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Els últims anys, la discussió sobre la diferent capacitat de creació d’ocupació i de
creixement econòmic entre l’economia nord-americana i l’europea s’ha accen-
tuat. Per a la majoria d’analistes, aquestes diferències no es poden atribuir sola-
ment al fet que la fase del cicle econòmic és diferent en una regió econòmica i en
una altra. Els treballs inclosos en aquest volum suggereixen que gran part de les
diferències en la creació d’ocupació entre els EUA i els països europeus són degu-
des al major èmfasi que la política nord-americana ha posat en la liberalització dels
mercats de productes –de béns i serveis.A Espanya, l’èmfasi gairebé exclusiu assig-
nat a la reforma del mercat de treball ha fet oblidar els possibles beneficis si el nos-
tre país dedica més energies a la liberalització dels mercats de productes.

Antón Costas i Germà Bel, professors de Política Econòmica de la Universitat de
Barcelona, han dirigit l’edició dels treballs inclosos en aquest volum, i són autors
d’un capítol, del qual extreuen lliçons per Espanya a partir de la perspectiva com-
parada de la liberalització de mercats de productes.

William Lewis és el director del McKinsey Global Institute i René Limacher i
Michael Longman són consultors d’aquest Institut. Estudien les diferències de
creació d’ocupació entre els EUA, Japó i quatre països europeus –entre ells Es-
panya–, i arriben a la conclusió que les rigideses dels mercats de productes són tan
importants –potser més i tot– que la rigidesa en el mercat de treball per explicar
per què la creació d’ocupació a Europa ha estat inferior a la dels EUA. Kees
Koedijk (Universitat de Limburg, Maastricht) i Jeroen Kremers (Universitat
Erasmus,Rotterdam) analitzen els efectes de l’excés de regulació en els mercats de
productes d’onze països de la UE i els seus vincles amb el funcionament de l’eco-
nomia, i conclouen que el grau de regulació dels mercats de productes és més
important que el grau de regulació del mercat de treball a l’hora d’explicar la capa-
citat de creixement d’una economia. L’últim capítol d’aquest volum reprodueix
una part de l’Economic Report of the President, enviat al Congrés dels EUA, el
febrer de 1997. Aquest text, elaborat pel Consell d’Assessors Econòmics del
President Clinton, discuteix i aporta reflexions de gran interès sobre la nova
dimensió de la intervenció de l’Estat en l’economia.
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PRESENTACIÓ

La capacitat de competir d’una economia depèn de diversos factors,

tant de naturalesa institucional com cultural, demogràfica, social o eco-

nòmica. Entre els factors de naturalesa econòmica resulten fonamentals

els paràmetres que defineixen les condicions de competència en els mer-

cats, com, per exemple, la concentració, les barreres d’entrada o la polí-

tica de regulació existent.

Conscient de la importància que avui dia tenen aquests temes, en

particular en relació amb la política de regulació i el paper de l’Estat en

la vida econòmica, la línia de la col·lecció «Estudis i Informes» del Servei

d’Estudis de ”la Caixa” hi ha posat un èmfasi especial. El primer número

de la sèrie ja va estar dedicat al mercat de treball, i el segon reproduïa

sengles informes del Tribunal de Defensa de la Competència i de la Co-

missió Europea sobre la política de competència. En aquesta ocasió,

amb el títol general de «Els beneficis de la liberalització dels mercats de

productes», el document que ara tinc el plaer de presentar posa sobre la

taula idees i reflexions relacionades amb la importància de la desregula-

ció per al funcionament dels mercats i, en particular, sobre els efectes

d’una eficiència més gran en la creació d’ocupació, ara com ara, repte

fonamental de la Unió Europea.

Aquest nou número d’«Estudis i Informes» s’obre amb un informe

d’Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de

Barcelona, i Germà Bel, professor titular de la mateixa universitat. En

aquest informe s’investiga sobre el cas espanyol contraposant la impor-

tància potencial de la liberalització dels mercats de productes a la tan

tradicional argumentació de la necessitat de flexibilització del mercat de

treball. La conclusió és que pot ser més eficaç una adequada política de

desregulació dels mercats de béns i serveis que no pas una política que
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tendeixi a flexibilitzar un mercat de treball les rigideses del qual no són

tan diferents de les d’altres països del nostre entorn.

Els professors Costas i Bel completen la seva anàlisi aportant tres arti-

cles que, des de perspectives diferents, repassen els aspectes relacionats

amb la liberalització dels mercats i els seus efectes sobre el creixement

econòmic i l’ocupació. En primer lloc, es presenta un document, elaborat

per William Levis, René Limacher i Michael Longman, del McKinsey

Institute, on s’estudien les diferències en la creació d’ocupació als Estats

Units, Japó i quatre països europeus (entre ells Espanya) per a tres sec-

tors industrials, tres de serveis i la construcció. En aquest document es posa

de manifest la importància relativa de les condicions de competència en

aquests resultats contraposant-les a les característiques institucionals dels

mercats de treball respectius.

El segon document, de Kees Koedijk i Jeroen Kremers, estudia la

flexibilitat dels mercats, la regulació i el creixement econòmic. Els

autors analitzen els efectes de l’excés de regulació en els mercats de pro-

ductes d’onze països de la Unió Europea. La conclusió és que, a l’hora

d’explicar la capacitat de creixement d’una economia, resulta més

important el grau de regulació dels mercats que el del mercat de tre-

ball.

Finalment, es reprodueix el capítol sisè de l’últim «Economic Report of

the President» enviat al Congrés dels Estats Units el febrer de 1997, i ela-

borat pel Consell d’Assessors Econòmics del President Clinton. Aquest

document aporta reflexions de gran interès sobre la nova dimensió de la

intervenció de l’Estat en l’economia i destaca el caràcter complementari,

més que no pas substitutiu que, ara i en el futur, tindran les relacions en-

tre Estat i mercat.

En conjunt, doncs, aquest nou número de la col·lecció intenta con-

tribuir de manera positiva a la reflexió sobre les possibilitats que dóna

un marc de relacions econòmiques en què el paper de la regulació no
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obstaculitzi la competència sinó que la faciliti, i propiciï un funciona-

ment més eficient del sistema econòmic que, en qualsevol cas, és con-

dició indispensable per mantenir la competitivitat en una economia

global.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, desembre de 1997
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9ELS BENEFICIS DE LA LIBERALITZACIÓ DELS MERCATS DE PRODUCTES ■

1. La liberalització dels mercats de productes: 
un aspecte postergat en l’agenda de la política
econòmica

En els darrers anys s’ha accentuat la discussió sobre la diferent capa-

citat de creació d’ocupació i creixement econòmic entre l’economia dels

Estats Units i la d’Europa. Per a la major part dels analistes, aquestes diferèn-

cies no s’haurien d’atribuir només al fet que la fase del cicle econòmic és

diferent en una regió econòmica i l’altra.

En aquest treball se suggereix que bona part de les diferències en la

creació d’ocupació entre els Estats Units i els països europeus es deuen a

l’èmfasi posat per l’experiència nord-americana en la liberalització dels

mercats de productes –de béns i serveis–. A Europa, les discussions sobre la

flexibilització del mercat de treball han postergat sistemàticament les refle-

xions i les decisions en matèria de liberalització dels mercats de productes.

No es pot negar que algunes diferències en les característiques institucio-

nals del mercat de treball poden contribuir a diferències en la capacitat de

generar ocupació. Però, en la situació present, els mercats de treball euro-

peus no presenten ja les estrictes rigideses d’abans –ni aquestes rigideses

són iguals a tots els països europeus–. El retard en la liberalització dels mer-

cats de béns i serveis europeus, en relació amb els dels Estats Units, és pro-

bablement el factor bàsic que impedeix que el creixement econòmic es tra-

dueixi en un ritme més intens de creació d’ocupació a Europa. Aquesta

hipòtesi està avalada per l’experiència comparada.

I. Els beneficis de la liberalització:
lliçons per a Espanya

Antón Costas i Germà Bel
(Universitat de Barcelona)



Desregulació i privatització: experiències 
comparades

Una de les pautes de les polítiques econòmiques aplicades a Europa

en la darrera dècada ha estat la de reduir la intervenció de l’Estat en l’eco-

nomia. La política de privatitzacions ha estat el pal de paller d’aquesta

reducció del pes del sector públic; fins a l’extrem que de vegades s’ha arri-

bat a assimilar els processos de privatització als de liberalització.(1) En rea-

litat, privatització i liberalització actuen en àmbits diferents. La liberalització

implica l’adopció de mesures dirigides a estimular (i protegir, quan sigui

necessari) la competència en les mercats de béns i serveis. La privatització,

per altra banda, en el sentit més estricte suposa el canvi en la propietat de

les empreses o en l’entitat jurídica del prestatari de béns i serveis. Però, per

si mateixa, la privatització no té implicacions significatives sobre l’existèn-

cia de mercats competitius.(2)

Per la seva banda, la política de desregulació (com a una part de la

política de liberalització) consistent en l’eliminació o la disminució de les

intervencions governamentals que restringeixen el funcionament dels mer-

cats, en els països europeus ha tingut un pes molt menor que la privatitza-

ció.Tan mateix, la desregulació, encara que ha tingut una escassa intensitat,

ha posat un major èmfasi en l’impuls de la competència i, mitjançant aques-

ta, en l’estímul de l’eficiència de l’economia.

Al contrari que a Europa, als Estats Units s’ha donat més intensitat

als processos de liberalització dels mercats de productes, i és també el país

on s’han fet més estudis per avaluar els efectes de la liberalització. Per al

10 ■ ELS BENEFICIS DE LA LIBERALITZACIÓ: LLIÇONS PER A ESPANYA

(1) Vegeu una panoràmica del procés de privatització i desregulació a Europa a Antón Costas, «Desregulación y pri-
vatización en la economía europea actual: motivaciones, resultados y enseñanzas», Economistas, núm. 63 (1995), pàgs.
54-63, i Antón Costas i Germà Bel, «Regulación y desregulación en la economía europea actual», a J.Velarde, J. L. García
Delgado i A. Pedreño (dirs.) Regulación y competencia en la economía española, pàgs. 33-63. Madrid: Civitas, 1995.
(2) Els treballs següents, entre d’altres, estudien aquests aspectes en detall: John Kay i David Thompson, «Privatization: a
policy in search of a rationale», Economic Journal, vol. 96 (1986), pàgs. 18-32; John Kay i John Vickers, «Regulatory
reform in Britain», Economic Policy, núm. 7 (1988), pàgs. 285-351; John Vickers i  George Yarrow (1988), Privatization:

An Economic Analysis. Londres: MIT Press, 1988; i John Vickers i George Yarrow, «Economic perspectives on privatiza-
tion», Journal of Economic Perspectives, vol. 5, núm. 2 (1991), pàgs. 111-132. Una síntesi d’aquests arguments pot tro-
bar-se a Germà Bel, «Privatización y desregulación: cuando la liberalización no basta para aumentar la competencia», a
G. Bel (ed.), Privatización, Desregulación y ¿Competencia?, pàgs. 17-32. Madrid: Civitas, 1996.



lector interessat en aquestes qüestions, Clifford Winston,(3) prestigiós econo-

mista de la Brookings Institution, ofereix la panoràmica més àmplia d’a-

quests estudis empírics sobre el procés de desregulació als Estats Units,

tant d’aquells estudis que es proposaven predir-ne els efectes com d’a-

quells que, amb posterioritat, han avaluat quantitativament els efectes reals

de les mesures adoptades. El balanç global és clar: el procés de desregulació

ha generat beneficis substancials per als nord-americans: tant els produc-

tors com els consumidors es beneficien de la combinació d’un augment de

la productivitat, de noves oportunitats de mercat i d’una pressió a la baixa

sobre els preus.Aquests beneficis es tradueixen, de vegades en els sectors

liberalitzats i d’altres en noves activitats econòmiques, en la creació de llocs

de treball.

En el cas dels països europeus, la liberalització dels mercats ha

avançat molt poc. Una possible causa per explicar aquest retard és que la

discussió sobre la liberalització a Europa s’ha centrat, de vegades de forma

quasi unívoca, en la flexibilització del mercat de treball. Per a alguns eco-

nomistes acadèmics i polítics, la desregulació total del mercat de treball,

en particular l’eliminació dels costos d’acomiadament, s’ha convertit en

l’«ungüent de serp» que alleugeraria de forma miraculosa el problema de

l’atur. Per a aquest corrent d’opinió, l’èxit de la creació d’ocupació als Estats

Units s’explicaria fonamentalment per la flexibilitat gairebé total del mercat

de treball. La desregulació dels mercats de productes queda sistemàtica-

ment postergada, i s’obliden de les polítiques actives de liberalització por-

tades a terme als Estats Units.

En el cas particular d’Espanya, aquest biaix d’accentuar l’atenció en

les rigideses del mercat de treball ha estat especialment intens. L’extremada

rigidesa del mercat de treball que l’economia de la dictadura va deixar com

a llegat a la democràcia feia encara més necessari abordar canvis en les

característiques institucionals del mercat de treball. Tanmateix, després de
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(3) Clifford Winston, «Economic deregulation: days of reckoning for microeconomists»,Journal of Economic Literature,
vol. 31 (1993), pàgs. 1263-1289.



successives reformes que l’han flexibilitzat parcialment, entre les quals n’hi

ha de molt recents, com les de 1994 i 1997, la discussió sobre la liberalitza-

ció de l’economia espanyola continua moltes vegades centrada sobre l’e-

ventual necessitat d’anar més enllà en la flexibilització del mercat de tre-

ball. Probablement, una conseqüència de l’atenció atorgada a la reforma del

mercat de treball ha estat l’oblit de la liberalització en els mercats de pro-

ductes i serveis, que no han tingut en el nostre país la intensitat que ha

assolit en d’altres països del nostre entorn.

No obstant això, arran de l’experiència dels Estats Units i de països

europeus com Holanda, des de fa ja alguns anys molts economistes estan

posant de manifest que la liberalització dels mercats de productes té una

rellevància igual o fins i tot major que la flexibilització del mercat de treball

per estimular el creixement econòmic i la creació de llocs de treball a

Europa i a Espanya.

Els beneficis potencials de la liberalització 
dels mercats de productes 

Les conclusions dels dos treballs que apareixen en els capítols 2 i 3

d’aquest volum son il·lustratives en aquest sentit. D’una banda, els econo-

mistes William Lewis, René Limacher i Michael Longman,(4) vinculats al

McKinsey Institute, estudien les diferències en la creació d’ocupació als

Estats Units, Japó i a quatre països europeus (Alemanya, Espanya, França i

Itàlia) de dels anys vuitanta fins a principis dels noranta. Per a cadascun d’a-

quests països, s’analitzen tres sectors industrials (automoció, informàtica i

mobles), tres sectors de serveis (banca, venda al detall i audiovisuals) i el

sector de la construcció.A partir de la seva anàlisi per països i per sectors,

Lewis, Limacher i Longman troben dos resultats: 1) el sector de la venda al

detall és l’únic en què les característiques institucionals del mercat de tre-
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(4)William Lewis,René Limacher i Michael Longman,«Why employment performance differs», The McKinsey Quarterly,

núm. 4 (1994).



ball semblen tenir un efecte significatiu en les diferències en la creació de

llocs de treball entre països, i 2) no obstant això, el grau de flexibilitat i

competència en els mercats de béns i serveis té una gran importància per

explicar les diferències en la creació d’ocupació en tots i cadascun dels sec-

tors analitzats. Per tant, els autors conclouen que «Les restriccions en els

mercats de productes són tan importants, si no més, que les rigideses en el

mercat de treball per explicar perquè el ritme de creació d’ocupació a

Europa és més lent que als Estats Units.»(5)

El tercer treball inclòs en aquest volum és el de Kees Koedijk i

Jeroen Kremers, sobre la flexibilitat dels mercats, la regulació i el creixe-

ment econòmic, publicat l’any passat.(6) Aquests autors analitzen els efectes

de l’excés de regulació en els mercats de productes a onze països de la

Unió Europea, i els seus vincles amb el funcionament de l’economia, i com-

paren les experiències dels països anglosaxons, com el Regne Unit i Nova

Zelanda, amb les experiències d’Alemanya i d’Holanda. A partir de la seva

anàlisi, Koedijk i Kremers conclouen que, a l’hora d’explicar la capacitat de

creixement d’una economia, el grau de regulació dels mercats de productes

és més important que el grau de regulació del mercat de treball. Sens dubte,

les conclusions d’aquests treballs constitueixen lliçons que cal aprofitar per

l’economia espanyola.

La liberalització i el nou paper de l’Estat en la gestió 
de l’economia 

La recomanació de política econòmica que s’extreu d’aquests tre-

balls és ben clara: cal accentuar l’èmfasi en les reformes orientades a libera-

litzar els mercats de béns i serveis.

Però, ¿vol dir això que la intervenció de l’Estat ha de desaparèixer?

No. La desregulació ha d’anar acompanyada d’una intervenció pública pa-
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(5) William Lewis, René Limacher i Michael Longman, op. cit., pàg. 4.
(6) Kees Koedijk i Jeroen Kremers, «Market opening, regulation and growth in Europe»,Economic Policy, núm.23 (1996).



ral·lela orientada a garantir el funcionament competitiu dels nous mercats

liberalitzats. Perquè és la competència la que garanteix que els beneficis de

la liberalització arribin a tots els ciutadans.Això no obstant, els problemes

relacionats amb la competència no han gaudit fins ara d’una suficient aten-

ció ni a Espanya ni a Europa.

En la seva revisió de la literatura, que hem esmentat anteriorment,

Clifford Winston apunta també algunes d’aquestes deficiències observades

en els processos de desregulació duts a terme fins ara. Destaquen la minsa

previsió dels problemes de discriminació de preus en algunes indústries, i

l’oblit per part dels governs de la necessitat de polítiques d’acompanya-

ment, de vegades mitjançant noves regulacions, per a l’èxit de la reforma

reguladora. En efecte, no es tracta tant de la supressió de tota la intervenció

de l’Estat en el funcionament dels mercats com de la reforma de les pautes

que aquesta intervenció ha tingut en el passat. Perquè moltes vegades les

forces del mercat, la competència, no poden desenvolupar-se sense l’estímul

actiu de les regles estatals; per tant, com assenyalen Koedijk i Kremers en el

seu treball, «El principal desafiament no és escollir entre regulació i la seva

absència, sinó evitar la regulació innecessàriament perjudicial».(7)

En suma, en matèria de política liberalitzadora el paper de l’Estat en

l’economia ha d’orientar-se a conjugar dos tipus de mesures que, des del

punt de vista de la intervenció estatal, es poden qualificar com a polítiques

passives i polítiques actives. Primer, les polítiques passives: aquelles que,

d’acord amb l’accepció de liberalització més tradicional i utilitzada de for-

ma més comuna, es dirigeixen a la desregulació, a remoure les normes le-

gals que restringeixen la competència en els mercats potencialment com-

petitius. Segon, les polítiques actives: aquelles que tenen com a objectiu

l’estímul de la competència en els mercats potencialment competitius que

siguin propensos a actuacions restrictives de la competència (ja siguin uni-

laterals o oligopolístiques) per part de les empreses que hi actuen.
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(7) Koedijk i Kremers, op. cit., pàg. 446.



La liberalització no és, doncs, l’equivalent a laisser faire. En aquells

mercats que són competitius i funcionen correctament, a major llibertat

d’actuació dels agents econòmics que hi participen millors seran els resul-

tats en termes d’eficiència i de benestar per a la societat. Però en d’altres

mercats, en els que les empreses tenen facilitats per arribar a acords que

mantinguin els preus alts, o en els que les grans empreses tenen capacitat

per impedir en la pràctica l’entrada de noves empreses que poden intro-

duir competència, l’Estat té un paper fonamental per ajudar els mercats

perquè funcionin millor i puguin desplegar de forma més completa les

seves potencialitats: la defensa i l’estímul de la competència mitjançant, per

exemple, actuacions contra els acords restrictius de la competència o con-

tra la interposició de fet de barreres a l’entrada de noves empreses.(8)

En aquest sentit, té un indubtable interès el darrer treball inclòs 

en aquest volum. Es tracta del capítol sisè del darrer Economic Report of

the President, enviat al Congrés dels Estats Units al febrer de 1997. Aquest

text, elaborat pel Consell d’Assessors Econòmics del President Clinton, pre-

sidit per l’eminent economista Joseph E. Stiglitz, discuteix i aporta refle-

xions de gran interès sobre la nova dimensió de la intervenció de l’Estat en

l’economia.

La reflexió de l’Economic Report of the President escapa delibera-

dament de la idea que el mercat i el govern són substitutius irreconcilia-

bles. Segons el Consell d’Assessors Econòmics de Clinton, aquesta idea és

alimentada per dos concepcions oposades i idealitzades: «els partidaris de

la intervenció de l’Estat comparen les fallades reals del mercat amb una

visió idealitzada d’un Estat que està en possessió d’informació il·limitada i

d’objectius purament benèfics. Els detractors de l’Estat sovint són preso-

ners de la falàcia oposada, en comparar les propietats d’un mercat ideal
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(8) Fora del domini estricte del que entenem per política de liberalització, i de forma complementària, l’Estat ha d’esta-
blir regles que impedeixin l’explotació del consumidor i maximitzin el benestar social en aquelles indústries l’estructura
de les quals determini l’existència de monopolis naturals, com a mínim fins que futurs canvis tecnològics debilitin el
caràcter de monopoli natural de l’activitat, i permetin o facin desitjable la introducció de la competència. Encara que el
seu anàlisi detallat escapi de l’objectiu d’aquesta obra, aquesta qüestió té un interès cabdal.



amb el comportament dels governs reals, que han d’actuar amb informació

limitada i, sovint, amb incentius distorsionats. Ambdues institucions tenen

limitacions: cap d’elles assoleix l’ideal».(9)

En comptes d’aquestes aproximacions idealitzades de l’Estat i del

mercat, que s’assemblen perquè estan arrelades a una visió antagònica en-

tre l’un i l’altre, el text reproduït en el capítol 4 utilitza una aproximació

més laica i menys dogmàtica de les relacions entre Estat i mercat. Una visió

de l’Estat i del mercat no només com a substitutius, sinó com a complemen-

taris en moltes situacions de la vida econòmica. Per als autors de l’Eco-

nomic Report, «Un plantejament molt més útil és el de comparar els mer-

cats reals amb els efectes reals de la política, per comprendre quan i on

haurien de dibuixar-se les línies entre el sector públic i el privat. Trobar

aquesta frontera és difícil. (...). La comparació del funcionament real dels

mercats i dels governs també ens ajudarà a comprovar de quina manera les

polítiques públiques poden ajudar els mercats perquè funcionin millor, i

com la utilització d’incentius de mercat poden millorar el funcionament del

govern».(10)

Des d’aquest enfocament, el cos central del capítol sisè de l’Econo-

mic Report of the President es dedica a il·lustrar, per una banda, com la 

política pública pot contribuir a generar competència en les indústries de

serveis públics regulats, en particular en l’electricitat i en els serveis de

telefonia. D’altra banda, ens mostra com els instruments i els incentius del

mercat poden contribuir a què l’Estat compleixi millor les seves funcions

en àmbits com la política mediambiental, la gestió de l’espectre radioelèc-

tric, la gestió dels recursos naturals, la gestió del patrimoni públic i d’altres.

La complexitat dels problemes abordats es manifesta, de vegades, en la

complexitat de l’exposició, que sovint arriba a la descripció de detalls tèc-

nics.Ara bé, així és com haurà de ser en el futur la intervenció de l’Estat en

l’economia: més complexa i atenta als diferents vessants dels problemes.
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(9) Economic Report of the President, pàg. 196.
(10) Economic Report, op. cit., pàg. 196.



2. Lliçons per a Espanya

De la lectura de les experiències recollides en els tres textos selec-

cionats i incorporats a aquest volum podem extreure’n una sèrie de lliçons

per a Espanya. La més important, que constitueix el principal objectiu d’a-

questa publicació, és la necessitat de concedir més rellevància a la liberalit-

zació dels mercats de productes.Aquesta, quan no ha estat oblidada, ha que-

dat sistemàticament postergada per l’èmfasi exclusiu que s’ha posat en les

discussions sobre la liberalització del mercat de treball, tant en l’anàlisi dels

experts com en les polítiques de reforma dels governs.

