UEM del que ho han estat als EUA. Basant-nos en aquesta anàli-

si empírica més recent, no sembla que la naturalesa dels impactes als quals

s’enfronten els països europeus en general presagiï dificultats significatives

cas que es mantingui una unió monetària.

2.2. Mecanismes d’adaptació alternatius: mobilitat

i redistribució

No obstant això, tal com han manifestat molts analistes, sembla que

els Estats Units compten amb mecanismes alternatius que contribueixen a

mitigar els efectes dels impactes regionals que es produeixen. Possiblement,

aquestes alternatives faciliten el manteniment d’una moneda única als EUA.
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Taula 1

DESCOMPOSICIÓ DE LES FLUCTUACIONS DE LA PRODUCCIÓ
A CURT TERMINI

Variació explicada (R2) deguda a impactes Variació no
diversos explicada

Total Global Sector País/Regió

Països europeus 0,52 0,19 0,18 0,16 0,48

(100%) (37%) (35%) (31%)

Estats Units 0,73 0,29 0,25 0,19 0,27

(100%) (40%) (34%) (26%)

Nota: Les xifres entre parèntesis són percentatges de variació explicada.Vegeu l’explicació al text.
Font: Bayoumi, Tamim i Eswar Prasad (1996), «Currency, Unions, Economic Fluctuations, and Adjustment: Some New
Empirical Evidence», Document de treball de l’FMI (WP/96/81), agost 1996 (taula 3, pàg. 11).
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Per altra banda, seguint la literatura sobre les àrees monetàries òptimes, l’a-

tenció s’ha centrat en el grau de mobilitat laboral interregional i en l’abast

de la redistribució interregional.

El moviment de treballadors d’una regió amb molt atur a regions

amb una demanda de mà d’obra relativament elevada constitueix un mitjà

potencialment important d’adaptació als impactes específics de la regió.

Efectivament, un conegut estudi de Blanchard i Katz (1992) estableix que,

als EUA, la majoria de les adaptacions als impactes que disminueixen l’ocu-

pació en un estat/regió es produeix a través del trasllat de mà d’obra a d’al-

tres regions. Les anàlisis sobre la mobilitat laboral a Europa arriben a con-

clusions sorprenentment diferents. Per la seva banda, Decressin i Fatas

(1995) descobreixen que, en lloc de la mobilitat laboral, gran part de les

adaptacions a curt termini a impactes adversos en l’ocupació semblen pro-

duir-se a través de canvis en les taxes de participació de la mà d’obra.

L’anàlisi de Bayoumi i Prasad (1996) també troba proves que sostenen amb

fermesa la conclusió que la integració del mercat laboral dins les fronteres

d’Europa és relativament baixa, comparada amb la important integració del

mercat laboral interregional als EUA.Val la pena destacar que, a pesar de la

persistència dels nivells d’atur molt elevats de moltes regions, es manté la

falta de mobilitat laboral interregional a Europa (tant entre els països com

dins d’ells mateixos).

Segon, un sistema federal extensiu d’impostos i transferències inter-

regionals esmorteeix l’efecte dels impactes adversos en una determinada

regió dels EUA. La UE compta amb un sistema fiscal transnacional molt més

petit, i sembla poc probable que es produeixi una expansió significativa de

l’existent. La comparació presentada per Sala i Martín i Sachs (1992) plan-

teja la qüestió amb cruesa.Arriben a la conclusió que, a través d’estabilitza-

dors automàtics del sistema federal dels EUA, una regió que experimenta un

descens d’un dòlar en la seva renda per capita es beneficiaria d’una reduc-

ció de 0,34 dòlars en els impostos federals més un augment de 0,06 dòlars

en les transferències federals, cosa que implica una compensació d’un 40%



respecte de l’impacte inicial. Per altra banda, comproven que el fet que el sis-

tema fiscal transnacional de la UE sigui molt petit implicaria que un país que

experimentés la mateixa reducció d’un dòlar en la seva renda per capita re-

bria una compensació neta de només 0,005 dòlars. Però Bayoumi i Masson

(1995) conclouen que el Canadà, una altra àrea monetària comuna, ofereix

una redistribució interregional substancialment menor en casos d’impactes

adversos. Potser els EUA no són el punt de referència més apropiat.

En conjunt, les anàlisis de la disponibilitat de mecanismes d’ajust

alternatius impliquen que, fins i tot si els EUA i la UE són similars en termes

de la importància dels impactes regionals, hi pot haver diferències substan-

cials en la seva capacitat per adaptar-se a aquests impactes en absència d’a-

justos del tipus de canvi.

2.3. Omissions en les anàlisis estàndard de les àrees

monetàries òptimes

Si bé és interessant i informatiu, aquest enfocament relativament

estàndard de l’anàlisi de les àrees monetàries òptimes omet alguns aspectes

crítics per a una avaluació de les perspectives i la possibilitat de sostenir la

unió monetària a Europa. La resta d’aquest treball se centrarà en aquestes

omissions.

Una primera omissió és que aquestes anàlisis se centren en les expe-

riències mitjanes dels països. L’enfocament consisteix a considerar el tipus

i la magnitud dels impactes als quals es van enfrontar els països en un perío-

de de temps recent. Això permet a l’analista avaluar si els impactes d’un

país determinat van ser d’un tipus o d’un altre, i si els països que conside-

ren adoptar una moneda única reben impactes de tipus específic o bé de

tipus global o sectorial. Se suposa que l’experiència mitjana durant el perío-

de en estudi proporciona un pronòstic dels probables impactes del futur.

Però és més probable que els sistemes de canvi fix s’esfondrin

davant d’un impacte particularment gran i imprevist. Les experiències típi-
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ques, a les quals els responsables d’elaborar mesures polítiques s’han acos-

tumat a enfrontar-se, no solen ser les que desencadenen una crisi. Per tant,

un sistema de canvi que pot ser molt sensat i defensable dins d’unes condi-

cions usuals podria decaure en topar amb esdeveniments inesperats. Els

antecedents de l’SME confirmen aquest punt de vista, tal com indiquen els

dos exemples que s’ofereixen a continuació.

Un d’aquests exemples prové de l’experiència dels primers anys de

l’SME.(6) Quan es va implementar l’MdC el març de 1979, al començament,

els països membres semblaven compromesos a adoptar polítiques monetà-

ries similars, cosa que estava en consonància amb el manteniment d’uns

tipus de canvi fixos. No obstant això, no van preveure la notable pujada

dels preus del petroli que es va produir a finals de 1979. Mentre que l’im-

pacte de la pujada dels preus del petroli va tenir unes conseqüències apro-

ximadament similars per als membres de l’MdC, tots ells importadors de

petroli, els governs membres van decidir no reaccionar de manera sem-

blant.Alemanya, en especial, va optar per mantenir unes polítiques macro-

econòmiques més aviat severes, amb vistes a impedir un augment de la

inflació, tal com havia passat després de la pujada de preus del petroli de

1973. En contraposició a aquest criteri, França es va decantar per una polí-

tica fiscal i monetària més expansiva, l’objectiu de la qual era mitigar les

conseqüències que l’impacte va tenir en l’atur. No sorprèn, doncs, que la

marcada diferència entre aquestes dues polítiques no fos conseqüent amb

el manteniment de tipus de canvi fixos. Es podria dir que aquesta diferència

en les polítiques va ser el factor principal que va precipitar la sèrie de

grans ajustos de l’MdC de 1980-83, i va amenaçar de posar fi a l’incipient

sistema de canvi.

El segon exemple, que s’ofereix a continuació, està tret de la reunifi-

cació de les dues Alemanyes, a principis de 1990.(7) La reunificació va com-

(6) Per a més detalls sobre aquest període, vegeu Sachs i Wyplosz (1986).
(7) Són moltes les anàlisis que han estudiat les conseqüències que va tenir la reunificació alemanya per a l’SME.Vegeu,
per exemple, la d’Eichengreen i Wyplosz (1995).



portar una notable expansió pressupostària a Alemanya, que va fer pujar els

tipus d’interès. Després de 1987, l’MdC havia passat a convertir-se en un

règim en el qual els ajustos s’havien d’evitar tant sí com no.A més, l’elimina-

ció dels controls de capital va obrir la porta a una especulació en el mercat

de canvis amb un potencial enorme. Per tant, el manteniment de les pari-

tats fixes de l’MdC va exigir unes polítiques monetàries dures a Itàlia, al

Regne Unit i a d’altres països membres, amb la qual cosa van augmentar els

seus tipus d’interès interns. La majoria dels analistes han arribat a la conclu-

sió que la reunificació d’Alemanya va constituir un impacte gran i inesperat

que va precipitar les crisis dels tipus de canvi de 1992 i 1993, durant les

quals Itàlia i el Regne Unit van treure les seves monedes del sistema i es van

ampliar de forma significativa les bandes per als països que van continuar

pertanyent-hi.

Hi ha qui addueix que l’experiència de 1992-93 demostra que una

moneda única és la «millor» solució per a una Europa econòmicament inte-

grada, sense controls de capitals, perquè un sistema amb tipus de canvi

fixos però ajustables és massa vulnerable en casos de tempestes extrema-

ment perjudicials del mercat financer.(8) És cert que un tipus de canvi irre-

vocablement fix evitaria aquestes circumstàncies. No obstant això, aquesta

observació no implica que una situació provisional sigui sostenible. En

especial, no implica que una Europa amb circumscripcions polítiques

nacionals sigui capaç d’aconseguir de les seves nacions membre un suport

polític adequat als tipus de canvi fixos durant un període intermedi de

diversos anys en el qual les monedes nacionals circularien juntament amb

la moneda única (l’euro). En realitat, és probable que les experiències re-

cents d’Itàlia i del Regne Unit estiguin fresques en la ment dels votants de

tota la UE.Aquests països van sortir de l’MdC i van permetre unes devalua-

cions substancials de les seves monedes.Aquests ajustos en el tipus de can-

vi han estat associats en aquests països amb un creixement econòmic supe-
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rior i amb un augment de les exportacions, en comparació amb les econo-

mies europees que no van ajustar les seves monedes.

Això planteja la segona dificultat respecte a la literatura sobre els siste-

mes de canvi òptims. Omet una sèrie de temes no econòmics més amplis que

resulten crítics en l’elecció i en el manteniment d’un sistema de canvis fixos.

És d’especial interès, en aquest context, el desajust entre els sistemes polítics

nacionals i la política monetària transnacional. Si a Europa s’ha de produir la

integració política, és evident que haurà de seguir uns terminis diferents dels

de la UEM, com els que es preveuen en aquests moments. D’aquesta manera,

caldria sostenir la UEM un entorn en què els responsables de dissenyar les

polítiques de cada país membre siguin (democràticament) elegits per les per-

sones d’aquest país membre. Un tema clau que es planteja en aquest context

és si als votants de cada regió els preocupa la marxa de la unió en el seu con-

junt (cosa que anomenaré mostra d’una «cohesió social»), o si només els preo-

cupa la marxa de la seva pròpia regió.Aquest tema s’analitza més a fons, a

continuació, també en el context de la comparació entre la UE i els EUA.

Resumint, una de les omissions que es verifiquen en la literatura sobre

el sistema òptim de canvi és que passa per alt la importància de les anomalies

(impactes grans i inesperats en regions específiques). D’aquesta manera, omet

plantejar-se interrogants com: ¿quines són les característiques d’un impacte

amb més probabilitats de provocar l’esfondrament d’un sistema de tipus

fixos, i quines probabilitats hi ha que aquest tipus d’impactes es produeixin?

És més, l’enfocament estàndard aplicat a l’estudi de les àrees monetàries òpti-

mes no té en compte les dificultats potencials que poden sorgir si els respon-

sables de dissenyar les polítiques estan en deute amb les circumscripcions

nacionals, a les quals els poden importar poc els esdeveniments d’altres llocs

de la unió. Els apartats que vénen a continuació se centren en aquestes dues

consideracions. A l’apartat 3 s’analitza si els països amb tipus de canvi fixos

poden tenir problemes molt més grans, en ajustar-se als impactes, que aquells

que tenen tipus de canvi flexibles o la capacitat d’efectuar ajustos. L’apartat 4

ofereix algunes proves preliminars sobre l’abast de la cohesió social a Europa.



3. Estudis sobre els tipus de canvi i les seves
dificultats d’ajust

Com acabem de comentar, hi ha certs impactes que dificultarien

molt més l’aplicació d’ajustos –baixes més grans i sostingudes de la produc-

ció– en el sistema de tipus de canvi fixos que en el de tipus flexibles.

¿Quina importància tenen aquests impactes a la pràctica? ¿Hi ha motius

fundats per esperar que, si els països europeus renuncien a la capacitat d’a-

justar els seus tipus de canvi, un o més d’ells es puguin veure afectats per

impactes als quals és molt més difícil adaptar-se en un sistema de tipus de

canvi fixos? No és fàcil respondre d’una manera concloent a aquesta pre-

gunta perquè no es poden preveure els impactes del futur, i perquè no hi

ha experiments naturals que permetin comparar l’adaptació d’un país a un

impacte donat en sistemes de canvi alternatius. No obstant això, els treballs

recents en aquest camp són bastant indicatius. Aquests estudis analitzen

empíricament com han respost diferents economies a les pertorbacions al

llarg del temps, o bé efectuen simulacions macroeconòmiques que perme-

ten analitzar els resultats obtinguts en els diferents sistemes quan reaccio-

nen als impactes.

Un estudi de Bayoumi i Taylor (1995) ofereix uns resultats interes-

sants. Distingeix empíricament entre impactes en l’oferta i la demanda i

analitza les repercussions de cada tipus d’impacte en el comportament

macroeconòmic(9) de vuit països industrials en el període 1973-1990. La

mostra inclou quatre països que, en la dècada de 1980 (3-1979 a 9-1990)

pertanyien a l’MdC i mantenien tipus de canvi bilaterals amb altres mem-

bres dins d’unes bandes estretes, així com quatre països no-membres. Es

comparen els resultats obtinguts abans i després de l’existència de l’MdC.

Això permet als autors contrastar les respostes dels membres de l’MdC i

dels no-membres durant un període determinat i, a més, comparar les reac-

(9) Utilitzen el mètode desenvolupat per Blanchard i Quah, que descompon les pertorbacions en impactes en l’oferta i
la demanda. Un aspecte clau a tenir en compte és que se suposa que els impactes en l’oferta exerceixen un efecte
permanent en la producció, mentre que els impactes en la demanda no.
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cions dels membres de l’MdC abans i després que limitessin el seu ajust

dels tipus de canvi. En interpretar aquests resultats, és important recordar

que l’MdC no implicava uns tipus de canvi fixos irrevocables. El sistema va

experimentar ajustos successius durant el període estudiat. A més, l’anàlisi

manté el supòsit que no es van produir altres canvis estructurals entre la

dècada de 1970 i la de 1980, cosa que pot influir en els resultats en atribuir

al sistema de canvi unes diferències en la reacció als impactes que, en reali-

tat, van ser degudes a d’altres factors.

A la Taula 2 es reprodueixen els resultats de Bayoumi i Taylor sobre

les reaccions de la producció i dels preus als impactes en l’oferta en els dos

grups de països i en els mateixos períodes. Es mostra en quina mesura la

reacció a llarg termini es va verificar dins els primers dotze mesos següents

a l’impacte. Es mostra que després d’un any, de mitjana, la producció dels

quatre països de l’MdC (Alemanya, França, Països Baixos i Itàlia) havia expe-

rimentat un 89% de l’ajust total a llarg termini, mentre que van mantenir uns

tipus de canvi flexibles en la dècada de 1970, comparat amb només el 47%

de l’ajust a llarg termini esdevingut el primer any, en el període en què els

seus tipus de canvi es van veure constrets per l’MdC. En la dècada de 1970,

Taula 2

VELOCITAT D’AJUST ALS IMPACTES EN L’OFERTA

Reacció de la producció Reacció dels preus

Dècada de 1970 Dècada de 1980 Dècada de 1970 Dècada de 1980

Mitjana dels

països de l’MdC 0,89 0,47 0,94 0,32

Mitjana dels països

de fora de l’MdC 0,82 0,80 0,82 0,80

Notes: Les xifres representen la ràtio de la resposta a l’impuls després de dotze mesos en relació amb la resposta a llarg
termini.La mostra de la dècada de 1970 va d’1-1973 a 12-1978,mentre que la de 1980 va de 3-1979 a 9-1990.Les mitjanes
són les mitjanes aritmètiques. Els països de l’MdC són Alemanya, França, Països Baixos i Itàlia. Els països que no per-
tanyen a l’MdC són Canadà, Regne Unit, EUA i Japó.
Font: Tamim Bayoumi i Mark Taylor, «Macroeconomic Shocks, the ERM and Tri-Polarity», Review of Economics and

Statistics, maig 1995 (taula 3, pàg. 17).



tots dos grups de països semblaven tenir uns percentatges d’ajust sem-

blants durant el primer any, però hi ha diferències notables en la dècada de

1980. Per als països que no eren dins l’MdC com a grup, la taula indica que

es van produir pocs canvis en els ajustos de la producció o dels preus per

afrontar els impactes en l’oferta ocorreguts el primer any. Al contrari, les

xifres indiquen un marcat descens en la proporció de l’ajust del primer any

per al grup de països de l’MdC. Si bé a la taula no es reflecteix, els autors

arriben a una conclusió semblant en relació amb la velocitat d’adaptació

dels preus als impactes en la demanda quan es comparen els països de

l’MdC amb els que no en formen part. És interessant notar que no troben

proves que demostrin que pertànyer a l’MdC hagi produït un augment en

la correlació d’impactes que van afectar els països membres.

Una altra manera d’enfocar la comparació de les adaptacions als

impactes sota diferents sistemes de canvi utilitza els resultats de models de

simulació macroeconòmica.Aquest enfocament té l’avantatge que permet a

l’analista mantenir inalterades en les diferents simulacions totes les varia-

bles, tret del sistema de tipus de canvi.

McKibbin (1991) ha utilitzat un model de simulació computable de

diversos països (l’MSG2) per analitzar les conseqüències que va tenir la

reunificació alemanya de 1991 en els països europeus. Aquest exercici es

realitza amb el supòsit que els països de l’MdC van mantenir els tipus de

canvi fixos, així com amb el supòsit que els tipus de canvi van experimen-

tar ajustos. L’experiment resulta especialment interessant perquè considera

que la reunificació alemanya va constituir un «impacte» desencadenant de

les tempestes de 1992-93 a l’MdC. Un dels components principals de l’«im-

pacte» va ser l’augment substancial de la despesa pública a la República Fe-

deral d’Alemanya per ajudar a finançar la transició de l’ex-Alemanya Orien-

tal.Aquesta despesa no va anar acompanyada d’un augment dels impostos.

McKibbin analitza les conseqüències d’una expansió pressupostària

àmplia i permanent a la República Federal d’Alemanya. La Taula 3 reflecteix
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el comportament de les variables clau en els cinc primers anys després de

la reunificació, mesurat com a desviacions respecte de l’escenari base en

absència de reunificació. En primer lloc es consideren els efectes suposant

que no es produeix un ajust en l’MdC, tal com s’indica a les columnes de

l’esquerra. L’expansió pressupostària finançada amb endeutament fa pujar

els tipus d’interès a Alemanya, i causa una afluència de capitals, una aprecia-

ció del tipus de canvi d’Alemanya i un deteriorament de la balança comer-

cial. Després d’una disminució inicial de la producció alemanya (deguda en

part a l’apreciació real),Alemanya gaudeix d’una expansió de la producció.

Si bé aquests esdeveniments van tenir repercussions a nivell mundial, els

països més afectats van ser els altres membres de l’MdC (aquí tractats com a

grup), que fixen els seus tipus de canvi respecte al marc alemany. Ells també

experimenten un augment dels tipus d’interès i una apreciació real dels

Taula 3

EXPANSIÓ PRESSUPOSTÀRIA PREVISTA A ALEMANYA

A. Sense ajust B.Amb ajust

Any 1 Any 2 Anys 3-5 Any 1 Any 2 Anys 3-5

Alemanya

PIB –0,82 1,11 0,99 –1,04 1,20 1,05

Exportacions netes –1,37 –2,99 –2,65 –1,81 –3,40 –3,06

Inflació –1,15 –0,29 –0,04 –1,54 –0,25 0,04

Tipus de canvi real 6,76 8,81 6,82 5,86 8,14 6,35

Resta de l’MdC

PIB –2,04 –1,43 –0,63 0,01 –0,52 –0,20

Exportacions netes –0,30 –0,08 0,28 0,94 0,90 1,12

Inflació –1,84 –1,49 –0,14 0,36 –0,54 0,07

Tipus de canvi real 6,08 6,46 3,87 –1,09 0,98 –0,88

Notes: En aquesta taula es reflecteixen els resultats com el model de diversos països MSG2. La política aplicada en l’ex-
periment consisteix en una expansió pressupostària a Alemanya de l’1,7% del PIB en l’any 1 i del 3,3% de l’any 2 en en-
davant.Totes les variables s’expressen com a desviacions d’una línia bàsica inicial. Les exportacions netes es reflecteixen
com a desviacions de la línia base en percentatge de la línia base del PIB.La inflació s’expressa com a desviació en punts
percentuals en relació amb la línia base. Un valor positiu en el tipus de canvi indica una apreciació real. Els anys 3-5 in-
diquen els resultats mitjana del període.
Font: McKibbin,Warwick J. (1990), «Some Global Macroeconomic Implications of German Unification», Brookings Dis-

cussion Papers in International Economics, núm. 81, maig, pàgs. 14-17.



seus tipus de canvi. Però sense una expansió pressupostària interna con-

dueixen a una producció marcadament inferior, sobretot durant els dos pri-

mers anys següents a la reunificació. No obstant això, igual que va passar a

Alemanya, l’apreciació dels tipus de canvi contribueix a fer baixar la in-

flació.

Les columnes de la dreta de la taula mostren el comportament sor-

prenentment diferent de la resta de l’MdC si aquests països són capaços de

devaluar els seus tipus de canvi en relació amb el marc alemany. En particu-

lar, les simulacions mostren que s’evita l’apreciació real àmplia i sostinguda,

així com la disminució, marcada i persistent, del PIB nacional.

Tant l’anàlisi de Bayoumi i Taylor com la de McKibbin sostenen el

punt de vista que els tipus de canvi fixos poden comprometre seriosament

la capacitat d’un govern de rectificar el comportament econòmic intern. En

aquest sentit, el manteniment dels tipus de canvi fixos té un cost, almenys

de cara a cert tipus d’impactes adversos.

4. Possibilitat de sostenir políticament la UEM

Un tema clau subjacent a aquest debat és la «possibilitat de sostenir

políticament» una política monetària integrada. Els residents dels països

membres de la UEM, ¿continuaran donant suport a la pertinença a la unió,

encara que el comportament econòmic dels seus propis països es deterio-

ri, sobretot si es deteriora en relació amb el d’altres parts de la UEM?

¿Estaran a favor de sortir de la unió per recuperar certa autonomia en la

política monetària, amb l’esperança d’«engegar» les seves economies mit-

jançant l’ajust dels tipus de canvi?

És interessant observar que els votants dels països industrialitzats no

semblen penalitzar els responsables de dissenyar les polítiques quan l’eco-

nomia local no marxa bé. La conducta del votant està molt més lligada al
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comportament global de l’economia nacional. Aquesta conclusió es pot

interpretar com una prova de «cohesió social» dins dels estats-nació. Si els

residents dels països membres de la UEM s’assemblen, en el sentit que no

tan sols es preocupen per l’economia regional (nacional) sinó també pel

comportament de la unió en general, és possible que també tolerin la mar-

xa de l’economia regional (nacional) relativament dolenta i continuïn do-

nant suport a la unió sempre que aquesta funcioni bé a nivell general. Per

analitzar aquests aspectes, aquest apartat resumeix els treballs més im-

portants relatius al comportament de l’economia i el vot. A continuació,

aprofundeix la part del meu treball empíric anterior (Collins, 1995) que

relaciona les actituds davant la pertinença a la Comunitat Europea i el com-

portament de l’economia. Sostinc que els resultats es poden interpretar

com un indicador de l’abast de la «cohesió social» en els països europeus

clau, amb conseqüències per a la possibilitat de sostenir una moneda única

i una política monetària comuna cas de produir-se un impacte advers de

magnitud.

4.1. El comportament de l’economia i el vot

Tant economistes com experts en política han estudiat els efectes

del comportament de l’economia en la conducta del votant i la popularitat

dels càrrecs elegits en països industrialitzats. La literatura inclou una anàlisi

teòrica dels nexos entre comportament de l’economia i conducta del

votant, a més dels estudis empírics analitzats a continuació.(10)

Els analistes descobreixen que el comportament de l’economia és

un factor determinant de la conducta del votant. Per exemple, Lewis-Beck

(1988) descobreix que la inflació i l’atur són factors importants que deter-

minen la intenció de vot a nivell federal a la Gran Bretanya, Espanya,Alema-

nya, França i Itàlia. És interessant observar que no troba proves que demos-

trin que aquestes variables importin asimètricament. Els responsables de

(10) Si desitgeu estudis recents que incloguin ressenyes de la literatura que relaciona el comportament de l’economia i
la intenció de vot, vegeu Fiorina (1991), Lewis-Beck i Rice (1992), Peltzman (1992) i Collins (1995).



dissenyar les polítiques són «recompensats» si tenen una bona actuació i

«castigats» si la seva actuació és dolenta.(11)

En aquest context, és especialment rellevant l’abundància de proves

que apuntin que en els països industrialitzats els votants tendeixen a inte-

ressar-se més pel comportament global de l’economia nacional que pel

regional o pel benestar personal. Lewis-Beck (1988) també ha tractat

aquest tema a nivell federal. Descobreix que, si es té en compte el compor-

tament de les economies nacionals, la situació econòmica d’una persona no

té cap influència en la intenció de vot en cap dels països europeus que

estudia. Un cert nombre d’analistes han arribat a les mateixes conclusions

utilitzant dades dels EUA, per a càrrecs de diferents nivells, i fent servir dife-

rents indicadors del comportament «local» de l’economia. Cambell (1992) i

Peltzman (1992) descobreixen que el creixement del PIB nacional importa,

respectivament, gairebé el quàdruple i set vegades més que el creixement

del PIB estatal quan es tracta d’explicar els vots obtinguts en les presiden-

cials per estat.

No obstant això, els factors determinants del vot en les eleccions de

l’executiu nacional són menys rellevants per a les nostres finalitats que els

factors determinants del vot en les eleccions de les autoritats que dissenya-

ran les polítiques regionals i/o dels representants que formen part dels

organismes encarregats de fer les polítiques nacionals.Avui dia, no hi ha un

executiu d’una «unió» anàleg, com, per exemple, un «president» o «primer

ministre» de l’SME o alguna «unió» tipus G-7 com els sistemes de canvi de

zona objectiu que han estat proposats. Per altra banda, hi ha paral·lelismes

clars (així com diferències importants) entre els executius federals dels paï-

sos membres de l’SME i els governadors estatals i/o senadors dels EUA. Hi

ha proves contundents que als EUA els votants no penalitzen els senadors,
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governadors ni altres titulars elegits per a càrrecs estatals pel mal compor-

tament de l’economia en el seu propi estat.A nivell governamental, Chubb

(1988) descobreix que el comportament de l’economia nacional importa

quatre vegades més que el comportament estatal.Tant a les eleccions per a

governador com per al congrés estatal, les polítiques nacionals i del presi-

dent són les considerades culpables d’un mal comportament de l’economia

a nivell estatal. De la mateixa manera, Stein (1990) troba que, el 1984, hi va

haver més votants que van culpar Reagan pels problemes econòmics del

seu estat que no pas el seu governador, i un terç no en va donar la culpa a

cap dels dos. Per a Peltzman (1992), els votants donen menys importància al

fet que el seu propi estat creixés de manera més lenta que la mitjana nacio-

nal en les eleccions per al senat que en les presidencials. Descobreix, a

més, proves no tan contundents que els governadors titulars resulten bene-

ficiats pel bon comportament de l’economia local quan intenten ser ree-

legits.

Hi ha dues explicacions oposades per al fet que els votants es preo-

cupin més pel comportament de l’economia nacional que pel de l’econo-

mia local.(12) La primera posa l’accent en l’altruisme. Kinder i Kiewiet (1979),

per exemple, sostenen que els votants estan motivats per la seva percepció

del benestar col·lectiu, no tan sols pel seu benestar personal. En altres

paraules, els resultats es podrien explicar per un grau de cohesió social

entre els votants dels estats-nació.

D’altra banda, alguns interpreten el resultat en relació amb una for-

ma sofisticada d’interès personal. Peltzman (1992) explica aquest punt de

vista amb un cert detall. La clau està en el fet que les regions d’una econo-

mia nacional disposen d’un marge escàs per controlar el comportament de

l’economia local. Per exemple, es pot considerar que un estat dels EUA és

com una economia petita i molt oberta, sense un banc central indepen-

dent, amb unes possibilitats relativament escasses d’influir en els fluxos

(12) Vegeu Fiorina (1991) si desitgeu més referències sobre el debat entre sociotrofisme i interès personal.



transfronterers i amb uns límits en la seva capacitat d’implementar políti-

ques fiscals independents. Un votant racional reconeixeria que els responsa-

bles de la política nacional tenen molta més influència en la direcció de l’e-

conomia en conjunt que en la desviació de les fortunes locals (i personals!)

de les mitjanes nacionals. De la mateixa manera, aquest votant consideraria

encara menys responsables del comportament de l’economia els encarre-

gats de la política estatal i local que no pas els que s’ocupen de la nacional.

Les proves estan d’acord amb els dos punts de vista. Els resultats de

la investigació que s’acaben d’analitzar –que els votants consideren els encar-

regats de la política nacional més responsables del comportament de l’eco-

nomia que els encarregats locals, i que aquestes consideracions influeixen

molt en la seva conducta a l’hora de votar– suggereixen que hi ha alguna

cosa certa en el punt de vista de l’«interès personal sofisticat». Resulta difícil

entendre per què la responsabilitat que els votants descobreixen tindria un

paper tan important si els actes dels votants estiguessin determinats pel socio-

trofisme. No obstant això, aquests resultats no exclouen la possibilitat que

l’altruisme cap a una comunitat també té un paper important. Si bé seria

interessant poder fixar la importància relativa de cada un, ha estat molt difí-

cil idear mitjans concloents per fer-ho. Sembla raonable suposar que tots

dos tenen un cert paper en l’explicació de la conducta observada del votant,

i analitzar les conseqüències de cada un en un sistema de diversos països amb

una política macroeconòmica integrada com l’SME.

La qüestió principal és si qualsevol d’aquestes explicacions podria

arribar a fer que els votants dels països membres de la UE restessin im-

portància a les qüestions nacionals en relació amb el comportament global

de l’economia, per determinar el seu suport a la pertinença a la unió i als

responsables de la política nacional, que permeten que el fet de pertànyer

a la unió actuï com a fre en la seva elecció d’unes polítiques determinades.

Tal com acabem d’exposar, és probable que el tema es converteixi en el

més destacat de cara a una crisi, com, per exemple, un fort impacte que

afecti de manera diferent les economies nacionals. Considerem en primer
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lloc l’altruisme. És més probable que tingui un cert paper quan els resi-

dents de les diferents nacions senten que pertanyen a la mateixa «comuni-

tat». Presumiblement, això és menys cert en el cas dels ciutadans francesos,

britànics i alemanys que en el dels residents de Pennsylvania, Florida i Cali-

fòrnia. ¿Què podem dir de l’interès personal sofisticat? Un cop més, en

aquest cas, probablement és menys important per als votants de les dife-

rents nacions europees que per als votants dels diferents estats dels EUA.

Els governs nacionals de l’SME compten amb un potencial considerable-

ment més gran per influir en el comportament de l’economia nacional, al-

menys amb l’actual organització institucional.

4.2. Alguns aspectes del comportament de l’economia

i de les actituds envers la integració europea

En aquest apartat s’ofereix una anàlisi empírica de la importància de

les qüestions nacionals comparada amb el comportament de l’economia de

la «unió», com a determinants del suport a la pertinença a la Comunitat

Europea (CE) a França, a Alemanya i a Itàlia. L’anàlisi empírica se centra en

França, Alemanya i Itàlia, tots ells països membres de la CE i, des de 1979,

del mecanisme de canvis de l’SME (Itàlia va abandonar l’SME la tardor de

1992). A causa de les diferències en els sistemes polítics d’Europa i dels

complexos sistemes multipartidistes de cada país, resulta difícil fer un estu-

di basat directament en la conducta dels votants. Més encara, l’estructura

actual del govern de la CE no preveu l’existència clara de càrrecs escollits

per les circumscripcions dels països membres als quals s’atribueixi una

autoritat important per dissenyar polítiques, comparable a la dels senadors

dels EUA. Finalment, les intencions de vot a cada país de la CE, tal com les

estudia Lewis-Beck (1988), no són fàcilment interpretables com a indica-

dors de suport a favor de la permanència o de la sortida de la unió.(13)

(13) En aquest sentit, hi ha algunes excepcions interessants. Per exemple, hi ha qui ha interpretat l’elecció de François
Mitterrand el 1980 com un mandat per reduir l’atur a França, independentment de les seves conseqüències sobre la
permanència en l’SME.Per altra banda,el fort suport a l’oposició durant les eleccions franceses de 1982 va ser interpretat
com un senyal donat a Mitterrand perquè abandonés el camí anterior, ajustés la política macroeconòmica i l’adeqüés al
fet de continuar en el sistema.Vegeu Sachs i Wyplosz (1995) i Collins i Giavazzi (1993), on s’analitza aquest episodi de
França.



Una alternativa consisteix a utilitzar les dades de les enquestes

sobres les actituds respecte a la pertinença a la CE.Eurobaròmetre fa aques-

ta enquesta dues vegades a l’any des de 1973. Proporciona una sèrie tempo-

ral per a un nombre de països membres de la CE sobre el percentatge d’en-

questats que consideren la pertinença del seu país a la CE com «una cosa

bona».Aquest indicador té diversos avantatges, entre ells el de proporcionar

una sèrie prou llarga per poder procedir a l’anàlisi empírica, el fet de ser

comparable entre països i també que es pot interpretar com a indicador

del suport a la pertinença a la unió. Però també té l’inconvenient que les

actituds davant la pertinença a la CE estan clarament influïdes per una

gamma de factors diferents del grau en què la pertinença (a l’SME) redueix

la capacitat dels responsables de dissenyar les polítiques nacionals per fixar

una política macroeconòmica independent. És més, a partir de mitjans de la

dècada de 1980, l’SME va imposar moltes més restriccions a la política ma-

croeconòmica nacional de França i d’Itàlia, quan els ajustos van resultar ser

políticament costosos, que no pas en anys anteriors. En molts sentits, però,

aquesta dificultat d’interpretació també es presenta en les dades de les vo-

tacions a nivell de països ja comentats.

La metodologia bàsica és senzilla. Per a cada país es fa una regressió

d’una mesura del suport a la pertinença a la CE sobre indicadors del com-

portament de l’economia nacional i del comportament macroeconòmic de

la CE, i una tendència per reflectir els canvis de tendència en les actituds

respecte a la pertinença. Les enquestes d’individus de cada país s’utilitzen

per obtenir indicadors de suport. Per mesurar el comportament de l’econo-

mia, es fan servir tant el creixement del PIB com la inflació mesurada amb

l’IPC.

Si = a0 + a1 gi + a2 gCE + a3 pi + a4 pCE + ß1 t + ß2 D + «i (1)

on Si es el suport a la pertinença a la CE en el país i

pi i pCE són la inflació en el país i en el conjunt de la CE
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gi i gCE són el creixement del PIB en el país i, i en el conjunt de la CE

t és una tendència 

D és una variable fictícia que pren el valor u per a les enques-

tes de primavera (vegeu més endavant).

Cada equació es calcula tenint en compte l’autocorrelació de pri-

mer ordre en els residus. A més, les equacions dels tres països s’estimen

com un sistema per poder explotar la probable correlació entre els termes

d’error de les diferents equacions. Si el comportament de l’economia nacio-

nal no és important, aleshores, els coeficients a1 i a3 no haurien de ser signi-

ficativament diferents de zero. Si als enquestats els preocupa el comporta-

ment de l’economia del conjunt de la CE, aleshores a2 i a4 haurien de ser

molt significatives i de gran magnitud. Aquesta forma de l’equació és útil

per demostrar si les variables CE influeixen significativament tant a cada

país com en els tres països del grup.

També és interessant debatre els resultats de l’especificació relacio-

nada que inclou el comportament de l’economia del mateix país com a des-

viació del comportament del conjunt de la CE (per exemple, Peltzman

(1992) utilitza aquest enfocament en la seva anàlisi dels estats dels EUA).

Per facilitar la discussió, els resultats de l’estimació per a l’equació 2 s’indi-

quem per separat.

Si = d0 + d1 (gi - gCE ) + d2 gCE + d3 (pi - pCE ) + d4 pCE + ß1 t + ß2 D + ui (2)

Les dades sobre el suport a la pertinença a la CE provenen de dife-

rents números d’Eurobaròmetre.Als enquestats se’ls va preguntar: «Parlant

en general, ¿creu que la pertinença del seu país a la Comunitat Europea és

una cosa bona, dolenta o ni bona ni dolenta?». Les enquestes que incloïen

aquesta pregunta s’han fet dues vegades a l’any des de finals de 1973, nor-

malment a l’abril/maig i a l’octubre (la variable fictícia D és per recollir

qualsevol diferència sistemàtica en les actituds observades a la primavera

en relació amb les de la tardor). Si és el percentatge d’enquestats al país i



que consideren la pertinença a la CE com «una cosa bona». Les taxes d’infla-

ció de l’IPC i les de creixement del PIB de cada país provenen d’Estadís-

tiques financeres internacionals de l’FMI. Es tracta de taxes de creixement

semestrals que es calculen utilitzant dades trimestrals. Les taxes d’inflació i

de creixement del conjunt de la CE provenen de Main Economic Indicators

de l’OCDE (no es disposa de dades trimestrals sobre el PIB de l’FMI per a

tots els països membres de la CE). En l’anàlisi empírica, els indicadors eco-

nòmics es retarden un període per reflectir la informació de què disposa-

ven els enquestats en el moment de fer l’enquesta. El període analitzat va

de 1974 a 1993.