Aquest èmfasi en les rigideses del nostre mercat de treball pot haver

tingut dues conseqüències no volgudes però evidents. D’una banda, una

certa propensió a accentuar les diferències entre el mercat de treball espa-

nyol i el de la resta dels països de la Unió Europea. No obstant això, aques-

tes diferències són ara com ara escasses, i, per tant, potser no cal esperar

gaire de les propostes que insisteixen en igualar la flexibilitat del mercat de

treball espanyol a les pautes habituals dels països europeus.

En segon lloc, l’èmfasi posat en la reforma del mercat de treball ha

fet oblidar els beneficis que potencialment cal esperar si el nostre país

dedica més reflexió teòrica i més energies polítiques a la liberalització

d’alguns sectors econòmics concrets: l’impuls de mesures liberalitzadores

ha tingut efectes positius sobre els consumidors, ha permès millores en el

benestar social i, eventualment, l’augment de l’ocupació als sectors libera-

litzats.

Val la pena aturar-nos un moment en aquestes dues lliçons.

2.1. ¿És el mercat de treball espanyol substancialment
més rígid que el dels països del nostre entorn?

El problema de l’atur, que ha assolit proporcions preocupants a tot

Europa, presenta des de fa anys una intensitat especial a Espanya. Durant
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molts de temps, l’explicació de l’atur diferencial a Espanya s’ha buscat gai-

rebé exclusivament en el marc d’algunes característiques institucionals del

mercat de treball a Espanya. S’ha destacat de forma particularment intensa

els elevats costos d’acomiadament i la intensitat protectora del sistema de

prestacions per desocupació com les causes de l’especial gravetat de l’atur

a Espanya en relació als països d’Europa.

Però, ¿es troben aquestes, i d’altres, característiques institucionals a

Espanya lluny dels estàndards mitjans europeus? ¿Què podem dir sobre les

característiques institucionals del mercat de treball espanyol en una pers-

pectiva comparada amb els països de la UE?(11)

Costos d’acomiadament, prestacions per desocupació,

flexibilitat horària, càrregues socials i salari mínim a

Espanya en relació a la UE

1. Els costos de l’acomiadament improcedent eren els més alts

d’Europa abans del recent acord de maig de 1997 sobre l’estabilitat en l’o-

cupació entre CEOE, UGT i CC.OO. Després de l’acord, s’han aproximat no-

tablement a la mitjana europea: en termes comparables, han passat del

178% al 131% de la mitjana de la UE,(12) i el màxim ha passat de 42 mensuali-

tats a 24 mensualitats. Pel que fa als costos de l’acomiadament procedent,

se situen pràcticament en la mitjana de la Unió Europea (en el 103% de la

mitjana de la UE).(13)

2. La intensitat protectora del sistema de prestacions per desocupa-

ció es defineix per les condicions d’accés al sistema i per la taxa de reposi-
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(11) La discussió sobre el mercat de treball espanyol es troba en un moment àlgid a Espanya, com ho demostra de forma
fefaent el fet que dues revistes econòmiques professionals d’àmplia difusió abordin de forma monogràfica aquest tema
en els seus números més recents: Papeles de Economía Española («El mercado de trabajo en perspectiva europea»,
núm. 72, 1997) i Revista Econòmica de Catalunya («La reforma del mercat de treball», núm. 32, 1997). Diversos treballs
publicats en aquests números analitzen les característiques institucionals del mercat de treball espanyol.
(12) Hem fet aquests càlculs tenint en compte els costos de l’acomiadament improcedent en el nou contracte indefinit
segons la reforma de 1997, i a partir de la informació sobre costos d’acomiadament als països de la UE proporcionada
en el quadre 5 de José Viñals i Juan F. Jimeno, «El mercado de trabajo español y la Unión Económica y Monetaria europea»,
Papeles de Economía Española, núm. 72 (1997), pàgs.21-36. Les dades presentades en aquest mateix quadre ens han
servit de base per a les apreciacions que es recullen més endavant, en el paràgraf 3 del text.
(13) José Viñals i Juan F. Jimeno, op. cit., pàg.28.



ció (és a dir, el percentatge que la prestació suposa en relació al salari per-

cebut anteriorment). El període de cotització exigit a Espanya per percebre

prestacions per desocupació es troba entre els més exigents de la UE,

només superat per Portugal i Itàlia.(14) La taxa de reposició espanyola és

semblant a la mitjana de la UE, i només superior a la del Regne Unit, Itàlia,

Grècia i Irlanda; en el nivell assistencial, només Itàlia i Grècia ofereixen

prestacions més reduïdes i menys duradores que Espanya.(15) La intensitat

protectora del sistema de prestacions per desocupació no es més gran que

la que és habitual als països de la UE, tal i com ho assenyala explícitament

Toharia.(16)

3.Viñals i Jimeno(17) revisen altres característiques institucionals relle-

vants del mercat de treball espanyol des d’una perspectiva comparada i

assenyalen: (a) la significació de les cotitzacions a la Seguretat Social en rela-

ció al salari brut a Espanya (bretxa fiscal) és semblant a la mitjana de la UE;

(b) també és semblant la flexibilitat horària, mesurada com el màxim nom-

bre d’hores en relació a les hores treballades; (c) la flexibilitat en la contrac-

tació temporal és molt superior a Espanya, i (d) el salari mínim relatiu (en

proporció al salari mitjà) se situa en els dos terços de la mitjana de la UE, i

només supera al del Regne Unit.

Tenint present aquestes consideracions, es fa difícil afirmar que en

l’actualitat el mercat de treball a Espanya sigui molt més rígid que en el con-

junt de la Unió Europea, com a mínim pel que fa a les característiques insti-

tucionals assenyalades.
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(14) Luis Toharia, «El sistema de protección por desempleo»,Papeles de Economía Española,núm.72 (1997), pàgs.192-
213.Les dades presentades per Toharia en el quadre 4 són prèvies a la darrera ampliació de la UE; recullen els 12 països
que ja formaven part de la Unió, però no els nous membres: Àustria, Finlàndia i Suècia.
(15) Ens sembla d’interès destacar una aparent paradoxa en relació a la duració de les prestacions per desocupació que,
de no ésser apreciada, pot conduir a conclusions equivocades en les comparacions entre Espanya i la resta de països de
la Unió Europea. Si ens fixem tan sols en la durada de les prestacions contributives, Espanya, amb una durada màxima de
24 mesos, es troba entre els països de major durada màxima de la UE-12, igualada només per Holanda i només per sota
de Dinamarca.Però si tenim en compte les prestacions assistencials o de renda mínima garantida i la seva taxa de reposició
a diferents països,Alemanya, Bèlgica, França i Portugal superen o igualen la durada màxima de la prestació a Espanya.
(16) Luis Toharia, op. cit., pàgs. 210-211.Toharia atribueix la reducció de la intensitat protectora a les reformes de 1992
i 1993.Es tracta, fonamentalment,de la reducció de la taxa de reposició i el canvi en els requisits temporals de cotització,
aprovats en el Decret-Llei d’abril de 1992, i la supressió de l’exempció de les prestacions per desocupació en l’IRPF,
aprovada al 1993.
(17) José Viñals i Juan F. Jimeno, op. cit., pàgs. 28-29.



Rigidesa dels salaris reals a Espanya en resposta a l’atur

En el que sí difereix Espanya és en la menor sensibilitat dels salaris

reals en resposta a l’atur. Aquest és, potser, el motiu de major inquietud en

tant que deficiència en el funcionament del mercat de treball a Espanya, i

contribueix a explicar la major intensitat dels nostres problemes d’atur.

L’especial rigidesa dels salaris reals a Espanya ha estat constatada en diferents

treballs empírics. Heylen,Van Poeck i Van Gompel(18) col·loquen Espanya com

el tercer país de la UE amb els salaris menys sensibles a l’atur, només per da-

vant de Dinamarca i el Regne Unit.Viñals i Jimeno(19) situen Espanya com el

país amb els salaris reals més rígids. Per a Sanromá i Ramos(20) Espanya i el

Regne unit són els països amb menor sensibilitat salarial envers l’atur.

L’augment de la flexibilitat dels salaris reals és una qüestió cabdal per

corregir les dificultats que la creació d’ocupació mostra a Espanya després

d’una recessió econòmica, i que poden explicar la persistència d’uns nivells

d’atur singularment elevats al nostre país. La importància d’aquesta qüestió

s’accentua en la perspectiva de la participació d’Espanya en l’euro, que

implicarà la pèrdua del tipus de canvi com a instrument d’ajust macroeconò-

mic a curt termini davant pertorbacions econòmiques a la Unió Europea.

¿Què explica l’escassa sensibilitat comparada dels salaris reals a

Espanya? Sanromá i Ramos han estudiat empíricament quins són els factors

determinants de la rigidesa salarial als països de la UE i a d’altres de la

OCDE. Els seus resultats situen les respostes a aquesta qüestió en dos ele-

ment en què el mercat de treball espanyol sí que difereix significativament

del conjunt de la UE.

Primer, les diferències es troben en la negociació col·lectiva. D’una

banda, per la insuficient coordinació entre els negociadors; d’una altra banda,
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(18) Vegeu el quadre 2 a Freddy Heylen, André Van Poeck i Johan Van Gompel, «Real versus nominal convergence:
national labor markets and the European integration process», Labour, vol. 9 (1995), núm. 1, pàgs. 97-119.
(19) José Viñals i Juan F. Jimeno, op. cit., quadre 7.
(20) Vegeu el quadre 2 a Esteve Sanromá i Raúl Ramos, El mercado de trabajo español en la Unión Monetaria,

flexibilidad de salarios y política laboral. Ponència presentada a les XII Jornades d’Alacant sobre Economia Espanyola,
octubre 1997.



perquè un nivell de negociació intermedi –com el que hi ha a Espanya– va

associat a un grau de rigidesa salarial major de la que resultaria d’una negocia-

ció completament centralitzada o d’una negociació completament descentra-

litzada.(21) Estem, per tant,en el pitjor dels escenaris de negociació col·lectiva.

La manca de polítiques actives d’ocupació, que milloren la col·loca-

bilitat dels aturats i contribueixen a la flexibilitat salarial, constitueixen el

segon factor diferencial. En aquest segon aspecte, cal destacar que Espanya

ocupa la darrera posició de la Unió Europea pel que fa referència a despesa

comparable en polítiques actives. Finalment, la durada de les prestacions

per desocupació (però no pas la taxa de reposició) presenta també una

relació positiva amb la rigidesa salarial.

En suma, les característiques institucionals del mercat de treball a

Espanya no són més rígides, en general, que les dels països de la Unió

Europea. La deficiència més pronunciada del nostre mercat de treball, l’es-

cassa sensibilitat dels salaris reals per l’atur, té les seves causes en aspectes

relacionats amb la negociació col·lectiva (tant en el seu vessant institucio-

nal com en el pràctic) i en la insuficiència de les polítiques actives, orienta-

des a millorar la col·locabilitat dels aturats. Aquesta mena de mesures, que

requereixen un alt grau de diàleg entre els agents econòmics i d’acord

social tenen en l’actualitat molta més rellevància que les mesures flexibilit-

zadores, com ara noves reduccions dels costos de l’acomiadament o de la

quantia de la prestació per desocupació, mesures que tanmateix apareixen

en el quadre d’honor de les propostes dirigides a aprofundir la desregula-

ció i liberalització total del mercat de treball.
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(21) Tal i com expliquen Esteve Sanromá i Raúl Ramos, op. cit., pàgs. 22-23, «... la negociació altament descentralitzada
permet, en principi, que els treballadors es beneficiïn dels avenços en la productivitat nominal de l’empresa; ara bé, per
una altra banda, la forta competència de la resta d’empreses del sector imposa una severa limitació sobre els esforços
en aquest sentit. A l’altre extrem, una negociació altament centralitzada permet que els negociadors internalitzin els
efectes nocius –inflació, per exemple– de les seves decisions. En canvi, els nivells intermedis de negociació exclouen
ambdós efectes de contenció».Treballs bàsics en aquesta matèria són Lars Calmfors, «Lessons from the macroecnomic
experience of Sweden», European Journal of Political Economy, núm. 9 (1993), pàgs. 25-72, i Lars Calmfors i John
Driffill, «Bargaining structure,corporatism and macroeconomic performance»,Economic Policy,núm.6 (1988), pàgs.13-61.
A Lluís Fina, «El funcionament del mercat de treball a Europa»,Revista Econòmica de Catalunya, núm. 32 (1997), pàgs.
47-60, i a Juan F. Jimeno, «La negociació col·lectiva: aspectes institucionals i les seves conseqüències econòmiques»,
Revista Econòmica de Catalunya, núm. 32 (1997), pàgs. 78-86 es discuteixen diferents propostes concretes sobre
reformes de la negociació col·lectiva a partir d’aquestes consideracions.



Sens dubte, la reforma d’alguns aspectes institucionals del mercat de

treball a Espanya contribuiria a millorar la capacitat de creació d’ocupació.

Ara bé, prestar una atenció gairebé exclusiva a les rigideses i regulacions

del mercat de treball provocaria que, com ha passat fins ara, els acadèmics i

els polítics desatenguessin les rigideses que persisteixen en els mercats de

béns i serveis. I, per tant, desatenguessin els beneficis potencials que cal

esperar d’una major atenció a la liberalització d’aquests mercats.

2.2. Liberalització de mercats, estímul de la
competència i beneficis dels consumidors

Abans dèiem que la liberalització del mercat de béns i serveis té una

importància prioritària per augmentar la capacitat de creació d’ocupació.

Aquesta conclusió sobresurt clarament dels treballs inclosos en aquest

volum. En el treball de Lewis, Limacher i Longman s’assenyala que les restric-

cions en les mercats de productes són tan importants, o més, que les rigide-

ses en el mercat de treball per explicar perquè es crea menys ocupació a

Europa que als Estats Units. D’altra banda, Koedijk i Kremers conclouen que,

pel que fa al creixement econòmic, el grau de regulació dels mercats de

productes és més important que el grau de regulació del mercat de treball.

La liberalització dels mercats de productes ja ha tingut també a

Espanya efectes molt positius en alguns dels sectors de l’economia espa-

nyola. No pretenem revisar aquí amb detall l’experiència liberalitzadora a

Espanya; a més a més, tampoc hi ha encara una mostra prou àmplia d’estu-

dis empírics sobre els efectes de la liberalització a Espanya. Ara bé, creiem

que n’hi haurà prou amb examinar dos sectors tan significatius com el dels

serveis bancaris i el del transport aeri per il·lustrar com funcionen els me-

canismes que, mitjançant la liberalització i l’augment de la competència, be-

neficien els consumidors, en proporcionar-los una oferta de serveis més

gran i millor, sovint a preus més reduïts. I, eventualment, augmenten la

quantitat d’ocupació al sector.
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2.2.1. Liberalització dels serveis bancaris

A Espanya, dins el conjunt d’indústries que formen el sector serveis,

la dels serveis financers al detall és la que ha experimentat un grau de libe-

ralització més intens.(22) La liberalització del sector bancari, que ha assolit

uns nivells destacats en el context de la Unió Europea, va ser accentuada ja

des de finals dels anys setanta.Tal i com assenyala Lukauskas, «la liberalitza-

ció (financera) espanyola es va produir abans que alguns dels factors inter-

nacionals (com, per exemple, l’augment de la mobilitat de capitals) que

alguns acadèmics addueixen per explicar els recents esforços desregula-

dors prenguessin rellevància».(23) Aquest és, sens dubte, un dels casos que

dóna més suport a la visió que la liberalització a Espanya no només ha estat

una resposta a les pressions procedent de l’exterior, sinó que també han

jugat un paper important les pressions endògenes.(24)

Les fites inicials de la liberalització del sector bancari foren l’equipara-

ció entre bancs comercials i les caixes d’estalvis al 1977 i l’autorització d’en-

trada al mercat de la banca estrangera al 1978 (de forma molt limitada inicial-

ment). El Tribunal de Defensa de la Competència(25) enumera una llarga llista

de mesures de liberalització adoptades: llibertat de tipus d’actiu i passiu; lli-

bertat de comissions bancàries; llibertat reglada d’accés al mercat; llibertat

d’expansió; llibertat reglada d’entrada de la banca estrangera;unificació de con-

dicions entre la banca i les caixes d’estalvis; reducció programada dels coe-

ficients d’inversió i de caixa; i augment de la transparència de les operacions.

Les barreres d’entrada al negoci bancari han retrocedit de forma

considerable, per diverses vies: la flexibilització de les condicions per a
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(22) I no pas de desregulació en sentit estricte, perquè segueix essent un dels sectors amb una regulació més estricta.
Cal recordar que la desregulació és només un vessant de la política de liberalització; l’altre és el foment i l’estímul de la
competència, que a vegades requereix decisions polítiques i, fins i tot, regulacions –per exemple, sobre transparència
en els mercats–, per esdevenir efectives.
(23) Arvid Lukauskas, Democratization and finance: The politics of financial deregulation in Spain.Working Paper
1997/104, CEACS-Inst. Juan March, pàg. 2.
(24) Joan-Ramon Borrell, «Spanish competition policy: A case of government’s response to domestically perceived
problems», Antitrust Bulletin (1997, en  premsa), mostra una dimensió més general de la liberalització «endògenament
induïda» a Espanya.Sens dubte, les pressions exteriors han jugat un paper important en la liberalització de molts sectors;
el sector aeri, que tractarem més endavant, n’és un excel·lent exemple.
(25) Tribunal de Defensa de la Competència, La competencia en España: Balance y nuevas propuestas 1995, Madrid:
Tribunal de Defensa de la Competència, 1995, pàgs.111-112.



l’obtenció de llicències bancàries; la llibertat d’instal·lació a Espanya de la

banca estrangera, que amb el pas del temps ha arribat a ser pràcticament

il·limitada; la possibilitat d’expansió de les caixes d’estalvis fora dels seus

mercats geogràfics tradicionals; l’autorització a entitats no bancàries per

oferir productes financers substitutius dels oferts tradicionalment per la

banca; i d’altres. Actualment, hi ha un ampli espai per a la competència

entre oferents, tant si són bancs o caixes, nacionals o estrangers, i fins i tot

empreses no bancàries en alguns segments del negoci. La competència en-

tre oferents pot portar-se a terme mitjançant els preus, que es fixen de ma-

nera totalment lliure.

En la literatura hi ha un consens generalitzat en relació a la influèn-

cia de la intensificació de la competència sobre la reducció dels marges

d’intermediació que ha experimentat el sistema bancari espanyol. El marge

d’intermediació, que s’havia situat entre el 4 i el 4,5% dels actius totals mit-

jans entre 1980 i 1988, s’ha reduït ininterrompudament des d’aquell darrer

any, fins assolir un 2,05% al 1996.(26)

Això no obstant, no pot pas afirmar-se que la reducció del marge

d’intermediació financer s’hagi degut només a l’augment de la competèn-

cia. Freixas(27) fa referència a la possibilitat per part de les entitats finance-

res d’obtenir ingressos d’altres fonts com a factor de descompressió del

marge d’intermediació. Però, sens dubte, l’augment de competència ha

accentuat la reducció d’aquests marges. I no es pot descartar que la pressió

en favor de la competència es traslladi també cap a aquestes noves fonts

d’ingressos que han proliferat en els darrers anys. Per exemple, hi ha un

debat creixent sobre les restriccions que imposa la penalització fiscal al

simple fet de canviar de fons d’inversió, en tant que obstaculitza la mobilitat
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(26) Es pot obtenir informació detallada sobre aquests aspectes a Antoni Garrido, El sector bancario ante el Euro.

Ponència presentada a les XII Jornades d’Alacant sobre Economia Espanyola, octubre 1997; i a Josep M. Liso, Teresa
Balaguer i Montserrat Soler,El sector bancari europeu:panorama i tendències,Barcelona:Servei d’Estudis de ”la Caixa”,
1996.
(27) Vegeu Xavier Freixas, Los límites de la competencia en la banca española, Madrid: Fundació BBV, 1996.



dels recursos invertits en aquest tipus d’instrument financer, converteix en

pseudocaptius els recursos invertits –com a mínim durant un cert temps– i

retalla espai a la competència.

2.2.2. Liberalització del transport aeri a Espanya

La liberalització dels diferents segments de la indústria del transport

va adquirir una dimensió molt destacada en el programa de desregulació

que fou impulsat als Estats Units durant l’administració Carter, a la segona

meitat dels anys setanta. En relació amb el transport aeri, es van adoptar dos

mesures d’especial rellevància: l’augment de la llibertat de preus i de les

possibilitats de competència en el transport aeri de mercaderies, al 1977, i

l’establiment de la llibertat de preus i la supressió de les barreres d’entrada

a les principals rutes aèries de transport de viatgers, al 1978.(28) Aquesta fle-

xibilització del transport aeri als Estats Units ha comportat uns preus més

baixos per als consumidors, una demanda de vols en els itineraris tradicio-

nals i en les noves rutes més gran, més llocs de treball en el sector, etc.

Als anys vuitanta pren força a Europa la discussió sobre la liberalitza-

ció del transport aeri.Al 1984, la Comissió Europea va presentar el «Memo-

ràndum d’Aviació Civil número 2», el qual va establir els seus objectius a

llarg termini en el transport aeri. Els més importants eren: 1) la supressió de

les barreres d’entrada, mitjançant la llibertat d’operació de les companyies

aèries comunitàries en el territori comunitari; 2) la liberalització dels preus,

que es fixarien lliurement pels transportistes, i 3) l’establiment dels ma-

teixos drets per a qualsevol companyia en qualsevol Estat; etc. Per a la 

consecució d’aquests objectius es va emprendre una estratègia gradual, mit-

jançant tres paquets consecutius de mesures liberalitzadores, al 1987, 1990

i 1992.(29)
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(28) A Antón Costas i Germà Bel, op. cit., pàg. 41, poden trobar-se les principals mesures desreguladores adoptades als
Estats Units des de finals dels seixanta fins als vuitanta.
(29) Es poden trobar detalls sobre la política de liberalització del transport aeri a Europa a Rigas Doganis, «El impacto
de la liberalización del transporte aéreo en la Comunidad Europea», a G. de Rus (dir.) Economía y política del

transporte: España y Europa, Madrid: Civitas, 1992, pàgs. 169-192; i a Dinos Stasinopoulos, «The Third Phase of
Liberalisation in Community Aviation Policy and the Need for Supplementary Measures», Journal of Transport

Economics and Policy, vol. XXIII (1993), pàgs. 323-328.



Al contrari que a d’altres països, a Espanya la situació que presenta-

va el transport aeri a principies dels anys noranta no havia sofert cap avenç

de rellevància en la liberalització. Encara al 1992, any durant el qual es va

aprovar el tercer paquet liberalitzador de la Comissió Europea, el Tribunal

de Defensa de la Competència detectava restriccions importants a la com-

petència en el seu diagnòstic sobre aquest sector:(30) 1) absència de llibertat

d’entrada al mercat del transport aeri; 2) tarifes intervingudes per l’Estat; 3)

prestació monopolística dels serveis d’assistència en terra; 4) control mono-

polístic dels horaris de sortida i arribada dels vols, i 5) restriccions d’accés

als sistemes informàtics de reserva.

A partir de 1993 va començar la liberalització del transport aeri a

Espanya. Es va establir un ampli marc de llibertat d’entrada en el mercat per

oferir serveis aeris i es van liberalitzar les tarifes aèries.També es van donar

les primeres passes, encara que de forma modesta, en relació als serveis de

terra i a l’establiment d’horaris de sortida i arribada dels vols. Cap al 1995,

el sector del transport aeri oferia una situació que el Tribunal de Defensa de

la Competència va qualificar «d’espectacular», des del punt de vista de la

liberalització.

Els beneficis, previsibles, en termes d’augment d’oferta i de reducció

de preus eren molt accentuats ja al 1994. El Tribunal de Defensa de la

Competència assenyala al seu informe de 1995 que «durant l’any 1994 s’han

establert al nostre país 35 noves línies regulars domèstiques (...) que supo-

sen 247 noves freqüències setmanals, la qual cosa representa un augment

de l’oferta xifrat en un 25,6% (...) l’espectacular caiguda dels preus dels

passatges aeris, que s’han reduït en més d’un 50% com a mitjana (...) [i]

l’entrada dels nous operadors s’ha dut a terme sense reduir significativa-

ment la quota de mercat del Grup Iberia, el qual actuava en règim de mono-

poli. És a dir, com a conseqüència de la liberalització s’ha produït una
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(30) Tribunal de Defensa de la Competència, Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los

servicios y atajar el daño causado por los monopolios, Barcelona:Tribunal de Defensa de la Competència, 1993, pàg.
141.Aquest informe ha estat publicat en el número 2 de la col·lecció d’Estudis i Informes del Servei d’Estudis de ”la Caixa”.



reducció de les tarifes i s’ha generat una nova demanda d’usuaris que,

anteriorment, o bé no viatjaven o bé utilitzaven altres mitjans de trans-

port.»(31) Els augments de l’oferta i les pressions addicionals per reduir preus

s’han aconseguit mitjançant l’autorització del cabotatge consecutiu –en de-

terminades condicions– als transportistes amb llicència comunitària.(32) A

l’entrada inicial de la companyia SAS en la línia Barcelona-Madrid-Barcelona

(dins la ruta Copenhaguen-Madrid-Copenhaguen), li han seguit d’altres, com

les d’Alitalia en la línia Barcelona-Màlaga-Barcelona (dins la ruta Milà-Màlaga-

Milà) i en la línia Barcelona-Sevilla-Barcelona (dins la ruta Roma-Sevilla-

Roma), etc.

El panorama actual dels serveis de transport aeri de viatgers a Espanya

és el d’una indústria amb fortes pressions competitives, en la qual tres em-

preses (una de gran dimensió relativa –Iberia– i dues de dimensió relativa

mitjana –Air Europa i Spanair–) ofereixen serveis de forma simultània en la

majoria de les rutes domèstiques, tant peninsulars com les peninsulars-arxi-

pèlags. A més a més, d’altres companyies més petites ofereixen serveis de

caire regional, entre distàncies més reduïdes. La disminució de la regulació

estatal restrictiva de la competència en el transport aeri s’ha mostrat com

una via molt eficaç per aconseguir l’augment del servei i la millora de la

seva qualitat, a uns preus més baixos.

3. Liberalització i competència: la utilització de 
la política pública per garantir la competència
en els mercats liberalitzats

Davant l’èxit en la introducció de competència en sectors com la

banca i les línies aèries, sorprèn el retard amb què s’ha iniciat la liberalitza-

ció d’altres indústries com les de telèfons, electricitat o gas. Tal i com es

posa de manifest per al cas dels Estats Units en el document del Consell
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(31) Tribunal de Defensa de la Competència, La competencia en España..., op. cit., pàg. 47 (el destacat és nostre).
(32) Transport de viatgers entre diferents aeroports espanyols que són escala en una ruta internacional.



d’Assessors Econòmics inclòs en aquest text, els motius que expliquen

aquest retard posen de manifest també les raons per les quals l’Estat és un

complement indispensable per al desenvolupament dels mercats competi-

tius en aquestes indústries en el futur.

A part de raons de naturalesa juridicopolítica –diferents als Estats

Units i a Espanya–, la principal dificultat comuna per a la liberalització de

les indústries de telefonia, electricitat i gas és la presència en aquestes in-

dústries d’importants economies d’escala, que donen lloc a la creació de

monopolis naturals. La presència de monopolis naturals fa que sigui més efi-

caç el subministrament d’un bé o servei per part de només una empresa, i

no pas per part de diverses empreses. En el cas de les indústries assenyala-

des el monopoli natural més important és la xarxa de distribució local de

telefonia, electricitat i gas.

Cal tenir present les dificultats que comporta la presència de mono-

polis naturals per comprendre en part perquè les primeres indústries libe-

ralitzades han estat les que no són monopolis naturals, com és el cas de la

banca i les línies aèries.

Ara bé, durant les darreres dues dècades, el canvi tecnològic i les

noves formes d’organització han erosionat les característiques de monopoli

natural de gran part de les indústries, o d’una part important del seu cicle

productiu, i de forma particular en el cas de l’electricitat i la telefonia.

Aquest canvi estructural permet l’obertura d’aquests mercats de serveis

públics a la competència.

La transició a la competència d’aquestes indústries planteja qües-

tions d’una gran complexitat, però que són cabdals per assegurar la com-

petència en els serveis de telefonia, electricitat i gas. Malgrat que el marc 

juridicopolític és diferent, les reflexions que apareixen al document del

Consell d’Assessors per al cas dels Estats Units sobre el trànsit a la com-

petència en aquestes indústries constitueixen lliçons molt vàlides a tenir

present en el cas d’Espanya, on també s’ha iniciat la seva liberalització. Els
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problemes d’interconnexió de les xarxes, la separació entre generació,

transport i distribució en el cas de l’electricitat, la fixació de tarifes d’accés

a les xarxes o la garantia que les empreses puguin cobrir els costos d’infra-

estructura o costos soterrats són qüestions cabdals per evitar que es pro-

dueixin discriminacions anticompetitives entre diferents operadors.

Aquests complexos problemes exigiran una política pública molt

activa de supervisió i control. És aquí on rau la complementarietat de l’Estat

i els mercats privats per tal d’assegurar l’èxit de la liberalització.

Aquesta complementarietat és també necessària en un altre àmbit

de problemes relacionats amb la competència que poden sorgir en els pro-

cessos de privatització i liberalització. Es tracta, d’una banda, dels processos

de fusió que acostumen a produir-se durant una fase de transició a la com-

petència en els sectors en procés de liberalització i, de l’altra, de les pràcti-

ques anticompetitives en aquests mercats. Una altra qüestió és si s’ha de

permetre que les empreses que segueixen oferint determinats serveis

públics locals en règim de monopoli entrin en negocis a d’altres mercats

competitius, donat el perill que es portin a terme subvencions creuades.(33)

El document del Consell d’Assessors també fa un toc d’atenció sobre aques-

tes qüestions i les seves reflexions són també vàlides per al cas d’Espanya.

La temptació de dur a terme pràctiques anticompetitives, en contra

de l’interès general dels usuaris dels serveis, per part de les empreses que

són en mercats liberalitzats són més evidents en mercats com els que hem

analitzat, on un nombre limitat d’empreses cobreixen l’oferta.Això fa que la

complementarietat de la política pública sigui encara més necessària.

Els exemples comencen a aparèixer. L’augment simultani dels preus

del transport aeri que es va produir l’abril de 1997 ha estat qualificat pel

Servei de Defensa de la Competència (SDC) com una possible pràctica con-
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(33) En aquest sentit, a Martin Cave i Peter Williamson, «Entry, competition, and regulation in UK telecommunications»,
Oxford Review of Economic Policy,vol.12 (1996),núm.4, pàgs.100-121,s’explica que al Regne Unit s’ha prohibit durant
molt de temps la participació de British Telecom en el negoci de l’emissió de televisió en obert.



certada per a la restricció de la competència. Segons les conclusions preli-

minars de l’SDC,(34) el 25 d’abril de 1997 es va produir una pujada del 20% a

Air Europa, del 15% a Spanair i del 3,5% en algunes tarifes especials d’Iberia,

la qual havia estat concertada prèviament per aquestes empreses. Si, des-

prés de les al·legacions de les companyies afectades, l’SDC manté la posició

de que va existir acord restrictiu, enviarà l’expedient al Tribunal de Defensa

de la Competència, que pot imposar sancions per un import de fins al 10%

de la facturació de cada companyia durant l’exercici anterior.

Malgrat que falti la conclusió definitiva d’aquest procés, creiem que

aquest cas pot esdevenir paradigmàtic del nou paper de l’Estat en l’econo-

mia mitjançant el vessant de política activa de defensa de la competència

que també implica la liberalització. En definitiva, liberalització i laisser faire

no són conceptes equivalents. La política de defensa de la competència és

el complement imprescindible de la desregulació; ambdues són necessàries

perquè la política de liberalització ofereixi beneficis als consumidors.

A mode de conclusió

L’economia espanyola s’enfronta en els propers anys al repte d’a-

conseguir taxes sostingudes de creixement econòmic i de creació d’ocupa-

ció. Entre els economistes, els experts i els polítics hi ha un ampli consens

sobre els avantatges en termes de creixement i d’ocupació que es poden

obtenir amb la liberalització dels mercats.

La nostra intenció ha estat insistir especialment en els beneficis poten-

cials que es poden esperar de la liberalització dels mercats de béns i serveis.

Per dues raons. En primer lloc, perquè, com posa de manifest l’experiència

internacional comparada que recullen els articles i documents seleccionats

en aquest text, la liberalització dels mercats de productes té una gran capa-
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(34) L’expedient obert no està encara resolt en el moment del tancament d’aquest treball. Els principals mitjans de
comunicació escrita van oferir informació exhaustiva sobre aquesta qüestió durant la setmana del 20 al 26 d’octubre de
1997.



citat de generar creixement i nous llocs de treball. En segon lloc, perquè la

liberalització dels mercats de productes s’ha retardat al nostre país en rela-

ció amb d’altres països i mercats. La lectura dels textos pot ajudar també a

dissenyar l’agenda de la liberalització per a la política pública.

L’accent que hem posat en la liberalització dels mercats de béns i

serveis no ens ha fet oblidar les reformes encara necessàries en el mercat

de treball,(35) en especial, com hem posat de manifest en aquest article, en

aquelles característiques institucionals relacionades amb la flexibilitat dels

salaris reals a l’atur (en particular, les que fan referència a la negociació

col·lectiva i a les polítiques actives d’ocupació), que són els factors en els

quals és més gran la diferència entre el mercat de treball espanyol i el de la

resta de països de la Unió Europea.

Però, ens temem que el risc de l’oblit es troba, aquí i ara, a l’extrem

oposat; és a dir, en el perill que la insistència unidireccional en la flexibilit-

zació del mercat de treball com lloc on es troben els problemes de l’escassa

generació d’ocupació de l’economia espanyola resti anàlisis tècniques i

pressió social sobre la política pública per dur a terme les reformes als

mercats de productes. En aquest sentit, l’accent gairebé exclusiu en el mer-

cat de treball facilita la tasca a aquells grups que s’oposen a la liberalització

dels mercats de béns i serveis, que poc han de témer per les seves rendes

de situació mentre la liberalització d’aquests mercats no esdevingui una

prioritat de l’agenda pública.

Les oportunitats que ofereix la liberalització dels mercats de pro-

ductes per millorar el funcionament de l’economia i augmentar el seu crei-

xement poden contribuir a què el problema de l’atur sigui menys punyent

a la societat espanyola. I doncs, ¿per què no dir-ho i actuar en conseqüència?
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(35) Vegeu l’advertència en aquest sentit de Jordi Gual, «El empleo y la desregulación de los mercados de bienes y
servicios», Papeles de Economía Española, núm. 72 (1997), pàgs. 326-341.
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1. Introducció

És general la percepció que l’atur és un dels problemes econòmics

més greus que afecten la majoria de països industrialitzats.A Europa, l’atur

ha augmentat d’una manera constant durant els darrers vint-i-cinc anys fins

a assolir el màxim des de la postguerra (gràfic 1). A Estats Units ha estat

cíclic, amb una mitjana per sota de la d’Europa durant la dècada passada.

Japó ha experimentat fins ara un atur baix, tot i que les primeres etapes de

la reforma econòmica i el recent augment del nombre de persones sense

feina indiquen que existeix el risc que s’incrementi en el futur.

S’han fet moltes recerques amb la intenció de determinar les causes

de l’atur. La majoria s’han centrat en l’anàlisi a gran escala del mercat labo-

ral.Tot i que els descobriments realitzats es basen principalment en princi-

pis econòmics sòlids, l’evidència disponible per comprovar-los no és con-

cloent. Malgrat les referències al possible impacte sobre l’atur dels mercats

de béns i serveis (mercat de productes) i de capital, fins ara cap treball no

II. Per què hi ha diferències en 
la capacitat de crear ocupació(*)

«La capacitat que té un país per crear ocupació no depèn

només de la regulació del mercat de treball. La regulació

dels mercats de productes hi juga un paper cabdal.»

William W. Lewis, René Limacher 
i Michael D. Longman(**)

(*) Nota dels editors. Aquest article fou publicat originalment a The McKinsey Quarterly, núm. 4 (1994). Copyright
©1994, McKinsey & Company.
(**) Bill Lewis és director del McKinsey Global Institute. René Limacher i Michael Longman són consultors al McKinsey
Global Institute. Ens agradaria reconèixer les valuoses contribucions als resultats d’aquest informe de Michele
Appendino, Martin Baily, Tomás Calleja, Heino Fassbender, Thomas Gerstner, Kathryn Huang, Mineki Toyama i Eric
Zitzewitz.



ha aconseguit determinar completament aquest impacte d’una forma prou

acurada.
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(1) Employment Performance, McKinsey Global Institute,Washington, D.C., novembre 1994.

Gràfic 1

ÍNDEXS D’ATUR ESTANDARDITZATS, 1970-93

Font: OCDE.

Japó

19901985198019751970 1993

12

10

8

6

4

2

0

Percentatge de la força laboral total

Comunitat
Europea

Estats Units

Per comprovar les conclusions referides a l’efecte del mercat de tre-

ball sobre l’atur i per investigar el paper que hi juguen els mercats de pro-

ductes i de capital, el McKinsey Global Institute ha estudiat la creació d’ocu-

pació a França,Alemanya, Itàlia, Espanya, Japó i Estats Units des de 1980 fins

a principis dels anys noranta.(1) Hem desenvolupat una anàlisi a nivell d’eco-

nomia nacional, i també en set indústries: automoció, ordinadors, mobles,

banca, venda minorista general, audiovisual i construcció. (Vegeu els requa-

dres literaris a les darreres pàgines per als resums dels casos).



Els nostres descobriments principals són:

– Japó i Estats Units tenen un atur inferior al d’Europa perquè han

creat llocs de treball en els sectors de mercat de la seves econo-

mies, mentre que els països europeus han perdut llocs en els seus

(gràfics 2 i 3).

– Les restriccions en els mercats de productes eren tan importants,

pot ser més, que la rigidesa en el mercat de treball, per explicar

per què la creació de llocs de treball a Europa estava per sota de la

d’Estats Units, especialment en les indústries de serveis de creixe-

ment intens.

La creació de grans quantitats de llocs de treball en el sector de ser-

veis als Estats Units no ha anat en detriment ni de la qualitat del treball ni

dels salaris.
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Gràfic 2

CREACIÓ D’OCUPACIÓ, 1980-90

(*) Ajustat pel creixement de la població en edat de treballar.
(1) Inclou el govern, l’educació pública i privada, la sanitat pública i privada, etc.
Font: OCDE, enquestes a unitats familiars nacionals; anàlisi de McKinsey.
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Llocs de treball nets creats per miler d’habitants en edat de treballar (*)

Gràfic 3

ECONOMIA DE MERCAT, 1980-90

(*) Ajustat pel creixement de la població en edat de treballar.
(1) Inclou la mineria i els serveis de subministraments públics.
Font: OCDE, enquestes a unitats familiars nacionals; anàlisi de McKinsey.
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Gràfic 4

CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ SEGONS LES ACTIVITATS, 1980-90 (*)

(*) França, 1982-91; Alemanya, 1980-91; Japó, 1979-90; Estats Units, 1979-90; tots els països, extrapolats a 1980-90. Les
xifres no sumen la creació d’ocupació (gràfic 2) ja que s’han exclòs els treballadors agrícoles.
(1) Ajustat pel creixement de la població en edat de treballar.
Font: OCDE; anàlisi de McKinsey.
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Als Estats Units s’han creat més llocs de treball d’alta qualificació

que a Alemanya i França (gràfic 4).Aquests dos països han millorat la seva

combinació de qualificació laboral bàsicament destruint els llocs de treball

de baixa qualificació.

– La distribució salarial dels llocs de treball dels serveis a Estats

Units és gairebé idèntica a la de la indústria (gràfic 5).

Els nostres descobriments a cada país estan resumits a les insercions

de les pàgines següents.
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Gràfic 5

DISTRIBUCIÓ SALARIAL ALS ESTATS UNITS, 1992
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2. Creació d’ocupació per països

França va tenir un creixement feble de l’ocupació tant a la indústria

com al sector de serveis durant els anys vuitanta.Va haver-hi reconversions

a la indústria i a molts serveis tradicionals a causa del lent creixement de la

demanda i de la desfavorable relació productivitat/salaris de moltes empre-

ses. Les nombroses restriccions del mercat de productes van obstaculitzar

la creació de nous llocs de treball en els serveis i la construcció. Els elevats

nivells de prestacions i de cotitzacions socials van reduir encara més les

oportunitats d’ocupació a les indústries de salaris baixos, com ara la venda

minorista.

Itàlia va experimentar un fort creixement de l’ocupació al sector

de serveis, però no prou gran com per compensar les enormes pèrdues a

la indústria i l’agricultura. L’ocupació va disminuir en totes les branques

de la indústria a mesura que l’alt creixement de la productivitat no aconse-

guia ser igualat pel creixement de la producció. El ritme de la reconversió

va ser més ràpid aquí que a qualsevol altre lloc, a causa de la baixa pro-

ductivitat inicial de moltes empreses italianes. Les companyies que s’ha-

vien enfrontat històricament a una escassa competència als mercats oligo-

polístics d’Itàlia van començar a notar la pressió de major competència en

costos. L’ocupació als serveis va augmentar, però majoritàriament en els

productes tradicionals, més que en àmbits emergents com les hipoteques,

els valors mobiliaris, els nous formats de venda minorista i les xarxes de

cable.

Espanya va començar els anys vuitanta amb una etapa de desenvo-

lupament econòmic prèvia a la dels altres països d’Europa. Encara hi havia

molta gent ocupada a l’agricultura i a les indústries tradicionals. Durant

aquesta dècada, a mesura que la productivitat augmentava, es reduïa l’ocu-

pació a l’agricultura. L’ocupació a la indústria també va disminuir, malgrat la

penetració inicialment baixa de béns d’inversió. Els tipus d’interès reals alts

van desencoratjar el creixement de la demanda en béns d’inversió, mentre
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que els baixos nivells de productivitat, els salaris creixents i l’apreciació

real de la pesseta es traduïren en què l’augment de la demanda agregada va

ser cobert per les importacions. Espanya va millorar l’ocupació en el sector

de serveis i en la construcció, però les nombroses barreres del mercat de

productes van impedir que aquest creixement fos suficient per absorbir el

flux de sortida de la indústria i l’agricultura.

Alemanya va començar als anys vuitanta amb un alt nivell de pro-

ductivitat industrial en relació a la resta d’Europa. Això va ajudar els seus

industrials a guanyar quota de mercat a Europa i ajornar una reconversió

important durant la dècada. Consegüentment, la seva petita pèrdua d’ocu-

pació al sector industrial va permetre a Alemanya assolir un índex de crea-

ció de llocs de treball superior al de la resta d’Europa, tot i tenir el creixe-

ment més lent en l’ocupació del sector de serveis. Les restriccions del

mercat de productes en els serveis i la construcció i els elevats costos

laborals totals van frenar la creació de llocs de treball en molts dels nous

sectors de l’economia. El fet que el funcionament de l’ocupació a Alema-

nya no es podia sostenir va resultar evident a començaments dels anys

noranta, quan els massius acomiadaments a la indústria no van poder ser

absorbits per les activitats de serveis, desembocant en un fort augment de

l’atur.

Japó va experimentar una ocupació creixent tant a la indústria com

als serveis durant els anys vuitanta, encara que la sostenibilitat de molts

llocs de treball actuals continua en qüestió, atès que el país va evitar gran

part de la reconversió que es va dur a terme a Estats Units i Europa. Les in-

dústries d’alta productivitat com ara les d’automòbils i maquinària van

aconseguir augmentar l’ocupació al mateix temps que ampliaven el seu

lideratge mundial en productivitat, gràcies a l’extraordinari creixement en

la demanda de béns d’inversió durant la bombolla econòmica de finals dels

vuitanta. Les activitats de baixa productivitat, com ara la venda al detall i el

processament d’aliments, sovint estaven protegides de la competència

estrangera i se’ls impedia que es desenvolupessin amb rapidesa, per la qual
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cosa continuaven sent poc competitives. Les dislocacions de l’ocupació

semblen estar a punt de produir-se a tots dos tipus d’indústria en el futur.

La demanda de béns d’equip i de béns d’inversió serà més lenta ara que la

penetració de productes s’ha apropat als nivells d’Occident i les indústries

són en situació d’excés de capacitat. La pressió dels consumidors per tenir

preus més baixos forçarà l’augment de productivitat a les indústries retar-

datàries o l’augment de les importacions.

Estats Units va perdre alguns llocs de treball a la indústria com a

resultat directe del creixent dèficit comercial, però en va perdre encara

més a causa de la reconversió de les corporacions que va tenir lloc en res-

posta a la competència intensificada del Japó. La seva capacitat de creació

d’ocupació no va patir, però, gràcies a la creació d’una gran quantitat de

llocs de treball al sector de serveis i a la construcció, en un entorn de relati-

vament poques restriccions als mercats de productes i algunes regulacions

útils. Aproximadament la meitat dels llocs creats eren d’alta qualificació,

però el baix nivell de les prestacions d’atur i de les cotitzacions socials

sobre el treball van fer possible ampliar l’ocupació a les indústries de mà

d’obra poc qualificada i salaris baixos, com ara la venda al detall.

3. Les causes

Les diferències en la creació d’ocupació són, a la fi, el resultat de

les diferències en el ritme al qual es desenvolupen les economies indus-

trials.Totes les economies estan impulsades per forces naturals de desenvo-

lupament. A mesura que l’agricultura es va desenvolupar i va sobrepassar

el límit de la provisió d’una quantitat suficient d’aliments, els increments

en la productivitat van alliberar treballadors que van buscar feina a la

indústria i els serveis. Com a resultat, durant la primera meitat del se-

gle XX, els llocs de treball en aquests sectors van augmentar el seu pes en

l’ocupació total a tots els països industrialitzats.A la segona meitat del se-

gle, l’ocupació a la indústria va assolir un punt màxim als països industria-
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litzats. No obstant això, l’ocupació en el sector de serveis ha continuat

augmentant.

En l’actualitat, els beneficis de la productivitat procedents dels nous

productes i dels processos innovadors continuen impulsant el desenvolu-

pament econòmic i la rotació en el mercat de treball.Al contrari del que so-

vint es creu, els beneficis de la productivitat generalment no comporten

l’augment de l’atur i un declivi econòmic. Més aviat, proporcionen més

ingressos als treballadors d’ocupacions tradicionals i creen un excedent de

mà d’obra que pot ocupar els nous llocs de treball creats pels innovadors.

Aquests innovadors, al seu torn, produeixen productes i serveis nous, que

els treballadors amb ingressos creixents volen comprar.

L’equilibri entre oferta i demanda a l’economia no és automàtic. Un

desequilibri en una direcció (per excés de demanda) pot generar inflació;

en l’altra direcció (per excés d’oferta), pot frustrar el creixement i donar

pas a una recessió. L’evidència demostra que un creixement lent de la pro-

ductivitat no pal·lia la recessió, de la mateixa manera que no l’augmenta un

creixement ràpid de la productivitat.

Es pot esperar trobar un patró de millora bàsica de la productivitat

als sectors tradicionals (agricultura i indústria) i també una millora de la

productivitat i un creixement de la producció a les més noves (serveis). Els

nostres resultats ho confirmen àmpliament.

Els governs són la principal raó perquè el procés d’evolució econò-

mica estigui funcionant millor en alguns països que en altres. Les seves

accions per dirigir i controlar l’evolució de les seves economies són els fac-

tors determinants més importants de les diferències en la creació d’ocupa-

ció. La majoria d’aquestes accions governamentals regulen les indústries de

serveis individuals mitjançant restriccions en el mercat de productes.(2)

Aquestes restriccions perjudiquen la productivitat, l’ocupació, o totes dues
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(2) El sector industrial és menys sensible a la influència del govern que les activitats de serveis, ja que la pressió del
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alhora. Si els salaris són flexibles a la baixa, l’ocupació es pot mantenir, però

la pèrdua en productivitat manté els salaris reals en un nivell baix. Si es

mantenen els salaris, les restriccions originen atur.