Els resultats de la regressió per a l’equació 1 es reflecteixen a la

Taula 4, mentre que els de l’equació 2 figuren a la Taula 5. Les variables

explicatives aconsegueixen explicar més les fluctuacions en les actituds

respecte a la pertinença en el cas de França que no pas en els altres dos

països. L’equació per a Itàlia és la que té menor capacitat explicativa. Com

es mostra, no hi ha proves d’una tendència en les actituds franceses o d’una

diferència sistemàtica entre la primavera i la tardor.Tant a Alemanya com a

Itàlia, el suport a la pertinença a la CE sembla que ha augmentat en les dè-

cades de 1970 i 1980. En aquests països, els enquestats tendeixen a mostrar

un suport més gran a finals d’any que a la primavera.A continuació es dis-

cuteix breument la importància que té el comportament de l’economia, a

cada país, en les actituds respecte a la pertinença.

Considerem primer els resultats de França. Les taxes de creixement,

tant les de França com les del conjunt de la CE, no sembla que tinguin cap

influència en la proporció d’enquestats francesos que donen suport a la

pertinença. No obstant això, els enquestats són bastant sensibles a la infla-

ció general, i en especial a la inflació francesa. Es pot destacar un fet inte-

ressant: que la sensibilitat va en direccions oposades. Una major inflació

interna tendeix a reduir el suport a la pertinença, mentre que els enques-

tats tenen una actitud més positiva vers la CE en deteriorar-se el comporta-

ment de la inflació general. És més, els coeficients d’inflació interna i de la
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CE són gairebé idèntics en valors absoluts. Si l’equació es torna a calcular

tal com la utilitza Peltzman (1992), de manera que inclogui el comporta-

ment dels indicadors econòmics de la CE i les desviacions dels del propi

país respecte als de la CE (vegeu Taula 5), es descobreix un resultat oposat

al dels EUA. Les variables generals no tan sols no influeixen de forma signifi-

cativa, sinó que són insignificants i només importen les variables de la des-

viació.Aquesta conclusió és més pronunciada en l’equació francesa.

Taula 4

COMPORTAMENT DE L’ECONOMIA I RECOLZAMENT A LA PERTINENÇA A LA CE.
RESULTATS DE LA REGRESSIÓ 1
Equació: Si = a0 + a1 gi + a2 gCE + a3 pi + a4 pCE + ß1 t + ß2 D + «i

França Alemanya Itàlia

a0 57,097 48,105 59,846
(6,760) (6,843) (8,463)

a1 0,120 0,522 –0,249
(0,279) (1,785) (–1,061)

a2 –0,212 –0,701 0,432
(–0,509) (–1,660) (1,231)

a3 –1,105 –0,394 0,384
(–2,533) (–0,586) (1,990)

a4 1,020 0,843 0,180
(1,899) (1,403) (0,375)

ß1 0,232 0,308 0,402
(1,075) (1,905) (2,268)

ß2 –0,753 –2,424 –3,361
(–0,663) (–1,809) (–2,978)

r 0,554 0,270 0,470
(4,267) (1,982) (3,778)

R2 0,627 0,404 0,308

Nre. d’observacions 40 40 40

Mitjana de Si 61,472 58,778 73,472

Nota: Els estadístics t es donen entre parèntesis.Vegeu el text per a una explicació de les variables, dades i fonts.



A Alemanya, les actituds dels enquestats respecte a la pertinença són

més sensibles a les taxes de creixement que a les de la inflació general o de

la inflació interna. Un cop més, sorprèn descobrir que els coeficients rela-

tius al comportament de l’economia interna i la general tenen signes opo-

sats. Si s’estimen en forma de desviació, únicament és a prop d’entrar-hi sig-

nificativament la diferència del creixement d’Alemanya en relació amb el

conjunt de la CE.

Taula 5

COMPORTAMENT DE L’ECONOMIA I RECOLZAMENT A LA PERTINENÇA A LA CE.
RESULTATS DE LA REGRESSIÓ 2
Equació: Si = d0 + d1 (gi - gCE) + d2 gCE + d3 (pi - pCE ) + d4 pCE + ß1 t + ß2 D + ui

França Alemanya Itàlia

d0 57,052 48,103 59,846
(6,752) (6,843) (8,4657)

d1 0,120 0,522 –0,249
(0,280) (1,785) (–1,060)

d2 –0,092 –0,179 0,183
(–0,306) (–0,576) (0,673)

d3 –1,104 –0,394 0,384
(–2,531) (–0,586) (1,990)

d4 –0,820 0,449 0,566
(–0,168) (0,929) (1,320)

ß1 0,233 0,308 0,402
(1,078) (1,905) (2,269)

ß2 –0,753 –2,424 –3,362
(–0,663) (–1,809) (–2,979)

r 0,555 0,270 0,471
(4,277) (1,983) (3,784)

R2 0,628 0,404 0,308

Nre. d’observacions 40 40 40

Mitjana de Si 61,472 58,778 73,472

Nota: Els estadístics t es donen entre parèntesis.Vegeu el text per a una explicació de les variables, dades i fonts.
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En el cas d’Itàlia, l’única variable econòmica que influeix de manera

significativa és la inflació interna. El coeficient estimat és una mica sorpre-

nent, perquè els enquestats italians sembla que van demostrar una actitud

més positiva davant la pertinença a la CE quan la inflació interna era més

elevada, justament el contrari del que passa a França.Això podria reflectir

les diferents idees que es tenen en els dos països sobre la influència de la

pertinença sobre la inflació interna.

Els indicadors del comportament de l’economia de la CE, ¿són fac-

tors determinants importants del suport a la pertinença a la CE? Els contras-

tos de la raó de versemblança que es donen a continuació es poden inter-

pretar com s’indica. Per als tres països com a grup, les proves que poden

demostrar que el comportament de la CE influeix de manera significativa

són molt poc concloents. (La hipòtesi nul·la que les variables de la CE es

poden excloure s’accepta al nivell de significació 0,10 i es rebutja al nivell

de significació 0,20).També hi ha proves poc concloents (més o menys al

mateix nivell de significació) que el comportament de l’economia de la CE

importi als alemanys, encara menys concloents en el cas dels francesos, i en

el dels italians no n’hi ha cap prova. Cal destacar que en tots els casos es

van obtenir resultats semblants a les proves si aquestes es repetien basant-

se en regressions que excloguessin les variables explicatives que no són sig-

nificativament diferents de zero.

Contrastos de la raó de versemblança

Tots els països χ2 (6) = 10,050

França χ2 (2) = 3,088

Alemanya χ2 (2) = 4,524 (3)

Itàlia χ2 (2) = 1,612

Es donen graus de llibertat per als estadístics χ-quadrat.

Per tant, en el millor dels casos, hi ha proves poc concloents que les

actituds respecte a la pertinença a la unió estiguin influïdes pel comporta-



ment de l’economia en el conjunt de la CE en dos dels tres països, França i

Alemanya. No obstant això, en tots els països, les actituds estan influïdes

pel comportament macroeconòmic intern (ja sigui el creixement o la infla-

ció). En els casos en què el comportament de l’economia de la CE importa,

per als enquestats és molt menys important que el comportament de l’eco-

nomia interna. Aquests resultats no ofereixen cap base que doni suport al

punt de vista que els votants dels països membres de la CE són insensibles

al comportament de l’economia dels seus països comparat amb el compor-

tament global, i en conseqüència no ofereixen cap prova en el sentit que es

mostrarien relativament tolerants en relació amb els impactes que exercei-

xen un efecte diferencialment negatiu en la seva economia nacional. Per

altra banda, fa la impressió que un mal comportament de l’economia a

nivell intern, especialment a França i a Alemanya, afectaria el suport a la per-

tinença a la CE.

Resumint, les principals conclusions d’aquest treball empíric són: el

comportament macroeconòmic influeix en el suport a la pertinença a la UE

en els tres països.Als francesos i als italians els preocupa particularment la

inflació, mentre que als alemanys els preocupa el creixement. El més impor-

tant és que en els tres països el comportament de l’economia interna impor-

ta molt més que el comportament de l’economia del conjunt de la CE.

5. Conclusions

Actualment, sembla que a principis de 1999 es posarà en marxa

una certa forma d’unió monetària europea, en la qual les monedes nacio-

nals dels membres de la UEM circularan amb la moneda única durant uns

tres anys abans de ser reemplaçades per l’euro. ¿Hi ha alguna possibilitat

que un sistema així es pugui sostenir? Aquest treball s’ha proposat explicar

per què probablement no és possible. En especial, persisteix la possibilitat

que un impacte gran i inesperat afecti de manera adversa el comportament

de l’economia en un (o més) membres de la UEM, i que els electors dels
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països afectats considerin el trastorn resultant com una cosa que es podria

mitigar mitjançant l’ajust del tipus de canvi. Aquesta eventualitat podria

crear fortes pressions a favor de la sortida de la unió.Tal com manifesto a la

introducció, amb això no vull dir que pugui preveure el que passarà, sinó

que pretenc assenyalar que les anàlisis existents potser subestimen aquesta

possibilitat.

Les anàlisis tradicionals de les dificultats potencials que sorgeixen

d’aquests impactes asimètrics potser subestimen la seva capacitat de pro-

vocar trastorns per dos motius. Primer, se centren en la naturalesa i en la

magnitud mitjanes dels impactes als quals s’enfrontaran els membres

potencials de la UEM. El que realment hauria de preocupar és la probabili-

tat que es produeixi una «pertorbació» prou gran per fer descarrilar el sis-

tema. De fet, hi va haver problemes en el mecanisme de canvis en el con-

text d’esdeveniments inesperats i de magnitud, com ara la crisi dels preus

del petroli de 1979 i la reunificació alemanya.

Segon, les anàlisis tradicionals posen l’accent en el fet que la Unió

Europea disposa de mecanismes d’ajust relativament dèbils, com la mobili-

tat laboral i la redistribució fiscal, en comparació, per exemple, amb els

EUA. Aquestes anàlisis no incorporen suficientment les dificultats addicio-

nals que planteja la diferència entre les identitats polítiques nacionals i les

polítiques monetàries comunes. En especial, el manteniment d’una moneda

única als EUA sembla possible en part per un grau significatiu de cohesió

social, ja que els ciutadans nord-americans elegeixen càrrecs de nivell nacio-

nal tenint en compte la força del comportament de l’economia en tota la

unió i no a nivell regional. D’altra banda, aquest estudi ha presentat algunes

proves basades en enquestes sobre el suport individual a la pertinença a la

UE en diferents països europeus.Aquesta anàlisi suggereix que, a nivell de la

UE, hi ha una «cohesió social» bastant escassa. El grau de cohesió existent a

nivell nacional i de la UE, i les seves conseqüències per al manteniment de

polítiques comunes, són temes que mereixerien molta més atenció de la

que han rebut fins ara.
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1. Les perspectives de la UEM

Des dels anys ja llunyans de l’«eurooptimisme» en què primer es va

preparar l’Informe Delors i es va negociar el Tractat de Maastricht, les pers-

pectives de la implantació efectiva d’una moneda única a la Comunitat

Europea a finals de segle han passat per múltiples vicissituds.

En efecte, el Tractat de Maastricht, la preparació, negociació i firma

del qual es van efectuar al final del període d’expansió econòmica que s’ha-

via iniciat a la primera meitat dels anys vuitanta, va començar a enfrontar-se

a greus obstacles durant la recessió del període 1992-93: en primer lloc, l’e-

lectorat danès va rebutjar el Tractat en el referèndum de juny de 1992; des-

prés, el suposat plebiscit convocat pel president Mitterrand a favor del

Tractat va quedar reduït a una ajustadíssima victòria en el referèndum fran-

III. Espanya i l’euro

Manuel Conthe

Llicenciat en Dret i Economista de l’Estat. Conseller Econò-

mic i Comercial de la Representació Permanent d’Espanya

davant les Comunitats Europees (Brussel·les). Ha estat se-

cretari d’Estat d’Economia, director general del Tresor i di-

rector general de Transaccions Exteriors. El 1991 va dirigir

la delegació espanyola a la Conferència Intergovernamen-

tal sobre Unió Econòmica i Monetària, en la qual es va ne-

gociar el Tractat de Maastricht. Ha estat conseller del Banc

d’Espanya, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i

del Banc Europeu d’Inversions.Té diverses publicacions so-

bre assumptes financers i europeus i, des del maig de 1996,

escriu una pàgina setmanal a «Expansión».



86 ■ ESPANYA I L’EURO

cès de setembre d’aquell any; i, finalment, la greu crisi del Sistema Monetari

Europeu (SME) del període setembre 1992-agost 1993 va fer que molts dub-

tessin de la viabilitat del calendari pactat per a la unió monetària.

Però, després de moltes peripècies (entre elles la ratificació per

part del Parlament alemany, arran de la sentència del Tribunal Constitu-

cional de Karlsruhe), el Tractat va entrar en vigor el novembre de 1993.

L’experiència, des d’aleshores, revela que el grau de suport social i

polític al Tractat –i, en especial, a la idea de la unió monetària– està estreta-

ment vinculat al cicle econòmic: amb un lleuger desfasament, aquest suport

augmenta en les fases d’expansió econòmica i retrocedeix durant les pau-

ses de creixement.Així, l’inici de la recuperació, l’any 1994, va permetre re-

prendre els treballs de posada en pràctica de la moneda única, que van fer

un pas endavant molt significatiu en les conclusions aprovades el desembre

de 1995 pel Consell Europeu de Madrid.Tot seguit, però, la prolongació a

principis de 1996 de la pausa de creixement viscuda a Europa des de mit-

jans de l’any anterior va tornar a provocar dubtes sobre el calendari previst

a Madrid.

A finals de 1996 assistim a un nou període de confiança en què la

unió monetària començarà en la data prevista (és a dir, l’1 de gener de

1999). Sembla que hi ha diversos factors que avalen aquesta convicció:

– La preocupació creixent de l’empresariat alemany per l’excessiva fortale-

sa del marc, tant respecte al dòlar com respecte a d’altres monedes euro-

pees, que amenaça la competitivitat internacional de la indústria alemanya

i soscava les bases del model socioeconòmic (l’«economia social de mer-

cat») aplicat a Alemanya des del final de la Segona Guerra Mundial.

– La percepció política que, si la unió monetària fracassa, es posarà en

perill el calendari d’ampliació de la Comunitat cap a l’Est, un objectiu par-

ticularment important per a les autoritats alemanyes, començant pel

mateix Canceller.
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– L’aprovació per part dels diferents països europeus, durant la tardor d’a-

quest any, d’uns pressupostos per a 1997 deliberadament orientats a res-

pectar el criteri de convergència sobre dèficit públic.

– El suport polític global –no exempt de discrepàncies sobre determinats

aspectes tècnics– rebut per la idea alemanya del «Pacte d’Estabilitat», un

pacte que, en exigir que els països integrats en la moneda única aprofun-

deixin l’ajust pressupostari un cop iniciada la unió monetària, podria per-

metre al Consell Europeu, la primavera de 1998, una major benignitat a

l’hora de jutjar quins països compleixen l’esmentat criteri de conver-

gència.

– La relativa magnanimitat que la Comissió sembla disposada a mostrar a

l’hora de jutjar determinades mesures pressupostàries adoptades per

alguns Estats per poder quadrar els seus comptes públics el 1997 (en

especial, l’acceptació que França pugui computar com a ingrés corrent

d’aquest any la compensació monetària que rebrà de France Télecom per

incorporar els empleats d’aquesta empresa al sistema públic de pensions).

– I, finalment, una certa millora de les perspectives econòmiques de la

Comunitat, un cop superada la pausa iniciada a mitjans de 1995. En efec-

te, segons les previsions de tardor de la Comissió Europea, la Unió Europea,

després d’acabar l’any 1996 amb una modesta taxa de creixement agregat

de l’1,6%, veurà augmentar aquesta taxa fins al 2,3%.

Com a concreció d’aquest estat de coses, la Comissió Europea ha fet,

a principis de novembre, una avaluació relativament optimista de l’estat de

la convergència: si perseveren en l’esforç de convergència, pràcticament

tots els Estats membres –entre ells Espanya– estaran en condicions de com-

plir els criteris per la primavera de 1998.

És important subratllar dos aspectes d’aquesta selecció de països

que, la primavera de 1998, haurà de fer el Consell Europeu (és a dir, els caps

de govern dels Estats membres):
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– Segons el que disposa l’apartat 4 de l’article 109J, la decisió de quins paï-

sos compleixen els criteris de convergència s’haurà d’adoptar per majo-

ria qualificada. Caldrà, doncs, que un nombre prou important de països es

posin d’acord sobre la llista de països, sense que sorgeixi cap grup de paï-

sos que bloquegi efectivament la decisió.

– A la primavera de 1998 seran previsiblement molt pocs els països que

compleixin sobradament i amb una nitidesa absoluta els criteris de dèficit

i deute, de manera que el Consell Europeu només serà capaç de seleccio-

nar un grup nodrit de països en la mesura en què interpreti aquests crite-

ris amb relativa liberalitat.

Potser per aquest motiu, algunes veus –que preferirien que

Espanya, Itàlia i Portugal no s’incorporessin des del principi a la unió

monetària, però que tampoc no volen que aquests països es vegin temptats

a bloquejar la decisió del Consell, per a la qual cosa n’hi hauria prou que

sol·licitessin una interpretació rígida i rigorosa dels criteris– han començat

a insinuar últimament, com a fórmula intermèdia, que, en adoptar-se la deci-

sió d’iniciar la unió monetària, no s’incloguin inicialment aquests països

entre els integrants de la unió monetària, però que ja aleshores es fixi una

data posterior, dins el període 1999-2002, perquè s’incorporin a la moneda

única: d’aquesta manera, s’hi integrarien abans que la unió monetària es

consolidi plenament (cosa que es produirà quan desapareguin les antigues

monedes nacionals i es posin en circulació els nous bitllets i monedes en

euros).

Certament, Espanya, en negociar i firmar el Tractat de Maastricht, no

es va reservar, a diferència dels britànics i dels danesos, la facultat de no par-

ticipar en la unió monetària encara que compleixi els criteris de convergèn-

cia.Tampoc cap força parlamentària, tret d’un sector de la coalició Izquier-

da Unida, no ha manifestat dubtes de cap tipus sobre la conveniència que

Espanya s’integri a la moneda única des del principi. Potser per aquesta

concordança general de punts de vista, no ha tingut lloc a Espanya –a
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diferència del que ha passat en altres països, com és el cas recent de Suè-

cia– un debat a fons sobre els riscos eventuals de participar en la unió

monetària.

Davant la represa de la convicció que l’euro serà una realitat el 1999

i que Espanya té possibilitats efectives d’incorporar-se a la unió monetària

des del principi, sembla, doncs, especialment oportú de repassar succinta-

ment per què a Espanya li convé participar en la moneda única, i quins són

els riscos que comportarà aquesta decisió.

A continuació, doncs, exposaré els principals avantatges que com-

portarà per a Espanya la moneda única.Tot seguit passaré revista als riscos

que implicarà per al nostre país la desaparició de la pesseta i la seva substi-

tució per l’euro. Finalment, abordaré tres arguments concrets que esgrimei-

xen de vegades a Espanya aquells qui s’oposen a la integració en la unió

monetària: el de l’alt nivell d’atur que patim; el de la lliçó que hauríem d’ha-

ver après de la crisi de l’SME; i, més recentment, el de la inadmissibilitat

política i la irracionalitat econòmica del Pacte d’Estabilitat propugnat per

Alemanya per limitar els dèficits pressupostaris al si de la unió monetària.

2. Els avantatges per a Espanya de la moneda única

2.1. Consideracions prèvies

Qualsevol intent de delimitar amb precisió –o, pitjor encara, de quan-

tificar– els beneficis que obtindrà Espanya de la seva incorporació a la Unió

Econòmica i Monetària (d’ara endavant, UEM) s’enfronta a dos greus pro-

blemes:

– Un dels beneficis principals de la moneda única, el perfeccionament del

Mercat Únic, és difús: ni es pot quantificar amb precisió ni es pot atribuir

per quotes als diferents països participants en la moneda única.
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– L’expressió «beneficis per a Espanya» (igual que «per a Catalunya» o, en

general, per a qualsevol regió o zona geogràfica) no és tampoc d’un rigor

econòmic extrem. Si, com és previsible, la moneda única beneficia una

gran majoria de ciutadans, però en perjudica uns altres, ¿potser també

fóra certa per als rendistes la idea generalment acceptada que una baixa-

da dels tipus d’interès és bona per al país? Una anàlisi que aspirés al rigor

s’hauria d’endinsar en les profunditats insondables de la teoria del benes-

tar i dels criteris de compensació, amb vista a avaluar si els beneficis ob-

tinguts pels «guanyadors» són superiors als inconvenients suportats pels

«perdedors».

Aquest treball defuig, doncs, qualsevol pretensió quantitativa, i es

limita a identificar els avantatges i riscos previsibles per a Espanya de la

UEM: calcular el benefici net de tots ells per a un país exigeix una valoració

que transcendeix el marc de l’economia i entra en el terreny de la política,

entesa en l’accepció més noble del terme (és a dir, com l’art de sospesar i

conciliar els interessos contraposats dels diferents grups socials).

Els avantatges de la UEM els podem dividir en dos grans grups: els

microeconòmics, aplicables globalment a tots els països integrats en la Unió,

i els macroeconòmics, aplicables primordialment a aquells països diferents

d’Alemanya que, si la UEM s’inicia en les condicions adequades i es percep

com a irreversible, es beneficiaran del quadre general d’estabilitat macro-

econòmica i baixos tipus d’interès que ha caracteritzat l’Alemanya de la

postguerra.

En aquesta exposició es fa abstracció –perquè no es consideren

excessivament rellevants des d’una perspectiva a llarg termini– dels costos

d’adaptació que comportarà la introducció de la nova moneda, l’euro, i la

consegüent substitució de les monedes nacionals (adaptació dels sistemes

informàtics i comptables de les entitats financeres; cost d’emissió i encunya-

ció de la nova moneda; adaptació de ciutadans i empreses a la nova unitat

de valor, etc.).Tampoc no es prenen en consideració altres possibles efec-



91ESPANYA I L’EURO: RISCOS I OPORTUNITATS ■

tes monetaris mancats de gran transcendència quantitativa (per exemple,

l’impacte sobre la distribució de beneficis dels diferents bancs centrals

nacionals).

2.2. Els avantatges microeconòmics: el perfeccionament

del Mercat Únic

És infundat, sens dubte, afirmar que «sense la moneda única perilla-

ria el mercat interior». Aquest argument el van reiterar periòdicament les

autoritats franceses i belgues –amb el suport de la Comissió– en els mo-

ments àlgids de debilitat de la lira italiana i de la pesseta (especialment amb

motiu de la crisi de l’SME de 1992 i de la debilitat de la lira i de la pesseta a

principis de 1995): la intensa depreciació de la lira i, en menor mesura, de la

lliura esterlina i de la pesseta, van suscitar entre els països les monedes dels

quals havien seguit el marc alemany en una profunda animositat contra allò

que, de forma manifestament equivocada, anomenaven «devaluacions com-

petitives».

La debilitat d’aquest argument es pot corroborar en el pla interna-

cional: si bé, efectivament, les autoritats franceses van intentar, durant la

Ronda Uruguai, que el debat sobre la coordinació monetària internacional

s’abordés paral·lelament a la nova ronda de liberalització comercial, el cas

és que els esforços per liberalitzar internacionalment els intercanvis de

mercaderies i de serveis han anat progressant –primer en el GATT i actual-

ment en l’Organització Mundial del Comerç (OMC)– al marge de qualsevol

intent de ressuscitar el règim de canvis semifixos del Sistema de Bretton

Woods. Sens dubte, els vaivens de la paritat dòlar-ien han provocat als Estats

Units unes pressions proteccionistes semblants a les sorgides a França i a

Bèlgica per la debilitat de la lira. Però ni tan sols en els moments de més

debilitat del dòlar –primer a l’estiu de 1992, i després a principis de 1995,

coincidint precisament amb els moments de turbulència a l’SME– ningú a

Europa no va proposar l’adopció de represàlies comercials contra els Estats

Units.
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Però que el Mercat Únic sigui plenament compatible amb els tipus

de canvi fluctuants no exclou de cap manera que la moneda única en repre-

senti un perfeccionament indubtable. En efecte, la moneda única contri-

bueix al perfeccionament del Mercat Únic almenys per tres raons:

– En primer lloc, la disminució dels costos de transacció, en efectuar-se

totes les transaccions en la mateixa moneda.

També aquí, alguns fervents defensors de la moneda única es deixen por-

tar per la passió i exageren aquest benefici quan exposen l’exemple ja

clàssic del turista que recorre els 15 Estats membres, canvia tots els seus

diners en moneda local cada vegada que entra en un nou país, i acaba

«plomat» per les comissions de canvi i per les diferències entre els tipus

compradors i venedors.

Sense necessitat de moneda única, aquest turista en sortiria molt més ben

parat si en comptes de bitllets utilitzés la targeta de crèdit o altres modali-

tats similars de pagament.A més, el gruix de les transaccions internacio-

nals es liquida a través de bancs, els quals, especialment en les grans ope-

racions, apliquen uns diferencials moderats entre tipus compradors i

venedors.

– En segon lloc, la disminució de la incertesa sobre el nivell comparatiu de

preus i costos.

La mera possibilitat que els tipus de canvi fluctuïn produeix incertesa

en l’adopció de decisions a llarg termini o que comportin costos inicials:

¿s’introduirà comercialment una empresa en un nou mercat estranger si

té por que l’exigu avantatge en preus de què gaudeix avui pugui desa-

parèixer demà a conseqüència d’una modesta oscil·lació de tipus de can-

vi? ¿Optarà fins i tot per desplaçar establement la seva producció a

aquest altre país, avui més barat, si té por que l’avantatge de costos que

aconseguirà amb això sigui efímer? ¿Buscarà una empresa un subminis-

trador estable en un altre país si sap que els productors locals poden
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tornar a resultar els més barats així que es depreciï mínimament la divisa

local?

Sens dubte, les grans empreses multinacionals, escampades arreu de les

fronteres nacionals, disposen de mètodes per adaptar-se amb una certa

flexibilitat a les fluctuacions dels tipus de canvi. Però ni es tracta de mèto-

des perfectes, ni són assequibles a empreses amb una producció concen-

trada geogràficament.

Cal observar, per cert, que l’efecte inhibidor de l’activitat econòmica no

deriva de l’existència efectiva de les fluctuacions en els tipus de canvi:

n’hi ha prou que hi hagi aquesta possibilitat «a priori», encara que des-

prés no arribi a materialitzar-se. Aquest efecte inhibidor (chilling effect)

produït per la mera incertesa és ben conegut en altres àmbits del comerç

internacional: sense modificar gens ni mica la legislació vigent, n’hi ha

prou que una administració nacional amenaci de recórrer al nodrit arse-

nal de mesures proteccionistes al seu abast perquè els exportadors afec-

tats es mostrin disposats al diàleg i fins i tot a restringir voluntàriament les

seves vendes. De la mateixa manera, n’hi ha prou que el Congrés americà

aprovi una llei (l’anomenada Llei D’Amato), que faculta l’Administració

per prendre represàlies contra les empreses no americanes que invertei-

xin a Líbia o a l’Iran, perquè les empreses petrolieres europees comencin

a anar amb peus de plom i ajornin qualsevol pla d’expansió d’activitats

en aquells països.

La incertesa inhibeix moltes activitats econòmiques eficients que d’altra

manera es desenvoluparien. I la incertesa creada per les fluctuacions

potencials dels tipus de canvi no és cap excepció a aquest principi

econòmic.

– En tercer lloc, la plena integració dels mercats financers.

Els mercats financers són, sens dubte, l’àmbit on és més visible l’efecte

integrador de la moneda única: fins que a la Comunitat Europea no hi hagi
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una moneda comuna, els seus mercats financers difícilment podran consi-

derar-se genuïnament integrats, a pesar de l’entrada en vigor de les Direc-

tives sobre coordinació de l’activitat bancària i dels serveis d’inversió.

La proposició anterior resulta especialment òbvia en el cas dels mercats

de renda fixa, ja que deriva de la simple aplicació de la llei keynesiana

sobre la paritat d’interessos: el nivell absolut de tipus d’interès nominals

només s’igualarà entre dos països de forma permanent si es té la certesa

que el tipus de canvi entre les monedes corresponents es mantindrà abso-

lutament fix (més endavant tornaré a incidir en aquesta proposició en

referir-me a la irreversibilitat de la UEM).

En realitat, en el passat Europa ja va aconseguir que una parcel·la dels

seus mercats financers estigués ja plenament integrada: va ser gràcies al

mercat de l’eurodòlar, en el qual, durant anys, van participar activament

entitats financeres i emissors d’una pluralitat de països. De la mateixa

manera, durant la fase d’eurooptimisme que va precedir la firma del

Tractat de Maastricht, el mercat de l’ECU va viure moments de glòria 

en els quals acollia les emissions de tots els grans emissors sobirans euro-

peus i semblava aspirar a desbancar els mercats de deute en moneda na-

cional.

Però es tractava d’episodis d’arrelament i difusió en els mercats financers

d’una moneda comuna (primer el dòlar, després l’ECU) que, en actuar 

de forma «paral·lela» (aquest terme tan odiós per als responsables mone-

taris alemanys) i no desplaçar mai les monedes nacionals, no va compor-

tar mai una integració plena entre els mercats financers dels diferents 

països.

La moneda única resulta, doncs, imprescindible per aconseguir que a tota

la Comunitat prevalgui el mateix tipus d’interès per a actius financers de

qualitat similar. Ara bé: l’existència de la moneda única només garanteix

que el tipus d’interès serà igual a tots els països, però no que aquest tipus

sigui, a més, baix.Això només passarà en la mesura en què l’euro, la futura
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moneda única europea, hereti les virtuts del marc alemany. Si és així, la mo-

neda única tindrà avantatges addicionals per a Espanya en el pla econò-

mic, uns avantatges als quals em referiré a continuació.

2.3. L’avantatge macroeconòmic: uns tipus d’interès

baixos

La història monetària internacional des de la Segona Guerra Mundial

ha estat marcada per una característica: els textos jurídics que regulaven les

relacions monetàries internacionals posaven una cura exquisida a donar el

mateix tracte a gairebé tots els Estats, sense deixar entreveure la configura-

ció profundament asimètrica que produiria inevitablement, en el món real,

l’existència d’una moneda hegemònica. Primer va passar amb el dòlar i amb

l’Acord de Bretton Woods, on les referències constants a l’or oculten al lec-

tor poc avesat el fet que el dòlar seria la moneda de referència del sistema

de tipus de canvi semifixos que s’establiria segons aquest acord.També va

passar, en el cas d’Europa, amb el Sistema Monetari Europeu (SME), els tex-

tos constitutius del qual, en insistir en el paper central de l’ECU, la «graella

de paritats», i l’«indicador de divergència», dissimulaven políticament el fet

financer incontestable que l’SME funcionaria a la pràctica de manera «asi-

mètrica», i el marc alemany seria la moneda clau entorn de la qual oscil·la-

rien les altres paritats.

Aquesta asimetria era la conseqüència lògica no solament de la

major dimensió relativa d’Alemanya, sinó també de l’èxit d’aquest país a

l’hora d’aconseguir una inflació baixa i uns tipus d’interès moderats; dei-

xant de banda consideracions polítiques, el principal motiu econòmic que

ha impulsat França i els altres països a perseguir amb afany l’objectiu de la

unió monetària ha estat sempre aconseguir un nivell de tipus d’interès

–nominals i reals– tan moderats com els alemanys.

Així doncs, l’assoliment d’un nivell baix de tipus d’interès serà, sen-

se cap dubte, l’avantatge macroeconòmic més visible que tindrà per a Espa-

nya la integració en la moneda única.
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Tot això queda corroborat pel que ha passat en els mercats finan-

cers durant el segon semestre d’aquest any 1996: la perspectiva que Espa-

nya pugui integrar-se efectivament a la fase final de la UEM des de bon co-

mençament ha provocat un descens acusat i intens en els tipus d’interès a

llarg termini, i s’ha reduït sobtadament la diferència amb els que prevalen a

Alemanya. El mateix es pot afirmar respecte a Itàlia. Una conseqüència

patent d’això –que no ha passat gens desapercebuda a la premsa financera

britànica– ha estat que el nivell de tipus d’interès nominals a llarg termini

prevalent en aquests dos països s’ha aproximat amb una rapidesa extra-

ordinària al que preval al Regne Unit i, finalment, han aconseguit quedar

per sota.

Lògicament,Alemanya no gaudeix d’aquest avantatge de la reducció

dels tipus d’interès. Per a Alemanya, el temor és precisament el contrari:

com aconseguir que la substitució del marc alemany per l’euro no compor-

ti una elevació dels tipus d’interès. D’aquesta preocupació van néixer els

criteris de convergència del Tractat de Maastricht, primer, i després la pro-

posta alemanya del «Pacte d’Estabilitat»: només han de participar en la mo-

neda única aquells països que satisfacin uns certs requeriments mínims de

política econòmica, i amb això puguin garantir que no esbiaixaran a l’alça

el nivell de tipus d’interès.

La insistència alemanya en la matèria està justificada: l’assoliment

d’uns tipus d’interès baixos per a l’euro beneficiarà no solament Alemanya,

sinó el conjunt de països integrats en la unió monetària.Tinguem present

que aquest panorama de moderació dels tipus d’interès de l’euro podria

posar-se en dubte en diversos supòsits, afortunadament poc probables:

– En primer lloc, si la unió monetària no es percep com a absolutament

irreversible, i els mercats financers comencen a témer que l’euro acabi

desapareixent i cada Estat restableixi la seva antiga moneda nacional.

En aquest supòsit extrem –afortunadament poc previsible–, la igualació

dels tipus d’interès deixaria de ser perfecta al llarg de la unió monetària:
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encara que continuessin denominant-se en euros, els passius que –per la

naturalesa o residència del deutor o altres circumstàncies rellevants– es

pogués pensar que acabarien sent reemborsats en una moneda nacional

dèbil incorporarien immediatament una prima addicional de risc, amb la

qual cosa es frustraria un dels principals avantatges de la unió monetària.

Un exemple no gaire llunyà il·lustra aquest fenomen: tot i que hi ha una

perfecta unió monetària belgoluxemburguesa des de fa dècades (de tal

manera que el franc belga i el luxemburguès valen el mateix), l’estiu de

1993, quan la crisi de l’SME va fer sorgir el dubte de si el franc belga con-

tinuaria estretament vinculat al marc alemany o bé aprofitaria la nova banda

ampla per depreciar-se, les autoritats luxemburgueses van deixar entre-

veure que no descartaven de trencar l’antiga unió amb Bèlgica i vincular

la seva moneda al marc alemany; la conseqüència de tot això va ser que el

deute públic emès aleshores pel Gran Ducat es va emetre a un tipus d’in-

terès significativament inferior al del franc belga,

– En segon lloc, si s’integra a la unió monetària algun Estat que pateixi un

desequilibri pressupostari greu, especialment si ha de fer front a un

volum significatiu de deute públic.

En efecte, de tots els criteris de convergència, el de dèficit i deute públic

és, al meu parer, el que té més importància, perquè els criteris relatius a

inflació, tipus d’interès i tipus de canvi, com que estan vinculats indisso-

ciablement a l’antiga moneda nacional, passaran a tenir un valor pura-

ment històric un cop iniciada la unió (de la mateixa manera que un mal

historial com a conductor no té cap rellevància especial per a qui opta

per renunciar al carnet i es transforma irrevocablement en usuari del

transport col·lectiu). En canvi, els Estats participants continuarant sent

responsables exclusius del servei del seu propi deute: la incorporació a la

moneda única, si bé els permetrà gaudir dels moderats tipus d’interès de

l’euro, els vedarà definitivament el recurs a la monetització indirecta del

seu deute, a la inflació i a la depreciació del tipus de canvi. Sense les mo-

nedes nacionals com a «tallafocs financers», la crisi financera d’un Estat
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membre tindrà un efecte immediat i violent, l’ona expansiva del qual es

deixarà sentir a tota la unió monetària.

3. Els riscos per a Espanya de participar
en la moneda única

Si bé la participació d’Espanya en la fase final de la UEM implicarà

grans avantatges econòmics –especialment si es fa en les condicions ade-

quades–, convé, tanmateix, analitzar els possibles riscos teòrics que podria

comportar.Aquests riscos teòrics poden agrupar-se en tres grans rúbriques:

el risc de sobreavaluació externa de l’euro; el risc d’un desfasament cíclic

de l’economia espanyola amb la de la resta de la unió; i el risc que Espanya

pateixi un «shock» asimètric desfavorable.

3.1. El risc de sobrevaloració externa de l’euro

Tot i partint del supòsit que el tipus de conversió entre la pesseta i

l’euro sigui adequat a la nostra situació de preus i costos respecte a la resta

de membres de la unió monetària, res no impediria, en teoria, que, encade-

nada a l’euro, Espanya patís els efectes d’una eventual sobrevaloració de la

moneda europea enfront del dòlar. I, en la mesura en què el dòlar és la

moneda bàsica de referència d’un gran nombre de països de gran poten-

cial econòmic (per exemple, del Sud-est asiàtic), aquesta eventual sobreva-

loració minaria la competitivitat de les nostres empreses respecte a la resta

del món.

El risc no és purament teòric: s’ha afirmat moltes vegades que un

dels motius pels quals el canceller Schmidt va impulsar la creació, el 1978,

de l’SME, va ser el desig que Alemanya no patís en solitari els efectes d’un

dòlar dèbil, com va ser el cas de la divisa nord-americana durant l’etapa

Carter, abans de la designació de Paul Volcker com a president de la Reserva

Federal.
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Per altra banda, sembla versemblant de pensar que les severes cor-

reccions de paritats que ha viscut l’SME des de setembre de 1992 –entre

les quals s’han d’incloure les quatre devaluacions de la pesseta– han resta-

blert l’equilibri de les paritats al si de la Comunitat Europea, però no han

alterat de cap manera la sobrevaloració que, amb el marc alemany al capda-

vant, arrosseguem col·lectivament davant la resta del món.Aquesta sobre-

valoració col·lectiva, que podria estar minvant la capacitat de creixement

col·lectiu de les economies europees i incrementant els problemes d’ocu-

pació i de falta de competitivitat respecte a les economies emergents de

l’Àsia, quedarà definitivament consolidada –a falta de correccions en el

tipus de canvi de l’euro– per a tots aquells països que s’integrin en la

moneda única.

Per als pessimistes, aquesta sobrevaloració de la moneda europea

fins i tot es podria aguditzar en els primers anys de la UEM per dos mo-

tius:

– En primer lloc, perquè el Banc Central Europeu, preocupat per guanyar-

se des del principi les millors credencials de rigor i de severitat antiinfla-

cionista –especialment si a la primavera de 1998 el Consell Europeu fos

magnànim en la interpretació dels criteris de convergència–, podria veu-

re’s empès a mantenir una política de tipus d’interès elevats, amb la qual

cosa impulsaria a l’alça la cotització de la moneda europea.

En la història monetària recent no hi falten precedents. Així, als Estats

Units, la intensa sobreavaluació del dòlar a principis dels anys vuitanta –la

qual, juntament amb altres factors, acabaria provocant la crisi internacio-

nal del deute de 1982– va ser la conseqüència directa de la lluita de la Re-

serva Federal amb les tendències inflacionistes que havien arrelat en l’eco-

nomia americana durant la dècada precedent. A Alemanya, la lluita del

Bundesbank contra l’efecte inflacionista de la reunificació va exacerbar la

fortalesa externa del marc alemany i va acabar sent un dels desencade-

nants de la crisi de l’SME, que l’agost de 1993 va concloure amb l’amplia-
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ció de les bandes. O, per citar un exemple encara més proper, els esforços

del Banc d’Espanya durant la segona meitat dels anys vuitanta per conte-

nir la inflació i neutralitzar els efectes d’una política pressupostària d’ex-

cessiva alegria van produir una apreciació nominal i real de la nostra mo-

neda que, detinguda nominalment amb l’ingrés de la pesseta a l’SME, es

corregiria anys després, de manera traumàtica, durant la crisi iniciada el

setembre de 1992.

– En segon lloc perquè, en la mesura en què l’aparició de l’euro a l’escena

internacional disminueixi el paper hegemònic de què encara gaudeix el

dòlar com a moneda de reserva, assistirem a un procés de recomposició

de carteres per part dels bancs centrals de tot el món que pressionarà el

dòlar a la baixa.

Sense menysprear la força d’algun d’aquests arguments, es poden

adduir algunes raons que relativitzen la importància dels riscos esmentats:

– En primer lloc, la sobreavaluació de les monedes europees enfront del

dòlar ja és un fet, sense necessitat d’esperar l’inici de la UEM. Ara bé, és

difícil pensar que l’aparició de l’euro pugui aguditzar-la encara més:

aquesta eventual sobreavaluació addicional de la moneda europea enfront

del dòlar, en aguditzar els problemes de competitivitat a Europa i tenir

efectes antiinflacionistes, obligaria el Banc Central Europeu a conduir la

política monetària d’una manera més cautelosa i a moderar els seus tipus

d’interès.Així ho corrobora l’experiència.Aquesta ha estat, per exemple,

l’actuació del mateix Bundesbank en anys recents: va elevar per última

vegada els seus tipus el juliol de 1992, però el mes de setembre va co-

mençar a abaixar-los –moderadament, com a contrapartida a la devaluació

en solitari de la lira que va precedir la crisi de l’SME–, i va prosseguir des

d’aleshores un camí descendent ininterromput. També ha estat aquesta

l’actitud del Banc del Japó: quan, a la primavera de 1995, va veure que l’e-

norme fortalesa del ien accentuava les tendències recessives al Japó, su-

mia el país en una autèntica deflació i fins i tot amenaçava la solidesa del
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sistema financer, es va veure obligat a retallar el seu tipus de descompte a

la mínima expressió (0,5%).

L’experiència revela, doncs, que tots els bancs centrals són sensibles a la

conjuntura econòmica real i busquen un savi equilibri –difícil d’assolir

quan les tendències inflacionistes ja han arrelat– entre l’objectiu estatuta-

ri d’aconseguir l’estabilitat dels preus i el lògic desig de no provocar una

forta recessió. En el cas de la futura UEM, els redactors del Tractat van ser

conscients de la importància econòmica de la política de tipus de canvi

de l’euro. Per això, a l’article 109.2 es va contemplar la possibilitat que el

Consell de Ministres d’Economia i Hisenda, per majoria qualificada, prèvia

consulta i recomanació del Banc Central Europeu, pugui formular «orien-

tacions generals» sobre la política de tipus de canvi de l’euro. El precepte

afegeix que «aquestes orientacions s’entendran sense perjudici de l’objec-

tiu fonamental del Sistema Europeu de Bancs Centrals de mantenir l’esta-

bilitat de preus».

– En segon lloc, la pràctica totalitat dels països europeus han fet progressos

notables en matèria d’estabilitat de preus, uns progressos que semblen

plenament consolidats: el Banc Central Europeu partirà, doncs, d’una si-

tuació favorable en matèria de preus, sense que s’albiri cap factor que pu-

gui posar-la en perill.

– Finalment, l’eventual atractiu de l’euro com a moneda internacional de re-

serva alternativa al dòlar podria resultar compensada principalment per

un descens en el seu tipus d’interès, sense que hagués de produir-se cap

apreciació significativa.

3.2. El risc d’un desfasament cíclic de la conjuntura

econòmica espanyola

De vegades s’ha criticat la creació d’una unió monetària a la Comu-

nitat Europea argumentant que el fet d’aplicar una mateixa política monetà-

ria en una àrea geogràfica tan àmplia podria presentar greus inconvenients:
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la política monetària que sigui adequada per als països que estiguin en fase

d’expansió econòmica podria no ser la més idònia per a aquells altres que

pateixin una recessió.

La crítica es va formular expressament al Regne Unit després que la

lliura abandonés l’SME; en efecte, la crisi de la divisa britànica es va veure

accentuada quan, el setembre de 1992, en una època de gran debilitat de

l’economia britànica, el Banc d’Anglaterra va haver d’apujar els seus tipus

d’interès per defensar la cotització de la seva moneda.

En una data més recent, a finals d’octubre de 1996, el Banc d’Angla-

terra rebia finalment el beneplàcit del Canceller del Tresor per apujar mo-

deradament (fins al 6%) els seus tipus d’interès, a la vista del saludable ritme

de creixement econòmic i del perill que es manifesti en futures tensions in-

flacionistes. Mentrestant, les economies europees del continent segueixen

creixent a un ritme moderat, que s’espera que s’acceleri durant l’any 1997,

sense que sigui perceptible de moment cap tensió inflacionista que pugui

exigir a les autoritats monetàries una pujada de tipus d’interès similar a la

britànica.

L’argument no és menyspreable, sobretot per a una economia com

la britànica. Però és dubtós que tingui validesa en una zona econòmica inte-

grada com la Comunitat Europea, on el grau d’obertura exterior de les econo-

mies és creixent i, per tant, és més estreta la sincronia del cicle econòmic. En

el cas concret de l’economia espanyola, és difícil pensar que en circumstàn-

cies econòmiques normals –l’eventualitat d’un «shock asimètric» s’analitza

més endavant– el nostre cicle econòmic es desfasi significativament respecte

al de la resta de les economies continentals (especialment França i Alema-

nya) i, ja integrats en la unió monetària, quedem subjectes a una política

monetària que estigui contraindicada a la vista de la nostra peculiar situació

cíclica.

Per altra banda, és previsible que el Banc Central Europeu faci front

a la conjuntura econòmica regnant en el conjunt de la unió monetària,
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davant l’èmfasi exclusiu que el Bundesbank, líder indiscutit de la política

monetària continental, ha prestat lògicament a Alemanya.

3.3. El risc de «shocks» asimètrics

Una de les crítiques més freqüents al projecte d’unió monetària con-

sisteix a afirmar que la Comunitat Europea no és una «àrea monetària òpti-

ma»: la mobilitat laboral entre els països és escassa, per raons lingüístiques,

històriques i culturals; tampoc no hi ha –ni hi serà previsiblement en un fu-

tur pròxim– una Hisenda comunitària poderosa que centralitzi a escala co-

munitària la recaptació d’ingressos i l’execució de despeses elàstiques al ci-

cle econòmic (impostos directes sobre la renda, cotitzacions i prestacions

d’atur...) i que, per això, pugui actuar com a «estabilitzador automàtic» per 

a aquells països que pateixin crisis econòmiques específiques. En absència

d’aquests dos mecanismes equilibradors, segons els crítics de la unió monetà-

ria, els Estats no han de renunciar a la possibilitat que la seva moneda es

depreciï, únic mecanisme d’ajust que –en absència dels dos que hem asse-

nyalat– impediria que la crisi específica es manifestés en un augment de l’a-

tur. El tipus de canvi continua sent un poderós mecanisme d’ajust, afirmen: la

crisi de l’SME del període 1992-93 revela que, lluny de ser ja ineficaces, les

devaluacions i depreciacions serveixen per restaurar l’equilibri de les balan-

ces de pagaments i l’activitat econòmica en els països que les practiquen.

S’ha dit que, en el cas particular d’Espanya, un «shock asimètric» ver-

semblant podria consistir en una elevació dels costos laborals unitaris signi-

ficativament superior a la de la resta de països de la unió.

Els crítics de la moneda única consideren encara més persuasius els

seus arguments en la mesura en què prosperi la idea alemanya del «Pacte

d’Estabilitat», segons el qual el límit del 3% del PIB s’aplicarà estrictament

per als dèficits pressupostaris fins i tot en períodes de recessió: en la futura

unió no només no hi haurà «estabilitzadors automàtics» a nivell central en la

Comunitat, sinó que fins i tot es reduirà la capacitat dels Estats membres per

actuar compensatòriament a través dels pressupostos públics!
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L’argument de les «àrees monetàries òptimes» és, en efecte, un dels

atacs més frontals al concepte d’unió monetària al si de la Comunitat

Europea, especialment en una unió que ultrapassi geogràficament el nucli

de països més estretament vinculats a Alemanya i inclogui, per exemple,

Espanya. Al meu entendre, aquesta crítica passa per alt algunes considera-

cions importants:

– En primer lloc, l’argument de les «àrees monetàries òptimes» parteix d’u-

na visió beatífica del funcionament dels tipus de canvi flotants i suposa

que les fluctuacions del tipus de canvi sempre tindran un efecte equilibra-

dor. Oblida que aquest tipus de fluctuacions podran actuar de vegades de

manera perversa (currency misalignments), sobreavaluant la moneda o

neutralitzant parcialment els efectes favorables d’un «shock» asimètric

favorable. En el cas concret de la pesseta, els crítics de la moneda única

només es fixen en l’efecte beneficiós de les devaluacions de la nostra

moneda en el període 1992-93, però obliden que va ser una simple correc-

ció de la intensa apreciació que la nostra divisa havia sofert en el període

anterior al seu ingrés a l’SME, quan flotava lliurement (en realitat, després

de l’ingrés a l’SME, el juny de 1989, la pesseta va moderar la tendència im-

parable a l’apreciació que estava experimentant en els mercats de canvi).

– En segon lloc, l’argument també oblida que, en economia, tota opció té el

seu preu i tota pòlissa d’assegurances té la seva prima, com revela el

nivell de tipus d’interès al Regne Unit –sobretot en comparació amb

Espanya i Itàlia, després del ràpid descens que han experimentat recent-

ment els tipus d’interès de tots dos països–; el país que vulgui mantenir

«les seves opcions obertes» i no vulgui renunciar a eventuals depreciacions

de la seva moneda respecte a monedes més prestigioses (avui el marc ale-

many, demà l’euro), haurà d’estar disposat a suportar una prima de risc en

els seus tipus d’interès a llarg termini.

– En tercer lloc, partint del fet que els Estats que s’integrin a la unió mone-

tària compleixin els criteris de convergència abans de l’inici de la UEM, és
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difícil de concebre «shocks» asimètrics que no siguin catàstrofes naturals.

Per a crisis d’aquesta naturalesa –així com per a altres situacions de crisi

que no siguin imputables a errors de política econòmica del país en qües-

tió–, l’article 103A.2 del Tractat estableix el següent:

«En el cas de dificultats o de risc seriós de dificultats greus en un Estat

membre, ocasionats per esdeveniments excepcionals que aquest Estat no

pogués controlar, el Consell, per unanimitat i a proposta de la Comissió,

podrà decidir la concessió, en determinades condicions, d’un ajut finan-

cer comunitari a l’Estat en qüestió. Quan les greus dificultats siguin origi-

nades per catàstrofes naturals, el Consell es pronunciarà per majoria qua-

lificada. El president del Consell informarà el Parlament Europeu sobre la

decisió que hagi pres».

La síndrome de l’«encefalopatia espongeïforme bovina» (coneguda més

popularment com la «síndrome de les vaques boges»), els efectes nocius

de la qual per a la salut humana van sortir a la llum la primavera de 1996

al Regne Unit, hauria pogut constituir, a primera vista, un bon exemple de

«shock» asimètric, atesa la seva especial relació amb la ramaderia bovina

britànica. Però el que va passar en aquest cas concret revela la dificultat

de concebre supòsits reals de «shocks asimètrics» que calgui pal·liar mit-

jançant un ajust del tipus de canvi. En efecte:

• Encara que el «shock» va afectar inicialment la ramaderia britànica, ràpi-

dament va deixar seqüeles en el sector boví de tota la Comunitat, en

produir un descens generalitzat del consum de carn de vaca.Així doncs,

el «shock», inicialment asimètric, va deixar de ser-ho bastant ràpidament.

• En tractar-se del sector ramader, han entrat en joc els mecanismes «esta-

bilitzadors» propis de la Política Agrícola Comuna.Així doncs, entre els

mecanismes estabilitzadors amb què comptarà la unió monetària hi

haurà no solament el mecanisme genèric de l’article 103A.2, sinó també

els vinculats a les polítiques sectorials comunes.
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• L’impacte de la crisi britànica de les «vaques boges» sobre la cotització

de la lliura esterlina ha estat en el millor dels casos imperceptible, i s’ha

vist sobradament compensat per altres factors; el resultat ha estat que,

al cap de pocs mesos d’esclatar la crisi del sector boví britànic, la lliura

ha assolit la cotització més alta des que va abandonar l’SME, el setembre

de 1992. No sembla, doncs, que el caràcter flotant del tipus de canvi de

la lliura hagi estat un ajut inestimable perquè el Regne Unit superés

aquesta crisi concreta.

– En quart lloc, el «Pacte d’Estabilitat» no pretén limitar la capacitat dels

Estats per neutralitzar conjuntures recessives: el seu propòsit principal és

neutralitzar la tendència que hi ha en els règims democràtics cap al man-

teniment de voluminosos dèficits pressupostaris, fins i tot en períodes de

gran creixement econòmic. Així, d’acord amb el Pacte, el dèficit pressu-

postari d’un Estat podrà superar, durant una recessió, el límit del 3% no-

més si, en vista dels arguments exposats per aquest Estat, així ho autoritza

el Consell de Ministres de la Comunitat Europea. Es tracta, doncs, d’un

procediment que inverteix la càrrega de la prova i dificulta el manteni-

ment sistemàtic o no justificat de dèficits pressupostaris elevats, però que

no impedeix l’inevitable joc dels estabilitzadors automàtics nacionals en

cas de crisis severes.

Un cop iniciada la unió monetària, ¿una elevació dels costos salarials

unitaris per sobre dels vigents en altres països constituiria un d’aquests

«shocks asimètrics» que requeririen un ajust de tipus de canvi, ja impossi-

ble? ¿Correríem a Espanya el risc d’un «shock» d’aquesta naturalesa, quan ja

fos tard per corregir-lo, de forma indolora, mitjançant un ajust de tipus de

canvi?

En principi, sembla clar que a l’inici de la unió monetària tendirà a

produir-se una igualació del nivell absolut dels preus dels béns comercialit-

zables, cosa que exigirà normalment que no hi hagi grans diferències, entre

uns països i uns altres, en el nivell absolut de costos laborals unitaris en
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tals productes. Per aconseguir-ho, els nivells absoluts de salaris en tals

indústries hauran d’estar d’acord, a cada país, amb el nivell relatiu de pro-

ductivitat. Doncs bé, si en iniciar-se la unió monetària i generalitzar-se l’ús

de l’euro tendissin a aproximar-se en tals indústries, arreu de la Comunitat

Europea, els salaris absoluts expressats en euros (a conseqüència, per

exemple, d’un cert «efecte demostració», o d’una negociació salarial centra-

litzada a escala europea), en els països amb menor productivitat els aug-

ments salarials tendirien a ser neutralitzats mitjançant retalls d’ocupació: seria

així com les empreses d’aquests països aconseguirien contenir els seus cos-

tos laborals unitaris i mantenir la capacitat de competir internacionalment.

Hi ha, doncs, el risc efectiu que una igualació prematura de nivells

salarials en països que encara tinguin nivells diferents de productivitat pugui

comportar retalls d’ocupació en aquells països que parteixin d’un nivell

salarial i d’un nivell de productivitat més baixos.Aquest és, precisament, un

dels motius pels quals l’article 109J.1 demana a la Comissió i a l’Institut Mo-

netari Europeu que, en elevar al Consell el seu informe sobre el grau de

convergència assolit pels diferents Estats membres, no es limitin a l’anàlisi

de l’Índex de Preus al Consum, sinó que també examinin l’evolució dels cos-

tos laborals unitaris i d’altres índexs de preus.

4. La moneda única i l’atur

A l’apartat precedent s’ha analitzat el risc que Espanya pateixi un

«shock asimètric» després d’ingressar a l’etapa final de la unió monetària,

cosa que, en absència del tipus de canvi com a mecanisme d’ajust, podria

produir atur addicional. Ara bé, sovint aquest debat es barreja amb un altre

de diferent, que planteja si és prudent que el nostre país adopti la moneda

única tenint en compte l’índex d’atur tan elevat que ja pateix.

Aquesta és una qüestió diferent; en efecte, la primera es refereix als

problemes que la moneda única comportaria per a Espanya a l’hora d’en-

frontar-se a un nou «shock asimètric», mentre que la segona veu la moneda
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única com un entrebanc per poder corregir l’evelat índex d’atur ja exis-

tent. Ara bé, el que cal preguntar-se és: si l’existència de la moneda nacional

permet afrontar millor el problema de l’atur existent, ¿què esperem per

–presumiblement depreciant el tipus de canvi de la pesseta– resoldre el

greu problema d’atur que patim? ¿Per què no solucionem el problema

abans d’integrar-nos a la unió monetària, i llavors hi ingressem confiats en

la improbabilitat d’un nou «shock asimètric» que amenaci després exclusiva-

ment l’ocupació a Espanya?

En efecte, si el tipus de canvi fos la clau que pogués resoldre el proble-

ma de l’atur a Espanya, l’ideal seria ingressar en la unió monetària des del prin-

cipi, però a un tipus de canvi suficientment depreciat.Amb això s’aconseguiria:

– Consolidar definitivament (lock-in) un tipus de canvi competitiu, evitant

que, com passaria si persisteix la moneda nacional, les fluctuacions can-

viàries futures poguessin tornar a apreciar-la (tinguem present, per exem-

ple, que la lliura esterlina ha vist corregida, amb la consegüent alarma de

la indústria britànica, una part sensible de la depreciació que va patir des-

prés d’abandonar l’SME l’any 1992; el mateix es podria dir de la lira i de la

pesseta respecte als moments d’extrema debilitat que van viure a la pri-

mavera de 1995).

– Gaudir dels baixos tipus d’interès que prevaldran presumiblement en la

unió monetària, evitant que la perspectiva d’eventuals devaluacions addi-

cionals de la moneda nacional comporti una feixuga prima de risc sobre

els tipus d’interès a llarg termini.

Ara bé, ¿seria viable i eficaç aquesta alternativa (és a dir, entrar a la

unió monetària, però a un tipus de canvi extremament depreciat)? Sembla

que hi ha dues raons de pes que s’hi oposen:

– Des d’un punt de vista jurídicopolític, aquest enfocament seria incompati-

ble amb un dels criteris de convergència, concretament el relatiu al man-

teniment de la moneda durant dos anys dins l’SME sense devaluar i sense
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tensions significatives. El Tractat pretén, en el fons, que els països que vul-

guin accedir a la unió monetària ja hagin acreditat que es poden incorpo-

rar a la moneda única al tipus de canvi que mantenien des de feia anys:

aquesta estabilitat prèvia del tipus de canvi constituirà una bona garantia

que la conversió a la moneda única es farà a un tipus de canvi ja contras-

tat i pròxim al d’«equilibri».

– Des d’un punt de vista econòmic, l’elecció d’un tipus de canvi excepcio-

nalment depreciat d’entrada no garantiria tampoc el manteniment indefi-

nit d’un augment de la competitivitat. En efecte, cal tenir en compte nova-

ment la distinció entre nivells absoluts i taxes de variació; com en el cas

dels béns comercialitzables, el que tendirà a igualar-se en la unió mo-

netària seran els preus absoluts (expressats en euros), i l’eventual reduc-

ció en el nivell absolut de preus produïda en un país per l’ús d’un tipus

de conversió depreciat es corregirà progressivament per una alça de

preus en el país en qüestió superior a la de la resta de països de la unió.

En suma, un tipus de canvi excessivament depreciat, més que consoli-

dar indefinidament un augment de competitivitat per al país, es podria

traduir en un diferencial positiu d’inflació postunió monetària. El cas de

la reunificació monetària alemanya il·lustra aquest fenomen: tot i que,

l’any 1990, el marc oriental va convertir-se a la par amb el marc alemany

–en el mercat negre cotitzava en la proporció 7 a 1–, la taxa d’inflació de

l’Alemanya Oriental s’ha mantingut significativament per sobre de la taxa

de l’antiga Alemanya Federal: sembla que no s’ha igualat fins a la tardor de

1996.

Desgraciadament, l’elevat nivell d’atur que hi ha actualment a Espanya

és degut a causes fonamentalment estructurals.Aquestes causes poden sin-

tetitzar-se en la poca flexibilitat mostrada pels diferents sectors productius

(especialment l’industrial) per absorbir la nova oferta d’ocupació produïda

pels canvis estructurals viscuts per l’economia espanyola de principis dels

anys setanta (en essència, continuació de la caiguda tendencial de l’ocupa-

ció agrícola, efecte sobre l’ocupació industrial de les crisis energètiques i
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augment ràpid de l’índex de participació laboral de les dones, gràcies a un

ràpid procés de modernització sociològica). Que el tipus de canvi no és la

clau que ens pugui solucionar aquest problema es fa evident quan obser-

vem que el nostre índex d’atur va créixer significativament durant la dècada

dels setanta i primera meitat dels vuitanta, quan la pesseta fluctuava lliure-

ment tant respecte al dòlar americà com a les monedes europees.

En suma, Espanya, certament, no haurà d’entrar en la unió monetària

a un tipus de canvi sobreavaluat. Però, recíprocament, ningú no hauria

d’esperar que, quedant-se al marge de la moneda única i veient depreciar-se

la pesseta, la nostra economia pugui resoldre el problema d’atur que

pateix.

5. Lliçons equivocades de la crisi de l’SME

Un altre dels arguments més comuns a Espanya contra la unió mo-

netària consisteix a invocar l’experiència de les devaluacions de la pesseta

durant el període 1992-93: ¿Qui deia que les devaluacions ja no serveixen

com a instrument d’ajust? ¿Qui pot negar que a Espanya hi va haver una

ràpida millora del saldo de la balança de pagaments i de les perspectives de

creixement en el període següent a les tres devaluacions de la pesseta d’a-

quell període? Si el tipus de canvi és, doncs, un instrument d’ajust eficaç,

¿no resulta imprudent renunciar-hi i embarcar el país en una empresa, la

unió monetària, que persegueix fonamentalment objectius polítics?

Al meu entendre, la intensa crisi que van viure l’SME i la pesseta

durant el període 1992-93 no demostra la inviabilitat de la unió monetària,

sinó la necessitat que les monedes no hi entrin sobreavaluades. Així, en el

cas de la pesseta:

– La pesseta ja va entrar molt sobreavaluada a l’SME el juny de 1989. En rea-

litat, el seu ingrés va impedir que continués apreciant-se, com estava pas-

sant fins aleshores.
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– Aquesta sobreavaluació es podria haver moderat mitjançant un posterior

programa d’ajust basat en la contenció de la despesa pública, tal com vo-

lien les autoritats econòmiques de l’època. Però, per diverses circumstàn-

cies (recordem el clima que regnava després de la vaga general de desem-

bre de 1988), no es van emprendre les mesures pressupostàries d’ajust,

sinó tot al contrari. Les empreses, per la seva banda, en un clima d’eufòria

econòmica, van continuar acceptant uns elevats augments salarials.A con-

seqüència de tot això, el «desequilibri fonamental» de la pesseta, en comp-

tes de temperar-se, es va agreujar entre el juny de 1989 –moment de l’in-

grés de la pesseta a l’SME– i el setembre de 1992 –inici de la crisi de

l’SME–. El Programa de Convergència de la primavera de 1992, si bé esta-

va molt ben orientat, va arribar bastant tard i, com és comprensible, no va

poder contemplar la imprescindible devaluació de la pesseta.

– Afortunadament, les tensions especulatives van fer inevitable una devalua-

ció significativa de la pesseta, que es va escalonar en tres terminis. La de-

preciació de la pesseta, en produir-se durant la fase més contractiva de la

recessió 1992-93, va tenir un efecte inflacionista moderat, i va eliminar efi-

caçment una sobreavaluació que distorsionava la nostra balança de paga-

ments i frenava l’activitat econòmica.

L’autèntica lliçó de la crisi de la pesseta dins l’SME és que un país

només ha de passar a la fase final de la unió monetària si abans compleix

determinades condicions econòmiques (entre elles, que la seva moneda no

estigui sobreavaluada, que la seva taxa d’inflació i el ritme d’augment dels

seus costos laborals unitaris siguin moderats i que els seus comptes públics

estiguin relativament sanejats). Passar a la moneda única sense complir

aquestes condicions podria ser perjudicial tant per al país en qüestió com

per a la resta: podria tenir efectes depressius sobre el creixement i l’ocupa-

ció per al primer, i crear inestabilitat financera per a la resta de membres

de la unió.
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Si alguna lliçó es pot desprendre de la passada crisi de l’SME és que

la convergència econòmica ha de ser la condició prèvia de la unificació

monetària, i no la seva conseqüència.

6. Les crítiques al Pacte d’Estabilitat

Una de les crítiques més recents a la idea que Espanya s’incorpori a

la moneda única procedeix d’aquells qui, ja recelosos amb els entrebancs

que el Tractat de Maastricht imposa a la conducció d’una política econòmi-

ca d’acord amb les necessitats de cada país, veuen en el «Pacte d’Estabilitat»

un complement perniciós del Tractat que impedirà definitivament als Estats

qualsevol funció anticíclica.

Com és sabut, la idea del Pacte procedeix d’una proposta que va fer,

el novembre de 1995, el ministre alemany de Finances, senyor Waigel, poc

abans que el Consell Europeu de Madrid aprovés l’escenari sobre la intro-

ducció de la moneda única.

La iniciativa alemanya s’ha estat debatent al si de la Comunitat i, el

mes d’octubre passat, la Comissió Europea va aprovar una proposta de re-

glament que els ministres d’Economia i Hisenda encara no han aprovat. A

grans trets, el Pacte tindria dos vessants: d’una banda, s’establiria un meca-

nisme comunitari de supervisió pressupostària a termini mitjà dels Estats

integrats en la unió monetària; de l’altra, s’agilitaria i es clarificaria la posada

en pràctica del procediment de dèficits excessius.

Pel que fa a la supervisió pressupostària a termini mitjà, les novetats

serien les següents:

– Els Estats hauran de presentar davant la Comunitat, i mantenir regular-

ment actualitzats, uns anomenats «programes d’estabilitat» semblants als

que fins ara s’anomenaven «programes de convergència» i que, en el fons,

serien programes pressupostaris plurianuals. Aquests programes hauran

d’especificar no solament els objectius numèrics relatius al saldo pressu-
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postari i a l’evolució del deute públic, sinó també les mesures pressupos-

tàries adoptades per assolir amb realisme tals objectius.

– L’objectiu a termini mitjà dels programes ha de ser el d’assolir un saldo

pressupostari «proper a l’equilibri o en superàvit».

– La Comissió Europea i el Consell de Ministres estudiaran i debatran aquests

programes, i podran fer recomanacions a l’Estat en qüestió quan conside-

rin que el programa ha de ser reforçat.

Pel que fa al procediment sancionador en cas de dèficit pressupos-

tari excessiu, les novetats seran les següents:

– S’establiran terminis màxims per a cada una de les fases del procediment,

amb vista a limitar-ne la durada màxima.

– Es defineix amb més precisió sota quins supòsits «excepcionals i tempo-

rals» un Estat pot tenir un dèficit pressupostari superior al 3% del PIB sen-

se que, tenint en compte aquestes circumstàncies, es consideri «excessiu»

i sigui susceptible de sanció.

– S’especifica com s’imposaran les sancions als Estats infractors. La sanció

inicial –que haurà de ser imposada pel Consell de Ministres, a proposta

de la Comissió– consistirà en la constitució obligatòria d’un dipòsit no

retribuït, la quantia del qual, expressada com a percentatge del PIB del

país infractor, subjecta a uns certs límits absoluts, tindria una part fixa i

una altra de proporcional a l’excés de dèficit. El dipòsit es convertiria en

multa si, transcorregut un cert temps l’Estat en qüestió no hagués adoptat

mesures correctives del dèficit excessiu.

El projecte de la Comissió encara no ha estat aprovat pel Consell de

Ministres, entre altres coses perquè han aparegut determinades diferències

de punt de vista entre Alemanya –que desitja el màxim rigor en la formula-

ció del Pacte– i la majoria dels altres Estats. En particular, Alemanya, cons-

cient que, arribat el moment, els ministres d’Economia i Hisenda dubtaran
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per raons polítiques a l’hora d’imposar una sanció pecuniària a un altre

Estat, busca un major automatisme en l’adopció de la sanció, i pretén –cosa

difícilment conciliable amb el Tractat– invertir la càrrega de la prova, de

manera que la sanció s’apliqui automàticament si no és que el Consell de

Ministres decideix el contrari.Alemanya pretén igualment que es defineixin

quantitativament les circumstàncies «temporals i excepcionals» que perme-

tran superar el límit del 3% del PIB, una pretensió a la qual s’oposen tant la

Comissió com la majoria dels Estats membres. Finalment, encara no hi ha un

acord total sobre la quantia exacta de les sancions.

Doncs bé, tot i que algunes de les posicions alemanyes sobre el

Pacte semblen exagerades, el nucli essencial de les propostes de la Co-

missió s’emmarca plenament en l’esperit del Tractat, que estableix expres-

sament un règim sancionador per als països que hagin accedit a la moneda

única i, sense causa justificada, mantinguin un dèficit pressupostari exces-

siu. No hi ha cap dubte que el Pacte, en concretar allò que es preveu en el

Tractat, limita significativament el marge d’autonomia pressupostària dels

Estats membres. Però aquest retall de l’autonomia pressupostària procedeix

del Tractat, no del Pacte, el qual es limita a instrumentar amb rigor les dispo-

sicions sancionadores del Tractat.

Convé subratllar novament que la proposta de la Comissió admet que

un Estat membre que es trobi en una situació «excepcional» pugui registrar

«temporalment» un dèficit pressupostari superior al 3% del PIB sense que sigui

sancionat.Ara bé, haurà de convèncer la Comissió o els Estats membres que es

troba realment en aquestes circumstàncies d’excepcionalitat i de temporalitat.

En suma, ni el Tractat ni el Pacte impediran el joc dels «estabilitzadors automà-

tics» en un Estat que pateixi una crisi; però el que sí que implicarà el Pacte és

una «inversió de la càrrega de la prova»: si no vol ser sancionat, l’Estat en qües-

tió haurà d’obtenir el beneplàcit de la Comissió o dels Estats membres.

En suma, el Pacte d’Estabilitat deixa políticament al descobert un

principi bàsic contingut en el Tractat, perquè aquest implica un retall efec-
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tiu de la llibertat dels Estats membres de la unió monetària per incórrer en

dèficits pressupostaris excessius. Constitueix, doncs, una modalitat especial

de l’anomenat «constitucionalisme econòmic»: la singularitat és que la limi-

tació al dèficit no és continguda en una norma de Dret intern de rang cons-

titucional, sinó en un Tractat internacional ratificat pel Parlament. És lògic,

doncs, que el Pacte susciti un rebuig en aquells països que, com el Regne

Unit, havien estat sempre refractaris a una tal cessió de sobirania i, per tant,

s’havien reservat una facultat d’opting-out. Però ha de resultar acceptable

per a tots aquells països que, com Espanya, van ratificar el Tractat plena-

ment conscients del seu contingut.

Des del punt de vista econòmic, el Pacte no impedirà, doncs, el joc

dels «estabilitzadors automàtics»: només dificultarà políticament que, amb

aquest còmode pretext, els Estats admetin desequilibris greus i estructurals

en els seus comptes públics.

Finalment, el Pacte exigirà que els Estats membres mesurin bé les

seves forces i les seves conviccions políticopressupostàries abans d’incor-

porar-se definitivament a la moneda única: tindria poc sentit que un país

fes enormes esforços pressupostaris i comptables amb la finalitat d’incor-

porar-se des del principi a la moneda única i, al cap de poc temps, quedés

atrapat en el procediment sancionador dels dèficits excessius.

7. Conclusions

Sembla que ha arribat el moment d’exposar de manera succinta les

principals idees que s’han exposat més amunt, i que es poden formular

així:

1. La introducció en la Comunitat Europea de la moneda única té un bon

fonament econòmic i, contràriament al que s’afirma sovint, no perse-

gueix una finalitat eminentment política.



116 ■ ESPANYA I L’EURO

2. Les turbulències viscudes per l’SME, primer en el període setembre de

1992 - agost de 1993 i després a la primavera de 1995, han situat els tipus

de canvi entre les diverses monedes europees a nivells idonis per iniciar la

unió monetària. En canvi, el conjunt de monedes europees –amb el marc

alemany al capdavant– continuen excessivament apreciades respecte al

dòlar i a la resta de monedes que hi estan vinculades de manera directa o

indirecta.Aquesta sobreavaluació col·lectiva està aguditzant els problemes

de creixement baix i atur elevat que, derivats de factors més estructurals,

han caracteritzat fins ara les diferents economies de l’Europa continental.

Així doncs, la unió monetària s’iniciaria en un clima econòmic més propi-

ci si, amb caràcter previ, totes les monedes integrades a l’SME es depre-

ciessin col·lectivament respecte al dòlar.

3. De tots els criteris de convergència establerts en el Tractat, el relatiu al

dèficit public és, sense cap dubte, el que revesteix més importància. Res-

pectar aquest criteri contribuirà decisivament a fer que la unió monetària

es caracteritzi per un nivell baix de tipus d’interès.

4. La incorporació d’Espanya a la moneda única comportarà per al nostre

país un clar benefici net, la manifestació més visible del qual serà la con-

solidació definitiva d’un nivell moderat de tipus d’interès.

5.Ara bé, la unió monetària no és de cap manera un bàlsam màgic que curi

tots els mals de les economies europees. En particular, la unió monetària,

considerada aïlladament, millorarà només marginalment la situació del

mercat de treball, i no es traduirà, per si mateixa, en reduccions significa-

tives del nostre elevat índex d’atur.Al contrari, la desaparició de les mone-

des nacionals i la major transparència i la millor comparabilitat de preus i

remuneracions al si de la unió podria produir una perillosa tendència 

a la igualació salarial entre indústries i empreses amb nivells de produc-

tivitat inicialment diferents, cosa que podria provocar un intent de con-

tenció dels costos laborals unitaris mitjançant la desaparició de llocs de

treball.
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Així doncs, la perspectiva de la unió monetària, lluny de fer inne-

cessàries les reformes microeconòmiques i sectorials que calen per aconse-

guir una major flexibilitat de l’economia espanyola, les farà encara més con-

venients.

A més de tot això, la combinació d’un marc macroeconòmic d’esta-

bilitat de preus, tipus d’interès moderats i finances públiques sanejades

amb un marc microeconòmic de flexibilitat i competència en els mercats

serà, per a Espanya i per a la resta de membres de la futura unió monetària,

la millor recepta per aconseguir la prosperitat col·lectiva.
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A la Cimera de Madrid (el desembre de 1995), el Consell Europeu de

Caps d’Estat i de Govern dels països membres de la Unió Europea (UE) va pren-

dre mesures decisives a fi d’encarrilar l’ambiciós procés de la integració monetà-

ria a Europa previst en el Tractat de Maastricht (de 1991) i de conduir-lo a la fase

tercera i definitiva, amb la implantació de la moneda única per als països que

accedeixin a la Unió Monetària Europea (UME) a partir de l’1 de gener de 1999:

– El primer semestre de 1998, el Consell Europeu decidirà, per majoria qua-

lificada, quins països compleixen les condicions d’integració a l’àrea

monetària unificada. La decisió es prendrà basant-se en els resultats de

convergència aconseguits el 1997. La Comissió Europea i l’Institut Mone-

tari Europeu emetran sengles informes en aquest sentit, i el Parlament

Europeu emetrà un dictamen.

IV. La Unió Monetària Europea:
entre requisits econòmics i

temptacions polítiques

Juergen B. Donges

Catedràtic de Ciències Econòmiques a la Universitat de

Colònia (Alemanya) i director de l’Institut de Política Eco-

nòmica a la mateixa ciutat. Membre del Consell alemany

d’Experts Econòmics i de la Comissió del Govern Federal

alemany sobre la reforma del sector públic.Assessor cientí-

fic de diverses institucions internacionals i de diversos paï-

sos. Ha estat vicepresident de l’Institut d’Economia Mun-

dial de Kiel i president de la Comissió per a la Desregula-

ció de l’Economia creada pel Govern Federal alemany. Ha

escrit nombroses publicacions, entre elles diverses sobre l’e-

conomia espanyola.
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– A partir de l’1 de gener de 1999, els tipus de canvi entre les monedes

nacionals dels països classificats seran irrevocablement fixos, i tres anys

després, com a màxim, haurà finalitzat el procés de substitució de les

monedes nacionals per l’euro comú.

Així que es posi en marxa la UME, els països que la integrin perdran

l’autoritat en matèria de política monetària, la qual passarà a ser incumbèn-

cia del Banc Central Europeu. La política fiscal, en canvi, continuarà sent

competència dels parlaments i dels governs nacionals.Aquesta diversitat en

l’assignació de polítiques macroeconòmiques fonamentals és el que suscita

tant d’escepticisme sobre la viabilitat de la UME. Si la política monetària és

comuna (supranacional), el més raonable hauria estat que també ho fos la

política fiscal. Però, atès que no hi ha unió política sinó que es manté la

sobirania estatal de cada un dels països membres, també és raonable que

ningú no vulgui traspassar a institucions comunitàries allò que es considera

el dret fonamental d’un parlament nacional: la potestat sobre el pressupost.

A part dels aspectes de logística, queden obertes diverses qüestions

de fons que caldrà solucionar.Allò que acapara més l’atenció són els punts

següents:

– La interpretació dels criteris de convergència comunitària establerts en el

Tractat de Maastricht.Ateses les ambigüitats del mateix Tractat en aquest

sentit –és possible la interpretació «estricta» (dura) i la interpretació «fle-

xible» (tova)–, el procediment condicionarà la data d’inici i el nombre de

països que formaran el grup capdavanter.