Atès que les restriccions en els mercats de productes són específi-

ques per a les indústries individuals, l’anàlisi global és inadequada per iden-

tificar-les i per determinar el seu impacte. Hem hagut d’analitzar-les a nivell

d’activitat.Aquest estudi de casos constitueix el principal esforç del nostre

estudi i el diferencia de la majoria dels treballs de recerca sobre el proble-

ma de l’atur.

3.1. El declivi de la indústria

Cap país industrialitzat hauria de mirar cap a la indústria per a la

creació neta de llocs de treball.Això és evident en el cas de la indústria in-

formàtica: la creació de llocs de treball a partir de les innovacions informàti-

ques deriva dels serveis d’aplicació de la innovació (software i distribució),

més que de la fabricació del propi ordinador. L’impacte de la fabricació de

hardware sobre la creació d’ocupació és gairebé insignificant. Així doncs,

fins i tot en una indústria d’alta tecnologia, pràcticament tot el creixement

net de llocs de treball deriva dels serveis.

La nostra anàlisi identifica dues raons importants per la superioritat

del Japó en la creació d’ocupació industrial d’aquest país. La primera fou el

seu esforç per posar-se al dia respecte a Estats Units en maquinària i equi-

paments per treballador. La segona va ser la seva sobreinversió en capacitat

en la indústria pesant i l’electrònica durant la bombolla econòmica de fi-

nals dels anys vuitanta.

Gairebé la meitat del creixement del PIB del Japó procedia de la

inversió, més que del consum. Com que la producció de béns d’inversió,

com ara la maquinària, es concentra en el sector industrial, no és estrany

que la producció industrial del Japó augmentés de manera tan forta. El 71%
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del creixement del valor afegit a la indústria procedia de la maquinària, l’e-

quipament i l’electrònica, on els béns d’inversió eren produïts. L’ocupació

en aquestes indústries comença a decaure ara a causa d’excés de capacitat.

Japó va tenir el creixement més alt de la productivitat industrial

durant els anys vuitanta. França i Itàlia també tenien nivells alts de millora

de la productivitat.Tanmateix, els països europeus no van gaudir d’un crei-

xement tan fort de la demanda nacional i aquestes millores van conduir a

una destrucció generalitzada de llocs de treball a la indústria.

El gràfic 6 mostra la creació d’ocupació als sis països per als tres

casos d’indústries manufactureres estudiats –automoció, ordinadors i mo-

bles–, juntament amb el total dels tres. L’exemple dels automòbils il·lustra

l’ocupació relativament forta al Japó i la relativament feble que presenten

França i Itàlia.
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Gràfic 6

RENDIMENT DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA 

(*) Ajustat pel creixement de la població en edat de treballar.
(1) Inclou la indústria dels semiconductors.
(2) No disposem de les xifres de software per a ordinadors d’Alemanya, Itàlia i Espanya.
Font: Enquestes a les unitats familiars i a establiments; anàlisi de McKinsey.
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Japó tenia un creixement més fort de demanda nacional de produc-

tes d’automoció a causa de l’escassa obertura del seu mercat nacional al

1980. Però la demanda també estava parcialment impulsada per la bombo-

lla econòmica. Per això, el Japó va invertir en excés en capacitat de produc-

ció d’automoció. Els seus resultats també van ser fomentats per la millora

de la balança comercial en la indústria de l’automòbil.Això mostra com el

comerç exterior pot afectar l’ocupació industrial. No obstant això, la nostra

anàlisi global va revelar que els beneficis en l’ocupació produïts per la

millora comercial en automòbils van ser totalment anul·lats per la reducció

de l’èxit comercial en altres àrees.
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AUTOMOCIÓ

La intensa competència dels anys vuitanta va augmentar la pres-

sió dels costos i va desencadenar la reestructuració en el sector de

l’automoció a tot el món. On millor anava l’ocupació era al Japó,

on el creixement de la demanda al mercat local es va combinar

amb les millores en termes de costos en el comerç.

CREACIÓ D’OCUPACIÓ
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La creació d’ocupació va variar molt durant els anys vuitanta.

Japó, Alemanya i Estats Units van aconseguir mantenir estables els

llocs de treball, mentre que França, Itàlia i Espanya en van patir

importants pèrdues. Aquestes diferències reflectien les diverses

capacitats dels països per acompanyar els beneficis anuals de la

productivitat, si més no, amb un creixement igual en la producció.

L’elevat creixement de la producció va ser el resultat de l’augment

del consum nacional o d’una penetració superior en el comerç

exterior –els quals estaven relacionats amb els costos i el caràcter

innovador de les empreses en la indústria.

El consum local i el comerç també van afectar la creació de llocs

de treball. Les diferències en la producció entre els països que pre-

sentaven el millor i el pitjor resultat eren grans. La diferència en el

consum era del 64% i en el comerç del 61%. Cada una d’aquestes

es traduïa en un 4% anual en el creixement de l’ocupació per al

país que presentava els millors resultats de la creació de llocs de

treball.

Els nivells salarials en relació amb la productivitat van ser el fac-

tor determinant de la penetració comercial. Als països amb una

productivitat elevada i uns salaris baixos, com ara el Japó a co-

mençament dels anys vuitanta, els anava bé en el mercat global.

Les companyies japoneses podien explotar la seva millor posició

en costos per guanyar quota de mercat ràpidament, sobretot a ex-

penses dels fabricants nord-americans. Alemanya va aconseguir

ajornar les millores en productivitat perquè gaudia d’un nivell ele-

vat de productivitat inicial, però recentment ha patit importants

pèrdues de llocs de treball.

Les preocupacions sobre la saturació del mercat en indústries ma-

dures com aquesta són certes, però sovint exagerades. Tot i que el
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consum real d’automòbils va augmentar més del 2% a l’any en

tots els països estudiats, sostenir un creixement així serà més difí-

cil en el futur. Els elevats nivells de penetració en els mercats tradi-

cionals limitaran l’expansió futura de les vendes. Per tant, la inno-

vació haurà de continuar si es vol augmentar el valor afegit per

cotxe. Els nous mercats emergents ofereixen possibilitats, però pot-

ser no induiran molts llocs de treball en els països desenvolupats,

ja que les restriccions a les importacions i la mà d’obra barata

estan incitant cada cop més la inversió directa a l’estranger per

part dels fabricants tradicionals.
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A la indústria de l’automoció, el declivi de l’ocupació industrial a

França i Itàlia va ser parcialment provocada per la pressió competitiva de

la indústria alemanya a través del comerç exterior. A començament dels

anys vuitanta, Alemanya tenia un avantatge de costos sobre França i Itàlia,

principalment a causa de la seva productivitat superior. Les pressions deri-

vades d’aquesta situació van conduir posteriorment a una reestructuració

massiva de les indústries franceses i italianes, que va causar una davallada

abrupta de l’ocupació en l’automoció. Tal com mostra aquest exemple, el

comerç exterior també pot tenir un impacte indirecte sobre la creació d’o-

cupació a través de la intensificació de la competència.



INFORMÀTICA

Si Estats Units té la indústria informàtica més innovadora del

món, ¿per què és el Japó qui ha creat més llocs de treball? La res-

posta és en les diferències en la intensitat de la competència.

La indústria dels ordinadors personals (PC) il·lustra l’impacte dels

ràpids canvis tecnològics sobre la creació de llocs de treball en les

empreses innovadores.Als Estats Units i, en menor mesura, a Euro-

pa, els avenços tecnològics vinculats al sorgiment dels PC van can-

viar l’estructura de la indústria i van impulsar la desintegració

vertical. Les companyies especialitzades en cada fase de valor afe-

git van traslladar les economies d’escala a guanys de productivitat

considerables, mentre que els grans proveïdors integrats com ara

IBM i DEC van patir reestructuracions profundes. La desintegració

vertical també va obligar les companyies amb base a EUA a fabri-

car components cada vegada més arreu del món.Al mateix temps,

aquests avenços tecnològics van provocar un canvi en la creació
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de valor –i en el creixement de llocs de treball– de hardware a se-

miconductors i serveis de software.Aquests efectes expliquen el rit-

me més mediocre de creació d’ocupació a Estats Units.

Tot i que el Japó no estava al marge d’aquestes transformacions, el

canvi estructural en la seva indústria va ser frenat per la baixa

intensitat de la competència. Això, al seu torn, va ser el resultat

d’una estructura de distribució tancada (els venedors de hardware

controlaven en gran mesura els preus al detall), les barreres lin-

güístiques (la interpretació dels caràcters «kanji» era difícil amb el

hardware i software dels PC inicials) i una manca de capital risc

(que, als EUA, va contribuir a accelerar la desintegració vertical i

va conduir al sorgiment de socis especialistes). Aquesta és la raó

per la qual el Japó va tenir un creixement de l’ocupació més gran i

un creixement de la productivitat menor als anys vuitanta.

La indústria dels ordinadors destaca entre la resta de casos estu-

diats en el fet que les barreres «naturals» a l’evolució econòmica

van tenir un paper més important que les barreres «artificials» (re-

gulació).
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MOBLES

Com en la majoria de sectors industrials madurs, la tendència de

l’ocupació a llarg termini en la indústria dels mobles ha estat –i

continuarà sent– a la baixa. La innovació va ajudar a frenar

aquesta tendència a Estats Units, Itàlia i Alemanya.



Les tendències en l’ocupació en el sector de mobles potser reflectei-

xen un patró més general de declivi en moltes indústries madures.

Alguns països, com França, van perdre llocs de treball principal-

ment perquè la producció es va estancar. Altres, com Japó, van

patir una reducció d’ocupació perquè els ràpids increments en la

productivitat van sobrepassar els augments de la producció. I enca-

ra altres, com ara Espanya, van experimentar un sobtat augment

de la productivitat i un declivi en el valor afegit. El resultat per als

tres països va ser molt pobre en termes d’ocupació.

En canvi, la reducció neta de llocs de treball va ser relativament

suau a Estats Units, Alemanya i Itàlia. La raó es pot trobar en l’es-

tructura de la fabricació de mobles i en les indústries al detall de

cada país, més que en les diferències entre els mercats de capital,

treball o productes.

La demanda va ser escassa en les indústries francesa i espanyola,

principalment perquè els nous productes i estils sorgien més lenta-

49ELS BENEFICIS DE LA LIBERALITZACIÓ DELS MERCATS DE PRODUCTES ■

CREACIÓ D’OCUPACIÓ

Llocs de treball nets creats per miler d’habitants en edat de treballar

-4 420-2

França

Alemanya

Itàlia

Japó

Espanya

Estats Units



ment aquí que en altres llocs. Els consumidors continuaven com-

prant els dissenys tradicionals i els productors no es decidien a

invertir en nous projectes. Tanmateix, a Itàlia, les xarxes flexibles

de petites companyies van prosperar amb rapidesa aportant noves

idees al mercat. Els grans minoristes i fabricants alemanys compe-

tien realitzant importants despeses en disseny, equipament i pro-

moció. Les companyies d’Estats Units es van concentrar en la crea-

ció i difusió de feines especialitzades de qualitat.

Els fabricants de mobles de tot arreu han de fer front a uns riscos

financers constants a causa del caràcter molt cíclic de la deman-

da, les limitades reserves financeres, i les escasses barreres a l’en-

trada i sortida. Per sobreviure, han trobat maneres de contractar

gent quan es necessita i acomiadar-la durant la baixada dels ci-

cles. Com a resultat, l’ocupació no és tan rígida com en altres sec-

tors. Per exemple, gairebé el 30% dels treballadors en el sector del

moble a Espanya, França i Japó van perdre el seu lloc de treball

durant la recessió global de finals dels anys setanta i principis dels

vuitanta. L’ocupació va rebrotar una mica durant la segona mei-

tat dels anys vuitanta a mesura que la producció real s’expandia.

En un futur proper, els fabricants tradicionals de mobles poden es-

perar una pressió addicional per part dels països de salaris baixos,

tot i que és molt poc probable que el gruix de la indústria resituï

la base de la seva producció. Tot i que els components que absor-

beixen molta mà d’obra es situaran cada vegada més lluny, el dis-

seny i el muntatge continuaran propers al consumidor.

50 ■ PER QUÈ HI HA DIFERÈNCIES EN LA CAPACITAT DE CREAR OCUPACIÓ



3.2. Restriccions als serveis

El sector serveis és l’únic sector de les economies industrials que

està creixent. En aquest sector, hem escollit certes indústries particulars

per comprendre per què Estats Units va tenir una creació d’ocupació supe-

rior a la de qualsevol dels altres països estudiats. El gràfic 7 mostra la crea-

ció d’ocupació en tres casos seleccionats: la banca, la venda minorista de

mercaderies generals i el sector d’audiovisuals.També hem escollit la cons-

trucció perquè, a més de reflectir la superioritat de la creació d’ocupació

d’Estats Units, també és un dels principals sectors de l’economia.

El gràfic 8 il·lustra la importància relativa de diversos factors a l’hora

d’explicar les diferències en la creació d’ocupació entre el país de referència

–aquell en el qual s’han creat més llocs de treball (EUA en tots els casos)– i la

resta de països. Les taxes de creixement de l’ocupació estan directament

determinades per la producció i els índexs de creixement de la productivi-

tat.Aquests índexs, al seu torn, estan determinats per la dinàmica de la indús-
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tria; en particular, per la intensitat de la competència, la innovació i l’èxit en

el comerç exterior. Finalment, la pròpia dinàmica de la indústria està deter-

minada per les condicions dels mercats de capital, treball i productes.
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Gràfic 8

RAONS DE LA SUPERIORITAT EN LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ

LA BANCA

La banca il·lustra la forma en què les barreres dels mercats de pro-

ductes, treball i capital poden afectar l’ocupació mitjançant els

canvis en la intensitat de la competència. Estats Units, França i Es-



panya van experimentar una caiguda de l’ocupació en els produc-

tes bancaris tradicionals a mesura que la intensitat de la compe-

tència augmentava durant els anys vuitanta. Tanmateix, a Estats

Units l’adequada combinació de factors del mercat de productes,

de treball i de capital va conduir al creixement de l’ocupació en els

negocis de préstecs immobiliaris i en els valors mobiliaris.

La desregulació i la privatització van comportar cada vegada més

competència a Estats Units, França, Espanya i entre la banca urba-

na del Japó durant els anys vuitanta. En els productes bancaris

tradicionals madurs, les pressions dels costos i la nova tecnologia

d’automatització van impulsar les entitats a millorar l’eficiència i

a reduir l’ocupació. La competència va continuar sent baixa a Ale-

manya, Itàlia i a la banca rural del Japó, fent possible que l’ocupa-

ció continués augmentant.

Una competència més aferrissada a Estats Units va generar un

auge en les hipoteques residencials, i es van crear llocs de treball
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més que suficients per compensar el declivi dels productes tradicio-

nals. La baixada dels tipus d’interès, la demografia i els canvis fis-

cals també van alimentar l’auge. Però, aquest auge no hauria estat

tan gran sense un canvi radical en el sistema de negociació de les

hipoteques. Els bancs hipotecaris especialitzats utilitzaven nous

instruments financers per incrementar l’eficiència i reduir els mar-

ges d’interès i les comissions d’obertura, estimulant així la deman-

da. Aquesta innovació depenia d’un context regulador favorable i

del treball flexible. L’absència d’aquestes condicions a Europa i

Japó va impedir uns avenços similars.

A la indústria nord-americana de valors mobiliaris, regulacions

com ara un forta orientació antitrust i la transparència compta-

ble, entre altres, van encoratjar una elevada penetració dels mino-

ristes i van impulsar l’ocupació. Les mateixes regulacions també

van contribuir a desenvolupar a Estats Units un avantatge compe-

titiu en generació, estructuració i negociació de valors. Japó va

assolir una elevada col·locació d’actius financers sense tenir mol-

tes d’aquestes regulacions, malgrat que una part substancial de la

seva ocupació és manté per comissions molt regulades en compra

i venda de valors.

La «productivitat» de la banca s’està transformant en una preocu-

pació per als polítics nacionals en termes d’avantatge competitiu i

de l’eficiència de la intermediació. La importància de la indústria

va més enllà de l’1 o el 2% de la població en edat de treballar a

què dóna ocupació. La política d’ocupació en aquesta indústria fa

possible un creixement de l’ocupació compatible amb l’alta pro-

ductivitat i l’eficiència dels serveis d’intermediació per a la resta

de l’economia.
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ELS MINORISTES

La venda al detall està experimentant un canvi estructural: la des-

trucció dels formats antics i la creació d’altres de nous i innovadors

que ofereixen un valor superior al client i que funcionen amb una

eficiència més gran. Les rigideses del mercat de productes i de tre-

ball van retardar el sorgiment de formats de valor elevat a França,

Alemanya i Japó, i van conduir a una ocupació global més baixa.

La transformació del comerç minorista implica una innovació en

forma de nous tipus de botigues centrats en l’increment de l’efi-

ciència a través d’economies d’escala, o bé augmentant el valor

per al client a través de l’especialització en un grup de productes

concrets. Un canvi cap als formats de valor elevat afavoreix la crea-

ció de llocs de treball, un canvi cap a l’alta eficiència tendeix a

destruir-los.

Els polítics poden influir sobre els tipus de formats que desenvolu-

pen els empresaris de la venda al detall: poden fomentar la creació
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de llocs de treball en formats de valor elevat mitjançant la modifi-

cació de les regulacions urbanístiques, de les pràctiques anticom-

petitives, i ampliant els límits horaris. Les barreres del mercat de

productes van restringir el desenvolupament dels formats de valor

elevat en favor dels d’alta eficiència a França, Alemanya i Japó i,

finalment, van perjudicar l’ocupació. Les restriccions més suaus a

Estats Units van donar lloc a un canvi des dels formats d’alta efi-

ciència als de valor elevat, i això va crear llocs de treball. Itàlia i

Espanya van augmentar l’ocupació mitjançant la protecció de les

botigues de productivitat baixa.

La venda minorista és una de les poques indústries que hem estu-

diat en què els factors del mercat de treball semblen tenir un efecte

important sobre l’ocupació. Els elevats costos laborals i la manca

de flexibilitat en l’ús del treball a temps parcial, i en la contracta-

ció i l’acomiadament, van impedir que els innovadors explotessin

els avantatges dels nous formats.
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Els exemples dels serveis, juntament amb la construcció, mostren

que Estats Units van tenir un creixement de la producció més alt global-

ment. Hem trobat que aquesta distinció es derivava de factors importants

tant a dins com fora de cada indústria. Els factors importants dins de la

indústria eren més innovació i el desenvolupament de nous productes, i

menys restriccions al mercat de productes. Les innovacions que van marcar

grans diferències van ser els productes financers derivats en la banca; els

formats especialitzats en la venda minorista; i les noves pel·lícules, canals de

televisió per cable i formats de vídeo de lloguer a la indústria audiovisual.

Hi havia restriccions específiques per a cada indústria que constrenyien la

creació d’ocupació a Europa i Japó: prohibicions d’alguns productes i man-

ca de transparència a la banca; reglamentacions urbanístiques i controls



sobre la competència en la venda minorista; i una sèrie de restriccions

–com ara el nombre màxim de cases per llicència de cable al Japó– en els

diversos segments d’audiovisuals.
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AUDIOVISUALS

En aquesta indústria, la innovació és la força conductora tant de

la creació com de la destrucció de llocs de treball. El creixement de

l’ocupació més lent d’Europa pot quedar explicat per les regula-

cions que obstaculitzaven el sorgiment de nous segments de negoci

que requereixen molta mà d’obra.

El creixement de l’ocupació en la indústria que crea i distribueix

programes de televisió i pel·lícules va ser molt alt a Estats Units,

Japó, França i Alemanya, però baix a Espanya i Itàlia. Qualsevol

similitud en la creació global d’ocupació amaga diferències signifi-

catives en l’expansió de diversos segments.
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La innovació va tenir un efecte radical en la consideració dels pro-

ductes d’aquesta indústria per part de la gent. La demanda latent

d’oci televisiu i de cine apareixia sempre que podia: a les emissores

de televisió privades, que es van multiplicar després de la fi dels

monopolis estatals europeus, i en les noves sortides comercials

com ara videocassettes i cable/satèl·lit, en els quals hi havia molt

poques barreres d’entrada.

Els entrebancs que reduïen l’ocupació van obstaculitzar la venda

minorista de vídeo i la televisió privada a França. Aquests seg-

ments creixien lentament, en part a causa de les regulacions que

intentaven preservar les sales de cinema. Uns efectes negatius simi-

lars es poden apreciar a Espanya i Itàlia, on el retard del govern en

desplegar el cable i definir les normes per al mercat del cable/satèl-

lit van frenar el creixement de la producció i l’ocupació.

Sense molts d’aquests obstacles, la indústria nord-americana ha

tingut una ocupació en augment.També s’ha beneficiat de un crei-

xent excedent comercial en producció de pel·lícules i de programes

de TV. La major part dels altres països eren importadors nets. Les

restriccions a la publicitat limitaven la capacitat dels canals de te-

levisió europeus per costejar una producció nacional costosa.

Els governs que van intentar ocupar-se’n activament de l’evolució

d’aquesta indústria poden haver mantingut més ocupació en les

formes tradicionals d’oci, però han perjudicat la creació global d’o-

cupació en el sector.
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LA CONSTRUCCIÓ

L’ample ventall de reglamentacions i normatives que governen la

indústria de la construcció a Europa i Japó constitueixen un ex-

cel·lent exemple de la forma en què les restriccions del mercat de

productes ofeguen la producció. Un creixement més ràpid de la

producció, juntament amb un augment més lent de productivitat,

van causar major creació d’ocupació a Estats Units.

La construcció va seguir el mateix patró de restriccions que el mer-

cat de productes. Aquí les reglamentacions urbanístiques limitaven l’ús de

sòl, apujant els preus i eliminant la demanda d’habitatges.Aquestes restric-

cions es van estendre a la banca i a la venda minorista a través d’una deman-

da menor d’hipoteques i menys sòl disponible per a zones comercials.
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La indústria de la construcció està subjecta a nombroses regula-

cions relatives a l’ús del sòl, la qualitat dels edificis, la seguretat,

els arrendaments i els impostos. Per molt desitjables que siguin

aquestes regulacions, afecten negativament el volum de la cons-

trucció i, per tant, l’ocupació. L’efecte sobre la producció dels dife-

rents graus de regulació –més que la intensitat de la competència

o l’estructura de la indústria– explica directament les diferències

en l’ocupació. França, Alemanya i Itàlia van perdre llocs de treball;

el Japó quasi va mantenir l’ocupació, i Espanya i Estats Units van

aconseguir crear nous llocs de treball.

L’ocupació en la construcció depèn en gran part del creixement de

la producció. Estats Units, Japó i Espanya van experimentar un

creixement del volum real de la construcció en línia amb el creixe-

ment global del PIB. Alemanya, França i Itàlia, en canvi, van ex-

perimentar un creixement de la construcció relativament menor

respecte al creixement del PIB. Les estrictes reglamentacions urba-

nístiques són la causa bàsica d’aquest retard en el sentit que res-

tringeixen l’oferta de sòl comercial i residencial. Això condueix a

preus de sòl més elevats i a alts costos de construcció, els quals

limiten el creixement de la producció. Establir codis i normes tam-

bé té un impacte negatiu sobre la producció, perquè incrementa

els costos materials i laborals. Les autoritats europees i japoneses

distorsionen encara més els mercats d’habitatges a través de con-

trols dels arrendaments i d’incentius fiscals.

Japó i Espanya van incrementar la producció i l’ocupació malgrat

aquestes restriccions del mercat de productes; el canvi generalitzat

cap a millors habitatges i les inversions públiques en infraestruc-

tures van actuar com a conductors del creixement. Els nivells de

productivitat i les taxes de creixement també s’han de tenir en
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compte.La forta creació d’ocupació d’Estats Units és deu parcialment

al seu baix índex de creixement de la productivitat. Els factors del

mercat de treball, com ara els nivells de prestacions socials i les mo-

dalitats de negociació salarial, van jugar un paper secundari en l’ex-

plicació del creixement de la producció, la productivitat i l’ocupació.

Per als polítics japonesos i europeus, la implicació és que si es fa

més flexible l’entorn regulador és probable que augmentin la pro-

ducció i l’ocupació en la construcció. Això indueix la possibilitat

de conflictes amb objectius socials més amplis. Els polítics haurien

de preguntar-se quan les restriccions serveixen al bé públic, o quan

simplement protegeixen interessos creats.
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Els factors externs a les indústries van augmentar la demanda de ser-

veis bancaris i minoristes en un grau molt més elevat a Estats Units que a

cap altre lloc.Aquests factors eren els increments de productivitat en l’eco-

nomia i la formació de noves empreses, els quals van donar lloc a uns in-

gressos per capita superiors, que es van traduir en una demanda superior

d’aquests serveis.

En els serveis i en la construcció,descobrim que els factors del mercat

de treball semblen tenir un impacte menor en la creació d’ocupació que els

factors del mercat de productes. L’única excepció significativa és que els cos-

tos laborals relativament elevats en la venda minorista a Europa van mantenir

alts els preus, van reduir la demanda i van fer que els nous tipus de venda

minorista fossin menys viables.Aquests costos laborals elevats són producte

del poder negociador dels sindicats,dels salaris mínims alts i de les prestacions

per desocupació elevades.Aquests factors fan que la gent estigui poc disposa-

da a treballar per un salari baix –un problema especialment agut a Europa

en l’actualitat–. El resultat a França, per exemple, és que el salari mitjà en el

sector de venda minorista és més alt que el salari mitjà al sector industrial.



Contràriament al que sovint es creu, la disponibilitat de treballadors

especialitzats del programa d’aprenentatge d’Alemanya no ha aconseguit

evitar el problema de l’ocupació en aquest país; gairebé la meitat (43%)

dels aturats del país han seguit aquest programa.A més, les dades sobre la

creació i destrucció brutes de llocs de treball indiquen que les operacions

comercials a Europa (amb l’excepció d’Alemanya) creen i destrueixen llocs

de treball gairebé tant com a Estats Units (gràfic 9). Sembla que els sindicats

no limiten la flexibilitat del treball tan com s’acostuma a creure.

Des del nostre punt de vista, probablement el factor clau que hi ha

darrere de les diferències en la creació d’ocupació són les restriccions del

mercat de productes en el sector dels serveis. Per a les indústries de salaris

baixos, com ara la venda minorista i la construcció, els elevats salaris

mínims i el nivell de les prestacions per desocupació també són impor-

tants.
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4. Implicacions per a la política

La principal implicació per a la política dels nostres resultats és que

si els països industrialitzats volen millorar la seva capacitat de crear ocupa-

ció, han d’eliminar les restriccions del mercat de productes i de serveis i

deixar que l’economia evolucioni de forma natural. Les restriccions del mer-

cat de productes estan dissenyades principalment per protegir els interes-

sos creats, incloent-hi els llocs de treball existents. La nostra recerca indica

sense gaires dubtes que aquests esforços fracassen invariablement. En reali-

tat, en la majoria dels casos tenen exactament l’efecte contrari al desitjat.

Preservar els llocs de treball existents en qualsevol indústria frena el

creixement de la productivitat i afebleix la competitivitat d’aquesta indús-

tria.Tard o d’hora, la competència fa acte de presència i, quan ho fa, la rees-

tructuració és severa.Al cap del carrer, hi haurà menys llocs de treball a la

indústria dels que hi haurien existit si s’hagués practicat una millora conti-

nuada de la productivitat.

A les indústries de baixa productivitat, com ara la venda minorista i

la construcció, hem descobert que reduir el salari mínim i reduir les presta-

cions per desocupació també ajuda a crear ocupació. Creiem que és millor

per als treballadors poc qualificats ser empleats en aquestes indústries que

estar en l’atur. L’economia tindrà un funcionament millor, i els objectius de

redistribució de les rendes es poden assolir ajustant els ingressos després

d’impostos, en lloc d’intervenir directament en el funcionament del mercat.

L’eliminació de les restriccions del mercat de productes també afec-

tarà algunes dimensions no econòmiques de la societat.Alguns àmbits que

podrien veure’s afectats són la base agrícola, l’espai natural, l’estructura del

desenvolupament urbà, la cultura popular, la confiança en el sistema banca-

ri, la justícia per a cada individu i l’estabilitat en la vida de les persones. No

hem investigat els conflictes que sorgirien en relació a aquests àmbits.No obs-

tant això, el problema de l’atur és tan greu, especialment a Europa, que la

flexibilització dels mercats de productes sembla necessària, encara que es
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manifestin alguns d’aquests conflictes. Si els països europeus haguessin

igualat el ritme de creació de llocs de treball del Japó i Estats Units durant

els anys vuitanta sense patir cap penalització en la productivitat, el seu PIB

seria entre el 5 i el 15% més alt, i els seus problemes d’atur haurien desapa-

regut.

5. Què poden fer les empreses

Sens dubte, les empreses són part interessada en la salut de les

societats en les quals operen. Atès que l’atur amenaça ara la cohesió d’al-

guns països industrials, és una preocupació lògica per a les empreses. En

efecte, algunes han estat reticents a reestructurar-se per millorar el seu fun-

cionament, perquè tenen por que les pèrdues de llocs de treball agreujaran

el problema social. Els nostres descobriments mostren que una reacció així

no ajuda en absolut. Simplement ajorna el problema de l’atur i l’empitjora

quan es produeix finalment la inevitable reestructuració.

La millor manera en què les empreses poden servir a les societats en

les quals operen és estimular el seu funcionament a través de millores de la

productivitat i innovacions contínues que condueixin a una formació d’em-

preses noves i reeixides. Els principals entrebancs en el seu camí són les

actuals restriccions del mercat de productes, que redueixen la pressió com-

petitiva sobre les empreses a curt termini i els permeten retardar la rees-

tructuració.Aquestes regulacions semblen afavorir tant els accionistes com

els treballadors, però a la llarga no ajuden a cap dels dos. Les empreses,

especialment les que tenen un rendiment potencial superior, haurien, per

tant, d’instar als governs per tal d’eliminar aquestes restriccions.
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1. Introducció

De la mateixa manera que el mercat laboral ha avançat cap a la par-

ticipació, i l’estructura macroeconòmica ho ha fet cap a l’estabilitat, els mer-

cats de productes dinàmics constitueixen un ingredient important en una

economia que funcioni correctament. Sense flexibilitat per adaptar-se a les

noves circumstàncies, agilitat per explotar noves oportunitats i resistència

davant dels interessos creats, llavors poden acumular-se les rendes de situa-

ció, els preus poden ser elevats i/o inflexibles, el creixement pot ser lent,

els entrants potencials en l’activitat econòmica poden ser mantinguts a

distància, i es poden perdre oportunitats per a noves activitats i nous llocs

de treball. La regulació governamental és només un dels nombrosos trets

institucionals i estructurals que afecten el funcionament dels mercats de

productes. No obstant això, la regulació pot constituir una característica

important positiva quan incrementa el dinamisme del mercat, i negativa

quan és rígida i perjudicial. Quan canvien les circumstàncies o augmenta la

pressió política, la regulació que suposadament havia de protegir els treba-

lladors, els consumidors i el medi ambient, o que havia de contribuir a un

procés de mercat eficient, pot ultrapassar els seus objectius i sufocar el

creixement i la innovació. Recentment, Olson (1996) ha exposat la idea que

el baix creixement està provocat –entre d’altres coses– per polítiques
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governamentals «errònies» que malversen una gran quantitat de recursos.

Per a molts països, la millor manera de millorar el creixement és, per tant,

millorar la qualitat de les seves institucions i de les seves polítiques eco-

nòmiques.

A Europa, la regulació i els seus efectes sobre el funcionament de 

l’economia han esdevingut controvertits. La desregulació i l’obertura de

mercats han estat associades amb polítiques que afavoreixen menys inter-

venció per part del govern. El corrent contra la liberalització ha estat

reforçat pels interessos creats que es resisteixen davant del reajustament.

No obstant això, hi ha diverses tendències que haurien de mantenir la des-

regulació i l’obertura de mercats a l’ordre del dia. En primer lloc, la capaci-

tat competitiva és un problema estructural que, en el moment actual, reque-

reix un revifament de l’economia europea. En segon lloc, les preocupacions

sobre l’atur i la competitivitat es troben al centre de l’actual debat sobre la

Unió Econòmica i Monetària. Un cop s’abandoni l’instrument del tipus de

canvi, la flexibilitat del mercat esdevé el mitjà d’ajustament. En tercer lloc, la

competència global està obligant Europa a utilitzar els seus recursos d’una

manera més plena, amb la necessitat d’una aproximació crítica als marcs

ineficaços no només en el mercat laboral, sinó també en el de productes.

Encara més: el desenvolupament tecnològic actual (que obre camins al vol-

tant de la regulació existent) i també el de la pròpia societat (que cada cop

accepta menys les polítiques de «control») posen sota una nova perspecti-

va la regulació governamental. En la secció 2, parlem breument sobre la

necessitat d’una revisió de la regulació a Europa.

Els efectes de la regulació i, particularment, els de la regulació ex-

cessiva sovint són difícils de valorar.Això és degut a una manca de visibili-

tat. Pel que fa al funcionament dels mercats de productes, les polítiques go-

vernamentals sovint són bastant específiques sectorialment i poden ser

determinades molt millor en base a l’estudi de cada cas per separat. Tan-

mateix, per mantenir la situació de la desregulació i l’obertura de mercats a

l’ordre del dia de la política europea cal una indicació més general de la
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seva vinculació amb el funcionament de l’economia.Aquest és el propòsit

del present article.A la secció 3, desenvolupem un indicador del grau de re-

gulació als mercats de productes als països europeus i l’utilitzarem per in-

vestigar el lligam amb el funcionament de l’economia. A continuació, a la

secció 4, examinem la millor manera de dissenyar i aplicar la reforma de 

la regulació a l’Europa continental –amb els seus governs de coalició i les

seves reserves davant dels mercats totalment lliures. A fi i efecte d’aportar

alguna llum sobre la qüestió, compararem les experiències dels països an-

glosaxons, com ara el Regne Unit i Nova Zelanda, amb les experiències

d’Alemanya i els Països Baixos.

Cal remarcar que avaluar la regulació existent i ampliar l’abast de la

competència no implica de cap manera reduir la regulació en tots els casos.

En alguns, les forces del mercat són estimulades per la nova regulació al

mateix temps que per la desregulació. Per exemple, els estàndards mínims

de qualitat contribueixen a la transparència del mercat i els estàndards tèc-

nics en faciliten l’entrada. Fins i tot, les polítiques de competència compor-

ten sovint regulació. El repte principal no és triar entre regulació i la seva

absència, sinó evitar la regulació innecessàriament perjudicial.

2. La necessitat de revisar la regulació 
i l’obertura de mercats

En principi, cal esperar que la reducció de la regulació excessiva,

que també pot suposar una re-regulació, produeixi uns beneficis en millo-

rar l’eficiència estàtica (eficiència de la companyia, distribució dels recursos

en el si de l’economia) i/o l’eficiència dinàmica (innovació, nous productes

i tecnologies).A Estats Units hi ha indicis que recolzen aquesta opinió i, de

fet, proporcionen unes estimacions quantitatives bastant precises.Winston

(1993) ens ofereix una revisió panoràmica de la desregulació en les princi-

pals indústries de serveis nord-americanes. L’eliminació de regles en un sec-

tor determinat fa que el productor s’enfronti a dos efectes contraris: d’una
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banda, una competència més gran exerceix una pressió cap a baix sobre

els preus i, per tant, sobre els beneficis, mentre que, de l’altra, es redueixen

els costos i millora la productivitat, a mesura que augmenta l’eficiència.

Encara més: l’obertura de mercats pot generar nous beneficis. El treball

també s’enfronta a forces oposades: la desregulació fa necessària una major

eficiència, i això exerceix una pressió a la baixa sobre els salaris i l’ocupa-

ció. Però, les oportunitats dels nous mercats poden generar salaris més alts

i nous llocs de treball. En general,Winston conclou que tant els productors

com els consumidors es beneficien de la combinació d’una productivitat

superior, de noves oportunitats de mercat i d’una pressió a la baixa sobre

els preus. Els guanys que obtenen els treballadors no estan tan clars: depe-

nen del grau en què els productors hi comparteixin els beneficis i de la

perspectiva de nous llocs de treball derivats de l’obertura de mercats.

L’estudi per països de Porter (1990) demostra que la competència en els

mercats de productes afavoreix, entre altres coses, un clima econòmic inno-

vador.

En els darrers anys, a Europa també s’ha començat a posar atenció

en la necessitat de revisar la regulació. El Llibre Blanc de Delors, Creixe-

ment, competitivitat i ocupació (Comissió de les Comunitats Europees,

1993) incidia sobre la qüestió, tot i que de forma una mica vacil·lant. Com

que Europa pateix una mancança d’empresaris i d’innovació, l’informe

recomanava millorar la competència (completar el mercat únic, eliminar els

monopolis) i reduir la regulació, amb la mirada posada sobre les petites i

mitjanes empreses. Aquest informe va anar seguit d’un altre, el del Grup

Molitor (1995), en què es manifestaven una àmplia gamma d’entrebancs

normatius per als empresaris, la innovació, la inversió i l’ocupació. S’hi re-

comanava un procés permanent –a nivell d’Unió Europea– d’examen crític

de la regulació. En la mateixa direcció, l’informe del Grup Ciampi (1995)

demanava desregulació i privatització, combinades amb la promoció de la

competència efectiva en empreses de serveis públics, com són les d’ener-

gia, el transport i les telecomunicacions.
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Un tret comú de l’aproximació recent a aquestes qüestions a Europa

és el seu angle bàsicament internacional (com el mercat únic), que contrasta

amb un progrés molt limitat a nivell nacional.Al contrari del que succeeix

amb el gran nombre de treballs realitzats sobre Estats Units, sabem molt

poc sobre els costos econòmics de la regulació a Europa. La impressió

general sobre el recent treball de l’OCDE és que la regulació tendeix a ser

relativament restrictiva, sobretot a l’Europa continental. Per exemple, l’estu-

di de l’OCDE (1992) sobre la regulació al sector dels serveis (transport

terrestre, línies aèries nacionals, telecomunicacions, serveis postals i empre-

ses de subministraments públics) ha demostrat que el grau de regulació sol

ser més gran a l’Europa continental que a altres països, com són Estats

Units, el Regne Unit i Nova Zelanda (vegeu gràfic 1). Aquest canvi radical

respecte a fa vint anys, quan les diferències eren minses, s’explica per l’eli-
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Nota: S’han inclòs cinc indústries de serveis: transport terrestre, línies aèries nacionals, telecomunicacions, serveis
postals i empreses de serveis públics. Per a cada una, els indicadors (que tenen valor 2, 1 i 0, respectivament) es van
assignar segment per segment respecte a la regulació de la propietat (pública, mixta, privada), l’entrada, el preu i els
serveis (regulat, parcialment regulat, sense regular). L’indicador general per a Europa continental és una mitjana no
ponderada dels indicadors d’Àustria,Bèlgica,Dinamarca,Finlàndia,Alemanya,Noruega,Espanya,Suècia i Suïssa, ja que no
disposàvem de dades d’altres països europeus. Els càlculs es basen en les dades de l’OCDE (1992).
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minació sistemàtica de regulacions en aquests darrers països durant el pas-

sat recent, mentre que Europa va mantenir bàsicament intacte el seu règim

regulatori.

3. Regulació i creixement a Europa

Malgrat que la regulació s’ha d’avaluar a partir d’estudis cas per cas,

és interessant contrastar la hipòtesi que, en el conjunt de l’Europa continen-

tal, la desregulació i el foment d’un mercat de productes més dinàmic

podrien contribuir a un millor funcionament de l’economia. Amb aquesta

finalitat, tractarem de detectar en una anàlisi empírica per països l’efecte

del grau de regulació sobre el funcionament de l’economia. Hem recollit

dades comparables sobre el grau de regulació dels mercats laboral i de pro-

ductes d’onze Estats membres de la Unió Europea, incloent-hi els membres

«anglosaxons» –Irlanda i el Regne Unit–. Pel que fa al mercat de treball, uti-

litzarem el recent treball de l’OCDE (Grubb i Wells, 1993; OCDE, 1994a),

que proporciona informació sobre la regulació de la jornada de treball nor-

mal, la flexibilitat de la jornada de temps de treball irregular, l’ocupació tem-

poral, la protecció contra l’acomiadament i els salaris mínims. Quant als

mercats de productes hem bastit, basant-nos en l’aproximació de Gradus

(1994), un indicador que incorpora informació institucional sobre la regula-

ció de la creació d’empreses, la política de foment de la competència, la

propietat pública, l’ajut sectorial i específic a companyies de manufactures,

la regulació relativa a horaris comercials i l’aplicació a nivell nacional del

programa de mercat únic europeu.

La classificació que en resulta apareix a la taula 1. Irlanda i el Regne

Unit en resulten amb una classificació alta (regulació escassa) tant per al

mercat laboral com per al de productes.A l’altre extrem de l’espectre, Itàlia

i Grècia estan al final de la classificació general i combinen posicions bai-

xes per als mercats de treball i de productes. En el grup intermedi, dos paï-

sos (Portugal i Espanya) combinen una escassa regulació del mercat de pro-
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ductes amb una rígida regulació del mercat laboral, mentre que els altres

quatre països (Bèlgica, els Països Baixos, França i Alemanya) presenten el

tret contrari. És interessant el fet que França i Alemanya tenen puntuacions

exactament iguals pel que fa a la regulació tant del mercat de productes

com del laboral.

Aquesta agrupació dels països europeus queda confirmada per una

anàlisi multivariant més formal, que aplega els països i minimitza la distàn-

cia mitjana interna entre cada grup. El gràfic 2 reflecteix el resultat per a un

nivell de quatre grups i mostra separadament les puntuacions de la regula-

ció del mercat de productes i del laboral.Aquests grups poden etiquetar-se

de la següent manera, d’acord amb l’ordre creixent de regulació general del

71ELS BENEFICIS DE LA LIBERALITZACIÓ DELS MERCATS DE PRODUCTES ■

Gràfic 2

GRAU DE REGULACIÓ DEL MERCAT DE PRODUCTES I DEL LABORAL
ALS PAÏSOS EUROPEUS

Nota: S’han classificat els països segons un grau creixent de regulació (1 = regulació escassa).
Font:Taula 1.
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mercat: «anglosaxons»(Irlanda i el Regne Unit), «ibèrics» (Portugal i Espa-

nya), «països del Rin» (Bèlgica, els Països Baixos, França i Alemanya) i «medi-

terranis» (Itàlia i Grècia). Dinamarca estaria situada en algun punt entre els

«anglosaxons» i els «països del Rin»; l’anàlisi multivariant la situa entre els

primers, com es pot apreciar al gràfic 2.

La qüestió següent és si es pot establir un lligam entre el nostre 

grau de regulació i el funcionament de l’economia. Considerem tres índexs

de funcionament de l’economia: el creixement econòmic general, el creixe-

ment de la productivitat i el creixement de l’ocupació. Per a cada un d’a-

quests indicadors hem utilitzat dades anuals generals durant un període

superior a deu anys, per excloure’n els efectes del cicle econòmic. L’anàlisi

se centra exclusivament en la influència de la regulació, tot ignorant altres
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Taula 1

CLASSIFICACIÓ DELS PAÏSOS EUROPEUS SEGONS EL GRAU DE REGULACIÓ
DELS MERCATS (DE MAJOR A MENOR)

Fundació Política sobre Propietat Ajut específic Horari Aplicació del
d’empreses la competència pública industrial comercial mercat únic

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Irlanda 2 1/2 4 1/2 7 5 3 3 1/2

Regne Unit 2 1/2 8 1/2 1 6 7 4 1/2

Dinamarca 6 1/2 10 1/2 6 3 9 1 1/2

Bèlgica 9 1/2 6 1/2 4 4 6 7 1/2

Portugal 2 1/2 8 1/2 11 8 3 2 1/2

Espanya 2 1/2 4 1/2 3 11 3 4 1/2

Països Baixos 9 1/2 11 1/2 2 2 11 6 1/2

França 6 1/2 4 1/2 8 9 3 9 1/2

Alemanya 11 1/2 1 1/2 5 1 10 11 1/2

Itàlia 6 1/2 1 1/2 9 7 8 10 1/2

Grècia 6 1/2 6 1/2 10 10 3 8 1/2

Fonts i mètode: vegeu l’Apèndix.
Nota: S’han classificat els països d’acord amb el grau creixent de regulació i de laxitud de la política de promoció de la competència
(1 = regulació escassa, 11 = regulació forta). Les mitjanes dels mercats de productes i del mercat laboral corresponen a mitjanes 
no ponderades; la mitjana global és una combinació no ponderada d’ambdues.



influències sobre el creixement estructural dels països, les quals podrien

ser tingudes en compte en un plantejament més ampli. Per exemple, en una

mostra d’uns 100 països durant el període de 1960-85, Barro (1991) i Barro

i Sala-i-Martín (1995) van determinar que l’índex de creixement del PIB per

capita real està relacionat positivament amb el capital humà inicial, negati-

vament amb el PIB per capita real inicial, negativament amb la participació

en el PIB del consum públic i positivament amb l’estabilitat política.També

van descobrir una correlació negativa amb el preu relatiu de la inversió,

una aproximació a les distorsions del mercat. Podem acceptar l’opinió d’a-

quests autors sobre la necessitat d’una investigació posterior de la interac-

ció entre el creixement econòmic i les distorsions dels mercats induïdes

pel govern. Considerem la regulació governamental directament, en lloc

d’utilitzar indicadors indirectes, com ara els nivells de preus relatius. Igno-
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Mitjana del mercat Jornada Hores Contractes Subsidi Salari Mitjana del Mitjana
de productes laboral extraordinàries temporals d’atur mínim mercat laboral general

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 1/2 2 1/2 3 1 1/2 3 1/2 2 1/2 2 1/2 1 1/2

3 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 2 1/2 1 1/2 2 1/2

5 1/2 11 1/2 2 3 1/2 2 1/2 2 1/2 3 1/2 3 1/2

6 1/2 10 1/2 5 10 1/2 4 1/2 5 1/2 5 1/2 4 1/2

4 1/2 3 1/2 11 6 1/2 10 1/2 5 1/2 8 1/2 5 1/2

2 1/2 5 1/2 9 7 1/2 10 1/2 9 1/2 11 1/2 6 1/2

9 1/2 8 1/2 7 4 1/2 5 1/2 5 1/2 4 1/2 6 1/2

7 1/2 7 1/2 8 5 1/2 5 1/2 9 1/2 6 1/2 8 1/2

7 1/2 8 1/2 6 8 1/2 7 1/2 5 1/2 6 1/2 8 1/2

10 1/2 6 1/2 4 11 1/2 9 1/2 9 1/2 9 1/2 10 1/2

11 1/2 4 1/2 10 9 1/2 8 1/2 9 1/2 10 1/2 11 1/2



rar les àmplies influències estudiades per Barro potser no constitueix una

omissió tan greu entre els països europeus, que comparteixen un estat simi-

lar de desenvolupament econòmic i polític.

El gràfic 3 confirma l’existència d’un vincle entre la regulació i el

creixement econòmic. El grup que té la regulació general més escassa

(Irlanda, el Regne Unit i Dinamarca) mostra una tendència en l’índex de

creixement (marcada per l’índex de creixement dels treballadors poten-

cials) en el sector del mercat que duplica la del grup més rígid (Itàlia i

Grècia). Els grups intermedis (els «ibèrics» i els «països del Rin») presenten

un funcionament intermedi de l’economia. El grau relativament baix de re-

gulació en el mercat de productes a Espanya i Portugal compensa amb es-

creix la seva rígida regulació del mercat de treball, amb una situació oposada

a la dels «països del Rin». Cal remarcar que en tots dos casos la regulació del

mercat de productes sembla el factor dominant.

Naturalment, les proves només són indicatives. Les hem corroborat

mitjançant una anàlisi molt més detallada a nivell de cada país. El gràfic 4

mostra la classificació del resultat del creixement dels països europeus res-
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Anglosaxons Ibèrics Països del Rin Mediterranis

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Gràfic 3

CREIXEMENT ECONÒMIC PER GRUPS DE PAÏSOS

Nota: La mitjana del creixement real de la producció en el sector de mercat (en percentatge), per capita 15-64, mitjana
anual 1981-93.