– La configuració del període interí entre el moment en què es decideixi l’i-

nici de la Unió Monetària Europea per a un primer grup d’economies i la

data de la seva entrada en vigor. El problema fonamental resideix en la

incertesa sobre la taxa de conversió entre l’euro i les monedes nacionals

dels països involucrats, i el risc que els encara existents bancs centrals

manipulin els tipus de canvi al seu favor o es produeixin tempestes es-

peculatives en els mercats de divises.
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– El règim canviari entre l’euro i les monedes dels altres països comunitaris

que (de moment) no hi participin, ja sigui perquè no han estat admesos a

causa de no complir encara els requisits de convergència, ja sigui perquè

s’havien reservat en el Tractat el dret de poder renunciar a la moneda úni-

ca, si així ho volen, encara que satisfessin la totalitat dels criteris de con-

vergència (és el cas del Regne Unit, amb una «clàusula opting-out», i de

Dinamarca, amb una clàusula «opting-in»).

– Els elements de l’anomenat «Pacte per a l’Estabilitat», proposat inicial-

ment per Alemanya, l’objectiu del qual és assegurar tant com es pugui la

disciplina pressupostària per part dels governs, un cop adoptada la

moneda comuna.

Per molta voluntat política que hi hagi per tenir la UME, és summa-

ment important prendre decisions encertades sobre aquestes qüestions, a fi

de no defraudar les expectatives sobre els beneficis econòmics de la mone-

da única. El càlcul econòmic no evita errors polítics, però els minimitza.

L’estabilitat del nivell de preus, que el Tractat de Maastricht promulga com

a objectiu prioritari del futur Banc Central Europeu, no vindrà per si sola

sinó que caldrà treballar-la, i per a això és indispensable tenir en compte

allò que expliquen les teories monetària i fiscal i allò que ens ensenya l’ex-

periència històrica. Si els polítics demostren prou rigor en l’enfocament

econòmic, si donen credibilitat als seus plans i als seus esforços en matèria

d’inflació i de pressupostos, aconseguiran el vist-i-plau dels mercats finan-

cers (cosa que evitarà convulsions econòmiques) i superaran els recels de

l’opinió pública de diversos països, entre ells Alemanya i França, respecte a

la moneda única (cosa que contribuirà a l’estabilitat dels processos polítics

interns, sobretot amb vista a les eleccions parlamentàries que se celebrin

en aquest període). Simples campanyes de publicitat, com les que estan

fent la Comissió Europea, els governs i diverses organitzacions proeuro-

pees, només tenen un valor limitat en aquest sentit.
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1. Expectatives derivades de la moneda única

L’afany d’aconseguir una àrea monetària comuna, encara que inicial-

ment només sigui per a un grup reduït de països comunitaris, sempre que

aquests països tinguin un cert pes econòmic, té una explicació política i

una altra d’econòmica.

– L’explicació política és que la moneda única pot ser considerada com el

fins ara símbol més expressiu de la unitat política dins la Unió Europea, i

que consolidaria, o fins i tot augmentaria, el pes específic de la Unió en

decisions polítiques a escala mundial.

– L’explicació econòmica és que els intercanvis intracomunitaris de béns i

de serveis deixarien d’estar exposats a l’impacte i als biaixos correspo-

nents de la volatilitat dels tipus de canvi reals. En conseqüència, els tipus

d’interès reals en els països participants deixarien d’incorporar primes

de risc basades en expectatives de devaluacions nominals. El càlcul de la

inversió tindria una base canviària ferma i en el comerç exterior queda-

rien eliminats els costos de transacció del canvi de moneda, incloent-hi el

cost que han d’assumir exportadors i importadors per protegir-se en el

mercat de divises contra riscos canviaris.

Independentment de la ponderació que vulguem atorgar a aquests

raonaments, convé no exagerar ni despertar expectatives que després resul-

tarien defraudades. Utilitzar la moneda única com a palanca per aconseguir

la unió política a Europa pot ser que sigui un objectiu inabastable en un

futur previsible.Tant si ens agrada com si no, és un fet perfectament tangi-

ble que no hi ha un pensament de l’europeïtat prou arrelat en la societat

dels diferents països, que en molts d’aquests països predomina el naciona-

lisme (en el bon sentit del terme) i que en alguns, entre ells Espanya, hi ha

fins i tot forces centrífugues dins el territori nacional. La unió política euro-

pea vindrà quan els pobles la desitgin inequívocament, no quan l’evoquin

els polítics confiant en els atractius de l’euro.Afirmar, com s’està fent (amb

especial vehemència des d’Alemanya) que sense moneda única estarien en
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perill la Unió Europea com a tal i la convivència pacífica dels pobles no té

cap fonament: és una quimera.

En l’àmbit econòmic, el problema canviari només desapareixerà

dins la UME, al principi únicament en les relacions econòmiques bilaterals

entre els països que formin el grup capdavanter en aquest projecte.Aquests

països també mantenen vinculacions comercials i d’inversió importants

amb els països comunitaris fora de l’àrea monetària comuna i amb tercers

països, en particular els Estats Units i el Japó, així com l’Extrem Orient i

l’Amèrica Llatina. Enfront de totes aquestes economies, l’euro pot experi-

mentar una variabilitat, en termes reals, semblant a la de les monedes nacio-

nals que substituirà. En conseqüència, l’estalvi dels costos de transacció per

part de les empreses situades dins l’àrea monetària unificada pot ser bas-

tant petit. I, en qualsevol cas, s’hauria de descomptar el cost immediat de

transformació que comportarà l’adaptació a l’euro de la comptabilitat finan-

cera de les empreses i dels seus sistemes informàtics, dels caixers automà-

tics de la banca, de les màquines distribuïdores de mercaderies i serveis al

públic i de les cabines telefòniques, entre altres; la inversió requerida en

cada cas no serà gens menyspreable.A més, cal tenir present que durant el

trienni de transició l’economia operarà simultàniament amb dues monedes,

la nacional encara existent i l’euro (tots el podran utilitzar en les seves tran-

saccions, però ningú no estarà obligat a fer-ho); això també és una càrrega

considerable, sobretot per a les petites empreses i per al comerç al detall,

poc acostumats a una comptabilitat dual i a procediments efectius de con-

versió de divises.

En cap cas no és convincent l’argument que la moneda comuna faci-

litaria molt la lluita contra l’atur, el mal endèmic que gairebé tots els països

comunitaris pateixen amb més o menys intensitat. L’atur és, fonamental-

ment, un problema de costos laborals excessius i de rigideses substancials

en els mercats de treball, cosa que, en uns temps caracteritzats per la globa-

lització dels mercats de béns i de serveis i per la internacionalització de la

producció, és per força contraproduent, sobretot per a les possibilitats d’o-
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cupació de la mà d’obra poc o mal qualificada, el segment de la població

activa on es concentra l’atur durable. La política monetària del futur Banc

Central Europeu no podrà corregir aquestes deficiències estructurals, com

tampoc no ho poden fer actualment els bancs centrals nacionals. La respon-

sabilitat per l’ocupació recau en primer lloc sobre les parts que determi-

nen els salaris i altres condicions de treball, és a dir, els sindicats i les pa-

tronals.

2. La difícil convergència nominal

Els avantatges que es puguin derivar de la moneda comuna només

es percebran en un entorn d’estabilitat monetària. Els criteris de conver-

gència definits en el Tractat de Maastricht tenen la finalitat que es generi

aquesta estabilitat (article 109 J del Tractat). Emfasitzar l’estabilitat monetà-

ria té la seva justificació. La inflació constitueix un impost subreptici (cosa

que en un estat de dret és inadmissible), produeix greus distorsions en les

estructures productives (cosa que a la llarga frena el creixement econòmic

i la creació de llocs de treball) i discrimina tots els grups que perceben ren-

des fixes (entre ells els assalariats i els pensionistes, la qual cosa no és

socialment justa). En conseqüència, la UME només té sentit si dóna lloc a

una zona d’estabilitat monetària, comparable a l’actual «zona marc alemany»

(que inclou directament Àustria, el Benelux i Dinamarca, i indirectament

França).

Hi ha cinc criteris que, en virtud del Tractat de Maastricht, caldrà

tenir en compte a l’hora de dur a terme l’esmentat examen en el primer

semestre de 1998. Es refereixen a la taxa d’inflació, als tipus d’interès a llarg

termini, al dèficit pressupostari, al deute públic acumulat i al tipus de canvi.

Per tant, tots cinc apunten a una convergència nominal, no a una con-

vergència en concepte de l’economia real (índex de creixement i d’atur,

per exemple). Els quatre primers criteris han estat definits en termes quan-
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titatius, dos (la taxa d’inflació i els tipus d’interès) de forma relativa i els

altres dos (els fiscals) de forma absoluta. La quantificació dels criteris no

respon a càlculs científics (no hi ha valors «òptims»), però tampoc no queda

fora de consideracions raonables si es té en compte l’entorn macroeconò-

mic que prevalia quan es va negociar el Tractat. Com el lector deu recordar,

el límit admès per al dèficit públic és el 3% del producte interior brut i el

60% per al deute viu, si bé amb la matisació que, si aquests coeficients són

superiors, ja seria admissible que haguessin disminuït de manera substancial

i continuada durant els últims anys, acostant-se així, satisfactòriament, als

valors de referència; també és permès de superar aquests valors de manera

excepcional i temporal, però sense allunyar-se’n excessivament. El concep-

te d’inflació, l’índex de preus al consum, no ha de superar en més d’un

punt i mig la taxa mitjana dels tres països amb major estabilitat; pel que fa

als tipus d’interès (a llarg termini), el diferencial no pot excedir en més de

dos punts la mitjana dels tres països més estables. Quant al criteri del tipus

de canvi, es requereix la participació de la divisa corresponent en el meca-

nisme del Sistema Monetari Europeu (SME), sense pressions devaluatòries

durant els dos anys precedents, com a mínim.Tal com consta en el Tractat

de Maastricht, els criteris de convergència esmentats s’han de complir en la

seva totalitat.

Hi ha una vinculació entre tots aquests criteris: els tipus d’interès i

els tipus de canvi revelen el veredicte dels mercats financers sobre els pro-

gressos fets en el control de la inflació i en la correcció dels desequilibris

fiscals. Els països que no aconsegueixin complir els criteris d’inflació i de

pressupostos hauran de suportar primes de risc en els tipus d’interès, i

eventualment també una depreciació de la seva moneda. Pel que fa als crite-

ris fiscals, del concepte del «pressupost primari» (que exclou els pagaments

per interessos del deute) se’n pot derivar que, donat un deute en circulació

proporcional al PIB, és sostenible una política pressupostària que no aug-

menti aquesta quota, és a dir, la ràtio del dèficit pressupostari no ha de

superar el valor que s’obté multiplicant la ràtio del deute per l’índex d’aug-
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ment del PIB a preus de mercat.Aplicat als valors de convergència, això sig-

nifica que un dèficit públic del 3% del PIB és sostenible amb un deute viu

del 60% del PIB si l’índex anual de creixement del PIB nominal és del 5%; si

el creixement econòmic fos més lent, el dèficit públic en percentatge del

PIB sostenible hauria de ser inferior, de manera que l’Estat pugui amortitzar

el seu deute sense exposar-se a estrangulaments financers ni haver de recór-

rer a un augment de la pressió fiscal. La relació entre dèficit públic i nivell

de preus no és directa ni inequívoca. Poden coexistir uns dèficits elevats en

relació amb el PIB amb unes taxes d’inflació baixes, com es pot observar

actualment a Alemanya o a França. Però també és concebible que els agents

econòmics, si consideren que el dèficit és insostenible, anticipin uns aug-

ments dels impostos, cosa que pot repercutir en els preus, ja sigui directa-

ment (si s’incrementen l’IVA o els impostos especials) o indirectament (si

augmenten excessivament els salaris per neutralitzar la pèrdua de poder

adquisitiu arran dels increments tributaris).Tot això fa que tingui sentit que

el Tractat reclami unes finances públiques en consonància amb l’objectiu

d’estabilitat monetària.

El procés de convergència requereix més temps del que s’havia

pensat l’any 1991. Els països que semblen estar en condicions de complir

totes les condicions acordades dins els terminis previstos són menys dels

que es pensava.

– L’únic país que no té problemes és Luxemburg; compleix tots els crite-

ris des del principi. Alemanya, que encara no ha digerit del tot l’eleva-

díssim cost fiscal que comporta la reunificació, s’ha excedit pel que fa 

al dèficit públic (el 3,9% del PIB el 1996). Espanya no compleix els crite-

ris, els dos criteris fiscals i el de la inflació.

– L’avenç més important s’ha fet en matèria d’inflació. En aquests últims

anys, les taxes d’inflació han disminuït a la majoria dels països comunita-

ris, i en molts d’aquests països (entre ells Espanya) han assolit mínims

històrics. Aquesta és la millor notícia. La mitjana és aproximadament del
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3%, la més baixa des de principis dels anys seixanta. Els tres països més

estables (el 1996: Suècia, Finlàndia, Luxemburg) presenten una mitjana de

l’1% a penes, cosa que situa el criteri de convergència corresponent en el

2,5%. És cert que el Bundesbank condiciona en gran mesura la política

monetària dels altres bancs centrals, però la majoria d’aquests bancs

–entre ells el Banc d’Espanya– estan fent ara voluntàriament allò que

abans, quan encara regien dins l’SME les bandes estretes de fluctuació, els

venia imposat des de Frankfurt. Les autoritats monetàries són, a diferència

d’alguns polítics i sindicalistes, perfectament conscients que «amb una

mica més d’inflació» no s’obtenen més llocs de treball (la «corba de Phi-

lips» no funciona, sinó que dominen les «expectatives racionals», segons la

teoria de Robert Lucas, premi Nobel d’Economia de 1995). És amb més

estabilitat com es forgen les bases per a un creixement econòmic auto-

sostingut. Sembla com si s’estigués creant una nova «cultura d’estabilitat

monetària» dins la UE, com si el «no» a la inflació anés arrelant en les con-

viccions dels ciutadans, incloent-hi els espanyols. El fet que Espanya, a

pesar de l’encomiable desacceleració de la inflació durant el passat re-

cent, quedi distanciada d’aquest criteri de convergència simplement per-

què altres països hagin tingut encara més èxit, subratlla la necessitat que

el Banc d’Espanya sigui rigorós en la seva política monetària i el Govern

adopti les mesures oportunes per augmentar el grau de competència en

els mercats, ja que altrament és molt difícil fer retrocedir la inflació subja-

cent, tan tenaç en aquest país.

– En el camp de les finances públiques, les coses van malament. A tots els

països, exceptuant Holanda i Irlanda, les administracions públiques han

augmentat el volum del deute en circulació de manera proporcional al

PIB. És preocupant la situació a França, ja que una UME sense l’anomenat

eix Alemanya-França queda fora de tota consideració política. És possible

que Alemanya també acabi superant el valor de referència del deute sobre

el PIB, però no pas rebaixant aquest valor de manera substancial i contí-

nua (cosa que encara podria comptar amb l’aprovació del que estableix
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el Tractat de Maastricht), sinó després d’haver-lo incrementat de valors

molt inferiors als de referència (1992: 44,1%) i augmentant també el dèfi-

cit públic en relació amb el PIB (1992: 2,8%); aquesta circumstància no

està prevista en el Tractat com a argument per a una interpretació flexi-

ble dels criteris de convergència fiscal. Bèlgica i Itàlia presenten ràtios del

deute acumulat molt superiors al 100% del PIB sense demostrar esforços

seriosos per aproximar-se als valors de referència, cosa que, en qualsevol

cas, requeriria anys. Això, en principi, descarta la seva participació en la

UME en un futur immediat, tot i que es tracta de dos dels sis països que

van iniciar el procés d’integració econòmica europea durant els anys cin-

quanta.

– El cas d’Itàlia és especialment greu, ja que aquest país va abandonar l’SME

l’agost de 1993 i no hi va tornar fins a finals de novembre de 1996. Conse-

güentment, només pot complir amb prou feines el criteri de convergèn-

cia referent al tipus de canvi. Estrictament parlant, també queden descar-

tats per aquest concepte tant la Gran Bretanya (que va abandonar l’SME

juntament amb Itàlia) com Grècia i Suècia (que encara no s’han incorpo-

rat al sistema).

– És cert que molts ja ni prenen en consideració el criteri de convergència

referent al tipus de canvi.Això és un error.A més de figurar en el Tractat,

continua sent un objectiu de referència molt important. Econòmicament

parlant, només aquells països que no necessitin el tipus de canvi per ate-

nuar els efectes de diferencials inflacionaris (d’acord amb la teoria canvià-

ria del poder adquisitiu de la moneda) o de xocs reals (segons la teoria de

les àrees monetàries òptimes) poden formar una unió monetària.També

és cert que, des que es va ampliar la banda de fluctuació dins l’SME al

±15% (l’agost de 1993), els tipus de canvi de la majoria dels països s’han

mantingut relativament estables (tret d’Espanya i Portugal, que van haver

de devaluar les seves monedes el març de 1995). Però ningú no sap com

reaccionarien els mercats financers si es restablissin les bandes estretes

(±2,25%), que eren els marges «normals» quan es va firmar el Tractat de
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Maastricht i la posterior ampliació dels quals va ser qualificada com 

«de caràcter temporal» per part del Consell Europeu de Ministres d’Eco-

nomia i Finances, per salvar la viabilitat de l’SME (que havia estat sotmès a

fortes tensions des del juny de 1992). El fet que a França hagi estat propo-

sada recentment la devaluació del franc (en un 9%) no deixa de ser alar-

mant.

És molt difícil pensar que en el primer semestre de 1998 el panora-

ma es pugui presentar més propici, és a dir, que hi hagi un grup prou nom-

brós de països qualificats perquè es puguin obtenir els efectes econòmics

positius que s’esperen d’aquest trascendental projecte europeu. Els pronòs-

tics de la Comissió Europea a mitjan 1996 preveien que la consolidació fis-

cal, almenys pel que fa al dèficit pressupostari, s’aconseguiria el 1997 en

països com Alemanya i França (no a Espanya); però l’OCDE i el Fons Mo-

netari Internacional esperaven que el criteri del dèficit seria complert

sobradament per aquests i per altres països.Aquesta és la raó per la qual a

totes les capitals europees s’estan estudiant fórmules que puguin permetre

una interpretació flexible respecte al compliment dels criteris de con-

vergència sense córrer el risc que els mercats financers les considerin mas-

sa arbitràries i reaccionin a la seva manera. És una tasca molt delicada, entre

altres coses perquè caldria tractar tots els països comunitaris de la mateixa

manera, quan de fet sembla que es parteix de la hipòtesi que amb alguns

d’aquests països –els que han de compondre l’anomenat «nucli dur» de la

UE– caldria ser més generós que amb els altres davant l’incompliment dels

criteris de convergència; Alemanya i França, per exemple, se’ls acostuma a

incloure en el primer grup, i Itàlia i Espanya en el segon. Queda per veure

fins a quin punt el Govern espanyol i els dels altres països involucrats

acceptarien discriminacions d’aquest tipus. No seria bo per al futur de la

integració europea que s’obrís un abisme entre països de l’Europa central i

països perifèrics del sud.
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3. Forjar la credibilitat del Banc Central Europeu

El Banc Central Europeu no podrà heretar del Bundesbank la reputa-

ció de què gaudeix aquesta entitat. Caldrà que ell mateix se la vagi forjant i

la vagi reafirmant contínuament mitjançant una política monetària estabilit-

zadora que resulti creïble. L’entorn en què s’ha de moure serà tan complex i

exigent com ja ho és avui dia, o potser més i tot:

– Aquest entorn es caracteritza per la globalització dels mercats financers.

Hi ha una gran mobilitat internacional dels capitals, amb el suport molt

eficaç de l’avenç de les modernes tecnologies de la informació i de les

comunicacions. Això és positiu des del punt de vista de l’assignació efi-

cient de recursos.

– Els mercats financers s’han convertit en una mena de «policia de trànsit»

en l’economia mundial: jutgen i sancionen («multen») gairebé diàriament

les decisions monetàries i fiscals dels bancs emissors i dels governs (i tam-

bé les salarials de sindicats i patronals). I comparen les polítiques d’un

país amb les dels altres, orientant-se en els objectius de convergència de

Maastricht.

L’avaluació de la política econòmica ja no la pot fer ni el Govern

(que ens intentarà convèncer que ho fa tot molt bé) ni el Parlament (on els

partits de l’oposició diran el contrari); l’avaluació la fan els inversors inter-

nacionals mitjançant les seves operacions en els mercats financers. Els

bancs emissors i els governs han perdut definitivament la impunitat. Si

cometen errors i generen desequilibris bàsics i no els corregeixen ràpida-

ment, se’ls passa factura: primes de risc sobre les rendibilitats del deute

públic i devaluació de la moneda. Espanya ho ha sofert en la seva història

recent: depreciació oficial de la pesseta, diferencials de tipus d’interès

enfront del bo alemany que van arribar a superar els 400 punts bàsics (pos-

teriorment van tornar a baixar, per sota dels 100 punts a finals de 1996). En

tals situacions, els inversors internacionals busquen la qualitat i es dirigei-

xen cap a destinacions més segures, cap a països que tenen acreditada la
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solidesa i la fortalesa de la seva moneda. Aquest «efecte de moneda-refugi»

explica en bona part la forta apreciació real del marc alemany entre 1994 i

1995 (corregida el 1996).

El futur Banc Central Europeu no podrà esquivar aquest repte de la

competència en qualitat monetària (i fiscal) entre la UE i altres països. És bo

que el Tractat de Maastricht garanteixi l’autonomia del Banc Central davant

dels governs i de la Comissió Europea. En un sistema de moneda-paper,

aquest és el millor dispositiu institucional que es pot adoptar perquè l’auto-

ritat monetària pugui protegir-se enfront de pressions polítiques a la 

recerca de tipus d’interès baixos (a fi d’estimular l’economia o alleugerir

càrregues pressupostàries). Però ningú no sap si els polítics a nivell comu-

nitari, concretament en cimeres i consells, respectaran prou aquesta auto-

nomia. França ja ha donat a entendre que desitja un contrapès polític a

aquesta autonomia, en forma institucionalitzada. Per tant, al principi el Banc

Central Europeu haurà de comptar amb la possibilitat que en els mercats

financers domini l’escepticisme pel que fa a la capacitat d’imposar la seva

autonomia i de complir l’objectiu de l’estabilitat del nivell de preus. La mi-

llor manera –si no l’única– de guanyar credibilitat és que el Banc, immedia-

tament després de la seva creació (que tindrà lloc així que se sàpiga quins

països iniciaran la UME), defineixi la seva estratègia i es doti dels instru-

ments adequats per controlar la inflació.

Pel que fa a l’estratègia, el més important és que el Banc Central

Europeu adopti una regla d’actuació que limiti els elements de discreciona-

litat i d’aquesta manera contribueixi a estabilitzar les expectatives dels

agents econòmics pel que fa als nivell de preus. Així ho acaba de recoma-

nar oficialment l’Institut Monetari Europeu. Hi ha dos models: l’orientació

en objectius monetaris intermedis («model alemany») o l’orientació directa

en l’objectiu final, l’estabilitat de preus («model britànic»). A favor de la fixa-

ció d’objectius intermedis de la política monetària (en termes de l’agregat

M més apropiat), es pot dir que el Banc Central té la capacitat de controlar

l’oferta de la liquiditat. En el supòsit que la demanda de l’agregat monetari
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corresponent mostri, a termini mitjà, una relació estable amb la despesa

nominal en béns i serveis (tècnicament parlant, la correlació seria positiva

respecte a la renda i negativa respecte als tipus d’interès), una expansió

monetària en consonància amb el creixement nominal del potencial pro-

ductiu de l’economia faria evolucionar favorablement el nivell de preus. En

contra d’aquest model es poden al·legar problemes d’inestabilitat de la

demanda monetària com a conseqüència d’innovacions financeres; almenys

a curt termini, la volatilitat dels agregats monetaris és notable. Per altra ban-

da, el Banc Central no pot influir directament en la taxa d’inflació: els pro-

cessos de transmissió de mesures concretes respecte als preus encara es

desconeixen en bona part, a pesar de l’àmplia investigació teòrica i empíri-

ca que s’ha fet en aquest sentit.A més, és difícil preveure el comportament

dels preus en l’àrea monetària comuna durant el període inicial en què

l’euro anirà substituint les monedes nacionals.

Tot això fa pensar que el Banc Central Europeu podrà generar una

confiança suficient en la seva actuació utilitzant la regla d’objectius inter-

medis. Estudis empírics recents indiquen que, a nivell europeu, la demanda

de diners mostra qualitats raonables d’estabilitat, especialment l’agregat 

M1. També hi ha la possibilitat que aquesta regla es combini amb la regla

d’inflació.

La decisió sobre els instruments monetaris serà menys complicada,

atès que ara ja hi ha força compatibilitat entre els bancs emissors dels dife-

rents països; la peça clau han de ser els «repos», mitjançant els quals l’auto-

ritat monetària pot influir molt bé tant en l’evolució dels tipus d’interès a

curt termini com en la creació de diners per part del sector bancari. La

qüestió més controvertida és si convé o no dotar el Banc Central Europeu

de l’instrument de la imposició de reserves mínimes; el Bundesbank ho

propugna, al·legant que és un mitjà d’intervenció necessari per poder con-

trolar millor la massa monetària bàsica, però la majoria dels seus socis euro-

peus, i sobretot el Bank of England, no hi donen suport, perquè consideren

que aquesta taxa té caràcter d’impost sobre la banca comercial i això re-
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dueix la seva competitivitat internacional en els mercats financers.Atès que

a Alemanya s’han reduït notablement els tipus d’aquest instrument, no és

probable que sorgeixi cap conflicte insoluble d’última hora per aquesta

banda.

Una amenaça latent a la credibilitat de la futura estratègia monetària

és que el Tractat de Maastricht hagi conferit al Consell Europeu de Ministres

d’Economia i d’Hisenda els poders en matèria de política canviària. Hauria

estat millor deixar-la en mans del Banc Central Europeu. La temptació de

perseguir determinats objectius de tipus de canvi per a l’euro enfront de

monedes importants com el dòlar i el ien, i de reclamar per a la moneda

única un paper especial com a moneda internacional de reserva, seria me-

nor. Per això cal insistir en què els polítics mostrin una actitud tan reserva-

da com puguin i contribueixin així a un entorn al més tranquil possible

perquè el Banc Central Europeu pugui convèncer els mercats de la serietat

del seu compromís de vetllar per l’estabilitat del nivell de preus.

Perquè després no es compliquin les coses, serà important establir

un sistema canviari entre l’àrea monetària unificada i els països comunitaris

que sigui efectiu i no contraresti la política monetària del Banc Central

Europeu. Hi ha tres aspectes essencials que cal tenir molt en compte:

– En primer lloc, l’euro ha de ser la «moneda àncora» per a les altres divi-

ses.Això es pot configurar mitjançant sengles acords bilaterals, que dona-

rien lloc a un SME-bis amb bandes (estretes?) de fluctuació per al tipus de

canvi, o bé mitjançant la vinculació unilateral per part d’un país a la

moneda comuna (en imitació de l’anomenat «model austríac», segons el

qual Àustria, des de 1971, ha mantingut fix el tipus de canvi del xíling

enfront del marc alemany, amb la qual cosa el seu banc emissor s’ha con-

vertit en un soci passiu del Bundesbank i de la seva política antiinfla-

cionària). En el cas d’acords bilaterals, és indispensable que els bancs

emissors dels països no adherits siguin independents, tal com ja exigeix el

Tractat de Maastricht per a l’admissió.
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– En segon lloc, el Banc Central Europeu no ha d’estar obligat a fer interven-

cions il·limitades en els mercats de divises a fi de donar suport al tipus de

canvi de monedes exteriors en declivi.Voluntàriament sí que hi pot inter-

venir, però només de manera limitada i sense que ningú ho pugui antici-

par; és important que les autoritats nacionals no afluixin en els seus es-

forços per la convergència, i és desitjable que l’especulació en el mercat

de divises comporti el risc de pèrdua inherent a aquest tipus d’activitat.

Obligacions d’intervenció il·limitada contra les forces del mercat consti-

tuirien una invitació a l’especulació (sense risc) i comportarien greus

perills inflacionaris per a la zona de l’euro, la qual cosa faria extremament

difícil que el Banc Central Europeu pogués guanyar-se la reputació que

tant necessitarà.

– Els països no partícips de l’àrea monetària comuna són els únics respon-

sables de la cotització de les seves monedes. Són ells els que han d’aplicar

les polítiques econòmiques adequades per contenir la inflació i reduir

desequilibris fiscals. És així com demostrarien que es prenen seriosament

el compromís de convergir. Cas que els costos i els preus es disparin en

aquests països, caldrà realinear les paritats, és a dir, devaluar la moneda en

qüestió enfront de l’euro al més aviat possible. El Banc Central Europeu

hauria de tenir el dret d’exigir aquesta realineació; si el Consell Europeu

de Ministres d’Economia i Finances no fes cas d’aquesta demanda, el Banc

podria publicar-la i informar així els mercats financers. D’aquesta manera,

una «politització dels tipus de canvi», com ha passat repetidament dins

l’SME (i com van evidenciar de manera virulenta les crisis de 1992 i 1993),

quedaria descartada.

Les preocupacions que regnen en alguns sectors polítics i econò-

mics, sobretot a França, davant l’eventualitat de devaluacions competitives

en països comunitaris no adherits a la moneda única i la consegüent distor-

sió en el mercat únic, han donat lloc a la proposta que s’establissin unes

paritats fixes entre les monedes excloses i l’euro.Aquesta proposta és molt

qüestionable, per dues raons: una és que un país que vulgui obtenir un
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avantatge competitiu per aquesta via posseeix els mitjans per fer-ho, ja que

pot embarcar-se en una política monetària excessivament expansionista i

provocar així la devaluació. L’altra raó és que probablement prevalgui el

desig de cooperació; és la via obligada perquè els països exclosos puguin

convergir al més aviat possible amb els països de l’àrea monetària comuna i

incorporar-s’hi.

El Banc Central Europeu ha de poder tenir la garantia que les taxes

de canvi de l’euro per les monedes nacionals són les correctes, és a dir, que

reflecteixen les dades macroeconòmiques fonamentals dels diversos països

partícips.Això és una condició necessària per poder estabilitzar l’euro. Un

problema seriós prové del fet que aquestes taxes no es poden anunciar

anticipadament, efectuat l’examen d’admissió a la moneda única, ja que

això podria provocar reaccions imprevisibles en els mercats financers.

Probablement, la fórmula més adequada seria anunciar el procediment que

s’aplicarà en el moment de néixer l’euro. Una possibilitat consistirà a pren-

dre com a base la mitjana de les cotitzacions registrades durant els dos

últims anys, fins i tot amb una major ponderació de les més antigues a fi de

contrarestar l’efecte d’una eventual manipulació canviària d’última hora

per part d’alguna autoritat monetària.També en aquest context, la clau resi-

deix en la credibilitat de les decisions que s’adoptin. Els bancs emissors

nacionals dels països designats per a la UME poden i han de contribuir-hi

mitjançant la coordinació de les seves polítiques monetàries mentre encara

les practiquin.

4. ¿Un pacte fiscal europeu per a l’estabilitat?

L’eficàcia del Banc Central Europeu dependrà en gran mesura del fet

que la política fiscal dels governs pugui ser compatible amb els objectius

d’estabilitat. Gairebé tots els països es troben atrapats en el parany dels

dèficits públics excessius: intenten reduir dèficits a base d’apujar els impos-

tos i les cotitzacions socials, la qual cosa deprimeix la demanda interna, de
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manera que les recaptacions fiscals decauen i la despesa pública (subsidi

d’atur) augmenta, i el dèficit, en comptes de disminuir, creix. Incórrer un

any darrera l’altre en uns dèficits públics elevats, i més quan es tracta de

dèficits de tipus estructural, crearia necessàriament conflictes amb la políti-

ca monetària comuna: o bé aquesta política es fa massa relaxant (i permet

la inflació) o bé es fa excessivament dura (i deprimeix l’activitat econòmi-

ca). I, en aquest últim cas, les coses podrien complicar-se encara més si els

països en crisi exerceixen pressions per poder obtenir transferències.

El problema fiscal és el front dèbil de tot el projecte de la UME.Això

és degut al fet que una falta de solidesa pressupostària rep un tractament

asimètric segons la fase d’integració monetària en què ens trobem: en la

fase actual, el país que incompleixi els requisits de convergència fiscals no

podrà incorporar-se a la unió. Existeix, doncs, una dura sanció: la no admis-

sió (sempre en el supòsit d’una aplicació estricta dels criteris assenyalats).

La situació canvia fonamentalment a la tercera fase. Un cop constituïda la

UME, la política fiscal continuarà en mans dels governs nacionals. Però

aquests governs ja no disposaran del monopoli estatal sobre els diners. Per

tant, quedarà descartat l’«impost inflacionari» com a recurs de l’Estat per

reduir la càrrega real del seu deute. En aquestes circumstàncies, uns com-

portaments inadequats d’un govern poden tenir efectes no desitjats per a

altres països membres i per a l’àrea monetària comuna. És cert que el Trac-

tat de Maastricht conté una clàusula de no-rescat i prohibeix explícitament

que el futur Banc Central Europeu concedeixi crèdits als governs per finan-

çar dèficits públics.També és cert que preveu un mecanisme de sancions

(fins i tot multes) en el cas que un govern mostri una falta de solidesa pres-

supostària. Però el mecanisme de sancions és molt complex, i es presta a

demores i a interpretacions polítiques; a més, les decisions sobre sancions

requereixen l’aprovació per part d’una majoria qualificada d’Estats mem-

bres, amb la qual cosa una minoria pot impedir-les, a part que el Consell de

Ministres només pot actuar si la Comissió Europea presenta un informe

sobre l’existència d’un desequilibri fiscal en el país en qüestió. I, a banda de
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tot això, el Tractat no preveu l’expulsió d’un país que incompleixi el deure

de la solidesa fiscal. És improbable, doncs, que els mercats es creguin que

s’aplicaran realment mesures disciplinàries; més aviat pensaran que els

altres països prestarien ajuda al soci que tingui dificultats. La conseqüència

la pagarien tots: més inflació, tipus d’interès més alts i devaluació de l’euro,

amb la pèrdua que això comporta en termes de renda real.

Per tant, és indispensable que els països que vulguin incorporar-se a

la UME equilibrin al més aviat possible els seus comptes pressupostaris.

Això significa eliminar el dèficit públic i fer-ho preferentment per la via del

control i del retall de la despesa consumptiva (retribucions al personal, sub-

vencions, prestacions socials) i evitar al màxim els augments d’impostos

que desincentivin l’estalvi i la inversió. L’ajust pressupostari no s’aconse-

guirà amb enginyeria comptable, per molt imaginativa que sigui, ni tampoc

mitjançant manipulacions estadístiques, per molt o per poc que es vulguin

dissimular, ja que això no faria altra cosa que traslladar el dèficit públic

actual a exercicis futurs. L’ajust només s’aconseguirà amb un estalvi autèn-

tic i permanent. És evident que qualsevol programa seriós de sanejament

de les finances públiques (inclosa la Seguretat Social) és impopular i afecta

un gran nombre d’interessos creats, per la qual cosa els sindicats i altres

grups d’interès no dubtaran a l’hora de resistir-s’hi ferotgement (i no tan

sols a França). I, si els polítics no tenen prou coratge i es fan enrera, els pro-

jectes de consolidació pressupostària i de reforma de l’estat del benestar

quedaran reduïts a ben poca cosa.

Per això era convenient complementar el Tractat de Maastricht amb

un conveni fiscal. Des de la Cimera de Madrid es parlava d’un «Pacte per a

l’Estabilitat»; a la Cimera Europea de Dublín, a finals de 1996, s’ha arribat a

un acord: és positiu que –en principi– ara tots els països reconeguin que

un dèficit públic per sobre del 3% del PIB no seria sostenible a la llarga. La

Comissió Europea i l’Ecofin vigilaran més de prop l’evolució pressupostà-

ria.També s’han especificat els imports de les sancions.Ara bé (i això és la

part negativa), aquest seguiment no tindrà necessàriament conseqüències



concretes. De fet, un país podrà incórrer en dèficits més grans en cas d’una

acusada recessió econòmica (descens del PIB real en 0,75% o més en un

any), sense haver de témer la imposició de sancions. I en cap cas (fins i tot

en el d’una recessió lleu amb un retrocés del PIB per menys de 0,75%) no

hi haurà un automatisme en les sancions, sinó sempre un procés de deci-

sions polítiques entremig. El fet que el «pacte de l’estabilitat» de Dublín s’a-

nomeni ara «pacte d’estabilitat i de creixement», èxit de pressions france-

ses, és un toc d’atenció, obre les portes a qualsevol dels governs (també

podria ser l’alemany) per incrementar desmesuradament la despesa

al·legant la voluntat de fomentar l’ocupació (si bé tots sabem que les recep-

tes keynesianes no ens porten gaire lluny). I amb això entraríem en el camí

de la inflació, sense crear més llocs de treball.

Per poder convèncer els mercats financers de la serietat del com-

promís contret, seria convenient que els països contractants adaptessin la

seva pròpia Constitució incorporant-hi els criteris fiscals de convergència

com a vinculants per a la política pressupostària nacional. Idealment, la

norma hauria de ser que el dèficit públic anual no excedís la inversió públi-

ca, suposant que aquesta inversió es fa per ampliar, modernitzar i conservar

infraestructures i equipaments bàsics, cosa que en principi repercuteix

positivament en l’evolució econòmica.

És clar que, tot i així, no es podria garantir de manera absoluta que

els governs i els parlaments mostressin disciplina pressupostària. La temp-

tació dels polítics de gastar més del compte és una constant en tots els sis-

temes democràtics, per la compra de vots que això permet (la teoria del

public choice ho explica perfectament). I, en períodes de debilitat conjun-

tural, sempre hi haurà pressions per fer política fiscal expansiva (les recep-

tes keynesianes continuen sent populars). En qualsevol cas, però, és desitja-

ble fer tots els possibles per minimitzar aquests riscos. El resultat seria un

augment de la credibilitat de l’euro, cosa que es traduiria en uns tipus d’in-

terès més baixos i en un tipus de canvi raonablement estable davant del

dòlar i del ien (i d’altres monedes importants). En última instància, el pacte
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fins i tot atorgaria credibilitat al compromís que ja han adquirit diversos

governs d’aplicar polítiques econòmiques per la via de l’oferta, a fi que les

economies creixin amb dinamisme, sense tensions inflacionàries i amb una

capacitat suficient per generar llocs de treball. Amb un dèficit públic sota

control, l’Estat deixaria d’incrementar contínuament la pressió fiscal; la

podria reduir, igual que la seva participació en el PIB, i d’aquesta manera

ampliaria el camp d’activitat per a la iniciativa privada.