Gràfic 4

CREIXEMENT ECONÒMIC I REGULACIÓ GLOBAL DEL MERCAT

Nota: Creixement real de la producció en el sector del mercat, per capita 15-64, mitjana anual 1981-93. Classificació
segons l’índex de creixement de menor a major (1 = creixement més baix).També apareix la línia de regressió lineal.
Font:Vegeu gràfic 3 i taula 1.
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pecte a la regulació global del mercat. Revela una relació negativa entre

regulació del mercat i creixement.(1) Ningú s’escapa d’aquesta relació. És

interessant el fet que la situació a Europa fa rebutjar la hipòtesi que els paï-

sos amb un PIB per capita inicial baix creixen més ràpidament: dels països

de rendes baixes, Grècia és el que té el creixement més lent de l’economia

a Europa, mentre que Irlanda té la taxa de creixement més alta d’Europa.

No obstant això, la seva ubicació a cada extrem de l’espectre de creixement

correspon, exactament, a les seves posicions en un i altre extrem de la clas-

sificació segons la regulació.
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(1) L’indicador de la regulació és una mesura relativa. Com a tal, només hauria d’aportar alguna llum al funcionament
econòmic relatiu, no pas a l’absolut. Hem comprovat tots dos i hem arribat a la mateixa conclusió.Vegeu també l’anàlisi
de regressions que apareix a continuació.



Aquesta impressió visual queda confirmada per les correlacions par-

cials obtingudes en realitzar regressions per països del creixement real de

la producció respecte a una constant i les nostres classificacions de la regula-

ció (taula 2).Les regressions també recolzen la nostra conclusió anterior: la regu-

lació del mercat de productes és la que més compta; la seva influència sobre el

creixement duplica,a grans trets, la de la regulació del mercat laboral i la seva sig-

nificació estadística és més convincent.Tanmateix, la regulació del mercat de tre-

ball també sembla important. Per exemple, malgrat l’escassa regulació del mer-

cat de productes,el comportament del creixement econòmic a Espanya és rela-

tivament pobre,en consonància amb la seva rígida regulació del mercat laboral.

Un canal a través del qual la competència pot incrementar el creixe-

ment econòmic és millorant la productivitat.Això ha estat confirmat per nom-

brosos estudis empírics de casos, com ara els que es van realitzar per a Estats

Units, resumits a Winston (1993). La nostra anàlisi confirma aquesta hipòtesi

en el cas d’Europa. Hem realitzat regressions del creixement de la productivi-
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Taula 2

REGRESSIONS PER PAÏSOS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC RESPECTE
ALS INDICADORS DE REGULACIÓ

Variable dependent

Variable independent

Regulació Regulació Regulació R2

general del mercat del mercat
del mercat de productes laboral

1. Creixement real de la producció per sector

de mercat en percentatge (per capita  –0,16 0,67

15-64, mitjana 1981-93) (–4,25)

2. La mateixa
–0,13 –0,06 0,73

(–3,42) (–1,60)

3. La mateixa
–0,16 0,64

(–4,02)

4. La mateixa
–0,11 0,33

(–2,11)

Nota: Cada regressió inclou també un terme constant (del qual no se n’informa); els valors –t están entre paréntesis; les
dades dels tres indicadors de regulació apareixen a la taula 1, les dades de creixement apareixen a la classificació del
gràfic 4.



tat total dels factors en el sector econòmic (mitjana anual 1980-94, puntuacions

i índexs de creixement) respecte a una constant i als nostres indicadors per a la

regulació general dels mercats laboral i de productes (taula 3). El creixement

global de la productivitat resulta estar vinculat negativament i significativament

amb la regulació del mercat.(2) Novament, la regulació del mercat de produc-

tes resulta ser la més rellevant.El gràfic 5 mostra una correlació destacada entre

el creixement global de la productivitat i la regulació del mercat de productes.

És interessant veure que, com es mostra al gràfic 3, la productivitat laboral

està obstaculitzada per la regulació del mercat de productes, mentre que la

productivitat del capital és obstaculitzada per la regulació del mercat laboral.
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Taula 3

REGRESSIONS PER PAÏSOS DEL CREIXEMENT DE LA PRODUCTIVITAT
SOBRE ELS INDICADORS DE LA REGULACIÓ DEL MERCAT

Variable dependent:
Variable independent

Creixement de la productivitat Regulació Regulació Regulació R2

(en %) general del mercat del mercat
del mercat de productes laboral

1. Productivitat total dels factors
–0,18 0,65

(–4,06)

2. La mateixa
–0,18 0,04 0,77

(–4,29) (–1,03)

3. La mateixa
–0,19 0,74

(–5,04)

4. La mateixa
–0,11 0,24

(–1,68)

5. Productivitat del treball
–0,21 0,02 0,69

(–4,02) (0,41)

6. Productivitat del capital
0,01 –0,16 0,63

(0,14) (–3,47)

Nota: El creixement de la productivitat en el sector econòmic és la mitjana anual 1980-94. Cada regressió inclou també
un terme constant (sobre el qual no s’ha informat); els valors –t estan entre parèntesis; les dades dels tres indicadors de
la regulació del mercat s’ofereixen a la taula 1, les dades sobre productivitat procedeixen de l’OCDE (1995).

(2) Nickell (1993) troba un resultat similar per al Regne Unit: informa sobre un efecte positiu de la competència sobre
les taxes (i el nivell) de creixement de la productivitat total dels factors al nivell d’empresa.



No trobem indicis semblants que vinculin la regulació i el creixe-

ment de l’ocupació.Això també lliga amb els resultats de Winston pel que

fa a Estats Units. D’altra banda, però, tampoc tenim proves que la desregula-

ció actuï en perjudici de l’ocupació. La major productivitat no sembla tra-

duir-se en una reducció general de plantilles. Indubtablement, hi ha altres

factors importants que influeixen en la intensitat laboral del creixement

econòmic, com ara l’oferta de mà d’obra (demografia) i el pes i la modalitat

del sistema fiscal sobre el treball.
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Gràfic 5

PRODUCTIVITAT I REGULACIÓ DEL MERCAT DE PRODUCTES

Nota:Classificació del creixement total de la productivitat en el sector econòmic és la mitjana anual 1980-94 (1 = creixement
de la productivitat més baix). La línia de la regressió lineal també hi apareix.
Font:Vegeu taula 3.
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4. La política de la reforma regulatòria

4.1. Teoria i pràctica de l’economia política de 
la reforma

Com passa sovint, una revisió crítica de la regulació provoca ten-

sions a curt termini entre l’economia i la política. Dissortadament, el nostre

coneixement de l’economia política de la reforma regulatòria no està massa

desenvolupat encara. La teoria econòmica de la regulació (vegeu Stigler,

1971; Peltzman, 1976; Becker, 1983) afirma que la desregulació té lloc sem-

pre que els excessos de costos associats amb la regulació esdevenen massa

quantiosos.A la vida real, les condicions tecnològiques i econòmiques canvien

continuament i amb elles les condicions de mercat i de cost a les indústries

regulades. D’acord amb això, fóra d’esperar un flux continu de propostes

de desregulació i de regulació. Però això no passa en la realitat, probable-

ment a causa dels interessos creats, els quals interactuen amb els factors

que influeixen sobre la previsió de beneficis i de costos en el procés polí-

tic. Hi ha tres elements que no s’han incorporat suficientment a la teoria

econòmica de la regulació; tanmateix, semblen importants per comprendre

la presa de decisions a la pràctica.

El primer factor és la informació imperfecta. Sovint resulta difícil

destriar la informació rellevant per realitzar una valoració de l’efectivitat o

l’obsolescència de la regulació existent a indústries específiques. Un segon

factor és la incertesa pel que fa al resultat del procés reformador. Fernán-

dez i Rodrik (1991) demostren que hi ha un biaix cap a l’statu quo sempre

que els guanyadors i els perdedors individuals no puguin ser identificats

per endavant. En aquest cas, el suport a la reforma serà menor del que seria

amb una informació completa. El tercer i últim factor és l’impacte de la des-

regulació sobre la distribució de la renda.Això pot ser especialment impor-

tant a l’Europa continental, on preval la tradició del consens i de la política

de coalicions. Quan la regulació s’adreça a redistribuir les rendes, els preus
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poden contenir elements de subvenció creuada, com és el cas del finança-

ment de les línies ferroviàries poc rendibles mitjançant el resultat de les

rendibles. Perquè resulti políticament factible, la reforma i la desregulació

probablement han d’anar aparellades amb una revisió dels mecanismes de

subvenció, i han de tenir en compte formes de substituir les subvencions

creuades per les subvencions directes.

La raó per la qual alguns programes de reformes tenen èxit i altres

no continua sent un tema molt poc investigat, malgrat la recent allau d’arti-

cles referents a experiències específiques amb la reforma (per obtenir una

panoràmica general, vegeu Rodrik, 1996). Els radicals canvis polítics a Amè-

rica Llatina, Àsia i a l’Europa de l’Est han generat moltes idees valuoses,

però un estudi més atent revela que la seva importància per a l’Europa

occidental és limitada.Aquests països no tenen cap altra alternativa que la

reforma. S’enfrontaven a crisis econòmiques greus. En aquestes circumstàn-

cies, l’economia política de la reforma és totalment diferent a la d’Europa, la

qual s’enfronta a declivis molt més graduals en la competitivitat. Per tant, en

aquesta secció traiem algunes lliçons de la comparació de les experiències

de quatre països de l’OCDE: dos països que han dut a terme una dràstica

reforma regulatòria durant els darrers anys (el Regne Unit i Nova Zelanda) i

dos en què la reforma segueix un ritme molt més gradual (Alemanya i els

Països Baixos).

4.2. Experiències dels països

Els dos grups van començar les seves reformes en condicions for-

ça diferents, tant polítiques com econòmiques. El Regne Unit i Nova

Zelanda tenien un govern unipartidista, mentre que Alemanya i els Països

Baixos tenien governs de coalició. El Regne Unit i Nova Zelanda patien

una inflació de dues xifres, un elevat índex d’atur i una balança exterior

molt feble.
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4.2.1. El Regne Unit

L’any 1979, el nou govern Thatcher va engegar un ampli programa

l’objectiu del qual era reduir la intervenció del govern a l’economia. La pri-

vatització i la promoció de la propietat per part d’accionistes particulars

eren aspectes importants d’aquesta política. La primera tongada de privatit-

zacions a començaments dels anys vuitanta es va concentrar en empreses

estatals que ja operaven en un entorn de mercat, com, per exemple, les

indústries de l’automòbil i l’hotelera. Més tard es van privatitzar sectors

semipúblics, com ara el de l’energia, les empreses de serveis públics i el

transport. Les privatitzacions sovint anaven acompanyades d’una desregula-

ció o una re-regulació, depenent de la situació i del sector. En els sectors

privatitzats, com ara el gas, l’aigua i les telecomunicacions, es va abolir un

gran nombre de regles restrictives. Però, simultàniament, es van establir uns

organismes de control (Ofgas, Ofwat i Oftel) per fer un seguiment del com-

portament al mercat de les companyies acabades de privatitzar, i per corre-

gir-lo si calia.A més dels serveis públics i l’energia, la desregulació dels anys

vuitanta va afectar principalment els sectors financer i de serveis.

Després de la recessió de finals de la dècada dels vuitanta i de la dis-

minució del suport electoral al govern Thatcher, les privatitzacions i la des-

regulació van refrenar-se. L’interès s’ha traslladat cap la revisió sistemàtica

de les normatives restrictives per a les empreses. S’han format set equips de

treball amb la finalitat de revisar 7.000 normatives. Revisen la regulació pel

que fa als productes alimentaris i agrícoles, les telecomunicacions i el trans-

port, la construcció, els serveis financers, la medicina, i serveis com ara el

turisme i la distribució a l’engròs. Les recomanacions dels equips de treball

es discuteixen i s’apliquen mitjançant unes unitats especials de desregula-

ció ubicades als ministeris. El primer ministre juga un paper especial pel

que fa a la supervisió d’aquest programa i n’informa sobre els progressos

en el seu Informe sobre la competitivitat anual.
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4.2.2. Nova Zelanda

A començaments dels anys vuitanta, amb una inflació elevada i

variable, un creixement lent i importants dèficits comercials, Nova Zelanda

va experimentar una greu crisi de divises. Era clar que s’havia de fer alguna

cosa per aturar el declivi de l’economia. L’any 1984 va assolir el poder un

nou govern socialista. El seu ministre de finances, Roger Douglas, va iniciar

ràpidament un ampli programa de reforma, tot concentrant-se en primer

lloc en els mercats de productes i, més tard, fent-lo extensiu al mercat

laboral. Del procés d’aplicació del programa de reforma de Nova Zelanda

en destaquen tres característiques. La primera és el disseny institucional.

En gran mesura, el procés desregulador a Nova Zelanda va ser conduït per

alts funcionaris estimulats per contractes amb complements de producti-

vitat. Encara que a molts països els funcionaris solen estar lligats als inte-

ressos creats dels seus ministeris, a Nova Zelanda les millores salarials i 

els contractes es van supeditar a les millores en l’eficiència que assolien els

funcionaris. Una segona característica era la informació pública. En un

estadi inicial del programa, s’havien d’esmerçar una gran quantitat de

temps i d’esforços per explicar al públic en general el propòsit de la refor-

ma. La gent volia saber cap a on es dirigia abans de demostrar la seva dis-

posició a cooperar. El resultat va ser un ampli suport polític per al progra-

ma. Una tercera característica era que les propostes de desregulació es van

presentar en forma de paquets de mesures compensades. Els agricultors,

per exemple, van resultar greument perjudicats per la reducció de les sub-

vencions agrícoles, però hi van guanyar significativament gràcies a una

reducció en el preu dels transports com a resultat de la liberalització 

d’aquest sector. Els paquets de mesures implicaven que els guanyadors en

alguns sectors podien ser perdedors en d’altres i viceversa, i, com va de-

clarar Douglas (1993), els paquets de mesures compensades podien mobi-

litzar els grups afectats per centrar-se en la supressió dels privilegis d’al-

tres grups.
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4.2.3. Alemanya

El recent programa de desregulació ha estat motivat per la necessi-

tat de posar fi a l’elevat i persistent nivell d’atur, diverses qüestions relati-

ves a la competitivitat, i la necessitat de posar la regulació alemanya en

línia amb la de la resta d’Europa. L’any 1991, a petició del govern alemany,

la Comissió Alemanya de Desregulació (1991) –independent– va revisar la

regulació relativa a les assegurances, els transports i el sector de serveis i

també la del mercat laboral.(3) Una novetat va ser que la Comissió va valo-

rar la regulació existent en termes econòmics de costos i beneficis.Va pro-

posar avaluar sistemàticament la regulació a partir de tres principis: (1)

una norma s’ha de corregir o abolir si no va adreçada a esmenar una

imperfecció del mercat o si no serveix a un objectiu no econòmic clara-

ment identificat; (2) així mateix, una norma s’ha d’adaptar o abolir quan

els beneficis previstos no compensin els costos; (3) sempre que sigui pos-

sible, una norma desitjable s’ha de reemplaçar per una norma alternativa

que interposi menys entrebancs a la competència o que comporti uns cos-

tos menors. L’informe oferia una anàlisi detallada d’obstacles institucionals

al funcionament flexible de l’economia alemanya, i contenia propostes con-

cretes per eliminar normes innecessàries i per fomentar la competència i

el dinamisme.

Després de la presentació de l’informe, es va establir un comitè de

seguiment, presidit pel ministre d’afers econòmics i format per parlamen-

taris dels partits de la coalició de govern. Aquest comitè va presentar un

informe d’aplicació l’any 1992, on s’adoptaven la major part de les propos-

tes de la Comissió per a la Desregulació, amb l’excepció de propostes rela-

tives als notaris, el transport, el taxi i la majoria de mesures del mercat labo-

ral. L’avaluació del comitè de seguiment va ser adoptada pel consell de

ministres alemany. La responsabilitat de l’aplicació d’un conjunt de propos-

tes específiques va recaure sobre els ministres. Per bé que s’han obtingut
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(3) La comissió estava formada per experts acadèmics i representants de la patronal i dels sindicats, per bé que els dos
últims van participar-hi a títol personal.



bons resultats, una gran part de la desregulació duta a terme fins ara ha es-

tat motivada bàsicament per la necessitat de posar la regulació nacional en

línia amb l’europea. Continua havent-hi molt de marge per augmentar el

dinamisme i la competència en determinats sectors.

4.2.4. Països Baixos

Durant moltes dècades, els Països Baixos s’han caracteritzat per una

gran quantitat de càrtels i una regulació excessiva. Per exemple, l’antiga Llei

de Competència permetia a les companyies efectuar acords comercials,

amb l’aspiració de regular la competència entre elles. L’única excepció era

que un acord es podia prohibir si el ministre d’afers econòmics el conside-

rava contrari a l’interès públic.Van Gent (1996) va definir aquesta pràctica

com una pràctica de compromís, una ponderació contínua dels pros i els

contres dels acords restrictius individuals notificats al ministre. Amb els

anys, hi ha hagut un nombre sorprenentment escàs de queixes contra

aquesta política: la primera prohibició d’un acord restrictiu fou emesa l’any

1959 i la segona el 1986.

Aquesta política de compromís i de consens va conduir a diverses i

innecessàries rigideses que dificulten un funcionament més competitiu

dels mercats en l’economia holandesa. En la dècada dels vuitanta es van

emprendre les primeres iniciatives, però el progrés era difícil i la norma

no era l’autèntica obertura del mercat. Probablement, això va obeir al fet

que la regulació i la desregulació s’analitzaven més sovint des d’un punt

de vista legal que des d’un angle econòmic. A començaments dels anys

noranta, es va prendre consciència del fet que l’alt nivell d’atur esdevin-

dria permanent si no es feia alguna cosa per millorar la flexibilitat i la

competitivitat mitjançant una major obertura del mercat. El resultat va ser

una Llei de la Competència totalment desenvolupada, al mateix temps que

la Llei de Creació d’Empreses es modernitzava significativament i es prepa-

rava la privatització del servei de correus, les telecomunicacions i els ferro-

carrils.
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En els darrers anys, la desregulació ha esdevingut una part impor-

tant de la política econòmica del govern. L’anàlisi de la desregulació s’ha

traslladat des d’una perspectiva legal a una d’econòmica. La desregulació

s’ha traduït en menys barreres a l’entrada i més competència. L’anàlisi de la

regulació existent se centra ara, preferiblement de forma quantitativa, en

qui guanya i qui perd. Cada any es preparen conjunts de mesures per a

determinats sectors de l’economia. La taula 4 il·lustra el fet que la reforma

sol tenir èxit quan els beneficis econòmics que s’obtindran, l’objectiu de la

reforma i el calendari són transparents des del començament. Als Països

Baixos, la desregulació no es du a terme lligant diverses mesures reformado-

res en un sol paquet; en lloc d’això, per evitar que les mesures acceptables

es converteixin en presoneres d’altres de més controvertides, la desregula-

ció es dirigida com un programa que es desenvolupa basant-se en un plan-

tejament coherent.
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Taula 4

L’ECONOMIA POLÍTICA DE LA DESREGULACIÓ: EXPERIÈNCIES RECENTS
ALS PAÏSOS BAIXOS

Factors relatius a l’economia política Èxit de la reforma

Anàlisi d’efectes econòmics Transparència de la reforma
Contingut

Impuls

Projecte
Qualitatiu Quantitatiu

Consens Objectiu de
Calendari

mantingut

aproximat la reforma

sí/no sí/no sí/no clar/obert clar/obert íntegre/mitigat sí/no

1. Horaris comercials sí sí sí clar clar íntegre sí

2.Transport ferroviari sí no sí clar clar íntegre sí

3. Energia sí no sí clar obert íntegre si

4.Telecomunicacions sí no sí clar obert íntegre sí

5.Taxis sí sí no clar clar íntegre no

6. Notaris sí sí no obert obert mitigat no

7.Autobusos sí no no obert obert mitigat no



5. Implicacions polítiques

Aquest article defensa la idea que, en general, a l’Europa continen-

tal, alguns països podrien beneficiar-se d’una regulació menor i d’un major

dinamisme de mercat. Hem dividit els països europeus pel grau de regula-

ció dels seus mercats de productes i de treball. Hi ha un lligam negatiu en-

tre el grau de regulació i el funcionament de l’economia. En el nostre exem-

ple d’onze Estats membres de la Unió Europea, els que tenen una regulació

menor resulten ser els que presenten uns resultats millors pel que fa al

creixement econòmic.

Des del punt de vista de l’economia política, Europa ha de trobar la

seva pròpia manera de començar i mantenir el procés de reforma. El sentit

d’urgència que ha esperonat molts països, tant industrials (el Regne Unit,

Nova Zelanda) com d’altres (Europa de l’Est) està present, però no de for-

ma tan aguditzada i, per tant, no es pot confiar que forneixi un impuls defi-

nitiu per a l’Europa continental (occidental). Encara més: el govern de coa-

lició i una tradició de reserves davant de les forces del mercat lliure fan que

els paquets reformadors radicals siguin menys probables. Les experiències

recents d’Alemanya i els Països Baixos il·lustren la necessitat de transparèn-

cia (quins són els beneficis i els costos econòmics de cada reforma especí-

fica, i qui guanya i qui perd), d’objectius clarament definits i d’un calendari

detallat.

L’article també té implicacions per a la recent anàlisi del creixe-

ment a llarg termini. Diversos autors han arribat a la conclusió que la

influència de les polítiques governamentals en el funcionament de l’econo-

mia requereix un estudi més exhaustiu (vegeu Barro i Sala-i-Martín, 1995;

Olson, 1996). Els nostres resultats en el cas d’Europa confirmen aquesta opi-

nió i suggereixen que un possible camí consisteix en centrar-se en les me-

sures directes de la política regulatòria del govern en lloc de les indirectes

(per exemple, els preus relatius o els marges de beneficis que poden ser es-

biaixats per molts altres factors).
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Apèndix. Classificacions de la regulació 
dels mercats

La taula 1 del text principal ofereix les classificacions d’acord amb

diversos indicadors de regulació als països europeus, dividits en sis indica-

dors relatius al funcionament dels mercats de productes i cinc indicadors

relatius al funcionament del mercat laboral. Els països estan classificats

segons un grau creixent de regulació governamental i d’acord amb la laxi-

tud de la política de foment de la competència. Per exemple, a la columna

(1) de la taula 1, quatre països junts ocupen el primer lloc: la seva puntua-

ció és 2,5, una quarta part del total de 10. La taula amplia el treball realitzat

prèviament per l’OCDE sobre el grau de regulació del mercat laboral

(Grubb i Wells, 1993; OCDE, 1994a) i per Gradus (1994) sobre el grau de

regulació de forma més general.

A1. Els mercats de productes

Les classificacions segons el grau de regulació governamental de

l’establiment d’empreses es basa en una valoració realitzada pel Nether-

lands Economic Institute for Small and Medium-Size Enterprise (1993) i

reflecteix informació referida a finals dels anys vuitanta. Hem puntuat

Alemanya amb 11 atesa la regulació governamental molt detallada sobre

l’establiment d’empreses. La forta puntuació de Bèlgica i els Països Baixos

reflecteix la regulació general.Atesa la llibertat predominant d’establiment

d’empreses, quatre països, Dinamarca, França, Itàlia i Grècia, són els se-

güents. La total llibertat en la creació d’empreses (atenent a uns requeri-

ments generals en àrees com ara la sanitat i el medi ambient) preval a Irlan-

da, el Regne Unit, Portugal i Espanya. La classificació pel que fa a la política

de foment de la competència reflecteix una combinació de polítiques de

competència i de control de les fusions (vegeu la taula A1). Els països dife-

reixen en la filosofia bàsica de la política (el sistema de política de foment

de la competència: prohibició d’acords de competència deslleial –en prin-
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cipi o només en cas d’abús–), el grau d’independència en la política d’apli-

cació i la presència de control sobre les adquisicions. Una de les formes en

què el govern regula un sector és organitzant la producció sota la forma de

propietat pública. La classificació per a aquest indicador reflecteix la mitja-

na aritmètica de la significació d’empreses públiques en l’ocupació, la for-

mació de capital fix brut i el valor afegit en el sector d’empreses no agríco-

les (dades de 1990 de l’OCDE, 1994c).

La resta de classificacions de la taula 1 es detalla a continuació. El

grau de suport sectorial i específic per a les companyies de manufactures

reflecteix les dades de finals dels anys vuitanta facilitades per l’OCDE
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Taula A1

POLÍTICA SOBRE LA COMPETÈNCIA I CONTROL DE LES FUSIONS

Política sobre la competència

Sistema(a) Investigació/execució(b)

Descripció Classificació Descripció Classificació

Irlanda Prohibició 41/2 Independent 41/2

Regne Unit Abús 101/2 Independent 41/2

Dinamarca Abús 101/2 Independent 41/2

Bèlgica Prohibició 41/2 Ministeri 91/2

Portugal Prohibició 41/2 Ministeri 91/2

Espanya Prohibició 41/2 Independent 41/2

Països Baixos Abús 101/2 Ministeri 91/2

Alemanya Prohibició 41/2 Independent 41/2

França Prohibició 41/2 Independent 41/2

Itàlia Prohibició 41/2 Independent 41/2

Grècia Prohibició 41/2 Ministeri 91/2

a «Prohibició» indica un sistema en què els càrtels estan en principi prohibits, mentre que «Abús» indica un sistema en què estan 
–en principi– permesos, tret que es demostri un abús envers l’interès general.

b Aquesta classificació es refereix al grau d’independència política amb què s’executen aquests aspectes de la política sobre la
competència.

Nota: S’han classificat els països segons el grau de rigidesa de la política sobre la competència, de major a menor (1 = política sobre
la competència estricta). La classificació general reflecteix la mitjana de la classificació quant a la política sobre la competència i el
control de les adquisicions.
Fonts:World Bank (1991), Ministeri d’Afers Econòmics dels Països Baixos (1994) i OCDE (1994b).



(1994d). La classificació de l’horari comercial se refereix al grau de regula-

ció governamental de les hores d’obertura i es basa en el nombre màxim

d’hores permeses per setmana entre les 8 del matí i la mitjanit (Kremers i

altres, 1994). El grau de competència al mercat de productes també està

influït per l’obertura de l’esmentat país al comerç internacional. Cada un

dels països de la taula, com a membre de la Unió Europea, participa del

mercat únic europeu; però el grau d’obertura a la competència internacio-

nal a què això ha conduït varia segons el progrés assolit en l’aplicació de

les directives rellevants de la Unió Europea a nivell nacional. La classificació

es basa en dades de 1995, en relació al nombre de directives sobre el mer-
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Control de les fusions
Classificació 

Decisió/sanció(b)

Classificació Política adequada Classificació general

Descripció Classificació general

Mixt 81/2 41/2 sí 51/2 41/2

Mixt 81/2 91/2 sí 51/2 81/2

Independent 31/2 71/2 no 101/2 101/2

Independent 31/2 71/2 sí 51/2 61/2

Mixt 81/2 91/2 sí 51/2 81/2

Mixt 81/2 41/2 sí 51/2 41/2

Ministeri 111/2 111/2 no 101/2 111/2

Independent 31/2 11/2 sí 51/2 11/2

Mixt 81/2 41/2 sí 51/2 41/2

Independent 31/2 11/2 sí 51/2 11/2

Independent 31/2 71/2 sí 51/2 61/2



cat únic traduïdes a la llei nacional, el nombre de queixes registrades a la

Comissió de la Unió Europea sobre les restriccions comercials, i el nombre

de procediments contra l’aplicació incorrecta de les normes del mercat

únic per als ajuts públics. La taula A2 proporciona informació orientativa.

A2. El mercat laboral

La classificació de la jornada laboral normal és de Grubb i Wells (la

seva variable RNRH) i incorpora informació sobre la regulació del nivell

mínim anual de vacances i de les vacances públiques, i el màxim anual i set-

manal d’hores de treball. Hores irregulars es refereix a la flexibilitat de la

jornada. Hem recalculat la variable ROFWN de Grubb i Wells per tal de tenir

en compte el màxim anual d’hores extraordinàries, la flexibilitat en la distri-
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Taula A2

APLICACIÓ DEL MERCAT ÚNIC EUROPEU

Legislació
Queixes sobre les Procediments

Classificació
nacional

restriccions sobre ajuts
generalcomercials públics

Irlanda 8 11/2 21/2 31/2

Regne Unit 5 51/2 61/2 41/2

Dinamarca 1 21/2 11/2 11/2

Bèlgica 8 71/2 31/2 71/2

Portugal 4 21/2 41/2 21/2

Espanya 3 81/2 51/2 41/2

Països Baixos 2 61/2 81/2 61/2

Alemanya 11 111/2 101/2 111/2

França 6 101/2 71/2 91/2

Itàlia 8 91/2 111/2 101/2

Grècia 10 41/2 81/2 81/2

Nota:S’han classificat els països segons un grau d’aplicació del mercat únic (de major a menor) (1 = alt grau d’aplicació).
Font: Comissió de les Comunitats Europees (1996).



bució de les hores, el mínim de descans setmanal durant els caps de setma-

na i les restriccions referides al treball nocturn. La classificació de l’ocupa-

ció temporal correspon a la mitjana de les classificacions de Grubb i Wells

de la regulació dels contractes de termini fix (variable RFTC) i de l’ocupa-

ció procedent de les agències de treball temporal (variable RTWA). RFTC

reflecteix la llibertat de treball permesa en els contractes de termini fix, el

nombre màxim de contractes successius i la màxima durada acumulada.

RTWA incorpora el tipus de feina permès per a les agències de treball tem-

poral, el nombre de renovacions, la durada màxima i els requeriments de

notificació. La classificació del subsidi d’atur és la classificació general de la

taula 1 de Grubb i Wells. Reflecteix la informació sobre els procediments

d’acomiadament, la notificació i la indemnització per acomiadament impro-

cedent, i les condicions d’acomiadament (definició d’acomiadament proce-

dent, compensació i readmissió després d’un acomiadament injustificat).

L’indicador del grau de regulació governamental del salari mínim és de

l’OCDE (1994a); es basa en una valoració exhaustiva d’informació proce-

dent de fonts nacionals, que classifica el grau de regulació com a estricte

(puntuació 9 1/2), intermedi (5 1/2) i escàs o inexistent (2).
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1. Introducció

¿Quin és el paper adequat, si és que n’hi ha, del govern en la regula-

ció de la indústria, la distribució, els preus i la qualitat dels productes en

l’economia nord-americana? Una gran part del segle XX ha estat testimoni

d’una expansió del paper del govern com a regulador. Però, des de finals

dels anys setanta, la marea reguladora ha baixat en molts aspectes impor-

tants.

Els primers esforços desreguladors importants es van dur a terme a

indústries com ara línies aèries, ferrocarrils, transports per carretera, ban-

ca i gas natural. (El quadre 1 il·lustra alguns dels beneficis de la desregula-

ció). La desregulació dels serveis públics tradicionals, especialment el telè-

fon i l’electricitat, ha seguit un ritme més lent. No obstant això, aquestes

dues indústries van ser objecte d’importants iniciatives de polítiques pro-

competitives durant l’any passat. El 8 de febrer de 1996, el President va

signar la llargament esperada Llei de Telecomunicacions de 1996. Al cap

de dos mesos i mig, la Federal Energy Regulatory Comission (FERC) va

emetre les seves Ordres 888 i 889, les quals establien les normes per inau-

gurar xarxes de transmissió interestatals a tots els generadors i revenedors

d’electricitat.

IV. La redefinició del paper 
del govern en l’economia 

de mercat dels EUA(1)

Economic Report of the President

(1) Nota dels editors:Aquest text reprodueix les seccions I i II del capítol 6 de l’últim Economic Report of the President,
adreçat al Congrés dels EUA el febrer de 1997.Aquestes seccions fan referència al procés de liberalització de mercats
específics, com el de les telecomunicacions i l’energia als EUA, i al nou paper de l’Estat en aquests processos. L’Informe
ha estat elaborat pel Consell d’Assessors Econòmics del president Clinton, que en el moment de la seva elaboració era
presidit per l’eminent economista Joseph E. Stiglitz.



Aquests dos passos gegants en la direcció de portar la competència

al sector dels serveis públics representen un canvi important en la relació

tradicional entre la política pública i l’empresa privada. Durant la major

part del segle XX, el govern i els mercats normalment s’han considerat com

a substituts. Els ciutadans i els polítics havien d’escollir entre el mandat del

govern i les forces del mercat.A mesura que s’acosta el segle XXI, veiem que

les forces del mercat i la política pública són amb més freqüència comple-

mentaris, que substitutius. La Llei de Telecomunicacions, l’Ordre 888 de la

FERC i els progressius esforços federals i estatals per aplicar els seus princi-

pis i mandats mostren la forma en què, si s’elabora amb seny, la política

pública pot incrementar –en lloc de reduir– el paper i l’eficiència de les

forces del mercat en l’economia i, per tant, millorar les perspectives socials

i econòmiques per al poble americà.

La complementarietat entre mercats i governs també s’estén en l’al-

tra direcció. De la mateixa manera que una política governamental ben ela-

borada pot fer que els mercats funcionin millor, la introducció dels meca-

nismes del mercat en el procés regulador pot ajudar el govern a assolir fites

socials. Per exemple, per garantir que les tecnologies sense fils cobreixin de

la millor manera la demanda de serveis de comunicació del públic, la Fede-

ral Communications Commission (FCC) ha recorregut a les subhastes de

parts de l’espectre electromagnètic. Aquestes subhastes no només han tin-

gut un èxit enorme a l’hora d’aconseguir llicències amb rapidesa per a

aquells que en poden fer un ús més eficient, sinó que en el procés han

engrossit amb 20 mil milions de dòlars la Hisenda Pública d’Estats Units.

Una segona història exitosa ha estat l’ús de les forces del mercat per pro-

porcionar una major flexibilitat en l’assoliment de les fites ambientals (i.e.,

permisos comercialitzables per a les emissions de diòxid de sulfur). Per

últim, però no per això menys important, les forces del mercat poden

millorar la direcció, l’ús i el traspàs de les terres públiques.
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Quadre 1: Els beneficis de la desregulació

El fet que la desregulació produeix beneficis quan condueix a una

competència efectiva no és només una proposició teòrica. Les

dades de camp també recolzen aquesta afirmació. Una avaluació

duta a terme per un acadèmic de la Brookings Institution ha de-

terminat que la desregulació no només ha suposat uns beneficis

considerables a curt termini, fent que els mercats funcionin millor,

sinó que també ha conduït a innovacions tècniques i de funciona-

ment que prometen encara més beneficis a llarg termini. La taula

que hi ha a continuació ofereix alguns exemples sobre els descobri-

ments d’aquest estudi.

Indústria Reduccions de cost Innovacions

Línies aèries 24% de disminució en Sistemes hub-and-spoke.

els costos per unitat Reserves d’ordinadors.

de producció.

Transport per 30-35% de disminució en Xarxes informàtiques.

carretera les despeses d’explotació Coordinació amb

per milla. companyies logístiques.

Ferrocarrils 50% de disminució en Millors contractes.

les despeses per tona/milla; Cotxes de dos

141% d’augment compartiments.

de productivitat. Operacions intermodals.

Gas natural 35% de disminució en Planificació informàtica.

les despeses d’explotació Contractació a través 

i manteniment de centres de mercat.

Font: Clifford Winston, Brookings Institution.
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2. Mercats, governs i complementarietat

Com a pròleg del debat sobre el potencial de la complementarietat

entre els mercats privats i el sector públic, revisarem els objectius que cada

un serveix en una economia bàsicament conduïda pel mercat.

2.1. Els avantatges dels mercats

L’argument a favor dels mercats recolza normalment en l’eficiència

dels seus resultats. Si els mercats són competitius i funcionen correctament,

conduiran a uns preus per als quals, la quantitat que els venedors volen oferir

és igual a la quantitat demandada pels compradors.A més, el preu a qualse-

vol mercat igualarà simultàniament el benefici que obtenen els compradors

de la darrera unitat consumida (el benefici marginal) i el cost de produir la

darrera unitat oferida (el cost marginal).Aquestes dues condicions garantei-

xen l’eficiència: quan es donen en tots els mercats, el treball i els recursos

de la nació s’assignen per produir un bé o un servei en concret si, i només

si, els consumidors no estan disposats a pagar més per destinar aquests

recursos a una altra cosa.

Aquesta familiar història és profunda i important i tanmateix subes-

tima el paper dels mercats privats en el bon funcionament de les econo-

mies. Des de finals dels anys trenta, si més no, els economistes han assenya-

lat que en teoria el govern podria assolir resultats eficients sense confiar en

els mercats, si els membres del govern tinguessin prou informació i els

incentius adequats. Però, la superior habilitat dels mercats per processar la

informació i per preservar els incentius individuals és el que explica la seva

superioritat general en la direcció de l’economia. Els mercats fan possible

una descentralització de les transaccions al nivell en que les decisions les

prenen els qui més en resulten afectats, en resposta directa a les restric-

cions pressupostàries i als intercanvis.Aleshores, els mateixos participants

en el mercat tenen forts incentius per generar i reunir informació i per rea-

litzar les operacions que més s’adeqüin als seus interessos.
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Informació

Una propietat dels mercats que no s’ha reconegut prou és la seva

habilitat per recollir i distribuir informació sobre els costos i els beneficis

d’una manera que permet a compradors i venedors prendre decisions res-

ponsables i efectives. Atès que els preus del mercat mesuren els beneficis

marginals dels béns i serveis per als consumidors, les companyies que

maximitzen els seus beneficis maximitzen simultàniament la diferència

entre beneficis i costos. De la mateixa manera, els consumidors es fixen en

els preus dels mercats per decidir quins béns i serveis volen comprar i com

utilitzar el seu treball, els recursos i la seva riquesa financera per generar els

ingressos per pagar-los. Igual com els gustos, la tecnologia i el canvi de dis-

ponibilitat dels recursos, els preus del mercat canviaran de forma similar a

fi i efecte de dirigir els recursos cap als fins que ara es valoren i lluny dels

mitjans obsolets. És senzillament impossible per als governs reproduir i uti-

litzar la massiva quantitat d’informació intercanviada i manejada diàriament

pels milions de participants en el mercat.

Habitualment es dóna per descomptat que els mercats processen

normalment tota aquesta informació molt bé i amb molta rapidesa.A la llum

de totes les inversions, arrendaments, plans, compres, operacions de marke-

ting, vendes, contractes i intercanvis necessaris per portar els béns al mer-

cat, el fet que el sistema de preus normalment funcioni tan bé com ho fa

–per exemple, els productes que vol el consumidor normalment es troben

als prestatges– ens hauria de semblar sorprenent. En lloc d’això, és literal-

ment un negoci, com sempre.

Incentius

Fins i tot si el sector públic pogués aplegar i respondre ràpidament

a tota la informació disponible sobre els canvis en els gustos dels consumi-

dors i les tecnologies de producció, els mercats privats seguirien tenint l’a-

vantatge de preservar l’incentiu d’obtenir resultats eficients. En els mercats

privats, els compradors i els venedors obtenen directament els beneficis i
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suporten els costos de les seves decisions d’oferta i demanda. Cada un d’ells

pren decisions dirigides a aconseguir el màxim benefici, o guany econòmic.

Aquests incentius no només afecten la forma en què s’utilitzen avui dia els

recursos, sinó que també condueixen a innovacions que incrementaran l’e-

ficiència amb què es desplegaran els recursos en el futur i generen nous

productes que incrementen el nivell de vida.

En canvi, els vincles entre el govern i els individus que obtenen els

beneficis i que suporten els costos de les seves decisions sovint són febles.

La naturalesa dels procediments legislatius, executius, judicials i reguladors

quotidians corre el risc d’afavorir els interessos organitzats i establerts en

lloc dels del públic general. D’acord amb això, el paper del govern en el

funcionament de l’economia privada ha de ser limitat i reflexiu. Les iniciati-

ves per incrementar la nostra confiança en els mercats i per millorar l’efi-

ciència de les regulacions a través dels mecanismes del mercat, reflectei-

xen una consciència dels enormes beneficis que les forces del mercat

poden comportar si destinem els incentius privats a l’assoliment de fites

socials.

2.2. ¿Per què cal tenir un govern?

Si els mercats generalment tenen un rendiment superior al del

govern, ¿per què no deixar-ho tot a les forces del mercat? Per començar,

convé recordar que els mercats i els governs poden –i de fet ho fan– tre-

ballar junts. Perquè els mercats funcionin de forma efectiva, els tractes

s’han de fer complir i s’ha de descoratjar el frau. Sense un sistema legal

governamental que garanteixi els drets de propietat i vetlli pel compli-

ment dels contractes, l’organització corporativa i l’intercanvi comercial als

mercats seria pràcticament impossible. Anarquia i mercat lliure no són

sinònims. (El quadre 2 discuteix el paper del govern en la protecció dels

drets de propietat de la informació en una era de mercats electrònics glo-

bals).
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Però, a banda d’arbitrar les transaccions privades, el govern té altres

funcions. Els mercats que es deixen sols, de vegades produeixen resultats

ineficients. Per exemple, els mercats transmeten informació de forma efi-

cient i proporcionen els incentius adequats només quan els venedors com-

peteixen amb prou intensitat per fer baixar els preus fins al cost. Però, en

determinades circumstàncies, les empreses poden entrebancar les forces de

la competència posant-se d’acord per mantenir els preus alts o fusionant-

se, fins al punt en què les decisions individuals sobre la producció afecten

substancialment els preus. Les lleis antitrust constitueixen l’instrument de

la política pública per evitar aquesta col·lusió anticompetitiva i les fusions.

L’actuació pública antitrust complementa les forces del mercat donant

suport a les condicions que afavoreixen la competència. Un segon mitjà

important de fomentar la competència als mercats nord-americans és la

reducció de les barreres comercials i altres distorsions que descoratgen

l’entrada de proveïdors estrangers de béns i serveis. El govern també pot

jugar un paper quan les grans companyies tenen avantatges de cost que

descoratgen l’entrada d’altres companyies i, d’aquesta manera, fan impossi-

ble la competència sostinguda. Per exemple, en aquestes circumstàncies, el

govern pot regular directament els preus com un substitut de les forces del

mercat.
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Quadre 2. El paper del Copyright en una economia

electrònica global

El creixement de les telecomunicacions, el poder informàtic i la

seva progènie conjunta, la xarxa Internet, està revolucionant la

forma en què la informació es crea i es comparteix. Ja sigui per sa-

tèl·lit o per cable de fibra òptica, les xarxes de telecomunicació elec-

trònica avui dia transmeten enormes quantitats d’informació cien-

tífica i comercial, i d’esbarjo, arreu del món en un tres i no res.



Del segle XVIII ençà, els mercats de productes d’expressió creativa i

innovació tècnica han rebut suport a través dels drets d’autor i la

legislació en matèria de patents, els quals van ampliar els drets de

la propietat privada a la propietat intel·lectual. Històricament,

aquestes lleis han intentat assolir un equilibri entre uns incentius

econòmics atractius per tal de crear i promocionar l’ús generalit-

zat de la creació. Evitant les còpies no autoritzades, les lleis de la

propietat intel·lectual permeten als creadors i innovadors benefi-

ciar-se dels seus treballs originals i dels seus invents.

La forta protecció dels drets d’autor i de les patents poden contri-

buir a proporcionar els incentius apropiats per a la creació, per-

metent els creadors copsar una part més gran del benefici margi-

nal dels seus esforços. No obstant això, el cost d’aquesta forta 

protecció és que els preus per utilitzar els treballs amb drets d’au-

tor o patents poden mantenir-se alts durant un temps. Irònica-

ment, atès que les patents i els drets d’autor es fonamenten en el

treball d’altres, una protecció excessiva de la propietat intel·lec-

tual en l’actualitat podria descoratjar la innovació i la creativitat

en el futur.

Una qüestió política cada cop més important és si aquests mitjans

legals tradicionals per assolir l’equilibri entre els incentius per 

crear i els incentius per utilitzar continuaran aplicant-se en una

economia basada en la informació global. Entre els temes difícils

de resoldre hi ha:

– els drets per exhibir la informació amb drets d’autor en pantalles

d’ordinador;

– l’aplicabilitat dels drets d’autor a les bases de dades electròni-

ques;
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– els drets d’«ús just» i altres excepcions tradicionals per a la comu-

nitat educativa i investigadora, i

– la competència en el si de les organitzacions de concessió de lli-

cències de drets d’autor col·lectius d’àmplia base.

La necessitat de coordinar els nostres esforços amb les altres na-

cions fa que la resolució d’aquestes qüestions crucials sigui encara

més complexa.
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Els mercats també produeixen resultats ineficients quan els preus

que acorden els compradors i els venedors no tenen en compte els benefi-

cis i els costos que afecten tercers. El resultat s’anomena externalitat, un

exemple del qual, segons un llibre de text, seria la contaminació de l’aire.

Definir i fer complir els drets de propietat per a l’ús d’aire net tindria un

cost prohibitiu. Per tant, si no és fent pagar un impost compensatori als

contaminadors, comprant permisos d’emissió, aconseguint obediència a tra-

vés de regulacions o enfrontant-se a les responsabilitats imposades per una

llei mediambiental o de prejudicis indemnitzables, no es té en compte el

cost de la contaminació que produeixen.Això condueix a uns nivells exces-

sius d’emissions gens desitjables –una externalitat negativa. Les externalitats

també poden ser positives, conferint beneficis en comptes d’imposar uns

costos a tercers. Per exemple, les vacunes no només protegeixen aquells

que les reben contra malalties contagioses, sinó que eviten la seva propaga-

ció a la resta de la població.

Un exemple important d’un bé públic amb efectes positius és la

investigació científica bàsica, els beneficis de la qual poden excedir amb

escreix els obtinguts per la companyia o institució que du a terme la recer-

ca. En aquests casos, l’ajut federal d’acord amb objectius seleccionats pot

ser positiu. Les inversions en transport i en infraestructura de comunica-



cions en són un altre bon exemple. Les nombroses iniciatives recents, com

ara els programes del Departament de Transports per proporcionar i

finançar amb apalancament carreteres públiques i privades de peatge,

poden generar amplis beneficis a través de la promoció del desenvolupa-

ment econòmic regional.

Les asimetries de la informació, en les quals una de les parts d’una

transacció en sap més que les altres, també pot soscavar l’eficiència del

mercat. Les assegurances de malaltia ofereixen un exemple ben instructiu.

Si els consumidors d’assegurances de malaltia saben millor que els proveï-

dors les possibilitats de posar-se malalt en un any determinat, només

aquells que saben que tenen més probabilitats de posar-se malalts com-

prarien les assegurances. A mesura que les primes s’apugen per reflectir

el risc superior dels compradors d’una assegurança, els més sans entre ells

–per als quals el cost de l’assegurança excedeix ara les seves necessitats

previstes de sanitat– desapareixen del mercat. Aquest procés de selecció

adversa es pot repetir fins al punt en què el mercat col·lapsa. Una raó per

la qual el govern, i no els asseguradors privats, proporciona assistència

sanitària per als més grans a través de Medicare, és que els més grans

poden tenir més coneixement en relació a l’estat de la seva salut que

qualsevol assegurador privat, donant lloc a un problema de selecció

adversa. Mantenir un grup de risc que abasti tota la població elimina el

problema.

Finalment, l’estàndard d’eficiència no és l’única base per jutjar el

rendiment d’una economia. Probablement, l’acusació més freqüent que s’ha

fet contra els mercats és que poden donar lloc a una desigualtat significati-

va d’oportunitats i de resultats. Els impostos progressius sobre la renda, l’e-

ducació pública gratuïta i nombrosos programes de transferència –tots

actes del govern– pal·lien una part de la desigualtat existent en la nostra

economia basada en el mercat. Les lleis dels drets civils prohibeixen la dis-

criminació que les forces del mercat potser no aconseguirien eliminar. A

més, com que els mercats estan conduïts per la persecució dels interessos
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personals, i no pas col·lectius, les transaccions del mercat potser no podran

respectar totalment els nostres valors socials compartits. Les prohibicions

al treball infantil, les lleis per preservar els hàbitats de les espècies en perill

d’extinció, i el suport públic a les arts són exemples de maneres de fer amb

les quals els governs volen preservar i impulsar els nostres valors socials

més importants.