5. Augmentar la flexibilitat en el mercat laboral

A banda de la convergència nominal, també s’ha d’aconseguir enca-

ra una major convergència real; és a dir, un apropament en els nivells de

desenvolupament econòmic i de productivitat. Sobre aquest aspecte el

Tractat de Maastricht no es pronuncia explícitament, però sí indirectament,

ja que preveu ajuts financers procedents dels fons de cohesió per als paï-

sos amb una renda per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària

(Espanya és un d’aquests països).

Voler formar la UME amb països amb nivells de desenvolupament

massa distants seria un disbarat. La teoria de les àrees monetàries òptimes

explica que, no disposant d’un tipus de canvi l’ajust del qual pogués amor-

tir divergències reals entre les diferents regions i atenuar els efectes de xocs

exògens inesperats, els salaris han de ser molt flexibles o ha de ser molt ele-

vada la mobilitat geogràfica dels treballadors i del capital. La UE no com-

pleix cap d’aquestes dues condicions en la mesura suficient, per la qual

cosa es fan necessàries unes transferències des del països més avançats cap

als menys avançats. Però és il·lusori pensar que seria possible mobilitzar la

quantitat de recursos necessària.A Alemanya s’està fent des de la unificació

respecte a l’est, però es tracta de la reassignació de recursos dins una matei-

xa nació, on és més fàcil aconseguir el consens social per fer front a la pres-

sió tributària addicional. Però la UE no té un «poble europeu», i la solidaritat

de la població dels països pròspers amb les necessitats de finançament



dels altres té els seus límits.Tampoc no seria desitjable incrementar sense

més ni més els fons estructurals, perquè això distorsionaria el sistema d’in-

centius i, a més, perdurarien els desequilibris estructurals.

Per això és summament important que en el procés de convergèn-

cia cap a la UME es vagin suprimint les rigideses en els mercats laborals

nacionals (condició també imprescindible per a Espanya). Els mecanismes

d’ajust nominal davant de pèrdues eventuals de competitivitat només

podran funcionar en uns mercats amb flexibilitat dels salaris i de la resta de

condicions de treball, un cop hagi desaparegut el tipus de canvi com a ins-

trument corrector.

Dins la UME, els sindicats d’un país determinat que s’excedeixin en

les reivindicacions salarials no podran refiar-se que el futur Banc Central ali-

menti monetàriament l’augment del cost laboral; el Banc «queda lluny», i no

té per què sentir-se forçat a actuar en contra dels seus objectius pel simple

fet que en algun lloc de l’àrea monetària comuna es produeixi atur laboral,

fruit de la política salarial que s’hi hagi practicat. La conseqüència per als

sindicats, en els diferents països membres, és que la responsabilitat pels alts

nivells d’atur que ja tenen ara (per molt que alguns ho neguin) encara aug-

mentarà dins la UME. Hauran d’acceptar que en el mercat només poden

influir directament en el salari nominal. Centrant-se en el salari i incremen-

tant-lo excessivament, els sindicats satisfan els desitjos dels treballadors que

tinguin un lloc de treball en detriment d’aquells que per aquesta mateixa

raó perdin la feina, o en busquin i no en trobin. Però, si ho enfoquessin d’u-

na altra manera i acomodessin la política salarial a l’evolució de la producti-

vitat i a les condicions de mercat, contribuirien substancialment a millorar

les expectatives en el mercat de treball.Amb moderació salarial hi ha menys

inflació, amb menys inflació hi ha uns tipus d’interès més baixos, amb uns

tipus més baixos hi ha més inversions, incloses les inversions directes pro-

cedents d’altres països, i amb més inversions hi ha més oportunitats de tre-

ball. Països com Espanya podrien progressar en el camí cap a la convergèn-

cia real a nivells més elevats de desenvolupament.
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6. Davant la «quadratura del cercle»

El debat actual (en la política, en els sectors empresarials i sindicals,

en cercles acadèmics) se centra en la versemblança del calendari fixat a la

Cimera de Madrid per entrar a la tercera fase de la UME. Actualment, els

governs i la Comissió Europea no es cansen d’afirmar que la UME s’iniciarà

l’1 de gener de 1999, que els criteris de convergència s’aplicaran estricta-

ment i que s’espera que hi participarà un gran nombre de països. Després

de tot el que s’ha dit fins aquí, em sembla que ens trobem davant d’un pro-

blema d’inconsistència en la lògica, allò que podríem anomenar un «trile-

ma». Aquestes tres afirmacions no són compatibles entre elles, i alguna o

altra haurà de ser revocada: o es relaxen els criteris de convergència, o s’a-

jornen les dates, o només hi haurà una miniunió monetària.

Si no s’aconseguís la convergència econòmica entre un nombre sufi-

cient de països en els terminis previstos, el més raonable seria esperar, és a

dir, prolongar la segona fase més enllà de 1999 («parar el rellotge», com ja

ha passat més d’una vegada en el procés d’integració europea). No es trac-

taria de frustrar el projecte de la moneda única.Al contrari: l’ajornament es

faria d’una manera regulada, dins els terminis que preveu el mateix Tractat

de Maastricht; tots els Estats membres s’acollirien a la «regla d’excepció»

prevista per als que inicialment no hi participessin (article 109 K), de

manera que l’avaluació de la convergència podria tenir lloc dos anys més

tard, és a dir, durant el primer semestre de l’any 2000, i la UME s’iniciaria l’1

de gener del 2001. Les alternatives tenen els seus inconvenients:

– Si es relaxen els criteris de convergència de manera generosa perquè hi

puguin entrar molts països, el risc és que la UME neixi amb una mala

estrella: la de ser catalogada pels mercats financers com una unió amb

moneda dèbil. Si això es tradueix en una apreciació del dòlar, augmenta-

ran als Estats Units les pressions proteccionistes enfront d’exportacions

europees.A més, si els criteris es relaxen per a la primera convocatòria,

caldria fer-ho de la mateixa manera més endavant, quan pretenguin acce-
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dir a la moneda única els països no admesos inicialment. Però podria pas-

sar que els països ja participants exigissin, en el seu moment, el compli-

ment estricte dels criteris, si tinguessin motius per creure que perilla la

credibilitat de la política monetària comuna.

– Si, en canvi, s’apliquen els criteris de convergència amb rigor des de bon

principi, no hi haurà, en el millor dels casos, més que una miniunió. Si pas-

sa això, ben poc –o res– hi hauran guanyat els països de la UME en el sen-

tit de poder eliminar els efectes no desitjats de les fluctuacions dels tipus

de canvi reals, sobretot la pèrdua de competitivitat internacional deguda a

una devaluació real de les monedes que (de moment) n’estiguin excloses.

La indústria alemanya, per exemple, té por que es produeixin devalua-

cions competitives de la lira i la indústria francesa tem les devalucions de

la pesseta, si Itàlia i Espanya, respectivament, en queden excloses.

És evident que seria preferible no haver de triar entre aquestes tres

alternatives. Però, si cal fer-ho, la culpa serà dels polítics que òbviament no

es van prendre gaire seriosament allò que van firmar el desembre de 1991 i

no van afrontar amb determinació la tasca de consolidació pressupostària

que aleshores ja es presentava com a ineludible; simplement, van perdre un

temps molt valuós que ara els falta. El que cal evitar és que els governs, es-

pantats per la proximitat de la data de l’examen per a la primera convoca-

tòria, s’embarquin en un ajust pressupostari de curt termini i aplicat amb

un rigor extrem, sense comptar amb els possibles efectes negatius sobre

l’activitat econòmica.A l’opinió pública li podria semblar –erròniament, és

clar– que, sense Maastricht, els retalls en la despesa pública i en les presta-

cions socials serien evitables. El sanejament de les finances públiques és

una tasca molt delicada que exigeix tanta determinació com tenacitat, però

no un accionisme ad-hoc. Un ajust assenyat s’ha de centrar en els compo-

nents estructurals del dèficit (no en els conjunturals, que són transitoris).

Això crearia, entre els agents econòmics, unes expectatives positives pel

que fa a un descens dels tipus d’interès i dels impostos, cosa que impulsaria

l’activitat econòmica, sobretot la inversió (crowding-in), i més si aquesta
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consolidació pressupostària va acompanyada d’altres polítiques econòmi-

ques d’oferta (inclosa la desregulació dels mercats). Les economies europees

tornarien a encarrilar-se cap al creixement econòmic autosostingut.Aquest

és l’objectiu pel qual ha de guiar-se la política econòmica dels governs. I, si

això passa, no hi ha per què témer allò que s’afirma sovint: que plantejar

l’eventualitat d’un ajornament regulat induiria els governs a desistir dels seus

esforços per sanejar les finances públiques.

Ningú no sap com reaccionaran els mercats internacionals davant la

perspectiva d’un eventual ajornament de la data d’entrada en vigor de la

moneda única.Afirmar, com fan molts, que es produiria una forta apreciació

del marc alemany amb greus perills per a la competitivitat internacional de

les empreses i, en conseqüència, per a l’assoliment de ritmes de creixement

econòmic satisfactoris a tota la Comunitat, és simplement una conjectura, i

a més exagerada. Els mercats financers no es comporten tan irracionalment

que ignorin de manera persistent les dades fonamentals d’una economia. I,

per a Alemanya, aquestes dades no haurien canviat, ni molt menys millorat,

pel simple fet d’ajornar l’entrada en vigor de la moneda única. El risc d’a-

tacs especulatius contra determinades divises no és menor, en el cas de

voler realitzar la UME precipitadament, basant-se en una decisió política

merament voluntarista, que el que comportaria el fet de forjar la convergèn-

cia de manera ostensible i concloent. Els mercats financers tenen una «me-

mòria d’elefant» i no es deixarien enlluernar per unes bones dades macro-

econòmiques en un moment determinat, sinó que tindrien en compte la

qualitat de la política de convergència realitzada en el passat; si consideres-

sin que els governs no respecten l’anàlisi econòmica i es deixen temptar

pel maquillatge de xifres per amagar els problemes, probablement causa-

rien unes turbulències que fins i tot podrien enterrar tot el projecte mone-

tari. El futur de la Unió Europea no perilla si es tarda més temps a aconse-

guir la UME; però sí que perilla, en canvi, si els polítics fan un salt en el

buit. La història demostra que les diverses unions monetàries que hi ha

hagut entre diferents països des del segle passat s’han esfondrat tard o



d’hora per falta de convergència, sobretot en matèria fiscal. I, en el futur, la

història no avaluarà la UME per la data en què va entrar en vigor, sinó pel

seu bon (o mal) funcionament.

Ara bé, si per «raons polítiques» s’ha de mantenir a ultrança la data

de l’1 de gener de 1999, seria aconsellable acordar, com més aviat millor, la

manera de flexibilitzar els criteris de convergència. No és bo esperar fins al

1998, quan calgui prendre la decisió clau, perquè els mercats continuarien

amb la càrrega d’una incertesa innecessària i problemàtica i perquè la ten-

sió a nivell polític augmentaria molt.Abans d’arribar a l’examen d’entrada,

els governs han d’haver concretat com entenen les excepcions del Tractat

de Maastricht referents als dos criteris fiscals i com pensen abordar el crite-

ri del tipus de canvi. No cal dir que el criteri sobre el nivell de preus no

admet lectures permissives, atès el rang elevat, de fet amb caràcter constitu-

cional, que el Tractat atorga a l’objectiu de l’estabilitat monetària.

Fets aquests advertiments, i a manera de conclusió, es pot vaticinar

que finalment hi haurà moneda única dins la Unió Europea. La probabilitat

que això passi l’1 de gener de 1999 és l’opinió del analistes (a Alemanya) en

una majoria del 70%; pensen que després de tanta preparació tècnica s’ha

superat un punt sense retorn, i que a l’hora de determinar els països que

hagin d’iniciar la UME se suavitzaran, sense passar-se en la tolerància, els

requisits establerts en el Tractat de Maastricht, concretament els fiscals, el

compliment posterior dels quals l’imposaria el pacte de l’estabilitat. A més,

una acceleració de l’expansió conjuntural de les economies l’any vinent,

que molts experts donen per segura, alleujaria els problemes pressuposta-

ris. Hi ha, tanmateix, unanimitat en la previsió que es procedirà a dues (o

més) velocitats. El grup capdavanter («nucli dur») amb el qual la moneda

única obtindria, actualment, el major grau de credibilitat i respectabilitat es-

taria compost per set països:Alemanya, França, Àustria i el Benelux, a més

de Dinamarca si hi vol participar.Aquests països tenen en comú una bona

cultura d’estabilitat i un potencial econòmic alt, i podrien formar una cosa

així com una «àrea monetària òptima»; les rendibilitats dels bons de l’Estat
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(a deu anys) es troben molt a prop les unes de les altres, cosa que es pot in-

terpretar com un vot de confiança dels mercats financers en el sentit que

no esperen variacions dels tipus de canvi bilaterals.

Espanya ho tindrà difícil per ser admesa a la primera convocatòria,

atès el seu endarreriment en el procés de convergència. Les probabilitats

d’ingrés augmentarien si l’examen es decantés cap al seu component polí-

tic més pur.Aquest escenari (de «màniga ampla») preveu l’accés immediat

de la majoria dels països (Itàlia i Portugal inclosos). En qualsevol cas, les

autoritats competents espanyoles no han d’escatimar esforços seriosos per

contenir la inflació i consolidar les finances públiques, a fi de poder avan-

çar en el camí cap a la convergència nominal, sense desatendre, natural-

ment, les polítiques econòmiques (fonamentalment estructurals) necessà-

ries per millorar també la convergència real i acostar més del que s’ha

aconseguit fins ara els nivells de productivitat de l’economia espanyola i la

capacitat competitiva de les seves empreses a la mitjana dels socis centreu-

ropeus. Si es constitueix la UME, a Espanya, com a Estat membre de la UE, li

convé adherir-se a la moneda única com més aviat millor. No hi guanyaria

gran cosa si se’n quedés (indefinidament) fora. Ni tan sols la possibilitat de

les devaluacions competitives té cap virtut a termini mitjà, ja que la contra-

partida seria un augment de la inflació i, en conseqüència, una pèrdua de

benestar. En canvi, ser partícip de la UME significa, si tot surt bé, participar

en una zona d’estabilitat que donarà suport a un mercat financer i real de

gran pes en l’economia mundial, cada cop més globalitzada. Ara bé, inde-

pendentment de si Espanya és dins o fora d’aquesta nova àrea monetària, el

repte de modernitzar l’economia continuarà sent seriós i transcendental.
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1. Introducció

El propòsit d’aquest article és aclarir i alimentar el debat sobre els

costos i beneficis de la moneda única per a Espanya, mitjançant l’examen

crític dels principals arguments que s’addueixen per desaconsellar la parti-

cipació del nostre país en aquesta moneda comuna europea.

(*) Aquest article desenvolupa i amplia una primera aproximació de l’autor a l’anàlisi d’aquest debat publicada a la
revista Economistas, núm. 72 (1996).

V. Una guia bàsica per al debat 
sobre els costos i beneficis 

de la moneda única per a Espanya(*)

(Pseudoarguments contra 
la moneda única)

José Luis Feito

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Tècnic

Comercial i Economista de l’Estat. Ambaixador en cap de

la Delegació Permanent d’Espanya davant l’OCDE.Ha ocu-

pat diversos càrrecs al Ministeri d’Economia i Hisenda, al

Banc d’Espanya, al Fons Monetari Internacional i al Ban-

co de Inversión AB Asesores, S.A.Ha estat membre del Grup

Nacional d’Experts en l’Anàlisi i Seguiment de l’Economia

Espanyola i patró i conseller de diverses institucions do-

cents públiques i privades.Autor de nombroses publicacions

sobre temes monetaris i financers i sobre anàlisi econòmi-

ca de l’Estat del benestar.



L’objectiu d’accedir a la moneda única al més aviat possible és com-

partit gairebé per tots els partits polítics, així com per la majoria de sindi-

cats i organitzacions empresarials. Si els principals vehicles d’articulació de

l’opinió pública i els interessos organitzats d’un país estan d’acord amb una

determinada opció de política econòmica, obrir o continuar el debat sobre

els costos i beneficis d’aquesta opció pot semblar un exercici de poca utili-

tat pràctica i de menor rellevància política.Tot indica, a més, que Espanya

estarà entre els primers països que accedeixin a la moneda única o, en el

pitjor dels casos, s’hi incorporaria un o dos anys més tard.Al meu entendre,

però, la importància política i social d’intensificar el debat no tan sols no

amaina sinó que creix amb l’entrada de la pesseta en la moneda única. Si,

almenys en els cercles polítics i professionals responsables de guiar l’opi-

nió pública en matèries que no són de fàcil comprensió, no s’entenen bé

les diferències entre el funcionament de l’economia espanyola en un règim

de tipus de canvi variables i amb tipus de canvi irrevocablement fixos, si

s’exageren o es minimitzen indegudament aquestes diferències, es corre el

risc que tots els mals o tots els beneficis que poguessin sobrevenir al nostre

país després de 1999 s’imputin a la moneda única.

El judici popular sobre la moneda única estarà inevitablement con-

dicionat per la situació conjuntural de l’economia espanyola durant els pri-

mers anys de vida de l’euro: si són anys de creixement s’imputaran totes les

nostres fortunes al fet d’estar dins de la moneda única, si són anys difícils

també es donarà la culpa de tot a la moneda única. Precisament per això és

essencial, recorrent a la retòrica evangèlica, fer un exercici de distribució de

responsabilitats i distingir entre el que concerneix al Cèsar i a la Divina

Providència. És especialment important, al meu parer, segregar amb la

major precisió possible els riscos que la moneda única afegeix al funciona-

ment de l’economia espanyola dels riscos que són inherents a les deficièn-

cies d’una sèrie d’institucions econòmiques del nostre país.

Al llarg de tot el treball, s’ha intentat limitar la discussió als argu-

ments més rellevants esgrimits en el debat. Igualment es fa un esforç per
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concentrar-se en l’anàlisi de dades i de relacions teòriques de major poder

explicatiu per avaluar els arguments considerats, fugint tant com es pugui

de les citacions teòriques i de les anàlisis empíriques que puguin distreure

l’atenció de molts lectors de les principals qüestions en litigi. Espero que

aquests esforços no s’hagin fet a costa de perdre rigor en el raonament 

teòric, ni que s’hagi deixat sense analitzar cap argument digne de consi-

deració.

2. «El disseny de la Unió Monetària Europea obeeix
a consideracions polítiques i no econòmiques»

Amb aquesta sentència, que suposadament bandeja la racionalitat

econòmica del projecte d’Unió Monetària Europea, comencen o acaben

moltes de les anàlisis contràries a la moneda única. La veritat o falsedat d’a-

questa proposició, però, no ens diu necessàriament res de dolent ni de bo

sobre la bondat del projecte esmentat.

Qualsevol projecte o decisió econòmica de conseqüències visibles i

importants per a tota la societat sempre s’ha supeditat a consideracions

polítiques i molt especialment les qüestions relatives a la moneda, l’origen i

les vicissituds de la qual estan tan estretament vinculats a les fortunes del

Sobirà. Que siguin primordialment els impulsos polítics els que determinin

una decisió econòmica no comporta necessàriament que aquesta decisió

sigui equivocada, o que sigui més costosa que una altra decisió alternativa

recomanada fonamentalment per raons econòmiques. En algunes ocasions,

l’anàlisi política i l’anàlisi econòmica poden coincidir i recomanar la matei-

xa decisió. En d’altres, la informació disponible sobre els diferents perfils

temporals dels costos i beneficis associats amb cada una de les alternatives

en litigi no permet arribar a una conclusió taxativa basada exclusivament

en l’anàlisi econòmica. Per descomptat, també pot passar –no ha estat infre-

qüent– que tant els càlculs polítics com els econòmics per aprovar o rebut-

jar un determinat projecte que finalment es posi en pràctica no siguin des-



prés avalats per l’esdevenir històric, de manera que els èxits o fracassos

potencials que teòricament haurien de caracteritzar la materialització d’a-

quest projecte es converteixin en tot el contrari, ja sigui per deficiències

de l’anàlisi prèvia o per l’aparició de desenvolupaments imprevistos quan

es va haver d’adoptar la decisió corresponent.

L’interessant per a un economista és fer una anàlisi econòmica al

més completa possible de l’opció considerada, independentment que la

decisió provingui d’una esfera de raonament o d’una altra. És evident que

l’ànim que ha impulsat la Unió Monetària Europea al llarg d’aquests últims

anys procedeix essencialment de la intensificació del projecte d’integració

política dels països europeus que ha tingut lloc durant aquest període. Però

això ni qüestiona ni assegura l’èxit de la Unió Monetària. La moneda única

pot ser positiva per al futur econòmic de molts països europeus o pot no

ser-ho (també pot ser insignificant), però cap d’aquests judicis no es pot

emparar en l’origen polític del projecte. Els qui desqualifiquen la moneda

única perquè simplement no volen que sigui el ressort d’una Europa més

integrada políticament no haurien de fugir de l’argumentació econòmica

sobre els mèrits intrínsecs del projecte, de la mateixa manera que tampoc

no ho poden fer els qui creuen que aquest projecte es justifica únicament

si permet sustentar la unió política europea. Quan s’entra en el debat

econòmic sobre els costos i beneficis de la Unió Monetària, aquests s’han

d’abandonar «a priori». Per altra banda, tant els que temen com els que

anhelen una moneda única per raons polítiques potser exageren l’impacte

d’aquest projecte monetari en la construcció d’una Europa supranacional.

Els primers han de recordar que el règim monetari més semblant a la

moneda única que registra la història (semblant però, certament, no idèn-

tic) és el patró or, i durant la vigència d’aquest règim, Europa va viure tant

etapes d’integració com de desintegració política. Els segons, els que anhe-

len la moneda única perquè pensen que potenciarà un tipus d’Estat federal

europeu, han d’admetre que si el projecte de moneda única no està ben

fonamentat econòmicament hi hauria altres esquemes monetaris més efi-
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cients per poder, almenys, preservar la possibilitat d’aconseguir els seus

objectius.

3. «La moneda única impedirà que el creixement
econòmic d’Espanya pugui superar 
el d’Alemanya»

Expressat en aquests termes o en altres de semblants, hi ha un

temor que la fixació irrevocable del tipus de canvi de la pesseta enfront del

marc i d’altres monedes de països econòmicament més avançats que el nos-

tre fixi també definitivament el nostre lloc en l’escalafó de la renda per

capita i del progrés relatiu dels països europeus. Els símils que equiparen la

dissolució de la pesseta en la moneda única amb «ficar-se en una ratera» o

«ficar-se al llit amb un goril·la», utilitzats reiteradament per alguns empresa-

ris i economistes, delaten clarament aquest temor.

La història econòmica del nostre país i d’altres països occidentals,

però, no justifica aquests temors. Dit d’una altra manera, no hi ha cap

evidència substantiva que indiqui que un règim de tipus de canvi fixos

imposi als països participants una distribució de ritmes de creixement

econòmic a llarg termini menys dispersa que la induïda per un règim de

tipus de canvi variables. En canvi, es pot citar l’evidència casual però vigo-

rosa de països, entre ells Espanya, que durant períodes dilatats van créixer

molt més ràpidament que altres països que operen en un règim de tipus de

canvi fixos, així com de regions que van créixer més ràpidament que altres

dins un mateix país.També es poden trobar episodis igualment dilatats de

flotació canviària en els quals molts països, entre ells Espanya, no han

sobrepassat el creixement mitjà del conjunt de països participants en

aquest règim.

Abans de continuar desenvolupant aquest raonament, convé fer un

aclariment que es repetirà en altres parts de l’article perquè és essencial

per no viciar l’argumentació. No s’ha de confondre un règim de tipus de



canvis fixos (o fixos i excepcionalment ajustables), com és el cas del patró

or, del règim de Bretton Woods o de l’SME, amb l’establiment voluntari per

part de les autoritats d’un país d’objectius per limitar més o menys la varia-

ció del seu tipus de canvi. La diferència fonamental recolza en el fet que en

el primer cas les autoritats normalment no poden, encara que vulguin, va-

riar unilateralment la paritat acordada en el patró de canvis fixos, mentre

que en el segon cas sí que poden. En el cas d’un règim de flotació canvià-

ria, encara que les autoritats estableixin objectius per al tipus de canvi, sem-

pre és possible deixar, momentàniament o durant algun temps, que les

pressions del mercat apreciïn o depreciïn el tipus de canvi i el situïn fora de

la banda que constitueix l’objectiu de les autoritats. La mera existència d’a-

questa possibilitat altera la naturalesa de les expectatives, i amb això el fun-

cionament del règim de canvis variables respecte al que passaria amb tipus

de canvi fixos (encara que en el règim de flotació canviària les autoritats

decidissin intervenir contínuament en el mercat de divises per situar el

tipus de canvi dins un interval determinat). En el mercat de divises, la inten-

sitat de l’especulació és proporcional a la diferència entre el tipus de canvi

existent en un moment determinat i el nivell al qual aquest tipus de canvi po-

dria arribar sense intervenció, segons els participants en el mercat, un nivell

que no té límit definit en el cas d’un règim de canvis variables.Això implica

que, si en un règim de tipus de canvi flexibles les autoritats volen frenar

una apreciació (depreciació) imposada per les forces del mercat, haurien

de suportar una expansió (contracció) de liquidesa superior a la que es

produiria amb tipus de canvi fixos, i aquesta expansió (contracció) acabaria

provocant una apreciació (depreciació) real superior a la que es registraria

amb tipus de canvi fixos en les mateixes circumstàncies. És a dir, quan hi ha

la possibilitat de variar el tipus de canvi nominal, per exemple, quan el mer-

cat aposta per una apreciació, les autoritats poden intervenir per fixar el

tipus de canvi nominal i impedir l’apreciació nominal. Ara bé, no podran

esterilitzar completament les conseqüències monetàries d’aquesta interven-

ció i, per tant, no podran impedir l’apreciació del tipus de canvi real que es

produiria per la via d’un augment del diferencial d’inflació. En altres epí-
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grafs d’aquest treball s’il·lustrarà més detalladament aquesta diferència

entre un règim de tipus de canvi fixos i un de canvis variables.

Tornant a les relacions entre règim canviari i desenvolupament

econòmic a llarg termini, es poden assenyalar alguns fets per apaivagar els

temors d’aquells qui consideren que els tipus de canvi fixos imposen als

països menys rics el sostre de creixement econòmic aconseguit pels països

més rics. El primer exemple és el funcionament del patró or durant el segle

XIX, que no va impedir el progrés continu relatiu de França i d’Alemanya en-

front d’Anglaterra, el país més ric durant aquell segle.També es pot citar el

període de Bretton Woods, entre 1950 i 1972, en el qual un règim de tipus

de canvi essencialment fixos no va impedir que el creixement econòmic

dels Estats Units fos àmpliament sobrepassat pel de la majoria de països

europeus. Curiosament, la nació europea de menor creixement durant

aquest període va ser el Regne Unit, el país que va registrar les devalua-

cions més grans del seu tipus de canvi durant la vigència del règim de

Bretton Woods. Efectivament, les devaluacions de la lliura esterlina el 1949

(un 30%) i el 1967 (un 16%) van ser les més acusades realitzades per un

país industrialitzat durant el règim esmentat. No obstant això, durant l’apo-

geu del règim de Bretton Woods en el període 1961-70, el Regne Unit va ser

el país industrialitzat que va registrar el creixement més baix del seu PIB:

un 2,9% mitjà anual enfront d’una mitjana del 4,8% en el conjunt dels paï-

sos europeus i d’un 3,8% als Estats Units (l’evidència de la dècada dels cin-

quanta dóna xifres semblants). La moneda única de cada país tampoc no ha

impedit que unes regions creixin molt més ràpidament que les altres, ni

que de vegades les regions més riques hagin retrocedit en l’escalafó de la

renda per capita territorial dins d’un país. A efectes il·lustratius, i limitant-

nos al cas d’Espanya, és suficient citar el cas d’Astúries o de Cantàbria, que

es trobaven entre les regions amb una renda per capita molt superior a la

mitjana de principis de segle i ara estan per sota de la mitjana, o el cas

d’Aragó, la Rioja i Balears, que actualment se situen molt per davant de la

posició que ocupaven fa cinc o sis dècades.



La comparació del creixement econòmic espanyol amb el d’Ale-

manya o amb el creixement mitjà dels 15 països actuals de la Unió Europea

durant el règim de tipus de canvi fixos de Bretton Woods i durant el perío-

de de tipus de canvi variables subsegüent tampoc no avala el pessimisme

sobre la influència del tipus de canvi fix en el nostre potencial de progrés

relatiu, sinó més aviat tot al contrari. El quadre 1 recull les dades rellevants

per efectuar aquesta comparació.

Potser convé assenyalar que les mesures de creixement econòmic

anual no canvien pràcticament gens si ampliem el període de tipus de can-

vi fixos fins al 1972 inclusivament, o si es considera que s’ha d’ampliar l’úl-

tim període de tipus de canvi variables incloent-hi les previsions oficials de

creixement del PIB per a 1996 i 1997 en els països considerats.

Del quadre 1 se’n pot inferir un missatge clar i exempt d’ambigüitat.

El missatge no és que els tipus de canvi fixos potencien el creixement

econòmic o que els tipus de canvi variables l’alenteixen. Les diferències

entre els ritmes de creixement econòmic a llarg termini en els períodes

considerats en el quadre 1 són degudes, sens dubte, al comportament dife-

rent en una època i en una altra dels factors que veritablement determinen

el desenvolupament econòmic, uns factors entre els quals no ocupa un lloc
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Quadre 1

CREIXEMENT DEL PIB REAL A ESPANYA I A ALTRES PAÏSOS EUROPEUS
(Xifres en percentatge)

Tipus de canvi fixos Tipus de canvi variables
Ø Ø Ø Ø

1961-70 1971-80 1981-90 1993-95

Espanya 7,3 3,5 3,0 1,3

Alemanya 4,4 2,7 2,2 1,6

UE 15 4,8 3,0 2,4 1,6

Nota: Ø creixement PIB real en mitjana anual en els períodes esmentats.
Font: European Economy, núm. 60, 1995, pàgina 114.
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destacat el règim canviari. En la meva opinió, el règim canviari és pràctica-

ment neutral respecte al procés de creixement a llarg termini, i en qualse-

vol cas, la seva influència és indirecta i està subjecta a l’operació d’un gran

nombre de variables psicològiques i polítiques. La influència del règim can-

viari sobre el creixement a llarg termini depèn essencialment de la incidèn-

cia que un o altre règim canviari puguin tenir sobre els hàbits de comporta-

ment dels individus i de les institucions de l’economia que són vitals per a

la prosperitat d’un país (la disciplina i el rigor en el treball, la qualitat del

sistema educatiu, la responsabilitat per afrontar les incerteses del futur mit-

jançant l’estalvi i l’esforç individual, l’eficiència amb què funcionin els mer-

cats de béns i de factors productius, la tecnologia, el vigor de l’esperit d’em-

presa i la consideració social de l’ànim de lucre, la capacitat del sistema

polític per disciplinar els comptes públics i proporcionar un context on

floreixin els esmentats comportaments individuals virtuosos, etc.).Això no

significa que el règim canviari no incideixi en la naturalesa dels cicles

econòmics, és a dir, en la major o menor amplitud i la major o menor inten-

sitat de les etapes expansives i recessives, aspecte que s’aborda en altres

epígrafs d’aquest article.

El missatge veritablement nítid que es pot extreure del quadre 1 és

que els tipus de canvi fixos no impedeixen que el nostre país pugui acon-

seguir, durant períodes dilatats, uns ritmes de creixement econòmic supe-

riors als d’Alemanya i dels principals països europeus. El missatge també es

pot expressar en negatiu: el règim de tipus de canvi variables no protegeix

el nostre país davant d’un debilitament dels ressorts del creixement econò-

mic i no impedeix, per tant, que es pugui arribar a congelar la nostra posi-

ció en l’escalafó europeu de renda per capita. Per als propòsits d’aquest

article no cal abordar l’anàlisi dels factors que frenen el nostre progrés

econòmic relatiu respecte als principals països europeus. L’important 

és constatar que la flexibilitat canviària no ha impedit que es produeixi 

una frenada del nostre avenç cap a la renda per capita mitjana europea.

Com també ho és assenyalar que, si es liberalitzessin els impulsos que pro-



pulsen el ritme de creixement econòmic a llarg termini, un règim de tipus

de canvi fixos com l’inherent a la moneda única no impediria un procés 

de creixement sensiblement més ràpid que el dels països europeus més

avançats.

4. «Espanya no hauria de prescindir de 
la possibilitat de variar el tipus de canvi»

Aquest és sens dubte un dels arguments més poderosos i esgrimits

més sovint en contra de la desaparició de la pesseta. Observem que no es

tracta d’aclarir si Europa constitueix o no una àrea monetària òptima. Del

que es tracta és de discutir si, un cop una sèrie de països europeus han de-

cidit adoptar una moneda comuna, desafiant o no les prescripcions de la

teoria de les àrees monetàries òptimes segons el que pensi cadascú, Espa-

nya també hauria de dissoldre la pesseta en aquesta moneda comuna i, per

tant, abandonar la possibilitat de variar el seu tipus de canvi enfront de la

divisa comuna d’aquells països.

Els partidaris de l’argument resumit a l’epígraf ho justifiquen habi-

tualment en els termes següents. Si Espanya sofreix una pertorbació que

debilita la seva economia més pronunciadament que la dels altres països

europeus, amb uns salaris reals espanyols rígids a la baixa i unes possibili-

tats molt limitades, per part dels treballadors espanyols, d’emigrar a altres

països europeus, augmentaria l’atur i la variació del tipus de canvi nominal

seria l’únic instrument que podria induir a un ajust a la baixa dels salaris

reals i promoure així la sortida de la crisi. Espanya, doncs –conclourien els

defensors d’aquest argument–, no forma una àrea monetària òptima amb el

nucli dels principals països europeus, i per tant no hauria d’abandonar la

pesseta perquè necessita preservar la possibilitat de devaluar el seu tipus

de canvi.

Aquest argument s’ha criticat habitualment assenyalant que l’exis-

tència de pertorbacions asimètriques en els països europeus, sobretot les
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pertorbacions de demanda agregada que són les més rellevants per a l’argu-

ment esmentat, ja que ningú sosté que els «shocks» d’oferta es puguin trac-

tar mitjançant devaluacions, és excepcional, i ho seria encara més sota la

moneda única; que les intenses relacions comercials intereuropees i l’elevat

comerç intraindustrial entre països europeus disminueixen l’eficàcia de les

variacions canviàries i en dificulten políticament la realització; i que la rigi-

desa a la baixa dels salaris reals no es trenca per la devaluació del tipus de

canvi nominal sinó per l’augment de l’atur generat per aquesta rigidesa

salarial. És a dir, l’augment de l’atur, que no seria atribuïble al tipus de canvi

fix sinó a la rigidesa a la baixa dels salaris reals, seria el veritable mecanisme

d’ajust que acaba doblegant els salaris reals; la devaluació, sens dubte, po-

dria intensificar la caiguda dels salaris reals, però només si l’augment de l’a-

tur ha estat suficientment elevat.Així, el procés d’ajust amb tipus de canvi

flexibles no diferiria en excés del que es produiria amb moneda única.

També caldria assenyalar que aquesta teoria, aplicada estrictament, qüestio-

naria la conveniència de tenir una moneda comuna a molts països, entre

ells Espanya. Com a curiositat intel·lectual, es podria afegir que els pares

fundadors d’aquesta teoria, Richard Mundell i Ronald McKinnon, conside-

ren que el món, o almenys el món industrialitzat, és una àrea monetària

òptima, ja que des de fa temps postulen una tornada a un règim de tipus de

canvi fixos. Efectivament, Mundell ha reclamat reiteradament la tornada al

patró or i McKinnon, un règim de tipus de canvi essencialment fixos entre

el marc, el ien i el dòlar. En altres paraules, la seva posició es podria resumir

dient que «el món no és una àrea monetària òptima tal com nosaltres la

definim, però no va funcionar malament durant els règims de tipus de canvi

fixos del patró or i de Bretton Woods».

Però no em vull estendre en la crítica de l’aplicació convencional de

la teoria de les àrees monetàries òptimes al debat de la moneda única.

Preferiria assenyalar alguns altres aspectes de l’argument de l’epígraf que

habitualment passen desapercebuts i que, al meu entendre, quan s’analitzen

adequadament, debiliten de manera considerable la posició dels qui es



basen en la teoria de les àrees monetàries òptimes per mantenir l’opció de

variar el tipus de canvi. El primer aspecte és que els anomenats «shocks»

asimètrics no tenen per què ser únicament pertorbacions negatives, inten-

ses i irreversibles, com suggereix tàcitament l’argument de l’epígraf. Els fac-

tors que de tant en tant perjudiquen de manera especial un país poden ser

transitoris, invertir-se i passar a afavorir-lo especialment.També hi pot haver

«shocks» asimètrics positius que el beneficiïn especialment davant d’altres

països de l’àrea monetària. El segon aspecte qüestionable és la visió del fun-

cionament dels tipus de canvi variables implícits en l’argument de les àrees

monetàries òptimes tal com s’exposa a l’epígraf.Aquesta visió concep tàci-

tament que les autoritats del país podran instrumentar l’ajust del tipus de

canvi en la quantia i en el moment precisos per compensar la pertorbació

asimètrica, i ignorar que la llibertat de moviments de capital pot generar

dinàmiques canviàries radicalment diferents de les previstes en aquesta teo-

ria. Per exemple, un país que per qualsevol causa es vegi especialment

beneficiat davant d’altres podria experimentar una apreciació brusca del

seu tipus de canvi real, per sobre del que podria estar justificat per aquests

factors especials, i a més, el seu tipus de canvi real podria continuar sobre-

valorat molt després que aquests factors haguessin deixat de produir els

seus efectes.També pot passar que els mercats provoquin una apreciació

intensa i duradora del tipus de canvi real en resposta a una combinació

errònia, però rendible a curt termini per als qui apostin per l’apreciació, de

polítiques econòmiques.

Les consideracions anteriors s’han d’il·lustrar amb l’experiència

espanyola. El passat és molt més dilatat que el futur immediat, de manera

que la freqüència relativa de «shocks» positius i negatius viscuts en el pas-

sat hauria de ser una guia raonable, almenys per a les etapes imminents del

futur. En altres paraules, ¿quins han estat els «shocks» asimètrics registrats a

Espanya al llarg dels últims vint anys de flotació canviària gairebé ininter-

rompuda, i quin paper ha jugat el tipus de canvi?
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Aquí, sens dubte, cadascú pot fer una llista personal de «shocks» asi-

mètrics perquè sempre hi haurà diferències sensibles en el comportament

dels paràmetres econòmics i socials de cada país. No obstant això, penso

que no és exagerat afirmar que no es detecta una preponderància de les

pertorbacions negatives. En qualsevol cas, d’ara endavant, i per analitzar el

cas més favorable als partidaris de la flotació canviària, em limitaré a exami-

nar la funció que va tenir el tipus de canvi davant de dos fenòmens que

sens dubte van tenir una especial incidència negativa sobre l’economia

espanyola: la transició política i els intensos moviments del preu del petro-

li. Entre 1976 i principis dels anys vuitanta, les incerteses i pressions deriva-

des de la transició política van constituir sens dubte una notable pertorba-

ció asimètrica; els intensos augments del preu del petroli també van afectar

l’economia espanyola amb una virulència més gran que a la major part de

les altres economies europees, per la nostra major dependència relativa del

cru importat. Per la mateixa raó, la consolidació de la democràcia i la inten-

sa baixada del preu del petroli que van tenir lloc cap a la meitat de la dèca-

da dels vuitanta, juntament amb l’entrada del nostre país a la Comunitat

Econòmica Europea, van constituir uns impulsos expansius singulars per a

la nostra economia, ja que no van tenir lloc o van ser de menor intensitat en

altres països europeus. ¿El règim de tipus de canvi flexible en el qual va

operar l’economia espanyola durant tot aquest període va contribuir a faci-

litar l’ajust davant d’aquests impulsos i pertorbacions, tal com postula la

teoria de les àrees monetàries òptimes? ¿El règim de canvis flexibles va

generar unes pertorbacions pròpies que van dificultar la consecució dels

equilibris de la nostra economia? En els epígrafs següents s’analitza la fun-

ció del règim canviari durant l’etapa expansiva anterior a la crisi dels anys

noranta, per la qual cosa em concentraré en l’anàlisi de l’etapa recessiva de

finals dels setanta i principis dels vuitanta.

Tothom qui conegui l’evolució de la nostra taxa d’atur haurà de con-

venir que la intensa utilització de la flexibilitat canviària, la contínua depre-

ciació nominal de la pesseta durant la major part de la segona meitat dels



setanta i durant la primera meitat dels vuitanta, no va servir ni per corregir

l’atur ni tan sols per impedir-ne el fort creixement. El quadre 2 recull les

dades d’atur i de creixement econòmic a Espanya i a la resta de països de la

Unió Europea durant l’etapa recessiva de referència (1977-1984).

La intensa devaluació del tipus de canvi nominal durant la major

part del període de referència no va permetre que la nostra economia

afrontés les pertorbacions asimètriques d’aquells anys sense que es produís

un profund deteriorament del nostre creixement relatiu en relació amb el

d’altres països europeus i una explosió de la taxa d’atur. Recordeu (vegeu

quadre 1) que, fins al 1976, el creixement de la nostra economia era aproxi-

madament més d’un 50% superior al creixement mitjà dels altres països

europeus, i que la nostra taxa d’atur era, fins al 1975, similar a la mitjana

europea.
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Quadre 2

CREIXEMENT ECONÒMIC, ATUR I FLEXIBILITAT CANVIÀRIA

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1977-85
Ø

Espanya

PIB (a) 3,3 2,8 1,5 0,0 1,3 –0,2 1,6 2,2 1,5 2,6 1,4

Taxa d’atur 4,9 5,3 7,1 8,8 11,6 14,4 16,3 17,5 20,3 21,6

Tipus de canvi

nominal (b) 124 108 98 107 100 90 84 70 68 67

Tipus de canvi

real (c) 85 85 86 98 94 98 91 81 84 84

UE 15

PIB (a) 4,5 2,7 3,0 3,6 1,4 0,1 0,9 1,7 2,3 2,5 2,0

Taxa d’atur 4,5 4,9 5,1 5,3 5,8 7,4 8,6 9,1 9,7 10,0

Tipus de canvi

nominal (b) 93 91 90 97 100 82 78 67 60 59

Notes: (a) Percentatge de creixement mitjà anual en termes reals.
(b) Indicador del tipus de canvi efectiu nominal en relació amb els 19 països més industrialitzats (un valor

superior indica una apreciació). S’han eliminat decimals sense arrodonir (1980 = 100).
(c) Indicador de tipus de canvi real mesurat per preus de consum relatius respecte a l’OCDE.

Font: European Economy, núm. 60, 1995, excepte les dades de tipus de canvi real (sèries Banc d’Espanya, 1990 = 100).
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El raonament anterior no pretén suggerir que si la transició política

i els «shocks» del petroli s’haguessin produït en el context d’una moneda

única europea el comportament de la nostra economia en relació amb la

mitjana europea hauria estat millor. Però és difícil defensar que, en un règim

de moneda única europea, el nostre futur econòmic en el període de

referència hauria estat encara pitjor del que va ser. Sobretot si tenim en

compte que bona part de les intenses depreciacions del tipus de canvi

nominal durant aquells anys es van perdre en intensos augments del nostre

diferencial d’inflació davant la resta dels països europeus, com es pot com-

provar per l’evolució de l’indicador del tipus de canvi real en el quadre 2.A

més, aquest argument és potser encara més important que l’anterior per

avalar la hipòtesi que amb uns tipus de canvi irrevocablement fixos les

coses no haurien anat pitjor, la dinàmica pròpia dels canvis flexibles va per-

metre una intensa apreciació del tipus de canvi nominal i real de la pesseta

a finals dels anys setanta.Aquesta pronunciada apreciació va ser el resultat

d’aplicar una política monetària antiinflacionista combinada amb una polí-

tica fiscal fortament expansiva en presència de potents distorsions en el

mercat de treball, una mescla explosiva que es repetiria a la segona meitat

dels anys vuitanta. Com sosté la teoria dels tipus de canvi flexibles, quan es

produeix una sobrevaloració del tipus de canvi real, aquesta sobrevaloració

tendeix a mantenir-se durant períodes dilatats. Com es pot observar en el

quadre 2, després de la intensa sobrevaloració del tipus de canvi real pro-

duïda el 1979, els nivells de competitivitat prèviament existents no es recu-

peren fins al 1983.

La peculiar concepció d’un tipus de canvi que es mou en el mo-

ment adequat i en la direcció correcta és, potser, la debilitat més important

que minva la rellevància de la teoria de les àrees monetàries òptimes per

guiar la política econòmica. A causa, sens dubte, del fet que quan es va

desenvolupar aquesta teoria no es comptava amb experiència suficient

sobre el funcionament d’un règim de tipus de canvi flexibles amb plena lli-

bertat de moviments de capital, les seves proposicions de política econòmi-



ca conceben un moviment òptim dels tipus de canvi que dista molt de veri-

ficar-se en el món real. Quan es deixa oberta la possibilitat de variar el tipus

de canvi, no s’ha de pensar que aquesta possibilitat només existeix per

devaluar i accelerar l’ajust d’una economia que suporta una deficiència de

demanda més intensa que d’altres, un ajust, per altra banda, que amb salaris

reals rígids a la baixa sempre comportarà un augment de l’atur sigui quin

sigui el règim canviari. S’ha de reconèixer que aquesta possibilitat de varia-

ció canviària conduirà també a episodis d’overshooting del tipus de canvi

real i a intenses apreciacions del tipus de canvi real, i això l’allunyarà del

seu nivell d’equilibri, sigui quin sigui, per períodes dilatats de temps, de

manera que introduirà distorsions més aparatoses en el sistema econòmic

que les que pugui contribuir a pal·liar per altres vies.

5. «La recessió de l’economia espanyola el 1993
s’hauria evitat si la pesseta no hagués entrat 
a l’SME»

Això és un mite que s’ha instal·lat fermament en la memòria col·lec-

tiva de la nostra història econòmica recent. Durant els anys 1992 i 1993, l’e-

conomia espanyola va experimentar una caiguda anual mitjana del PIB del

0,5%, la recessió més intensa de la nostra història des de 1960. Sens dubte,

un dels factors que van desencadenar aquesta recessió va ser l’excessiva

apreciació del tipus de canvi real de la pesseta.Ara bé, el mateix fet que la

pesseta estigués excessivament sobrevalorada a principis dels anys noranta,

el fet que la pesseta estigués sobrevalorada en entrar a l’SME, demostra que

el procés de sobrevaloració es va haver de produir abans de l’entrada en el

règim canviari de l’SME. Així doncs, si el 1989 la pesseta va entrar en un

règim de tipus de canvi fixos a una paritat sobrevalorada, les causes d’a-

questa sobrevaloració s’han de buscar en el que va passar durant el període

anterior a aquesta decisió.
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Efectivament, la major part de la gran pèrdua de competitivitat de la

nostra economia entre 1986, any en què s’inicia l’apreciació del tipus de

canvi real, i 1992, any en què s’inicia la depreciació, es produeix abans de

l’entrada de la pesseta en el mecanisme canviari de l’SME (juny de 1989).

En el quadre 3 es resumeix l’evolució del tipus de canvi efectiu real de la

pesseta davant dels països de la Unió Europea (UE).

Com posen en relleu les dades del quadre 3, més d’un 70% de l’apre-

ciació del tipus de canvi real durant el període 1986-91 es produeix abans

d’entrar a l’SME. En els dos primers anys complets de funcionament de la

pesseta dins el règim de tipus de canvi relativament fixos de l’SME, el 1990 i

1991, es desaccelera considerablement la velocitat d’apreciació del tipus de

canvi real que s’estava produint des de 1986. I, més important encara que

aquests fets per rebatre l’argument que ens ocupa: la pesseta s’hauria apre-

ciat molt més en termes nominals, i una mica més en termes reals, si no

hagués entrat en el mecanisme canviari de l’SME. L’evidència principal a

favor d’aquesta afirmació és el quadre 4, que mostra la forta acumulació de

reserves centrals per part del Banc d’Espanya en el període de referència,

prova inequívoca d’intervencions massives en els mercats de divises per

frenar l’apreciació de la pesseta en aquells anys. Recordem que la pesseta

va estar situada en el límit superior de la banda de flotació permesa per

Quadre 3

L’APRECIACIÓ DEL TIPUS DE CANVI REAL DE LA PESSETA

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Índex de tipus de canvi efectiu

real davant la UE (1990 = 100) 85,6 85,9 86 90,5 97,3 100 102,1 101,4

Apreciació del tipus de canvi real acumulada en el període 1986-91: 17,8%

Apreciació del tipus de canvi real acumulada en el període 1986-89: 13,6%

Nota: La sèrie de tipus de canvi real utilitza les taxes d’inflació relatives per deflactar el tipus de canvi nominal.
Font: Banc d’Espanya, informe anual (1994) i Síntesi d’Indicadors Econòmics (Ministeri d’Economia i Hisenda).



l’SME durant els dos anys següents a la seva entrada en aquest mecanisme

canviari.

Els augments de les reserves centrals de divises durant aquests anys

deixen sense contingut un altre tòpic macroeconòmic sobre la nostra expe-

riència en el règim de tipus de canvi fixos de l’SME. Es tracta de la visió

segons la qual l’alt nivell aconseguit pels tipus d’interès nominals i reals al

nostre país durant aquells anys va ser propiciat per la necessitat de complir

els nostres compromisos canviaris dins l’SME. Si l’únic objectiu de la políti-

ca monetària hagués estat mantenir la pesseta dins del seu marge d’oscil·la-

ció al si de l’SME, no calia que els tipus d’interès haguessin pujat tant ni

s’haguessin mantingut tan elevats durant tant de temps, com demostra

l’augment de les reserves de divises durant aquests anys. Les veritables cau-

ses dels elevats nivells aconseguits pels nostres tipus d’interès nominals i

reals en aquells anys resideixen en la necessitat de compensar els vigorosos

impulsos inflacionistes desplegats per la política fiscal i pels augments sala-

rials induïts per les distorsions del mercat de treball.

Amb llibertat de moviments de capital i rigidesa a la baixa dels sala-

ris reals, la combinació de política monetària i fiscal instrumentada per les

autoritats espanyoles durant aquells anys hauria produït una intensa apre-

ciació del tipus de canvi real en qualsevol règim canviari, una mica més

intensa amb canvis variables. És a dir, si en lloc d’entrar a l’SME, les autori-
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Quadre 4

EVOLUCIÓ DE LES RESERVES CENTRALS EN DIVISES
Milers de milions de dòlars

1988 1989 1990 1991

Volum a 31/12 39,8 44,4 52,1 66

Increment anual 9,8 4,6 7,7 14

Font: Síntesi d’Indicadors Econòmics. Ministeri d’Economia i Hisenda.
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tats espanyoles haguessin continuat aplicant la seva política econòmica en

el règim de tipus de canvi variables en què operava la nostra divisa abans

de 1989, la pesseta s’hauria apreciat més en termes reals perquè hauria

seguit apreciant-se en termes nominals a pesar de les massives compres de

divises per suavitzar l’apreciació, com va passar entre 1987 i la primera

part de 1989. Potser no tota aquesta apreciació addicional de la pesseta

s’hauria traduït en una apreciació del tipus de canvi real, perquè la inflació

hauria estat una mica inferior. Una mica inferior però no gaire, perquè la

rigidesa del mercat de treball i la persistència dels conflictes entre política

monetària i política fiscal haurien continuat establint un sòl molt alt a la

inflació a Espanya. Per altra banda, si bé l’apreciació del tipus de canvi real

fins a finals de 1991 hauria estat significativament superior en un règim de

tipus de canvi variable, també la recessió i la depreciació haurien començat

abans amb aquest règim. Però, en qualsevol cas, no hi ha dubte que, si la

pesseta no hagués entrat dins l’SME i hagués continuat funcionant en règim

de flotació canviària, l’apreciació acumulada fins al començament de l’etapa

recessiva hauria estat superior, la inflació una mica inferior i, molt probable-

ment, tant la recessió com la depreciació s’haurien intensificat abans. Per

tant, no es pot atribuir la recessió a la participació de la pesseta en el règim

de tipus de canvi relativament fixos que va ser l’SME fins al 1992.

El que mostra veritablement la recessió de principis dels noranta és

que un règim de tipus de canvi flexibles no pot protegir una economia de

les conseqüències d’una política fiscal desestabilitzadora i d’un mercat de

treball ple de deficiències. Per descomptat, un règim de tipus de canvi fixos

tampoc no pot impedir la influència destructiva d’aquestes distorsions

sobre la salut d’una economia. Però la recessió no s’hauria evitat, ni s’hauria

suavitzat en absolut, si la pesseta hagués continuat funcionant en flotació

durant els últims anys de la dècada dels vuitanta. Únicament la reforma del

mercat de treball i una política fiscal diferent de la que es va instrumentar

haurien pogut impedir la virulència de la recessió.



Una variant de l’argumentació desenvolupada en aquest epígraf és

considerar que la pesseta va funcionar en un règim de tipus de canvi fixos

des de 1988, adduint que les variacions del tipus de canvi nominal entre fi-

nals d’aquest any i 1992 van ser relativament baixes; així, la culpa de l’ex-

cessiva pèrdua de competitivitat que va multiplicar les forces recessives es

podria continuar atribuint a l’entrada de la pesseta en un règim de tipus de

canvi fix. Com s’ha assenyalat anteriorment, l’error d’aquest plantejament

consisteix a confondre un tipus de canvi nominal més o menys estable amb

un règim de tipus de canvi fixos. Fins a l’estiu de 1989, la pesseta va funcio-

nar en un règim de tipus de canvi variables no perquè la seva cotització

variés més o menys, sinó perquè podia variar. És a dir, la pesseta fun-

cionava en un règim de tipus de canvi variables perquè no hi havia cap

obligació canviària davant d’altres països o organismes internacionals que

impedissin, si el mercat ho imposava i les autoritats ho toleraven, una varia-

ció intensa del tipus de canvi nominal de la pesseta. No s’ha de confondre,

doncs, un règim de tipus de canvi flexible en el qual les autoritats poden

intervenir per orientar la cotització de la divisa, si així ho desitgen, amb un

règim de tipus de canvi fix en el qual han d’intervenir, tant si ho volen com

si no, quan la divisa assoleix certs nivells i a més el grau de variació canvià-

ria està limitat per acords internacionals. Les pressions del mercat per in-

duir una apreciació del tipus de canvi real, ja sigui mitjançant una aprecia-

ció del tipus de canvi nominal o mitjançant un augment del diferencial

d’inflació, si les autoritats monetàries compren divises per frenar l’aprecia-

ció nominal, són proporcionals a la possibilitat de variació canviària oberta

pel règim de tipus de canvi. Dit d’una altra manera, si la pesseta queda fora

de la moneda única, sigui quina sigui la política d’intervenció en el mercat

de divises, es pot tornar a reproduir una situació com la del període ante-

rior a l’entrada a l’SME, caracteritzada per la forta sobrevaloració real de la

nostra divisa.
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6. «Si Espanya adopta la moneda única no es 
podrà utilitzar el tipus de canvi per sortir 
de la recessió»

Les dades i els raonaments presentats a l’epígraf anterior corrobo-

ren que l’entrada a l’SME, el juny de 1989, va implicar fixar el tipus de canvi

nominal a un nivell que comportava un tipus de canvi real considerable-

ment apreciat. Aquesta sobrevaloració canviària, en contra del que espera-

ven les nostres autoritats econòmiques, no únicament no es va poder elimi-

nar, sinó que es va accentuar posteriorment perquè no es van corregir 

les causes de la pèrdua de competitivitat (les deficiències de la nostra polí-

tica fiscal i del nostre mercat de treball) arran de la nostra entrada a 

l’SME. Davant d’aquesta experiència, ens podem preguntar: ¿què passaria

si, com es va fer l’any 1989, es fixés irrevocablement el tipus de canvi de 

la pesseta a un nivell sobrevalorat i es produís una recessió sense dispo-

sar ja de la possibilitat de corregir aquesta sobrevaloració mitjançant una

devaluació?

En primer lloc, s’ha d’assenyalar que els arguments contra l’entrada

a la UME a un nivell sobrevalorat els comparteix tothom i no són arguments

contra la fixació irrevocable del tipus de canvi, sinó sobre el nivell adequat

d’entrada en aquest règim.Ara bé, si persisteixen les deficiències del funcio-

nament del nostre sector públic i del nostre mercat de treball, encara que

s’entrés amb un tipus de canvi real infravalorat o d’equilibri, abans o des-

prés es generaria una apreciació excessiva del tipus de canvi real mitjançant

un augment del diferencial entre el nivell de creixement dels nostres costos

laborals unitaris i els dels altres països de la UME. ¿Com s’evitaria aleshores

la recessió, i com se’n sortiria amb la moneda única?

La recessió no s’evitaria, com no s’evitaria tampoc fora de la moneda

única. Si s’aplica una política econòmica distorsionada que amplia conside-

rablement la diferència entre el ritme de creixement dels nostres costos

laborals unitaris i els dels nostres principals països competidors, no hi ha



res (ni tan sols la naturalesa del règim canviari) que pugui impedir la reces-

sió.Amb un règim de tipus de canvi flexibles, normalment es produiria una

apreciació del tipus de canvi real més intensa durant l’etapa expansiva o

inflacionista del cicle, perquè o bé s’ampliaria més ràpidament el diferen-

cial d’inflació i de costos laborals unitaris o bé s’apreciaria el tipus de canvi

nominal; evidentment, la depreciació real també seria més intensa durant la

recessió, perquè es podria devaluar el tipus de canvi nominal.

Les variacions del tipus de canvi nominal tenen efectes sobre el

tipus de canvi real, de major o menor intensitat segons els canvis de la flexi-

bilitat de l’economia al llarg del cicle, com addueixen els qui temen la

moneda única, però els tenen en tots dos sentits, cosa que obliden aquests

partidaris de la flotació canviària. És a dir, no hi ha dubte que, en condicions

d’acusada debilitat econòmica, una devaluació del tipus de canvi nominal es

converteix en bona part en una devaluació del tipus de canvi real. Però no

és menys cert que, en condicions de bonança econòmica i d’expectatives

pròsperes de creixement, o bé davant l’aplicació d’una combinació distor-

sionada de polítiques econòmiques per reduir la inflació, una apreciació

del tipus de canvi nominal es tradueix en una apreciació del tipus de canvi

real; i si, en les condicions esmentades, s’intenta frenar l’apreciació real mit-

jançant intervencions en el mercat de divises, no s’evitarà l’apreciació real,

perquè augmentarà el diferencial d’inflació davant dels altres països.Al con-

trari del que pensen els qui consideren el tipus de canvi com un instru-

ment de política econòmica lliurement manipulable pel Govern, tant en

l’expansió com en la recessió no serien les autoritats econòmiques, sinó els

moviments de capital, la palanca que regularia el tipus de canvi nominal. En

altres paraules, amb llibertat de moviments de capital, el tipus de canvi

nominal o real no és un instrument independent de política econòmica,

sinó essencialment el resultat de la combinació de política monetària i 

fiscal.

En el gràfic 1 s’observa que els tipus de canvi nominal i real efectius

de la pesseta han seguit tendències oposades durant els últims 25 anys, des
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de la fallida del règim de Bretton Woods, tot i que hi ha hagut períodes en

què tots dos s’han comportat de manera semblant (apreciació o deprecia-

ció simultània en termes nominals i reals).

Com s’observa en el gràfic, i com també es pot comprovar en el

quadre 2 de l’epígraf 4, hi ha hagut períodes dilatats en els quals s’ha pro-

duït un overshooting del tipus de canvi real, una apreciació continuada per

sobre de la paritat vigent a l’inici d’aquest període.Aquestes sobreaprecia-

cions periòdiques del tipus de canvi real són habituals en règims de flota-

ció canviària. La sobreapreciació es pot produir per la instrumentació d’u-

na política monetària antiinflacionista quan la inflació del país és superior

a la dels seus socis comercials; recordem el clàssic model d’overshooting de

Dornbusch, en què aquesta política induïa una apreciació a causa de les

diferents velocitats d’ajust en el mercat financer, per una banda, i en els

mercats de béns i de treball, per l’altra. L’apreciació també pot ser el resul-

tat d’una etapa d’apogeu provocada per factors excepcionals que benefi-

Gràfic 1

TIPUS DE CANVI EFECTIUS NOMINAL I REAL

Nominal

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Espanya/OCDE (1990 = 100)

1970
gener

1972
juny

1979
setembre

1982
febrer

1984
juliol

1986
desembre

1989
maig

1991
octubre

1994
març

1974
novembre

1977
abril

Real



ciïn el país en qüestió més positivament que els seus socis comercials

(p.ex., la resposta d’una economia més dependent de l’energia importada a

una caiguda del preu del petroli).

D’altra banda, en un règim de tipus de canvi variables, els tipus d’in-

terès reals serien superiors durant la recessió que amb uns tipus de canvi

fixos, perquè durant aquesta etapa del cicle les expectatives de depreciació

pressionarien a l’alça els tipus d’interès respecte del que passaria amb tipus

de canvi fixos. Durant la recessió, doncs, la gestació del procés de recupera-

ció amb tipus de canvi fixos es faria amb uns tipus d’interès reals inferiors i

uns tipus de canvi més apreciats que els que es registrarien en un règim de

tipus de canvi variables.Amb tipus de canvi fixos, la recuperació recolzaria

més en la demanda interior que no pas en la demanda exterior (p.ex., el que

va passar el 1994 a Alemanya i en altres països que no van devaluar). Si hi

ha rigideses serioses en el mercat de treball, tant en un règim com en l’altre

es recuperaria part de la competitivitat perduda en l’auge, una pèrdua que

seria menor amb tipus de canvi fixos, mitjançant creixements de la produc-

tivitat laboral induïts per augments de l’atur. En altres paraules, en presèn-

cia d’ineficiències en el mercat de treball que fan que els costos laborals

siguin rígids a la baixa, tant la recuperació de la competitivitat mitjançant la

devaluació nominal amb tipus de canvi variables com la recuperació d’a-

questa competitivitat amb tipus de canvi fixos mitjançant una desaccelera-

ció dels costos laborals unitaris superior a la d’altres països de la moneda

única, es fan a costa d’augments de l’atur. El creixement real de l’economia,

així com el nivell mitjà de l’atur i d’altres variables reals al llarg del cicle, no

hauria de ser diferent en un règim canviari o en un altre. No hem d’oblidar

que la devaluació nominal del 1993 va ser efectiva perquè l’atur va augmen-

tar fins a nivells pròxims al 25%, i aquest augment de l’atur va reduir els

salaris reals i va desaccelerar els costos laborals unitaris de manera que va

permetre recuperar la competitivitat perduda. És a dir, la devaluació no va

impedir l’augment de l’atur, i el camí seguit per les taxes d’atur a Espanya i

a Itàlia, dos dels països que van devaluar més acusadament, no ha estat dife-
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rent del camí seguit per França i Alemanya, dos dels països les divises dels

quals es van apreciar durant la crisi de principis dels noranta. Únicament al

Regne Unit, país que va realitzar una reforma profunda del mercat de tre-

ball, s’ha produït un descens considerable de l’atur durant l’etapa de recu-

peració econòmica.

7. «Si s’adopta la moneda única, el nostre tipus 
de canvi seguiria els avatars de l’euro, cosa 
que implicaria una trajectòria d’apreciació
tendencial»

Aquest argument és essencialment idèntic a l’anterior, i per tant es

pot tractar amb brevetat.

En primer lloc, no s’ha de confondre la tendència a l’apreciació del

tipus de canvi nominal, ja sigui del tipus de canvi efectiu o bilateral, amb

una apreciació del tipus de canvi real i la consegüent pèrdua de competiti-

vitat tendencial. Dit d’una altra manera, una tendència a la depreciació del

tipus de canvi bilateral o efectiu nominal de la pesseta no comporta

necessàriament una tendència a la depreciació del tipus de canvi real. De

fet, com mostra el gràfic 1, la tendència a la depreciació del tipus de canvi

nominal efectiu de la pesseta ha coexistit amb una tendència a l’apreciació

del tipus de canvi efectiu real.

L’altre error d’aquest argument és considerar que si la pesseta conti-

nua fora de l’euro no es produiran apreciacions reals del nostre tipus de

canvi enfront de l’euro o d’altres divises, com per exemple el dòlar. Fora de

l’euro, com hem raonat a l’epígraf anterior, la pesseta experimentaria perío-

des de sobrevaloració enfront del mateix euro, i possiblement també del

dòlar.



8. «L’entrada en la moneda única ens obligarà 
a seguir la política monetària alemanya»

Les polítiques monetàries nacionals, almenys les dels països amb

economies relativament petites i obertes, van perdre la independència amb

la llibertat dels moviments de capital. La major flexibilitat canviària que han

utilitzat tant els països europeus amb divises que s’han mogut dins de les

bandes àmplies de l’SME com els països que van abandonar el sistema no

ha dissociat el comportament dels seus tipus d’interès del camí seguit pels

tipus d’interès de l’àrea del marc. La fixació irrevocable dels tipus de canvi

consubstancial a la moneda única accelerarà, sens dubte, la transmissió de la

política monetària alemanya als mercats financers espanyols, però no com-

portarà una alteració significativa de la situació actual, tenint en compte la

intensa integració monetària ja existent.

Més sorprenent és el temor que comporta l’argument de l’epígraf al

fet que la moneda única impliqui un enduriment de la política monetària

espanyola respecte a la seguida en els últims anys. Igualment sorprenent és

l’argument, idèntic a l’anterior, segons el qual la moneda única comportarà

que el nostre país es vegi obligat a instrumentar una política monetària

contrària a la que exigiria la correcció del nostre principal desequilibri

econòmic, l’atur.A Espanya, els tipus d’interès a curt termini, els únics que

pot controlar el Banc emissor, sempre han estat per sobre dels alemanys, i si

no han baixat més no ha estat per la política monetària del Bundesbank,

sinó perquè la nostra inflació ha estat sistemàticament superior a la dels

països de l’àrea del marc. Quant als tipus d’interès reals, que també han

estat i continuen sent molt superiors a Espanya, una de les raons del seu

nivell elevat al nostre país és precisament la tendència a la devaluació del

tipus de canvi de la pesseta.Aquest, per cert, és un dels costos més elevats

que ocasiona el fet de deixar oberta la possibilitat de variar el tipus de can-

vi: el país ha de suportar uns tipus d’interès reals superiors per pagar la

prima de risc que comporta la possiblitat de variació canviària.
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El quadre 5 compara els nostres tipus a curt termini i la nostra infla-

ció amb les dades corresponents a Alemanya.

Com es pot observar en el quadre 5, tant els tipus d’interès nomi-

nals a curt termini com els reals (mesurats per la diferència entre les xifres

de les dues línies) a Espanya han estat sistemàticament molt superiors als

vigents a Alemanya, fins i tot en els anys immediatament posteriors a la uni-

ficació alemanya, quan el Bundesbank va endurir radicalment la seva políti-

ca monetària. Recordem que aquells anys la pesseta estava al límit de la

seva apreciació dins l’SME (com ho està ara), de manera que tampoc no es

pot adduir que la política monetària restrictiva espanyola va ser indirecta-

ment provocada pel Bundesbank al·legant que només així es podia haver

mantingut la pesseta dins la seva banda a l’SME. Més aviat s’hauria de dir

que la puja dels tipus a Alemanya va facilitar una puja de tipus a Espanya

que, tenint en compte la política fiscal i el funcionament del mercat de tre-

ball, era imprescindible per reduir la inflació. Imprescindible i costosa, per-

què, com s’ha raonat reiteradament en altres epígrafs, aquesta combinació

de polítiques econòmiques condueix inexorablement a la recessió i a l’atur.

Ara bé, si, tenint en compte la política fiscal i el funcionament del mercat

de treball, la política monetària hagués estat més relaxada, la inflació hauria

estat superior i tard o d’hora s’haurien acabat disparant encara més els

Quadre 5

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI I INFLACIÓ A ESPANYA I A ALEMANYA

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Espanya

Tipus a 3 mesos 11,6 15,0 15,1 13,2 13,3 11,7 8,0 9,3

Inflació (IPC) 4,8 6,8 6,7 5,4 5,9 4,6 4,7 4,7

Alemanya

Tipus a 3 mesos 4,3 7,1 8,4 9,2 9,5 7,3 5,3 4,5
Inflació (IPC) 1,2 2,8 2,7 3,6 5,0 4,5 2,7 1,9

Font: Síntesi d’Indicadors Econòmics, Ministeri d’Economia i Hisenda.



tipus d’interès, i haurien provocat probablement una recessió encara més

greu.

Aquestes consideracions són pertinents per a la situació actual. ¿On

es troba el sòl de les baixades d’interès del Banc d’Espanya? Certament no

en el nivell de tipus del Bundesbank, que és gairebé quatre punts inferior al

tipus d’intervenció del Banc d’Espanya. El diferencial de tipus a curt termini

entre Espanya i Alemanya és aproximadament proporcional a les diferèn-

cies entre el creixement dels costos laborals unitaris coresponents, corregit

a l’alça o a la baixa pels impulsos desplegats per les polítiques fiscals d’un

país i de l’altre. Si els tipus d’interès a Espanya baixen més del que permet

aquesta equació, el diferencial d’inflació entre Espanya i Alemanya s’amplia-

ria en comptes de tancar-se, i tard o d’hora es tornaria a ampliar el diferen-

cial de tipus d’interessos. El sòl als tipus d’interès a Espanya, doncs, el deter-

mina essencialment el funcionament del nostre mercat de treball i la nostra

política fiscal.

El problema que planteja la moneda única a la política monetària

espanyola és més aviat el contrari del suggerit a l’epígraf. És a dir, si en els

pròxims dos anys la inflació espanyola no s’acosta suficientment a la infla-

ció alemanya, i aquí suficientment vol dir per sota del punt i mig de

Maastricht, l’entrada de la pesseta en la moneda única pot comportar una

política monetària indegudament expansiva. Suposant que la nostra política

fiscal continua sent semblant a la instrumentada per Alemanya i altres paï-

sos europeus, com ho ha estat durant els últims mesos de 1996 i com ho és

en el pressupost de 1997, la caiguda de tipus d’interès reals que es produi-

ria amb l’entrada de la pesseta en la moneda única podria comportar una

política monetària indegudament expansiva si els nostres costos laborals

nominals continuessin creixent el doble del que creixen els alemanys.

Aquest risc accentua, una vegada més, la importància de reformar el nostre

mercat de treball acostant el seu funcionament a les pautes existents en els

altres països de la moneda única.
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9. «L’entrada en la moneda única no accentuarà 
la disponibilitat de la nostra societat a l’hora 
de realitzar les reformes necessàries»

Afortunadament, gairebé tots els economistes, tant si són partidaris

com si són detractors de la moneda única, coincideixen almenys en la

necessitat imperiosa d’aconseguir la disciplina pressupostària i emprendre

una sèrie de reformes estructurals, sobretot la reforma del mercat de treball.

Tant els uns com els altres coincideixen també a assenyalar que les políti-

ques de rigor pressupostari i les reformes estructurals són imprescindibles

per al benestar del nostre país i s’haurien de dur a terme encara que no

existís el Tractat de Maastricht, si bé ni els uns ni els altres sembla que

hàgim influï gaire en l’opinió pública espanyola, la qual tendeix a associar

la moneda única i les condicions de Maastricht amb uns sacrificis que

serien innecessaris si no s’hagués ratificat aquest Tractat. Cal dir, en descàr-

rec de l’estirp nacional, que els economistes i polítics d’altres països euro-

peus tampoc no han estat capaços d’evitar aquesta nefasta associació per

part dels seus ciutadans.

Ara bé, els qui s’oposen a la moneda única consideren que les refor-

mes estructurals, sobretot la del mercat de treball, s’haurien de fer abans

d’accedir a la moneda única. Sostenen, basant-se en l’argument que encap-

çala aquest epígraf, que si les reformes imprescindibles per garantir la pros-

peritat econòmica dins de la moneda única no es porten a terme abans

d’entrar tampoc no es portaran a terme després, i aleshores es produirà

una pèrdua accelerada de competitivitat i el consegüent augment de l’atur.

Com ja he intentat mostrar en els epígrafs anteriors, la pèrdua de competiti-

vitat i l’augment de l’atur també es produirien fora de la moneda única, i

probablement serien superiors. Però ara no es tracta d’abordar aquesta

qüestió, sinó d’examinar si la participació en el règim de tipus de canvi irre-

vocablement fixos davant dels països que formin la moneda única pot vèn-

cer alguna de les resistències que impedeixen la realització de les profun-

des reformes estructurals que necessita la nostra societat.



En aquest sentit, és veritat que l’experiència de la nostra participa-

ció en l’SME no ha estat gaire falaguera. Convé, però, tenir cura amb l’extra-

polació automàtica d’aquella experiència a la moneda única, ja que es tracta

de règims canviaris ben diferents. Per començar, no s’ha d’oblidar que

aquell compromís canviari no era gaire ferm, perquè mai no vam entrar en

la banda estreta del mecanisme canviari de l’SME, i a més, sempre era possi-

ble devaluar. L’SME era un règim de tipus de canvi fixos però ajustables, i la

moneda única és un règim de tipus de canvi irrevocablement fixos. Els

avantatges principals d’una moneda única són, en primer lloc, que la pèr-

dua de competitivitat és molt més visible que amb qualsevol altre règim

canviari, i, en segon lloc, que és molt més angoixosa (perquè no es podrà

corregir devaluant) i, per tant, previsiblement es tolerarà amb molta més

dificultat i es buscaran abans els remeis per frenar aquesta pèrdua de com-

petitivitat.

Els empresaris espanyols, dins la moneda única, ¿oferiran els matei-

xos augments salarials que oferirien a fora quan dintre podran comparar

amb més nitidesa els seus costos i els seus preus en euros amb els dels al-

tres països europeus? ¿Pensaran que si concedeixen augments salarials ex-

cessius seran validats pel Banc Central Europeu com el Banc d’Espanya ha

pogut validar-los en algun moment del passat? ¿Els sindicats espanyols con-

tinuaran sol·licitant augments salarials en euros que facin créixer els costos

laborals unitaris més de pressa que els dels altres països quan podran cons-

tatar clarament que això comporta exportar automàticament ocupació a la

resta d’Europa? ¿Els Governs d’Espanya continuaran disposats a acumular

deute públic en euros al mateix ritme que ho han fet en pessetes, quan la

seva responsabilitat en l’augment de la prima de risc d’Espanya sobre la

d’altres països seria molt més evident i per tant més costosa políticament?

I si la disciplina inflacionista i la restricció pressupostària són més severes

amb la moneda única, si no es pot tenir l’esperança que la devaluació com-

pensarà qualsevol pèrdua de competitivitat que es pugui produir, ¿no serà

ineludible, aleshores, realitzar les reformes estructurals per eliminar els obs-
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tacles que desestabilitzen el nostre futur econòmic i ens impedeixen d’asso-

lir el potencial de creixement de la nostra economia?

Si la resposta a totes aquestes preguntes és que la integració mone-

tària no canviarà res, aleshores no hi ha consol: tant a dins com a fora de la

moneda única, tindrem un futur econòmic lúgubre.

10. Conclusions

El propòsit d’aquest treball, com dèiem a la introducció, era presen-

tar una guia per al debat sobre costos i beneficis de la moneda única exami-

nant la validesa de les opinions contràries a l’adopció d’aquesta moneda

per part d’Espanya. La idea és que el lector acudeixi a cada epígraf que con-

sideri important i decideixi si els raonaments presentats són un antídot efi-

caç per desmuntar els corresponents arguments contraris a la moneda úni-

ca. La naturalesa d’aquest article, per tant, no es presta gaire bé a un capítol

de conclusions. No obstant això, amb la finalitat de reblar algunes idees i

oferir angles nous en d’altres, fem les observacions següents.

La font principal de tots els temors que suscita la implantació a

Espanya de la moneda única és la pèrdua definitiva de la possibilitat de

devaluar el nostre tipus de canvi. Habitualment aquest temor recolza en la

teoria de les àrees monetàries òptimes, i es justifica empíricament amb l’ex-

periència de la crisi de principis dels noranta i l’eficàcia de la devaluació

del tipus de canvi nominal durant aquesta crisi per recuperar la competiti-

vitat perduda durant la segona meitat de la dècada dels vuitanta.

Pel que fa a la teoria de les àrees monetàries òptimes, i per limitar-

nos només a un sol dels supòsits, la història econòmica ens suggereix que

les pertorbacions asimètriques negatives que exigirien una devaluació del

tipus de canvi real no són més freqüents que els «shocks» asimètrics posi-

tius que requeririen una apreciació del tipus de canvi real. La història i la

teoria dels tipus de canvi flexibles també ens ensenyen que, en presència



de grans imperfeccions en el mercat de treball i de la considerable rigidesa

que caracteritza la política fiscal, les devaluacions nominals es traslladen al

tipus de canvi real a costa d’augments de l’atur, mentre que les apreciacions

nominals amplifiquen la pèrdua de competitivitat i provoquen una sobreva-

loració intensa i duradora del tipus de canvi real.

Aquesta última característica dels tipus de canvi flexibles debilita

l’argument dels qui s’oposen a la moneda única adduint que la possibilitat

de devaluar és l’única via, o la més eficient, per recobrar la competitivitat

que inexorablement es perdria si els nostres costos laborals creixen molt

més ràpidament que els dels principals països europeus. La fragilitat de l’ar-

gument resideix en el fet que si la pesseta es manté fora de la moneda úni-

ca, suposant que ni a dins ni a fora es reformi el mercat de treball, el tipus

de canvi real s’apreciaria més intensament que si som a dins. Si som a fora,

és possible que en els primers moments la pesseta es debiliti enfront de

l’euro, si bé això dependrà del sentiment inicial dels mercats respecte a la

nova moneda.Ara bé, amb independència de quina sigui aquesta reacció ini-

cial dels mercats davant la cotització de les divises dels països que es que-

din fora enfront de l’euro, suposant que els nostres costos laborals i la nos-

tra inflació continuïn sent superiors als de l’àrea de l’euro com suposen els

que són contraris a la moneda única, abans o després s’imposaria una políti-

ca monetària més restrictiva que la de l’àrea de l’euro amb la consegüent

intensa apreciació nominal o, en qualsevol cas, real de la pesseta. Deixar

oberta la possibilitat de variar el tipus de canvi, doncs, comporta córrer un

risc considerable d’augmentar significativament la pèrdua de competitivitat

que es produiria amb uns tipus de canvi fixos. Certament, quan arribi la cri-

si es podria devaluar el tipus de canvi nominal i es podria recuperar la

competitivitat perduda. Ara bé, seguint amb el supòsit d’un mercat de tre-

ball inalterat, la competitivitat es recuperaria mitjançant augments substan-

cials de l’atur, exactament igual que en el cas de la moneda única. En el cas

d’uns tipus de canvi irrevocablement fixos, òbviament no es podria deva-

luar, però la competitivitat perduda seria menor. Seria menor perquè la dis-
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paritat dels ritmes de creixement dels salaris i dels preus entre Espanya i els

altres països de l’euro seria més gran amb tipus de canvi variables que amb

tipus de canvi fixos, o bé perquè amb els tipus flotants (suposant que el

diferencial esmentat creix igual en els dos règims canviaris) es produiria

una apreciació nominal. Com ja hem dit, amb tipus de canvi fixos i sense re-

forma del mercat de treball, la competitivitat perduda també es recuperaria

a costa d’augments de l’atur.

D’altra banda, encara que hi continuï havent qui considera que, si es

manté la possibilitat de variar el tipus de canvi, aquest sempre variarà «vir-

tuosament»; encara que aquests partidaris de la flotació canviària neguin

que el tipus de canvi pot variar «viciosament» i provocar ajustos innecessa-

ris en comptes de facilitar ajustos imprescindibles, han de reconèixer que

aquesta possibilitat de variació canviària no és gratis. El preu és suportar

uns tipus d’interès reals molt més elevats que els vigents en països amb

tipus de canvi fixos, ja que els compradors d’actius denominats en la divisa

del país propens a devaluar exigeixen una prima de risc per defensar-se

davant d’aquestes propensions. Cap dels dubtosos beneficis que pugui

reportar la flotació canviària no compensa els costos permanents d’uns

majors tipus d’interès.

En resum, si dins de la moneda única no es corregeixen les deficièn-

cies estructurals que dificulten l’eficiència de la nostra economia, sobretot

les agudes imperfeccions del nostre mercat de treball, ho passarem mala-

ment. Però que ningú no s’enganyi: si no es duen a terme aquestes reformes

estructurals, encara que no adoptem la moneda única, ho passarem, en el

millor dels casos, igual de malament.





1. Introducció

La Unió Monetària Europea (UME) ha estat concebuda, proposada i

impulsada com a baula i esperó del procés federant d’Europa.Abans que un

projecte econòmic és, doncs, un mitjà per a un fi polític i ha de ser analitza-

da com a tal.

Si l’anàlisi econòmica de les conseqüències de la UME encara sem-

bla plena d’incerteses i de preguntes sense una resposta concloent, la seva

anàlisi política ofereix unes dificultats potser encara més greus i tot.

L’anàlisi econòmica disposa d’uns ancoratges conceptuals que no té l’anàlisi

política. Els fins econòmics dels agents (siguin governs, empreses o indivi-

dus) són conceptualment homogenis i en principi mesurables. És el cas de

la renda, de la riquesa, del grau d’ocupació, del valor de la moneda, etc.

L’anàlisi econòmica es fonamenta, a més, en la hipòtesi de comportament
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racional dels subjectes en la seva activitat econòmica, que permet formular

proposicions de caràcter general la validesa de les quals no depèn del fet

que es refereixin a francesos o a alemanys, al segle XVI o al segle XX. Que un

excés continuat de creació de massa monetària per sobre de la demanda de

mitjans de pagament fa pujar els preus de forma continuada, és una propo-

sició de validesa general en qualsevol època i a qualsevol lloc.

L’anàlisi política encara no ha trobat aquest tipus d’ancoratges con-

ceptuals. Els fins dels agents són heterogenis i per tant no comparables, difí-

cilment admeten una expressió objectiva i, sobretot, la relació entre fins i

mitjans sempre és més el resultat de reflexions especulatives basades en

interpretacions de la història i en altres elements subjectius que no pas

resultat del coneixement de relacions causals provades una i mil vegades,

com l’esmentada entre preus i massa monetària.

La UME es concep i s’impulsa en el Tractat de Maastricht (d’ara

endavant, TM) com a mitjà per a una finalitat política: «una creixent unió

(política) entre els europeus», com es diu allà. ¿Quina és la relació entre el

mitjà –Unió Monetària– i el fi –una unió política més gran–? ¿Quin coneixe-

ment empara i fonamenta la idea que la UME és la baula essencial de la

construcció europea? La resposta a aquesta pregunta és simple: cap, si per

coneixement entenem la capacitat de predir esdeveniments sobre la base

de relacions de causalitat experimentades. La construcció de la unió políti-

ca europea és un projecte històric únic i peculiar, és a dir, sense antece-

dents, perquè mai no s’havia intentat res igual per procediments pacífics i

democràtics. És un procés que es desenvolupa experimentalment, amb

avenços i retrocessos, èxits i fracassos, proves i errors i en el qual –cosa que

encara ho fa més difícil– els objectius es van configurant buscant el consens

al llarg del camí. Ningú no pot pretendre, doncs, saber del cert les conse-

qüències últimes de les accions que s’emprenen: ni els homes d’acció, ni els

tècnics que els envolten, ni els crítics del procés.Tots formulem meres pro-

posicions hipotètiques basades en la nostra interpretació personal de l’ex-

periència acumulada en àrees dispars del coneixement com l’economia, la



política i el dret, i no perden el caràcter d’hipòtesis per molt gran que sigui

la convicció i la rotunditat amb què s’expressen. Considero imprescindible

mantenir sempre present aquesta salvaguarda i advertir-ne el lector.

A l’epígraf 2 es passa revista a les revisions i actituds polítiques que

prevalen a cada una de les nacions impulsores de la Unió, així com a la seva

concepció de la relació entre la Unió Monetària i la unió política. Em referi-

ré exclusivament als casos d’Alemanya i de França, perquè aquests dos paï-

sos són els que realment impulsen i dirigeixen el procés.

En qualsevol projecte humà, els mitjans tendeixen a adquirir el valor

dels fins que serveixen. Quan per qualsevol raó un instrument per a un fi

es considera únic (encara que de fet no ho sigui), adquireix tot el valor del

fi. És el que ha passat amb la Unió Monetària. Per raons històriques i cir-

cumstancials, el TM consagra la Unió Monetària com a instrument privile-

giat de la unió política. D’aquí ve que la Unió Monetària adquireixi un valor

polític que per si mateixa no tindria.A més, i en conseqüència, perd sentit

analitzar-la en els seus mateixos termes, és a dir, en termes dels seus costos i

beneficis econòmics.

A l’epígraf 3 formularé alguns judicis crítics de les relacions que se

suposen entre Unió Monetària com a mitjà i unió política com a fi, i a l’epí-

graf 4 conclouré amb una referència al cas espanyol, que s’enfronta amb el

dilema del seguidor, és a dir, d’aquell agent en un joc cooperatiu les opcions

del qual, de fet, han estat fixades per altres jugadors i l’única llibertat que té

és la d’escollir entre aquestes opcions.

2. El motor alemany

2.1. Un accident històric

La Unió Monetària es va convertir en clau de volta de la unió políti-

ca per un accident històric. El desembre de 1989, a Estrasburg, els Estats

membres van decidir convocar una Conferència Intergovernamental per a
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finals de 1990, amb la finalitat de negociar un tractat sobre la unió econòmi-

ca i monetària. Després de l’Informe Delors sobre la Unió Monetària, la

qüestió semblava madura. L’abril de 1990, davant dels esdeveniments de

l’Europa de l’Est, Mitterrand i Kohl van proposar que l’esmentada Confe-

rència es fes extensiva al tema de la unió política. Alemanya estava nego-

ciant la seva unificació en una operació llampec, i la formalització en un

tractat d’una unió política era la millor garantia que podia oferir, i que se li

demanava, de la continuïtat de la seva ferma vinculació al projecte euro-

peu. Però en aquell moment històric no semblava que hi hagués cap àrea de

naturalesa política que es pogués fer avançar amb èxit en l’entramat de les

institucions comunitàries. D’aquesta manera, el Tractat de Maastricht que va

resultar de la Conferència prenia la unió monetària com a element dinamit-

zador de la unió política i es limitava a enunciar dos puntals més de la unió

política, el de la política comuna de seguretat i exterior i el de la coopera-

ció en justícia i interior, sense integrar-los en el marc constitucional de la

Comunitat Europea. D’aquesta manera, la Unió Monetària va ser el ciment

més a l’abast, el projecte més accessible per lligar una unió política la for-

malització de la qual calia iniciar immediatament.

2.2. Els objectius de la política alemanya

El 30 d’agost de 1994, la fracció majoritària del Parlament alemany

(CDU/CSU), és a dir, la majoria governant, va publicar a Bonn un document

polític (Informe Lammers), que expressa el lloc que ocupa la Unió Mone-

tària en el conjunt dels interessos alemanys. És un document valuós per la

seva claredat i amplitud de visió. L’elit política majoritària defensora de l’eu-

ro formula els interessos alemanys en els termes següents: «...l’interès d’Ale-

manya és integrar els seus veïns de l’Europa central i de l’est en el sistema

occidental i establir una àmplia associació entre aquest sistema i Rússia. No

s’ha de produir mai més un buit de poder desestabilitzador a l’Europa cen-

tral». «D’aquí ve que Alemanya tingui un interès fonamental per ampliar la

unió política cap a l’est i reforçar-la mitjançant un aprofundiment creixent.

De fet, l’aprofundiment és una condició prèvia de l’ampliació». «La Unió
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Monetària és la pedra fonamental de la unió política (i no, com de vegades

es creu a Alemanya, un element més de la integració juntament amb la unió

política)».

No es pot expressar amb més claredat què és el que impulsa el

Govern alemany a cedir la sobirania sobre la seva moneda, o, si es vol dir

d’una altra manera, a compartir-la. El marc alemany se cedeix en nom d’un

objectiu de rang superior definit en termes geoestratègics de seguretat. El

canceller Kohl ho ha expressat recentment en diverses ocasions amb una

rudesa sorprenent: la unió política i monetària és necessària per assegurar

l’absència de conflictes i de guerra. El projecte de la CDU és clarament i

explícitament federant, o més ben dit, partidari d’una Europa federal, i veu

la Unió Monetària com l’element unificador de l’economia i de les institu-

cions que la regulen i com a motor de la construcció de l’Europa federal.

Els textos no contenen majors precisions de la visió que lliga la Unió Mone-

tària amb la creació d’institucions federals. Probablement, aquesta absència

no és deguda al fet que aquestes reflexions encara no s’hagin produït, sinó

a la possibilitat que la seva manifestació pública pogués entrar en conflicte

amb les visions competitives d’altres socis de la Unió. Es pot suposar que

en l’esquema mental dels defensors alemanys de l’euro hi figura una

seqüència que podria ser la següent: la moneda única conduirà a una homo-

geneïtzació dels sistemes fiscals, a més de conduir a un control dels dèficits,

a un fort increment de la cooperació necessària entre els governs en matè-

ria de política econòmica, a un transvasament de sobirania a òrgans federals

dotats d’un procés de decisió basat en la votació majoritària en un nombre

creixent d’àmbits i jurisdiccions i, finalment i a mesura que es vagin legiti-

mant per la implantació de mecanismes més democràtics els òrgans de la

unió política, a un transvasament de recursos dels membres de la Unió al

govern federal, que permetin les polítiques redistributives intraeuropees

que sens dubte acabarà exigint l’existència d’una moneda única.

És obvi que a la societat alemanya hi ha altres opinions sobre la con-

veniència i els efectes de la Unió Monetària.Ara com ara, l’opinió pública la
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rebutja majoritàriament. Suposem que una enquesta entre tenidors de bons

donaria uns percentatges de rebuig més grans que les enquestes sobre mos-

tres de la població total. El Bundesbank s’ha oposat al projecte en diverses

formes fins que no ha tingut altra opció que acatar-lo. Membres del Consell

del Bundesbank s’han manifestat en contra de la UME, fins i tot mitjançant

la publicació d’extensos al·legats i anàlisis (n’és una mostra el llibre Unser

Geld de Wilhem Nöllig, president del Banc Central d’Hamburg i membre

del Consell del Bundesbank entre 1982 i 1992).

Els oponents alemanys a la UME es podrien qualificar de «coalició

proestabilitat». Els uneix el temor a una política monetària menys sòlida i

ortodoxa que la que ha caracteritzat el Bundesbank fins avui. És difícil pre-

cisar si la seva postura és deguda al fet que ignoren o volen ignorar les rela-

cions causals atribuïdes a la Unió Monetària en relació amb la construcció

d’una Europa federal, si s’oposen a aquesta última o si, tot i acceptant-la,

consideren que la via de la Unió Monetària té un cost excessiu. No obstant

això, el seu paper en els esdeveniments futurs és decisiu, ja que és aquesta

coalició potencial de forces la que s’oposa a la incorporació en una prime-

ra fase del procés de països de moneda tradicionalment dèbil com Itàlia i

Espanya. La pressió dels opositors a la UME explica els esforços agosarats

del Govern alemany per aconseguir un «pacte d’estabilitat» rigorós per a

després de la unió. Els cal oferir a l’oposició garanties de l’estabilitat de l’eu-

ro. L’oposició a l’euro a Alemanya marca els límits a les possibilitats d’arri-

bar a un acord polític tancant els ulls davant les estratagemes comptables

franceses per aconseguir els criteris econòmics de convergència en matèria

de dèficit públic, ja que aquesta actitud facilitaria que Espanya i Itàlia es

poguessin acollir als mateixos procediments. Però això no és tot. Si el

Govern alemany no aconsegueix un avenç significatiu en l’aprofundiment

de les institucions de la unió política amb les reformes institucionals que es

debaten a la Conferència Intergovernamental per a la revisió del TM, podria

ser acusat de cedir el marc a canvi de res. En aquest context, els industrials

exportadors, aliats naturals del Govern en la seva aspiració a acabar per
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sempre amb la tendència secular a la revaloració del marc en relació amb

altres monedes europees, serien de poca ajuda.

Així doncs, la política interior alemanya tindrà un paper determi-

nant en l’acord final sobre els països que integrin la Unió i, en última instàn-

cia, del seu ser o no ser, del seu abast i del seu ritme.

2.3. Els contradictoris anhels francesos

El somni d’una Europa federal i socialitzant del francès Jacques De-

lors no és compartit per l’elit política francesa, la qual, no obstant això, ha

estat incapaç de formular amb claredat una definició alternativa de l’interès

nacional francès en el procés de la construcció d’Europa. França sap més el

que rebutja que no pas el que vol. Rebutja la concepció federal d’Europa,

però desitja ferventment la Unió Monetària, de la qual cosa es desprèn que

l’elit francesa no comparteix la visió alemanya que la moneda única porta

en si mateixa el germen de l’Europa federal. Per a França, la Unió Monetària

és un fi en si mateix. En termes de la seva visió de l’Europa futura, França

advoca per la independència d’Europa respecte dels Estats Units, per des-

envolupar la capacitat de dur a terme una política comercial i industrial ac-

tiva i per protegir la identitat cultural francesa i el seu model social.

França desitja la Unió Monetària per guanyar sobirania, no per per-

dre-la, ja que la UME implica accedir a un poder que ara no té. A més, la

Unió Monetària simbolitza la seva igualtat econòmica amb Alemanya, una

qüestió intangible però essencial. Però la unió política no pot significar de

cap manera una renúncia al seu paper en el món com a nació. França vol

una Europa forta per poder ser més França, no menys.

El drama de la política francesa és que l’orgull nacional li exigeix

donar suport a la Unió Monetària per quedar en igualtat amb Alemanya,

alhora que defuig acceptar plenament les regles del joc que exigeixen un

mercat i una moneda comuns: la reducció dràstica de l’intervencionisme

econòmic i la reforma del seu sistema de subvencions i proteccions públi-
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ques. El projecte de Delors era fer extensiu aquest model a tot Europa. El

Govern actual no sembla tenir cap projecte sobre això, i es debat entre la

confusió i el dubte atiat per un gran nombre de grups socials i econòmics

gelosos dels seus privilegis.

L’extraordinari esforç fet pels governs francesos al llarg dels últims

14 anys per mantenir la paritat del franc respecte al marc ha sumit França

en un estat de letargia econòmica del qual necessita sortir amb urgència.

Això fa que, també en aquest sentit, els alemanys tinguin por del paper que

pogués tenir França dins el Banc Central Europeu, així com de la continuï-

tat de la seva indisciplina fiscal, i d’aquí vénen les grans dificultats per arri-

bar a un acord sobre el Pacte d’Estabilitat. Amb un 12% d’atur i davant les

dificultats creixents per disminuir la despesa pública, creix la dissidència

respecte a la política del «franc fort», fins i tot entre la majoria governant.

L’articulació política de les forces que s’oposen a la Unió Monetària és una

possibilitat encara no descartable.

3. La visió convencional de la Unió Monetària 
i la seva crítica

La defensa de la moneda única rarament s’inicia amb arguments

polítics. Procedeix formulant els beneficis econòmics esperats, minimitzant-

ne els costos i guardant-se la dimensió política com a última basa argumen-

tal.Aquest procediment ha creat escola i s’ha anat refinant al llarg dels anys.

Ja no es tracta, com al principi, de posar l’èmfasi en els estalvis d’un supo-

sat viatger comunitari que travessés les fronteres de la unió canviant les

seves divises a cada una d’elles.

La Unió Monetària com a projecte econòmic es presenta com el

mitjà idoni per: a) assegurar la pervivència del mercat únic; b) assegurar

l’estabilitat de preus en tota la Unió i, en conseqüència, la fortalesa de l’euro i

c) eradicar definitivament els «shocks» monetaris que tants disgustos han
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causat als industrials exportadors europeus i els consegüents conflictes

entre els països respectius.

La moneda única ha de permetre que el mercat únic no tan sols es

consolidi i s’asseguri, sinó que rendeixi tot el seu potencial. Segons aquest

model idealitzat, la llibertat de moviments de capitals, de mercaderies i de

persones en un marc de competència i d’estabilitat de preus assegura una

assignació de recursos millor i més eficient i, en conseqüència, un major

creixement econòmic. Aquest creixement, al seu torn, permetrà salvar els

amenaçats sistemes públics de protecció social i la secular etapa d’atur dels

últims 20 anys.Aquesta és l’essència del missatge al públic en general.

En àmbits més tècnics i polítics es posa èmfasi en el fet que la mo-

neda única obligarà a l’harmonització fiscal, exigirà una cooperació més

gran en el disseny de les polítiques econòmiques i, com a conseqüència,

facilitarà el reforç de les institucions de la Unió. Les economies europees

tendiran a convergir en renda i en riquesa, regides per un aparell político-

administratiu cada vegada més cohesionat. En veu més baixa i només en

cercles restringits, els federalistes també admeten que, a la llarga, la moneda

única reforçarà i augmentarà el minvat pressupost actual de la Unió. ¿Com,

si no, es pot transferir renda a les zones més deprimides en quantia sufi-

cient?

La visió convencional minimitza fins a l’oblit dues qüestions essen-

cials: la primera i menys debatuda es refereix a la relocalització geogràfica

d’activitats econòmiques que es pot esperar, a la llarga, de la llibertat de

moviment de recursos productius sense risc de tipus de canvi i, especial-

ment, de capital físic i financer, si bé no del treball. És això i no altra cosa el

que implica una assignació de recursos millor. Però amb el mateix fervor

amb què es defensen el mercat i la moneda única es defensa el manteni-

ment de les activitats econòmiques en territori propi i sota bandera pròpia.

Cap defensor de la moneda única deixa d’exasperar-se davant del canvi d’u-

bicació d’una indústria que trobi condicions més bones en un altre país.
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Una contradicció explicable, ja que la mobilitat de recursos productius no

va acompanyada, de fet, de la mobilitat del treball.

El mercat i la moneda únics faran possible i inevitable una concen-

tració creixent d’activitats en focus de creixement on s’acumulen les eco-

nomies externes i una gradual desertització relativa de la resta del territori

europeu. El creixement econòmic sempre procedeix d’aquesta manera, i

això, per si mateix, no seria necessàriament negatiu si no fos que la concen-

tració geogràfica d’activitat incrementa els costos dels ajustos que acaben

sent necessaris en els focus o pols de creixement, i tant més necessaris

com menys diversificada sigui l’activitat que s’hi concentra. I amb això pas-

so al segon punt minimitzat per la «visió convencional»: la moneda única

imposa que els ajustos econòmics a l’alça o a la baixa que requereixen cai-

gudes o excessos en la demanda agregada dels productes d’una regió o fo-

cus de creixement, ja no es poden fer per la via del tipus de canvi, sinó per

la via dels ajustos de preus dels actius productius, dels salaris, de l’ocupació

i dels preus de béns immobles. Però, davant l’escassa flexibilitat dels mer-

cats de treball a Europa, les rigideses que imposen els sistemes de protec-

ció social i la lentitud d’ajust dels preus d’actius no financers, els ajustos

davant de moviments alcistes o a la baixa de la demanda agregada resulta-

ran summament penosos.

L’estabilitat d’un índex europeu de preus que serveixi de referència

del valor adquisitiu de l’euro pot encobrir grans oscil·lacions en els «preus

locals» que possiblement no es produirien si hi hagués el factor d’ajust del

tipus de canvi de la «moneda local». És una llei empírica ben contrastada

que les economies que creixen més ràpidament tendeixen a provocar la re-

valoració de les seves monedes respecte a les d’aquells països que creixen

menys. La fortalesa d’una moneda no és exclusivament deguda a l’ortodòxia

del seu emissor. Quan en una zona té lloc un creixement sostingut i aquesta

zona no té moneda pròpia, pugen els preus. Si per qualsevol motiu es pro-

dueix una caiguda de la demanda agregada a la zona, per exemple, per una

caiguda de la demanda dels béns que la zona «exporta», els preus iniciaran
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un ajust a la baixa perquè no es pot produir un ajust del tipus de canvi de

la moneda. L’ajust necessari és aleshores més gran del que hagués calgut si

els preus haguessin pujat menys a causa de l’efecte amortidor de la revalo-

ració de la moneda. Un ajust a la baixa de preus i salaris de magnitud im-

portant és un procés summament lent, ineficient i penós (Keynes va explo-

tar a fons aquest fet). La «recessió local» serà més greu del que hauria estat

si la moneda primer s’hagués revalorat i després s’hagués devaluat.

Un euro de valor estable pot encobrir fortes oscil·lacions de preus a

diferents zones de la Unió, i aquest risc augmenta amb la concentració geo-

gràfica de l’activitat al voltant de nuclis regionals de base homogènia, que és

precisament un dels efectes de la millor assignació de factors que es pretén

amb el mercat i la moneda únics.Aquestes hipòtesis semblen coincidir amb

l’experiència americana. Un dels pocs estudis europeus(*) que l’ha analitzada

en aquest sentit conclou així: «El que s’observa en els estats americans per-

met imaginar certs trets de la futura Europa (amb Unió Monetària): una es-

pecialització creixent dels països membres implicarà que els xocs específics

a un país continuaran sent una causa major de fluctuacions macroeconòmi-

ques, i, com que el treball és menys mòbil que als Estats Units, aquests xocs

generaran fluctuacions persistents de l’atur en els països afectats; és més,

fins i tot un grau de flexibilitat dels salaris semblant al dels Estats Units no

seria suficient per compensar els efectes reals de «shocks» sobre la compe-

titivitat. Caldrà, doncs, mobilitzar altres instruments de la política econòmi-

ca per combatre els seus efectes nefastos» (op. cit., pàg. 157).

De fet, des d’un punt de vista estrictament econòmic, resultaria so-

cialment menys dolorós i econòmicament més eficient que en una econo-

mia continental amb múltiples focus de creixement i concentració d’activi-

tat amb un grau de diversificació baix, s’utilitzés una multitud de monedes.

En termes una mica més tècnics, es podria afirmar que la concentració
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d’activitat en eixos de creixement en un continent amb baixa mobilitat

del treball augmentarà, en comptes de disminuir, el nombre d’àrees

monetàries òptimes.

Sense instruments monetaris ni fiscals a la seva disposició, ¿com

podrà un govern fer front a l’atur que generarà un procés d’ajust per la via

dels preus i dels salaris? ¿Potser forma part de la lògica dels proposants de

la UME que, en aquestes circumstàncies, no tindrà altre remei que desplaçar

la responsabilitat política per l’atur a un govern federal europeu, que comp-

ti amb recursos suficients per abordar-lo? Aquest sembla un mètode arriscat

de concebre la Unió Monetària com a motor de l’Europa federal. I, cas que

aquest desplaçament cap amunt no es produeixi, ¿no és possible esperar

uns desacords forts i uns conflictes profunds entre governs exasperats per

mitigar un problema per al qual no disposen d’instruments?

En el marc de les institucions econòmiques que prevalen als paï-

sos d’Europa, la Unió Monetària i la reducció de l’atur són objectius incom-

patibles. Aquesta idea, compartida pels millors economistes nord-americans

(M. Feldstein, R. Dornbusch, M. Friedman, P. Krugman, entre d’altres), que sí

que han experimentat la moneda única en una economia que ha aconseguit

àmbit continental, no aconsegueix penetrar la saviesa convencional europea.

No és difícil de preveure, perquè els símptomes d’això ja han arribat fins i

tot al carrer, que aquesta incompatibilitat serà la principal font de conflictes

polítics internacionals i intranacionals en els pròxims anys.

La moneda no pot promoure els canvis institucionals que requerei-

xen les economies europees. El Banc Central Europeu i la seva política tam-

poc. I, tanmateix, s’ha dit reiteradament que la moneda única és l’esperó

perfecte per emprendre les reformes.A aquestes alçades, és obvi que aquest

esperó no ha estat suficient a França, Itàlia i Espanya, i ni tan sols a Alema-

nya. Les retallades pressupostàries que s’han produït i que es poden pro-

duir fins al 98 són insuficients i sobretot superficials, a pesar de l’elevat cost

polític que han hagut de suportar els governs que les han imposat.
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Utilitzar un règim monetari com a instrument polític és una mala

idea. La moneda única tindria sentit en una Europa ja federada amb institu-

cions fiscals harmonitzades i consolidades, amb òrgans polítics legitimats

democràticament per dur a terme les polítiques redistributives necessàries.

Dit d’una altra manera, la Unió Monetària hauria de ser l’estadi final d’un

procés federant i no el seu motor i fase inicial. Fer recaure el pes d’un pro-

cés d’unió política sobre la moneda no és altra cosa que confessar l’extre-

ma dificultat, si no la impossibilitat, de desenvolupar-lo en l’àmbit polític.

Com ha assenyalat amb encert Ralph Dahrendorf, la doctrina Monet va mo-

rir d’èxit en aconseguir-se el Mercat Únic. A partir d’aquí, la construcció

europea ha de seguir camins polítics sense el subterfugi de la cooperació

econòmica.

4. La posició espanyola

Espanya entra a la Comunitat Europea l’any 1986, i sis anys més tard,

quan encara està aprenent les regles del joc comunitari, el seu Parlament ra-

tifica per unanimitat, i sense debat públic previ, el Tractat de Maastricht.

¿Per què? ¿A què és degut un europeisme tan fervorós i unànime de la seva

elit política? ¿Potser caldria atribuir-lo a aquell famós «dictum» d’Ortega

«Espanya, el problema, Europa, la solució»? No. Ortega ja no es llegeix. L’euro-

peisme espanyol és el producte d’un fort sentiment d’incapacitat política

combinat amb astúcia de mercader. Legatària d’un règim corporativista i

d’una història d’estatisme a ultrança, la jove democràcia espanyola se sent

impotent per desarticular l’entramat corporativista. La sortida democràtica

del règim anterior requeria una expansió de la despesa pública redistributi-

va (recordem que la reforma fiscal de finals de la dècada dels setanta va ser

anterior a la firma de la Constitució democràtica i, possiblement, un dels

seus requisits previs). L’expansió de la despesa es va accelerar com a conse-

qüència de la recessió provocada per la segona crisi del petroli del 79.Arri-

bat el Partit Socialista al poder en plena recessió, el 1982, ¿què se’n podia

esperar sinó que continués per la via de l’expansió de la despesa i del crei-
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xement del dèficit? Quan, a finals de la dècada –el 1989–, va intentar frenar

el procés, es va alienar respecte a la seva base sindical i va afrontar amb èxit

la primera vaga general en democràcia.

El Tractat de Maastricht propiciava la coartada per contenir la des-

pesa per imposició externa i liquidar les abundants restes de corporativis-

me i d’economia subvencionada. Al mateix temps, oferia l’oportunitat d’a-

bandonar definitivament el secular aïllacionisme polític espanyol en el

segle XX a canvi d’unes pessetes (Fons de Cohesió), que suavitzarien una

mica l’esforç reformista a realitzar.

Es va dir que allò que el Tractat de Maastricht imposava era bo per si

mateix, però no es va dir per què. No és sorprenent, doncs, que la coartada

no hagi resultat efectiva.Tot i que es va dir reiteradament que l’aspiració a

la moneda única impulsaria les reformes necessàries, un cop arribats al

1996, aquestes han estat dèbils i insuficients.Ara no cal repassar-les, perquè

es troben a tots els textos sobre l’economia espanyola que s’han escrit en

els últims anys.

A l’opinió pública se li ha venut amb èxit que la inflació i el dèficit

fiscal no són bons per al país, però en canvi no se li ha volgut vendre que

el nivell de despesa pública aconseguit, de naturalesa bàsicament redistri-

butiva, absorbeix recursos que s’haurien d’invertir productivament, que la

fiscalitat excessiva redueix l’ocupació i que l’abast, la cobertura i la natura-

lesa d’un sistema de pensions públiques com el que es va heretar del fran-

quisme i es va ampliar redueixen l’estalvi i la inversió productiva. En última

instància, la retòrica de Maastricht ha servit per amagar al país que la seva

renda i la seva riquesa depenen d’ell mateix i no del fet d’associar-se amb

altres de més pròspers i compartir, a canvi de diners, les seves regles del joc

i la seva moneda.

Tampoc no hauria de sorprendre que persones serioses hagin accep-

tat la saviesa convencional respecte de la política canviària que es va impo-

sar a Europa pels volts de 1990: «La devaluació no és una política efectiva
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perquè el guany de competitivitat que aporta s’anul·la a curt termini per un

ressorgiment de la inflació, mentre que els problemes queden per resol-

dre». Qualsevol referència a experiències en sentit contrari sembla inútil. Ni

els efectes indubtables i quantificats de la devaluació del dòlar entre 1985 i

1987, ni els efectes de les devaluacions italiana i anglesa de 1992, ni els de

les devaluacions espanyoles de 1992 i 1993, fan cap efecte sobre els qui

reforcen les seves conviccions més pel que repeteixen els altres que no

pas perquè es preocupin d’observar i de mesurar els fets.

Aquesta circumstància és realment desafortunada perquè Espanya,

pel seu nivell d’atur elevat, és el país més mal situat d’Europa per renunciar

a un mecanisme d’ajust com és el tipus de canvi (que en cas de necessitat

mourien els mercats, no el Govern).Té un dels mercats de treball més rígids

d’Europa, una elevada proporció d’atur de llarga duració, una participació

laboral extremament baixa en comparació amb els països europeus i una

distribució geogràfica de l’atur d’una estabilitat tossuda i indestructible. En

aquestes circumstàncies, ha de triar entre renunciar per sempre a la seva

moneda i unir-se a l’euro o quedar-se a fora, en un moment històric que no

ha tingut l’oportunitat d’escollir, dictat en última instància per les exigèn-

cies franco-alemanyes d’augmentar el vincle alemany a l’Europa occidental

després de la unificació. Si el Govern pensés, com l’autor d’aquestes línies,

que tan dolent els pot resultar als espanyols el fet d’abandonar la pesseta

com el de quedar definitivament fora de la Unió, semblaria lògic que

almenys Espanya es permetés de triar el moment adequat per entrar-hi. Dit

d’una altra manera, optar per quedar-se a l’expectativa mentre a l’interior

prossegueix per si mateixa la liquidació del corporativisme i l’economia de

la subvenció. Potser amb això s’evitaria la humiliació si Espanya no és

acceptada quan vulgui ser-ho, una eventualitat possible, atès l’entramat d’in-

teressos alemanys descrit més amunt.

Havent optat per entrar en la primera fase, i cas de completar-se el

procés, s’hauran d’accelerar les reformes dels mercats o acceptar la con-

vivència (¿durant quant de temps?) amb un nivell d’atur superior a l’actual.
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En qualsevol cas, i encara que ens dolgui, Espanya té l’oportunitat

d’aportar ben poca cosa a la construcció europea. Possiblement perquè es

troba en una fase històrica de baixa creativitat col·lectiva, immergida en els

seus problemes político-institucionals interns i mancada d’ambició munda-

na, de pensament propi i de projectes de gran abast. Per això se sent obli-

gada a acollir-se als projectes dels altres. Els interessos aliens i la saviesa

convencional forana se’ns imposen amb massa facilitat.

5. Una reflexió (filosòfica) final

L’intent de transcendir gairebé cinquanta anys de cooperació euro-

pea intergovernamental i d’impulsar la unió política europea ha esdevingut

un ideal moral i un designi històric inescapable. ¿Qui s’atreveix avui, tret

d’algun britànic recalcitrant, a declarar-se escèptic? Sembla, una vegada més

en la funesta història europea d’aquest segle, que el destí dels pobles d’Eu-

ropa ja està traçat i que només hi ha un camí per recórrer. Es pot discutir la

velocitat, però no el sentit de la marxa. Però la reabsorció dels estats nacio-

nals europeus en una entitat supranacional és un experiment d’un risc altís-

sim.Tots ells són resultat de la sang de moltíssimes generacions, i conciten

lleialtats profundes i identitats pètries.Argumentar, com ha fet el canceller

Kohl, que l’alternativa a la Unió és el nacionalisme i que aquest significa risc

de guerra, és presentar la unió política com un imperatiu moral i com un

experiment salvador. El nostre segle n’ha vist uns quants, d’aquests experi-

ments, i tots han estat prou generadors de sofriment humà. La nostra histò-

ria revela, d’altra banda, la improbabilitat extrema que les democràcies es

facin la guerra entre elles. Quan un experiment social es planteja com a im-

peratiu moral i com a camí únic de salvació, és indispensable repensar-s’ho

moltes vegades i no acceptar-ne mai la inevitabilitat.
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1. Introducció

Avui dia no sembla gaire aventurat donar per descomptada la inte-

gració d’Espanya a la Unió Monetària Europea (UEM) en algun moment de

la dècada que ve; i, consegüentment, la nostra participació en el pròxim

pas del projecte europeu, al qual Espanya es va unir més tard, sense haver

participat en els esdeveniments que hi van donar l’impuls inicial. Els pros i

contres de la nostra participació han estat discutits tenint en compte gaire-

bé únicament les conseqüències immediates d’una admissió des del princi-

pi, o d’una exclusió en aquell moment. No obstant això, la Unió Monetària

no és més que el primer pas d’un compromís d’abast molt llarg, ple d’in-

certeses, que molt probablement conduirà a una unió política, de la qual no

sabem quin àmbit, quin grau de profunditat ni quina forma tindrà.

Ateses les alternatives que avui se’ns presenten i el grau de con-

vergència ja assolit per l’economia espanyola, sembla ociós preguntar-se si

és convenient voler figurar entre els socis fundadors de la UME; però, com a

nouvinguts que som, hem d’interrogar-nos amb més insistència que altres

sobre la naturalesa d’aquest compromís que volem assumir: sobre quins ris-
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cos i quines oportunitats ens presentarà la Unió Monetària, i què hem de

fer per afrontar els riscos i treure partit de les oportunitats.(1) Aquest treball

pretén contribuir a plantejar aquestes preguntes. L’apartat següent es dedi-

ca a posar en relleu la interacció entre impulsos polítics i resultats econò-

mics que constitueix la història del projecte europeu fins al moment actual;

a continuació fem un repàs d’alguns riscos que l’economia espanyola haurà

d’afrontar –amb Unió Monetària o sense– durant els pròxims anys, uns ris-

cos que deriven d’un historial inflacionari encara dubtós, de la presència

d’un elevat índex d’atur i d’una certa debilitat de la seva estructura produc-

tiva, per concloure que l’èxit d’afrontar aquests riscos dependrà essencial-

ment de la nostra capacitat d’adaptació.

Amb això conclou la part més convencional d’aquest treball. L’apar-

tat següent es dedica a presentar les oportunitats que ens pot oferir aquella

part de l’expansió del comerç mundial que no es basa en el principi de l’a-

vantatge comparatiu sinó en el de l’especialització, per concloure que el

factor essencial per aprofitar aquestes oportunitats no és tant la capacitat

d’adaptació com allò que definim com a grau de cohesió a falta d’un terme

més afortunat; a continuació s’aventura un judici, no gaire falaguer, sobre 

el nostre grau de cohesió. L’últim apartat especula sobre una possible expli-

cació.

No cal insistir en el caràcter temptatiu de bona part del que ve a

continuació: hauria estat menys arriscat limitar-se a l’àmbit estrictament

econòmic! No obstant això, comença a ser necessari, per afrontar amb

coneixement de causa compromisos tan importants com el de la Unió

Monetària, pensar en què passarà després de 1999; i l’experiència indica

que per a això cal introduir elements tan essencials com els econòmics, si

bé de difícil quantificació, o fins i tot mal definits. Com suggereix el vell acu-

dit, cal buscar les claus allà on les hem perdudes, i no pas on hi ha més

llum.
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2. Economia i política a la construcció europea

Ja és un tòpic afirmar que la Unió Monetària és un pas en un pro-

cés, no econòmic, sinó polític. El tòpic conté part de veritat, en la mesura

en què els passos seguits en el procés de construcció europea han tingut,

en general, conseqüències econòmiques favorables per als seus partici-

pants; però el mateix procés –el «projecte europeu»– no es va posar en

marxa amb el propòsit de maximitzar la renda per capita dels ciutadans

europeus, sinó de garantir d’una vegada la pau d’Europa. Quan es ve de la

perifèria, d’un país que fa molt temps que va deixar d’intervenir activament

en els assumptes europeus, s’ha de recordar de tant en tant aquest origen

no econòmic, per entendre, entre altres coses, que la posició relativa de

cada un dels membres de la Unió no es correspon exactament amb el pes

de la seva economia. Però no es tracta d’un projecte «purament polític»:

per ser admès pels ciutadans de cada Estat membre, cada pas ha hagut de

comportar la promesa de beneficis econòmics tangibles per a tothom. La

raó és que, com s’ha dit sovint, ningú no està disposat a fer sacrificis per

Europa.Aquesta exigència explica que el procés hagi avançat a salts, i que

les èpoques de recessió hagin posat en relleu la seva fragilitat; i més tenint

en compte que, en les últimes dècades, els governs són jutjats cada vegada

més pels resultats econòmics que se’ls atribueix, com si es tractés de con-

sells d’administració.

Val la pena recordar aquest equilibri entre objectius polítics i justifi-

cacions econòmiques present al llarg de tot el projecte europeu. La prime-

ra etapa (1948-1953) és explícitament política: comença amb la constitució

del Consell Europeu, a instàncies de l’administració Truman, per a la gestió

dels fons d’ajuda del Pla Marshall (1948); després ve la proposta Monnet-

Schuman per a la creació de la Comunitat Econòmica del Carbó i de l’Acer

(CECA). Però, el 1951, la Gran Bretanya decideix no firmar el Tractat CECA;

en paraules del primer ministre Attlee, «una institució supranacional no pot

ser democràtica». Dos anys més tard, una proposta d’unió política és rebut-
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jada per l’Assemblea Nacional francesa: com podem veure, els britànics no

tenen el monopoli de la desconfiança. Aquests dos fracassos obliguen els

europeistes a buscar una via alternativa: al Congrés de Messina (1995), els

països membres de la CECA anuncien la intenció de crear un mercat comú;

al cap de dos anys, el Comitè Monnet presenta als caps de govern el tractat

que es firma a Roma el 25 de març de 1957. S’ha creat el Mercat Comú,

però com a alternativa pragmàtica cap a un objectiu que no semblava pos-

sible d’abordar directament.

El Tractat de Roma preveia la creació d’un mercat comú –és a dir,

alguna cosa més que una unió duanera, ja que establia el principi de lliber-

tat de moviments de béns, de serveis i de persones, però menys que una

unió econòmica, ja que no es parlava de polítiques monetàries i fiscals

comunes–; preveia, a més, l’adopció d’una política agrícola comuna –en

pràctica des de 1969– i de polítiques comunes de transport; preveia la crea-

ció de dues institucions d’àmbit comunitari, el Fons Social Europeu i el

Banc Europeu d’Inversions; finalment, es fixava un termini de dotze anys

per complir les provisions acordades.Transcorregut aquest termini, es torna

a posar en relleu la intenció política que anima el projecte: en lloc d’acon-

tentar-se donant per complert el Tractat i de dotar-se d’una estructura

comunitària purament tècnica per administrar els programes en vigor, els

socis comunitaris decideixen, en el Consell de La Haia (desembre de 1969),

continuar endavant: es crea el Consell Europeu, no previst en el Tractat, que

succeirà les «cimeres» de caps d’estat i de govern, consagrant així el model

intergovernamental en lloc de l’alternativa federalista; es dota la Comunitat

d’un pressupost propi, i s’elegeix el primer Parlament europeu per sufragi

directe. El 1969, el Mercat Comú es troba, en la concepció del seu vessant

real, molt a prop de la Unió Europea actual: el pas següent, la firma de

l’Acta Única el febrer de 1986, permet fer grans avenços pràctics, gràcies a

l’adopció de procediments de decisió més expeditius; però les grans línies

continuen sent les del Tractat de Roma.
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La dècada dels setanta està dominada pels canvis en el vessant mo-

netari, i val la pena recordar-ho per no caure en l’error de considerar que el

projecte europeu, en el seu estat actual, està constituït per dos elements

perfectament separables: l’un, indiscutible –el mercat únic–, i l’altre, afegit a

última hora per raons no del tot clares: la proposta de moneda única. Es

pot pensar el que es vulgui sobre l’oportunitat d’una unió monetària com a

pas següent del projecte europeu; però el cas és que la idea és antiga, i té la

seva lògica: la primera proposta d’unió monetària –que preveu la creació

d’una moneda única el 1980– sorgeix en el Consell de La Haia el 1969, i

tracta de respondre a la necessitat de comptar amb un sistema de paga-

ments estable com a alternativa al de Bretton Woods, basat en el dòlar, que

havia estat sotmès a tensions creixents des de 1958.(2)

Tant l’interès per un sistema de tipus de canvi estables com l’interès

per eliminar les barreres arancelàries entre els països europeus responen a

un mateix objectiu: evitar una repetició dels esdeveniments que van con-

duir Europa de la Gran Depressió a la Segona Guerra Mundial; efectivament,

durant la dècada dels trenta, cadascú es va defensar contra la recessió utilit-

zant dos instruments: la protecció comercial i el tipus de canvi. Si el mercat

únic elimina la protecció comercial, un sistema monetari europeu pot im-

pedir les anomenades «devaluacions competitives». Consegüentement, els

dos vessants de la Unió Europea actual –el real i el monetari– apareixen

com a complementaris si es té present que l’objectiu final no és –o almenys

no exclusivament– de caràcter econòmic. Però tampoc no s’ha d’atribuir a

mòbils exclusivament polítics –és a dir, indiferents a la racionalitat econò-

mica– el desig de comptar amb un sistema de tipus de canvi estables. La

dècada dels setanta ens va ensenyar que aquests tipus de canvi tenen avan-

tatges econòmics: la volatilitat dels tipus de canvi és un obstacle al comerç i

a la inversió internacionals; pot posar en perill el mercat únic si uns països

creuen que altres guanyen posicions devaluant la seva moneda; i d’altra
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flotants.



banda, un sistema de tipus fixos centrat en una moneda molt estable pot

constituir un instrument eficaç de disciplina antiinflacionària.(3) No cal,

doncs, acudir a l’experiència dels anys trenta per legitimar la preocupació

dels països europeus per l’estabilitat dels tipus de canvi que és a l’origen

del sistema monetari europeu i, per tant, de la moneda única. Però, si el que

es desitja és un sistema de tipus estables, ¿per què cal proposar el cas

extrem d’una moneda única? Per la sempiterna combinació de factors

econòmics i polítics: de les diverses alternatives concebibles per crear un

sistema de tipus de canvi estables, la moneda única és la que condueix més

directament a alguna forma d’unió política.

El 1987, l’Informe Padoa-Schioppa plantejava els conflictes poten-

cials derivats de la presència d’un «tercet incoherent»: tipus de canvi esta-

bles, llibertat de moviments de capital i polítiques macroeconòmiques

divergents no poden coexistir durant gaire temps: la llibertat de moviments

de capital magnifica els efectes de qualsevol incoherència –real o percebu-

da– entre la política econòmica d’un país i els seus compromisos canviaris;

i, com més estrictes siguin aquests –banda estreta enfront de banda ampla,

per exemple–, més vulnerable resultarà la moneda corresponent. Aquest

«tercet incoherent» ha donat com a resultat que, a la pràctica, l’estabilitat de

tipus de canvi sigui un fet molt poc freqüent: entre les economies de volum

mitjà o gran, amb mercats de capital oberts, només cinc han mantingut

tipus de canvi estables durant cinc anys o més: Àustria i Holanda respecte al

marc alemany, Luxemburg respecte al franc belga,Aràbia Saudita i Tailàndia

respecte al dòlar.(4) Hi ha diverses maneres d’evitar el «tercet incoherent»,

per eliminació d’un dels seus termes: tornar a tipus de canvi flotants, impo-

sar restriccions als moviments de capital o coordinar les polítiques econò-

miques dels participants. Entre aquestes mesures, l’Informe Padoa-Schioppa

es pronunciava a favor de la tercera, que és la que el Tractat de Maastricht

desenvolupa i reforça enormement: la combinació d’una moneda única i

202 ■ UNIÓ MONETÀRIA BUSCA PAÍS

(3) Per a un bon resum recent, vegeu Obstfeld (1995), especialment p. 76.
(4) Vegeu Obstfeld (1995), p. 88.



uns criteris de convergència estrictes va més enllà de la mera coordinació

voluntària –que no havia donat resultats entre 1987 i 1992–, ja que fixa uns

marges tan estrets a l’actuació d’aquestes polítiques que les obliga a ser gai-

rebé idèntiques entre elles. D’aquesta manera, almenys a primera vista, la

Unió Monetària es pot presentar en termes purament econòmics, com l’ú-

nic mecanisme capaç de garantir l’estabilitat de l’assoliment més indiscuti-

ble de la cooperació europea: el mercat únic.

No obstant això, una literatura abundant –sorgida sobretot a Amèrica

del Nord i al Regne Unit– posa de manifest la debilitat de la defensa de la

moneda única basada exclusivament en arguments econòmics: en essència,

si es presenten pertorbacions serioses entre els membres de la UME, la

moneda única per si sola no contribuirà a resoldre-les; en absència d’aques-

tes pertorbacions –que són a l’origen de la volatilitat dels tipus de canvi–, la

Unió Monetària no afegeix gran cosa al mercat únic. És l’argument polític el

que inclina la balança a favor de la moneda única: si bé hi ha precedents

d’àrees econòmiques integrades estables amb monedes diferents, no hi ha

experiència de països políticament independents que s’hagin dotat, de

manera estable, d’una moneda única: els mecanismes que permetrien com-

pensar les grans diferències existents entre els Estats membres de la Unió

Europea en absència de tipus de canvi ajustables –mobilitat de la mà d’obra

i possibilitat de transferències pressupostàries significatives d’un Estat a un

altre– són a penes concebibles amb el grau d’integració política actual de

la Unió. Per tant, l’adopció de la moneda única obligarà els participants a

avançar en la direcció d’una unió política, perquè els problemes econò-

mics que es presenten exigiran cada vegada més uns instruments l’existèn-

cia dels quals pressuposa una voluntat política única. Novament, l’objectiu

polític és necessari per completar l’argument econòmic.(5)

Si es té present aquesta interacció constant entre factors econòmics

i polítics, és més fàcil endevinar quin pot ser el futur pròxim del projecte
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(5) «Perquè no fracassi la Unió Monetària, haurà d’anar seguida d’una unificació política. Si aquesta unificació no és
desitjada, no val la pena córrer els riscos que comporta una unió monetària.» (Schmierer, 1996, p. 61).



de moneda única: el debat econòmic, centrat gairebé sempre en el que pot

passar el 1999, ha provocat més resignació que entusiasme entre els ciuta-

dans europeus; si a aquest sentiment s’hi afegeix la voluntat decidida, per

part dels caps de govern dels països centrals de la Unió, de culminar la

Unió Monetària en la data prevista, és versemblant pensar que la moneda

única naixerà en els termes del Tractat, si no és que la situació econòmica

empitjora significativament en algun d’aquests països. A partir d’aquest

moment, caldrà confiar que l’entorn econòmic no doni grans sorpreses,

perquè la Unió Monetària acabada de crear estarà mal preparada per afron-

tar-les: les alternatives possibles d’unió política són diverses, estan mal defi-

nides, i totes trobaran resistències; per tant, el ritme de la integració política

pot ser molt més lent del que pugui exigir la solució dels problemes econò-

mics urgents. Els primers anys de la Unió Monetària, la tensió entre les

qüestions econòmiques i les polítiques es pot aguditzar, i això constitueix

un factor d’inestabilitat potencial en l’àmbit europeu.

El component polític del projecte europeu és una qüestió en la qual

participa cada Estat membre: d’una banda, la construcció europea és en

bona part el resultat d’interessos nacionals; de l’altra, els objectius polítics i

els avantatges econòmics són en part intercanviables;(6) finalment, l’aporta-

ció espanyola al projecte europeu s’hauria de mesurar en termes polítics

més que no pas en termes econòmics. Perquè un Estat pugui tenir una

influència política al si de la Unió Europea, el pes econòmic no és el factor

més important: ho és el fet de comptar amb una estratègia ben definida i

realista. El «no» danès a la ratificació del Tractat i la negativa dels ciutadans

noruecs a l’ingrés en la Unió han posat de manifest que aquesta estratègia

no pot ser tan sols del govern, sinó que ha de constituir un projecte col·lec-

tiu generalment acceptat. En aquest moment, sembla que no tinguem cap

altre objectiu que el d’entrar en la Unió Monetària al més aviat possible; ens
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(6) Sobre aquest punt val la pena observar que l’estratègia seguida per Espanya en el Consell d’Edimburg pot haver
tingut mals resultats a llarg termini.Va aparèixer com un «sí al Tractat, a canvi dels fons de cohesió»; si bé la descripció
no és exacta –entre altres coses perquè és Irlanda, i no Espanya, el país més afavorit pels fons de cohesió en termes
proporcionals–, la veritat és que la nostra petició ens ha situat en una posició d’inferioritat que és possible que no quedi
compensada pels fons rebuts.



podem preguntar si tenim la nostra pròpia idea d’Europa, i si n’hi ha alguna

que els ciutadans espanyols poguessin fer seva. Si no és així, no podem pre-

tendre ser més que un auxiliar, aliat d’uns o d’altres segons convingui, en el

procés de construcció europea. La resposta té a veure amb la nostra capaci-

tat de formular i de dur a terme projectes col·lectius d’un cert abast; un

tema sobre el qual haurem de tornar més endavant.

3. Riscos i capacitat d’adaptació

Sabent que la Unió Monetària no estarà preparada per afrontar ten-

sions econòmiques entre els seus participants, ara convé preguntar-se si 

és probable que aquestes tensions es produeixin, i com poden afectar un

país com Espanya. Amb aquest repàs no es tracta de posar en dubte la 

conveniència d’integrar Espanya a la Unió: si bé durant els pròxims anys 

es pot accentuar la debilitat de l’economia espanyola, sembla raonable 

afirmar que, en conjunt, les conseqüències serien pitjors si Espanya en que-

dés exclosa.

Cal preguntar-se, doncs, si és versemblant que després de la creació

de la Unió Monetària els països membres continuïn sotmesos a pertorba-

cions no previstes que afectin de manera diferent els diferents països. La

resposta és afirmativa: en primer lloc, hi continuarà havent pertorbacions

no previstes; en segon lloc, els seus efectes no seran els mateixos en tots els

països: en una primera aproximació, es pot afirmar que seran tant més dife-

rents com més ho siguin entre elles les estructures econòmiques dels Estats

membres;(7) i un moment de reflexió porta a concloure que les pertorba-

cions que es produeixin tindran efectes molt semblants a Alemanya i als

països del bloc del marc –el «centre»– i bastant diferents a Itàlia, Portugal i

Espanya –la «perifèria»–; això explica que el benefici d’una moneda única
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(7) I com més diferents entre ells siguin els seus comportaments, si bé això ja és més difícil de mesurar.



sigui màxim per al «centre», i que a la «perifèria» li passi el contrari.(8) Podem

mirar de concretar aquesta intuïció amb tres exemples de «pertorbacions»:

les sorgides per la banda de l’oferta, les que podrien néixer de la persistèn-

cia d’unes taxes d’atur elevades i, finalment, les que es deriven de l’entrada

en els mercats internacionals de grans productors de manufactures de baix

cost. Les conseqüències del primer i del segon tipus de pertorbacions

depenen dels comportaments dels agents; les del tercer depenen també de

la nostra estructura productiva.

Les del primer tipus –els «xocs d’oferta», com un augment dels preus

de l’energia o de les matèries primeres– han estat les més analitzades.(9)

Com és sabut, amb una moneda única «forta» com segurament serà l’euro,

els efectes d’aquestes pertorbacions dependran de la capacitat de cada país

per absorbir-les: aquells que les tradueixin en augments dels seus costos i

dels seus preus interns ho pagaran amb un creixement menor i amb un

augment de l’atur. Des d’aquest punt de vista, Espanya es troba encara en

una posició comparativament desfavorable: tot i els progressos dels últims

anys, l’economia espanyola sembla menys flexible que les altres, i la reacció

davant de pertorbacions inflacionistes és el risc més gran que pot compor-

tar, a curt termini, la renúncia al maneig del tipus de canvi que implica la

pertinença a la Unió Monetària.

Es pot presentar un segon risc per la banda de l’ocupació: no es

preveu, en l’àmbit de la Unió Europea, una reducció significativa de les

taxes d’atur en un horitzó proper; les solucions que s’ofereixen al proble-

ma de l’atur són temptatives i parcials; les escasses reformes del mercat

laboral que han posat en pràctica diversos països tenen un abast limitat, i la

seva aplicació troba grans resistències.(10) Per això és legítim preguntar-se si
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(8) Vegeu Alberola (1996).
(9) No fa gaire, s’acostumava a posar com a exemple de «xoc d’oferta» un augment desmesurat del salari real; avui ens
semblaria menys versemblant.
(10) Sens dubte,aquestes resistències augmenten perquè la recepta en voga per al problema de l’atur –la «desregulació»
del mercat laboral– es completa amb una altra, gairebé única, per reduir el dèficit: el «redimensionament» de l’«Estat del
Benestar».Totes dues són receptes parcials, els efectes de les quals tendeixen a concentrar-se sobre els menys afavorits.
S’hauria d’insistir en el fet que tant l’una com l’altra poden contribuir a resoldre els problemes respectius, però que una
solució global necessita altres elements.



la persistència d’unes taxes d’atur elevades és compatible amb el «contrac-

te social» implícit que recolza l’estabilitat de les societats avançades. Si la

resposta fos negativa –si el malhumor que sembla impregnar la societat

francesa no fos una excepció– i acabés obrint-se pas l’exigència, tan irracio-

nal com es vulgui, d’adopció de mesures més espectaculars per part dels

governs,(11) Espanya es trobaria novament en una situació relativament des-

favorable atesa la precarietat de la seva situació de partida: una taxa d’atur

que dobla la mitjana de la Unió Europea, i un dèficit públic en el límit supe-

rior del que és permès.

La tercera pertorbació que podem considerar a títol d’exemple

requereix una certa explicació. Durant els últims vint-i-cinc anys –en part

gràcies a l’èxit econòmic de països com el Japó,Taiwan i Corea del Sud, i a

allò que s’ha percebut com un declivi de les economies occidentals– s’ha

escrit molt sobre els efectes de l’entrada en els mercats mundials de les

«economies emergents». Si considerem el conjunt de l’economia europea,

podem suposar que aquests efectes seran marginals, però beneficiosos: la

Unió Europea és, com l’economia nord-americana, una economia molt auto-

suficient, i es complementa amb economies com la xinesa o l’índia per les

seves dotacions de factors: molt capital i treball molt qualificat enfront de

treball poc qualificat i poc capital. Podem, imaginar-nos, doncs, un intercan-

vi avantatjós per a totes dues parts: Europa exporta béns intensius en capi-

tal i treball d’alta qualificació («maquinària»), i els països emergents expor-

ten béns intensius en mà d’obra poc qualificada («confecció»). Però el que

és bo per al conjunt de la Unió Europea no ho és en la mateixa mesura per

a tots els seus membres: Espanya no té la mateixa dotació de factors que

Alemanya o Suècia, de manera que el pes de les seves exportacions de

«maquinària» a la resta de la Unió Europea és menor, i el de les seves expor-

tacions de «confecció» és molt superior. Per tant, és concebible que l’entra-

da en els mercats mundials de grans economies emergents, que beneficien
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(11) No és fácil endevinar quines serien aquestes mesures, si bé probablement implicarien augments de la despesa
pública; sí que s’endevina, en canvi, que, adoptades de manera aïllada en una economia com l’espanyola, no serien una
solució més enllà d’un termini extremadament curt.



el conjunt de la Unió, empitjori la posició relativa de països com Espanya i

faci encara més difícil la convergència real entre els Estats membres.(12) En

absència de mobilitat de la mà d’obra i d’un sistema de transferències ade-

quat, aquesta asimetria en la reacció davant la competència internacional és

un factor d’inestabilitat potencial al si de la Unió.

Els exemples anteriors són suficients per il·lustrar una idea no gaire

original: el futur presenta riscos per a l’economia espanyola! Aquests riscos

s’originen en la combinació de la falta de flexibilitat de la nostra economia,

que la fa vulnerable a xocs externs, i de la debilitat de la nostra estructura

productiva, que ens situa en segments de mercat en què la competència

internacional es pot fer particularment intensa en les pròximes dècades.(13)

Serà la nostra facultat d’adaptació allò que ens permetrà afrontar-los amb

èxit; i, si això és així, es pot ser moderadament optimista: sense oblidar el

que queda per fer, el cert és que l’economia i la societat espanyoles han expe-

rimentat transformacions molt profundes en l’espai d’una generació, i que les

han assimilat amb un èxit sorprenent.No obstant això,després d’aquest repàs a

les perspectives que se’ns ofereixen per als pròxims anys,ens quedem amb la

impressió que el millor que ens pot passar, si ens adaptem als canvis del nostre

entorn sense oferir-hi resistència, és que la nostra posició relativa no empitjo-

ri.Aquesta és una visió parcial: també hi ha oportunitats.Per veure-les, però,cal

situar-se en un context diferent,que és més familiar per a l’empresari que per

a l’economista; i per aprofitar-les cal alguna cosa més que capacitat d’adaptació.

4. Oportunitats i grau de cohesió

Potser la millor manera d’introduir aquest context diferent és pensar

novament en els mercats mundials. En descriure els riscos que pot compor-

tar per a nosaltres l’entrada de les grans economies emergents partíem d’u-
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(12) Sobretot, perquè cal preveure que els països del «centre» suggereixin, com a única solució al «problema del Sud»,
un descens dels salaris a Espanya.
(13) A l’origen d’aquests riscos hi ha una combinació de rigidesa y debilitat: amb una economia més flexible –i
segurament més pobra, com la portuguesa–, o més sòlida i menys flexible, com l’alemanya, els riscos serien menors.



na de les causes dels intercanvis comercials: l’avantatge comparatiu. Segons

aquest principi, els països comercien entre ells perquè les seves estructu-

res productives són diferents: l’abundància de sol a Portugal i de carbó al

Regne Unit confereixen un avantatge comparatiu en la producció de vi al

primer i d’acer al segon; amb l’obertura del comerç internacional, Portugal

exportarà vi i importarà acer; el Regne Unit farà el contrari. És el mateix rao-

nament que permet preveure que Europa exportarà «maquinària» i la Xina

«confecció», i que Espanya pot deixar d’exportar «confecció» abans de

poder exportar «maquinària».

Però no tot el comerç internacional s’explica sobre la base de l’avan-

tatge comparatiu: la majoria dels fluxos comercials entre els països desenvo-

lupats sorgeixen d’estructures productives molt semblants entre elles, i s’ex-

pliquen pels avantatges de l’especialització. Ens podríem imaginar una situa-

ció en què el Japó i els Estats Units es posessin d’acord per especialitzar-se,

l’un en la fabricació d’automòbils i l’altre en la d’avions (de fet, això és el

que sembla que està passant, sense que hi hagi hagut acord): ¿és que el Japó

té un avantatge natural en la producció d’automòbils i els Estats Units en la

d’avions, semblants a les que el sol i el carbó conferien a Portugal i al Regne

Unit en l’exemple anterior? Ja es veu que no: en realitat, amb un petit esforç

addicional, l’acord podria ser en la direcció oposada: el Japó es podria espe-

cialitzar en la producció d’avions, i els Estats Units en la d’automòbils. Passat

un cert temps d’adaptació, qualsevol dels dos acords seria avantatjós per a

tots dos països: la raó és que la presència d’economies d’escala en la fabrica-

ció d’avions i d’automòbils –menys freqüent en altres productes– permetria

a cada un de proveir el mercat mundial a un cost unitari menor del que

resulta si cada un dimensiona la seva indústria per al seu mercat interior. Si

Ricardo i Mill donen forma al principi de l’avantatge comparatiu, és Adam

Smith qui enuncia en forma moderna el principi de l’especialització:la divi-

sió del treball està limitada per les dimensions del mercat.(14)
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(14) L’argument anterior és, com es desprèn de la citació, molt antic; per a una presentació recent, vegeu Krugman
(1989 i 1996). Sobre la formulació de Smith, vegeu Stigler (1951).



L’especialització com a principi del comerç internacional no substi-

tueix el de l’avantatge comparatiu, sinó que el complementa; no explica tots

els fluxos comercials que s’observen, però sí una bona part; i, si ha rebut

menys atenció en la literatura, resulta en canvi molt familiar en el món de

l’empresa: l’instint de l’empresari, que el porta a créixer i a ampliar els seus

mercats, es basa en el convenciment que un mercat més gran li permetria

reduir el cost unitari de fabricació i de venda, i guanyar així posicions

davant de la competència. En el món real, les economies d’escala o els ren-

diments creixents, que són la base dels avantatges de l’especialització, sem-

bla que tenen lloc amb més freqüència que els seus contraris, que són la

norma en els llibres de text.(15)

Una explicació del comerç internacional basada en els avantatges

de l’especialització dóna respostes diferents de les que dóna una explica-

ció centrada en l’avantatge comparatiu. De les moltes diferències que hi

ha, ens interessa destacar-ne una: la manera com es determina el patró del

comerç, és a dir, la composició de les exportacions i les importacions de

cada país. En el cas de Portugal i Anglaterra no hi havia cap dubte: eren les

dotacions de factors, sol en el cas de l’un i carbó en el cas de l’altre. Però,

com il·lustra l’exemple dels automòbils i els avions, si l’important és l’es-

cala de producció, té avantatge el primer que aconsegueix proveir un

mercat que li permeti una dimensió més gran que la dels seus competi-

dors; qui sigui el primer pot dependre de circumstàncies a primera vista

accidentals: si podem imaginar que, en el cas de l’avantatge comparatiu, el

patró de comerç es pot determinar abans de l’existència de relacions co-

mercials efectives, en el de l’especialització el marge d’arbitrarietat és molt

més gran: ningú no seria capaç de predir que Holanda, i no Bèlgica, s’hauria

d’especialitzar en la fabricació de caixes de canvi, i no de frens; però aquell

dels dos que tingui una instal·lació eficient, si fa les coses bé, acabarà pro-

veint tot el mercat.
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(15) Almenys en les proximitats del punt en què operen la majoria d’empreses.



Tot això té un interès pràctic, i una rellevància immediata per al que

seran les oportunitats de l’economia espanyola en el futur previsible. La

progressiva eliminació de les barreres al comerç internacional, la reducció

dels costos de transport i la millora de les comunicacions tenen com a

resultat l’ampliació dels mercats; per això, en totes aquelles activitats en

què les economies d’escala siguin significatives, estem assistint a processos

de concentració que acompanyen aquesta ampliació. Això és moneda

comuna: en indústries com la farmacèutica, la d’automoció o la de béns 

d’equip; en serveis com el transport aeri o la banca, per citar-ne només

alguns, els anys que vénen veuran una reducció del nombre de partici-

pants, un augment de l’escala d’operacions dels que es mantinguin i una

reducció del nombre d’instal·lacions; alhora, és probable que els proveïdors

d’aquestes indústries, que formen els nivells de dimensions inferiors del tei-

xit industrial, tendeixin a gravitar al voltant d’aquestes instal·lacions. Espa-

nya, per l’estructura del seu teixit econòmic, i, en particular, per l’absència

de grups empresarials de dimensions suficients per a aquests mercats, no

pot aspirar a encapçalar cap d’aquests processos de concentració, però sí a

participar en el repartiment que es vagi fent d’aquestes instal·lacions desti-

nades a proveir el mercat europeu o el mundial, segons els casos.

El marge d’arbitrarietat que hi ha per a la localització de plantes de

producció amb grans economies d’escala implica que l’elecció no està

determinada per endavant, i que, per tant, Espanya pot optar a ser un cen-

tre per a alguna d’aquestes indústries. Precisament per això ha de competir

amb altres països; i, per competir amb eficàcia, la primera condició és saber

escollir: no podem aspirar a ser alhora un centre europeu de la indústria

farmacèutica, de l’automoció, de la banca i dels béns d’equip, de la mateixa

manera que no és versemblant que cinc ciutats espanyoles puguin allotjar

cinc seus d’organismes comunitaris. Com es veu en casos com aquest últim,

presentar diverses candidatures és la millor manera d’assegurar-se que no

en prosperarà cap. Un procés de concentració és necessàriament discrimi-

natori: no dóna una mica a tots, sinó molt a uns quants i res a la resta.
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Si mirem més enllà del moment de la creació de la Unió Monetària,

arribem a la conclusió que el principal avantatge que Espanya pot obtenir

del fet de participar-hi és precisament la possibilitat d’aprofitar les oportu-

nitats que ofereixen aquests processos de concentració: si Espanya no té

accés als fluxos d’informació que permeten anticipar esdeveniments; si no

es troba al més a prop possible, tant a través de lobbies privats com dins de

l’administració comunitària, de les grans decisions que influiran en el futur

d’Europa, tornarà, tard o d’hora, a una posició marginal, on no comptarà ni

tan sols amb uns fons de cohesió que potser no hauria hagut de sol·lici-

tar.(16) Però estar-hi integrat no és suficient per aprofitar aquestes oportuni-

tats: cal saber, en cada negociació, què es pot aconseguir, i sobretot què es

vol aconseguir: com posa de manifest l’anècdota de les seus d’organismes

comunitaris, cada Estat membre fa màximes les seves possibilitats presen-

tant una posició única davant de la Unió.Aquesta exigència té una dificul-

tat: l’Administració central, que representa el país dins la Unió, ha de decidir

cada vegada quina de les diverses possibilitats ha de fer seva, i renunciar a

presentar les altres; com que sempre es tracta de peticions que provenen

de sectors diferents i de punts diferents del territori, qualsevol elecció per

part de l’Administració és font de greuges i té, per tant, un cost en termes

polítics. Si aquest cost sembla molt elevat, el govern pot optar per presen-

tar diverses opcions, sabent que no n’obtindrà cap.(17)

El que determina que aquest cost polític sigui major o menor és el

que, a falta d’un terme millor, podríem anomenar el grau de cohesió d’un

país: si un sector d’activitat, una ciutat o una regió d’un país es consideren

més afavorits si un altre sector, una altra ciutat o una altra regió del mateix

país reben un benefici que no pas si el mateix benefici va a parar a un altre

país, aleshores el cost polític de decisions que afavoreixin un sol sector o

un punt del territori –és a dir, que discriminin– tendirà a ser baix, i diríem
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(16) Aquí val la pena destacar l’escàs partit que l’Administració espanyola treu dels seus funcionaris comunitaris.En això
estem –en perjudici nostre– molt lluny del comportament de països tan poc «europeistes» com el Regne Unit.
(17) Es pot objectar que la competència entre països per aquests centres de producció és, abans que res, una compe-
tència entre ajudes públiques. És veritat, però això no treu validesa a l’argument: com que les ajudes provenen d’un
pressupost limitat, no és possible subvencionar totes les possibles alternatives: triar vol dir discriminar.



que el país té un elevat grau de cohesió; si, al contrari, a aquell qui resideix

en un sector o en un punt del territori li és indiferent un benefici que

recau en un altre del mateix país –més encara si el considera una font de

greuge–, aleshores el cost polític d’aquestes decisions tendeix a ser elevat, i

es pot parlar d’un país poc cohesionat: en aquest cas, és molt difícil unir

esforços en una causa comuna que no afavoreixi de manera directa i imme-

diata tots els participants.

5. Un judici sobre el grau de cohesió

De tot el que s’ha dit fins aquí voldria deduir-ne que la capacitat d’a-

profitar les oportunitats que ens ofereix la nostra pertinença al projecte

europeu, en un moment en què l’ampliació dels mercats portarà a proces-

sos de concentració,(18) dependrà en bona part de la cohesió de la nostra

societat: de la capacitat d’emprendre uns projectes els beneficis dels quals

–en termes d’inversió, ocupació, nivell de renda o progrés tècnic– es distri-

buiran de manera desigual en el territori, almenys en primera instància. Si en

repassar els riscos que presenta el futur econòmic concloïem que afrontar-los

amb èxit dependria sobretot de la nostra facultat d’adaptació, podríem con-

cloure que aprofitar les oportunitats que ofereix l’especialització dependrà

en bona part del nostre grau de cohesió; i, si sembla raonable mostrar un

optimisme moderat a l’hora de jutjar la nostra capacitat d’adaptació, ens

podem preguntar si és possible pensar el mateix del nostre grau de cohesió.

La resposta, al meu entendre, ha de ser negativa: si ens podem admi-

rar de la nostra capacitat d’adaptació, penso que ens hem de reconèixer

com un país poc cohesionat segons la definició anterior: únicament comp-

tem com a beneficis aquells que recauen en nosaltres, o en el nostre entorn

més immediat, i per això sembla que sempre esperem que actuï algun
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(18) Amb això no volem dir que els processos de concentració seran l’única cosa que tindrà lloc en el futur, de la ma-
teixa manera que l’única font d’intercanvis comercials no serà l’especialització; només que serà una cosa a tenir en
compte.



mecanisme de redistribució que tendeixi a deixar tothom igual. Aquesta

exigència ha marcat els grans debats i els grans projectes econòmics de l’úl-

tima dècada: política industrial, empresa pública, privatitzacions, ajudes

públiques, per citar-ne només uns quants, sense entrar en polítiques explí-

citament redistributives, on es podria esperar que el grau de cohesió fos

menor. En examinar els objectius reals –no les justificacions oficials– de la

intervenció pública en els últims anys, ens sorprèn de veure que, en la

immensa majoria, són redistributius: el resultat principal de les ajudes regio-

nals, de la inversió pública o de la política industrial ha estat contribuir a la

redistribució de la renda, molt més que no pas augmentar la capacitat pro-

ductiva o millorar l’eficiència dels beneficiaris. El pes que té l’objectiu de

redistribució en unes decisions preses per polítics sensibles als desitjos del

seu electorat indica que perceben que el cost polític de decisions discrimi-

natòries –per eficients que siguin– és molt alt; és a dir, que el grau de cohe-

sió és baix. Pel que fa a la resta, penso que els qui han presenciat de prop o

han intervingut directament en aquests grans projectes compartiran aques-

ta apreciació.(19) Potser seria bo prendre aquesta debilitat com una dada –o,

almenys, com una hipòtesi de treball– a l’hora d’avaluar les nostres possibi-

litats d’aprofitar les oportunitats que ens ofereix la integració europea: hau-

rem de fer una gran esforç per participar en les activitats amb un millor

futur: aquelles que requereixen una acció continuada i, per aquest motiu,

un acord estable entre actors de caràcter molt diferent.

6. Especulació final

Les reflexions anteriors parteixen d’una consideració de la natura-

lesa del procés d’integració europea; i, si es desvien del que seria una anàlisi

estrictament econòmica, és perquè aquest mateix procés va més enllà.
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(19) En una primera versió d’aquest treball havia intentat donar alguns exemples concrets d’aquesta falta de cohesió; però
aquí prefereixo ometre’ls, perquè no sembli que acuso a ningú: la debilitat a la qual em refereixo em sembla pròpia del
país en general.



En la qüestió econòmica no pretén suggerir vies o solucions alternatives 

a les habituals, sinó complementar-les: si les solucions convencionals són

necessàries –si cal mantenir i millorar la nostra capacitat d’adaptació a un

entorn incert–, també són notablement insuficients: les grans oportunitats

requeriran esforços col·lectius que van, no en contra, però sí més enllà de la

«tríada liberal» que forma el consens actual: estabilitzar, liberalitzar, privatitzar.

Capacitat d’adaptació i falta de cohesió podrien ser, en el nostre cas,

dues cares d’una mateixa moneda, i tenir un origen idèntic: la indiferència

–de vegades aversió– cap al nostre passat, que potser veiem com una he-

rència que hauríem preferit no rebre. Això no tindria res d’estrany; i, si

aquest sentiment fos cert, tindria a veure no tant amb un hipotètic caràcter

nacional com amb la versió que, entre uns i altres, hem construït de la nos-

tra pròpia història: costa de trobar algun episodi d’aquesta història que no

hagi estat considerat, en algun moment posterior, com una aberració; algun

tret de la nostra cultura que no hagi estat interpretat alguna vegada com un

anacronisme; algun element dels que solen configurar una identitat nacio-

nal que no hagi estat utilitzat per algun règim per ser denigrat per un altre

de posterior; i això és particularment cert pel que fa a empreses, aventures

i projectes col·lectius. En aquest estat de coses, no ens ha de sorprendre

que estiguem disposats a adaptar-nos al que convingui, per una banda; i,

per una altra, incapaços de dur a terme projectes comuns d’un cert abast:

sembla que hàgim perdut tot sentit d’identitat comuna davant d’Europa,

com aquells fills d’emigrants que es neguen a parlar la llengua del seu país

d’origen fins que no s’hagin guanyat un lloc en el país d’acollida.

Tot això no és, naturalment, més que una especulació personal; però

pot ser que serveixi per completar el debat econòmic en voga amb ele-

ments d’un altre ordre, però igualment indispensables si hem de ser capaços

de pensar en alguna cosa més que en els problemes immediats. Les recoma-

nacions habituals de l’economista ens poden ajudar a recórrer només una

part del camí; el que es tracta de suggerir aquí és que per recórrer la resta

potser caldrà conèixer i recuperar altres coses, de moment extraviades.
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