Aquesta llista de limitacions potencials del mercat no pretén ser

exhaustiva. I, naturalment, els mercats poden respondre per si sols, i ho

fan, a aquestes i altres imperfeccions. Si un mercat no és competitiu, les

empreses poden entrar-hi o els compradors poden engegar la producció

interna en lloc de continuar tractant amb un monopolista. Els mercats po-

den internalitzar les externalitats en aquells casos en què és possible defi-

nir els drets de propietat o bé quan es pot portar dins de la mateixa orga-

nització a tots aquells que perceben els beneficis i suporten els costos.

En alguns casos, les agències de garanties i proves independents poden

mitigar la selecció adversa i altres problemes resultants de la informació

imperfecta.

La persecució de fites diferents de l’eficiència, com per exemple

alleugerir la desigual distribució de la riquesa, és d’extrema importància.

Altres parts d’aquest Informe discuteixen un conjunt de polítiques per

resoldre la desigualtat, des de subsidis monetaris fins a la tributació pro-

gressiva, o al crèdit sobre l’impost sobre la renda. Com que la reducció de

la desigualtat és una preocupació tan vital, hem de ser conscients que po-

ques decisions estrictament reguladores tindran un efecte gran sobre la dis-

tribució de la riquesa o les rendes. L’establiment controlat dels preus dels

serveis telefònics, l’electricitat o altres productes d’empreses regulades pot

fomentar altres objectius socials, però no és probable que tingui gaire efec-

te sobre la intensitat de la pobresa. Els esforços per reduir la desigualtat

seran més efectius si es dirigeixen cap als salaris, els impostos i altres fac-

tors determinants de la renda disponible, en lloc de fer-ho cap als preus

d’articles concrets, especialment aquells que només constitueixen una
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petita fracció dels pressupostos familiars. No obstant això, la prestació

igualitària de la sanitat pública general, la protecció del medi ambient i

altres proteccions reguladores poden contribuir a garantir que les comuni-

tats d’ingressos baixos i les minories no es veuran afectades de forma des-

proporcionada per la contaminació i altres activitats que generen efectes

perjudicials.

2.3. Els mercats i la política pública com a
complements

L’èmfasi convencional en els mercats i els governs com a substituts,

més que com a complements, sovint ha conduït gent benintencionada i se-

riosa a adoptar postures extremes en relació al paper del sector públic en

l’economia. Els partidaris d’un important paper del govern sovint compa-

ren les fallides reals del mercat amb una visió idealitzada d’un govern que

està en possessió d’una informació il·limitada i d’uns objectius purament

benèfics. Els detractors del govern sovint cauen preses de la fal·làcia oposa-

da, contrastant les propietats d’un mercat ideal amb el comportament dels

governs reals, els quals han d’actuar amb una informació limitada i sovint

amb uns incentius distorsionats. Ambdues institucions tenen limitacions;

cap no arriba a l’altura de l’ideal.

Un plantejament molt més útil és comparar els mercats reals amb

els efectes reals de la política, per tal de comprendre quan i on s’haurien

de traçar les línies entre el sector públic i el privat.Trobar aquesta frontera

és difícil; la gent més raonable pot diferir, i de fet difereix, sobre la seva loca-

lització. La comparació del funcionament real dels mercats i els governs

també ens ajuda a comprovar com poden fer les polítiques públiques que

els mercats privats funcionin millor i com la utilització d’incentius de mer-

cats pot millorar el funcionament del govern.

Al 1996 van haver-hi importants iniciatives per establir i estendre la

competència en dos mercats en els quals havia estat absent durant un llarg
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temps: el servei de telefonia local i la generació d’electricitat. L’Informe del

President de l’últim any examinava el futur de la desregulació d’aquestes

dues indústries amb tot detall. Quan es va redactar l’Informe, aquestes ini-

ciatives eren perspectives optimistes. Ara ha començat la complexa tasca

d’aplicar les visions que hi ha al darrere. Els polítics estan treballant per dis-

senyar mecanismes per generar competència al mateix temps que protegei-

xen davant de l’exercici impropi del poder de mercat. Una gran part de la

responsabilitat de maximitzar la competència en les vendes d’electricitat i

serveis telefònics recau en el govern estatal. Com informarem més enda-

vant, els estats no han defugit aquesta tasca.

Els mercats també ajuden el govern a fer la seva feina. Una important

innovació dels darrers anys ha estat l’ús de mecanismes de mercat per aju-

dar el govern a assolir les seves fites al menor cost per als consumidors i els

contribuents. Fins i tot en el cas en què la intervenció del govern sigui con-

vincent, els polítics han aconseguit explotar els avantatges del mercat de

manera que les polítiques públiques generin majors beneficis al cost més

baix.

Val la pena remarcar especialment tres exemples d’aquest èxit. El

primer és l’ús de programes de permisos d’emissió comercialitzables, en

els quals el govern assigna els drets per emetre certs agents contaminants i

després permet a les empreses distribuir aquests drets per totes les seves

fàbriques i comprar-los i vendre’ls entre elles. Els programes com aquest

fomenten la supressió de la contaminació al cost més baix. El segon exem-

ple són les subhastes d’espectres d’ones.Aquí, les fites polítiques tenen dos

vessants: posar l’espectre d’ones en mans dels proveïdors de serveis de

comunicacions que puguin generar el major benefici econòmic i aconseguir

fons per reduir la necessitat d’impostos per cobrir les despeses governa-

mentals. El tercer exemple és l’ús de preus basats en el mercat per conduir

a un ús més eficient de les terres públiques per a la mineria, el pasturatge,

la fusta i el subministrament d’aigua, a l’hora que es protegeix el medi

ambient. La part restant d’aquest capítol discuteix els tres exemples i con-
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clou estudiant els límits de la transferència de les responsabilitats públiques

al sector privat.(2)

3. La utilització de la política pública per generar
competència en les indústries regulades

Davant de l’èxit del govern federal en la introducció de la com-

petència en les línies aèries, la banca, el transport per carretera i el gas

natural, el seu retard en la desregulació de les indústries del telèfon i l’elec-

tricitat pot semblar enigmàtic. Els motius del retard expliquen les raons

per les quals és probable que el govern sigui un complement per al desen-

volupament dels mercats competitius en aquestes indústries en el futur

proper.

3.1. Raons del retard en la desregulació de l’electricitat
i el servei de telefonia

Els temes competencials han fet encara més difícil legalment i políti-

cament per al govern federal desregular els serveis públics de subministra-

ment d’electricitat i telefonia que a d’altres indústries. Una gran part de la

regulació d’aquestes indústries té lloc a nivell estatal, a través de comissions

de serveis públics. Per regla general, el govern federal regula únicament

aquelles parts que afecten el comerç interestatal. (El quadre 3 discuteix al-

gunes qüestions implicades en la valoració relativa a si la regulació hauria de

tenir lloc a nivell estatal o federal.). En la indústria telefònica la FCC tradicio-

nalment ha exercit l’autoritat en matèria de trucades a llarga distància entre

estats, serveis sense fils i serveis d’accés interestatal que les companyies

locals de telefonia ofereixen a les companyies de serveis a llarga distància.

En l’electricitat, la jurisdicció de la FERC cobreix les vendes majoristes d’e-

nergia, la transmissió d’electricitat per revendre als clients finals i (imposa)
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els serveis de transmissió als compradors minoristes, on aquest servei de

transmissió està ordenat per la pròpia energia.

Una dificultat més fonamental és la presència generalitzada d’econo-

mies d’escala substancials, que creen monopolis naturals. Un monopoli

natural té lloc quan un bé o servei pot ser subministrat a un cost més baix

per una sola companyia que per dues o més.Amb escasses excepcions, les

primeres indústries que van ser desregulades als anys setanta (i.e., el trans-

port per carretera i les línies aèries) no eren monopolis naturals. Aquesta

elecció va ser intencionada.
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Quadre 3. L’economia del federalisme en la regulació

Històricament, la responsabilitat de regular l’electricitat i els ser-

veis de telefonia ha estat dividida entre el govern dels estats i el

federal. En tant que tema legal, la perspectiva de l’autoritat federal

depèn de les interpretacions de la clàusula de comerç de la Consti-

tució, que diu (Article 1, Secció 8): «El Congrés tindrà poder (...)

per regular el comerç (...) entre els diversos estats (...)». No obstant

això, l’economia pot informar aquestes interpretacions examinant

una varietat de factors, en els quals podem incloure els següents:

– Els efectes econòmics que ultrapassen les fronteres esta-

tals. Quan els problemes són locals, en general, les solucions

haurien de ser locals. L’opinió de deixar els assumptes de la regu-

lació o la política econòmica en mans dels estats té més pes si les

eleccions de la política d’un estat no imposen costos sobre els re-

sidents d’altres estats. Per exemple, si un estat decideix regular

d’una manera que fa pujar els preus, la força de l’interès federal

hauria de dependre de si els consumidors d’altres estats també

estan afectats per aquests preus elevats. Un segon exemple impor-

tant es refereix als efectes sobre el medi ambient que travessen



les fronteres dels estats, com ara els agents contaminants portats

per l’aire. Un estat pot fracassar a l’hora d’imposar suficients

controls de contaminació a les fàbriques que es troben dins de

les seves fronteres si les fàbriques d’altres estats imposen algun

perjudici.

– Les economies d’escala en la regulació. De la mateixa mane-

ra que l’economia obté un benefici si les companyies competei-

xen en el mercat, també pot sortir guanyant si les jurisdiccions

del govern competeixen en la forma i el contingut de les seves

regulacions. No obstant això, en alguns casos, la regulació efecti-

va pot requerir la dedicació de considerables recursos i experièn-

cia especialitzada per tal de reunir i proporcionar informació,

valorar els costos, avaluar l’estat de la competència, estimar els

efectes sobre el medi ambient i supervisar el compliment. Per a

una entitat –el govern federal– pot ser molt més eficient assumir

aquestes responsabilitats que tenir-les dividides entre els 50

estats, el Districte de Columbia i altres jurisdiccions. L’opinió

favorable a la regulació federal té més pes si les consideracions

que determinen la millor forma de regular varien poc entre els

estats.

– El funcionament comparatiu de les institucions governa-

mentals. Les institucions públiques poden tenir incentius per

actuar d’acord amb interessos especials en lloc dels del públic en

general.Quan aquest problema és més predominant a nivell esta-

tal, és probable que el nivell federal sigui la millor jurisdicció a

la qual conferir l’autoritat reguladora.
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Tant en l’electricitat com en els telèfons, el monopoli natural més

important era la xarxa de distribució local. Hom pensava que establir un

conjunt paral·lel de cables elèctrics o de línies telefòniques entre les ciutats

i els pobles per permetre als diferents oferents competir per la clientela

era una despesa excessiva. El valor de tenir a tothom en la mateixa xarxa

constituïa un nou argument en aquell moment a favor del monopoli de la

telefonia local.

D’acord amb això, l’electricitat i el servei de telefonia normalment

eren subministrats per companyies que s’ocupaven pràcticament de tots

els aspectes importants de la indústria de dalt a baix. El servei de telefonia

era, en gran part, competència de l’American Telephone and Telegraph Co.

(AT&T), la qual proveïa la majoria de xarxes locals de serveis de llarga

distància i de l’equipament de telefonia. La indústria elèctrica era més com-

plexa, però la forma dominant d’organització era l’empresa verticalment

integrada, propietat dels inversors.Aquestes empreses generaven una ener-

gia que es transmetia, a través de línies d’alt voltatge, a les xarxes dels seus

distribuïdors locals, els quals, al seu torn, la subministraven a les llars, ofici-

nes i fàbriques.

El canvi tecnològic i les noves formes d’organització en les dues

darreres dècades han erosionat les característiques del monopoli natural

d’aquestes dues indústries. Els generadors de turbina de gas de cicle com-

binat van reduir l’escala necessària per produir electricitat a baix cost,

augmentant el potencial per a la competència en la producció d’energia.

La indústria de la telefonia ha experimentat el desenvolupament de les

tecnologies sense fils, juntament amb les reduccions en el cost de les

línies de transmissió de fibra òptica i dels ordinadors i el software que

potser un dia arribaran a vehicular les trucades telefòniques per camins

alternatius, com són els sistemes de televisió per cable. Aquestes innova-

cions han encoratjat alguns a creure que l’entrada en el servei de telefonia

local, el darrer monopoli de les telecomunicacions, podria molt bé tenir

lloc aviat a escala massiva, però aquesta entrada encara no s’ha produït en
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un grau substancial, llevat dels serveis especialitzats de telefonia mòbil i

comercial.

L’eliminació del monopoli natural en la distribució física i la trans-

missió d’electricitat pot trigar més. Generalment segueix sent poc econò-

mic construir conjunts de línies elèctriques que se superposen per al sub-

ministrament local d’electricitat. La transmissió d’energia a llarga distància

també té característiques monopolístiques. Atès que dirigir l’electricitat al

llarg d’un camí concret té un cost prohibitiu, el corrent subministrat en una

xarxa seguirà tots els camins disponibles entre dos punts i, per tant, afec-

tarà les càrregues d’energia i la congestió de moltes línies. En conseqüència,

la interconnexió de línies de transmissió de propietat independent –una

pràctica per fomentar la fiabilitat del sistema en conjunt– tendeix a conver-

tir les xarxes elèctriques independents en una sola entitat.

L’experiència amb el canvi estructural en aquestes indústries ha 

complementat aquests assoliments tecnològics amb l’obertura del mercat de

subministraments públics a la competència. En el cas de l’electricitat, les

polítiques públiques que han creat una indústria productora d’energia inde-

pendent, en gran part per fomentar la cogeneració (producció d’electricitat

per part de les fàbriques com a subproducte industrial) i la tecnologia reno-

vable, van tenir efectes secundaris sobre la demostració de la viabilitat de

confiar en generadors diferents dels de serveis públics per al subministra-

ment d’energia. Els anàlegs en els telèfons eren les regles d’«accés igual»,

imposades a les companyies locals de telefonia creades el 1984 per la ruptu-

ra d’AT&T, per donar a totes les companyies de serveis de telefonia de llarga

distància una interconnexió tècnica equivalent, números de telèfon, subs-

cripció de clients i acords de facturació. L’entitat creada distingia les com-

panyies locals i les de llarga distància i el compliment de les regles d’accés

igual va proporcionar una experiència molt valuosa quant a la forma d’inter-

connectar les prestacions de propietat i de gestió independents. Com discu-

tirem més endavant, la interconnexió és un prerequisit crucial per a la com-

petència en els serveis de telefonia local i en la generació d’energia elèctrica.
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3.2. La Llei de Telecomunicacions de 1996

La Llei de Telecomunicacions de 1996 esbossa la ruta que han de

seguir la competència i la desregulació en la indústria de les telecomunica-

cions. En primer lloc, assumeix el repte de facilitar la competència en els

serveis de telefonia local. Els nous competidors poden classificar-se en una

d’aquestes tres categories: proveïdors amb instal·lacions que ofereixen tots

els aspectes del servei de telefonia local; companyies de serveis parcials

que podrien comprar elements singulars de xarxa, com ara la capacitat de

canviar-se de la companyia local titular de serveis; i revenedors que podrien

comprar serveis locals a l’engròs i revendre’ls al detall, tot sovint com a part

d’un paquet de «compra d’una sola parada» de serveis de telefonia local i

de llarga distància. (El quadre 4 discuteix alguns altres aspectes de la Llei de

Telecomunicacions.).

La Llei de Telecomunicacions requereix que cada companyia titular

de serveis de telefonia local permeti els competidors en els serveis inter-

connectar-se amb les seves xarxes, de tal manera que els clients d’amb-

dues xarxes puguin trucar-se entre si. La responsabilitat de la interconne-

xió pertany inicialment a les pròpies companyies de serveis de telefonia,

les quals poden negociar termes i condicions no discriminatoris, subjectes

a la mediació i l’arbitratge del govern de l’Estat. Les companyies titulars de

telefonia local han de posar els elements de la xarxa i els serveis locals a

l’engròs a disposició dels competidors. Per tal d’eliminar les barreres inne-

cessàries d’entrada, també han d’adoptar una tecnologia que permeti els

clients mantenir els seus números de telèfon quan canvien de companyia

de serveis de telefonia, i han d’oferir la informació necessària per a la inter-

operabilitat de la xarxa. La Llei de Telecomunicacions també encarrega als

estats i a la FCC que concebeixin polítiques per tal de fomentar el servei

universal, és a dir, per garantir que el servei de telefonia està raonable-

ment a disposició de tots els grups d’ingressos i àrees geogràfiques d’Es-

tats Units.Aquestes polítiques han de tenir efectes neutrals sobre la com-

petència.
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La Llei de Telecomunicacions també elimina les prescripcions judi-

cials que mantenen les companyies d’explotació regionals (Bell –RBOC–,

les companyies de telefonia regionals creades per l’escissió d’AT&T) fora

d’altres negocis de comunicació, especialment els serveis de telefonia de

llarga distància (quadre 5). La llei va substituir aquestes regles per un pro-

cediment d’aprovació d’entrada a la llarga distància administrat per la FCC.

Perquè una RBOC rebés l’autorització de la FCC per proporcionar

servei de llarga distància als seus clients de serveis locals, havia de tenir un

acord d’interconnexió aprovat amb un competidor en els serveis; si cap

competidor havia realitzat una petició d’interconnexió o d’elements de

xarxa en un temps determinat, havia de tenir una declaració aprovada de

termes i condicions en els quals proporcionaria la interconnexió. En qual-

sevol cas, la RBOC havia d’oferir la interconnexió en els termes i condi-

cions que fixava un estatut amb una relació de continguts de 14 punts.A

continuació, la FCC havia de determinar si la garantia de la sol·licitud de la

RBOC per subministrar serveis a llarga distància «està d’acord amb l’in-

terès públic». A l’hora de prendre les decisions, es requereix que la FCC

consulti les comissions reguladores dels estats rellevants per tal de verifi-

car el compliment amb la relació de continguts, i requerir i garantir el pes

substancial en l’avaluació de la sol·licitud per part del Departament de

Justícia. La Divisió Antitrust del Departament de Justícia té una llarga expe-

riència en l’anàlisi de la competència i, per tant, té els coneixements per

jutjar els efectes d’una provisió de serveis de llarga distància per part d’u-

na RBOC.
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Quadre 4. La política de telecomunicacions no és només 

per a les companyies de telefonia

La Llei de Telecomunicacions cobreix molt més que l’habitual grup

de companyies de la indústria de telefonia. També amplia el nom-

bre d’estacions de ràdio i televisió que pot posseir una sola com-

panyia, simplifica els procediments de llicència i estableix les polí-

tiques aplicables si la FCC garanteix els drets de les emissores de

radiodifusió existents a l’espectre addicional dels futurs serveis

avançats de televisió digital (al mateix temps que atorga a la FCC

el poder de reclamar aquests drets addicionals o, fins i tot, els que

actualment tenen les emissores de radiodifusió). Però com que la

llei també relaxa les regles de la FCC sobre la concentració de la

propietat de les estacions de ràdio i televisió, aquesta concentració

pot generar preocupacions antitrust. Cada cop més, les fusions d’e-

missores de radiodifusió són investigades per la Divisió Antitrust

del Departament de Justícia d’EUA.

La Llei de Telecomunicacions també redueix la regulació dels preus

d’alguns sistemes de televisió per cable, alhora que manté durant

tres anys les regulacions dels sistemes per cable que no són oberts

a la pressió de la competència efectiva. La televisió per cable com-

parteix les característiques de la xarxa basada en el cable que han

convertit els serveis de telefonia local i d’electricitat en monopolis

naturals; però, potser s’enfronta a una major competència per part

d’altres mitjans de vídeo com ara la transmissió televisiva, les cin-

tes de vídeo i el servei d’emissió directa per satèl·lit. Per fomentar

la competència de les companyies de telefonia amb els operadors

per cable, la Llei de Telecomunicacions estableix una infraestructu-

ra comuna de «sistemes de vídeo obert» que les companyies de tele-

fonia local poden utilitzar per oferir serveis de televisió per cable
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amb regulacions substancialment menors.A més, la llei esmena la

Llei de Societats Instrumentals de Serveis Públics de 1935 per per-

metre a les companyies de serveis públics adquirir o mantenir

una participació en «companyies de telecomunicacions exemptes»

(CTE), les quals podrien oferir serveis de telecomunicacions o d’in-

formació en competència amb els proveïdors titulars. D’ençà que

es va aprovar la llei, la FCC ha aprovat diverses peticions de deter-

minació d’estatus de CTE.

Altres provisions importants de la llei pretenen controlar la dispo-

nibilitat via Internet del material obscè o indecent per als menors

i requerir les televisions que tinguin pantalles d’una mida supe-

rior a les 13 polzades que incloguin l’anomenat xip V, el qual,

quan s’activa, interromp els programes amb classificacions disse-

nyades per informar els pares dels continguts sexuals, violents o

indecents que els seus fills podrien arribar a veure. A partir d’a-

quest article, diversos tribunals federals han decidit que les provi-

sions de continguts relatius a la indecència a la xarxa Internet

violen la llibertat d’expressió.
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Quadre 5. ¿Per què es va mantenir fora d’altres mercats 

les companyies BELL d’explotació regionals?

Les RBOC són les companyies de servei local generades pel trenca-

ment d’AT&T el 1984 com a part de l’acord del cas antitrust que el

Departament de Justícia va dirigir en contra d’AT&T. La ruptura

d’AT&T va ser plantejada pel perjudici econòmic causat quan un

monopoli regulat pot eludir els controls dels preus i els beneficis

mitjançant les operacions en altres mercats no regulats (o amb



regulacions menys estrictes).Al cas «U.S. versus AT&T», els monopo-

lis regulats en qüestió van ser les companyies de serveis locals

d’AT&T i les empreses relativament no regulades eren el servei de

llarga distància i el subsidiari industrial d’equipament per a les

telecomunicacions. Les principals preocupacions eren:

– La discriminació anticompetitiva. Un monopolitzador de tele-

fonia local regulat que també ofereix servei de llarga distància

podria, per exemple, oferir connexions amb retard o de qualitat

inferior a d’altres competidors de llarga distància. Si les compa-

nyies de llarga distància només poden completar les trucades a

través de la xarxa local, aquests competidors no poden recórrer

enlloc més per trobar les connexions adequades.Això fomenta la

demanda del servei de llarga distància del propi monopolista,

permetent-li pujar els seus preus de llarga distància.

– Les subvencions creuades. Una companyia de telefonia local

regulada podria comprar equipament i treball per oferir servei

de llarga distància i anotar aquestes compres com a costos deri-

vats d’oferir un servei local. Després podria citar aquests costos

afegits per justificar davant del seu regulador un augment de les

seves tarifes locals de telefonia.Atès que té el monopoli del servei

local, els clients no poden recórrer enlloc més i han de pagar unes

tarifes més altes. Els beneficis apareixen en els llibres comptables

del servei de llarga distància no regulat.

Als anys setanta i començament dels vuitanta, es va veure que el

monopoli del telèfon local era permanent, i els plantejaments regu-

ladors ineficaços. La Divisió Antitrust del Departament de Justícia

va pressionar llavors a l’AT&T per cedir les seves operacions locals,

creant les RBOC. Per evitar la recurrència de la discriminació anti-

competitiva i la subvenció creuada, les RBOC es van mantenir al
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marge del servei de llarga distància i altres mercats. Promulgada

12 anys després d’aquesta alienació, la Llei de Telecomunicacions

de 1996 reflecteix el canvi tècnic que ha convertit la perspectiva de

la competència local en quelcom realista, i concedeix a la RBOC

una oportunitat raonable per reunir les condicions en les quals la

seva provisió de servei de llarga distància fomentarà la competèn-

cia en comptes d’inhibir-la.
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S’han revocat prohibicions similars contra els equipaments indus-

trials i de telecomunicacions per part de la RBOC. La revocació ha entrat

en vigor quan la companyia obté l’aprovació per proveir serveis de llarga

distància. La Llei de Telecomunicacions prohibeix que les RBOC discrimi-

nin els competidors en àrees com ara l’obtenció i l’accés a la informació de

la xarxa tècnica. Per protegir contra la discriminació anticompetitiva i la

possibilitat que els clients de telefonia local acabin pagant les activitats

comercials de la RBOC en els serveis de llarga distància, la fabricació i altres

empreses noves, aquestes ofertes han de ser proveïdes per filials indepen-

dents durant un mínim de 3 anys.

No obstant això, la generació de competència no és només una

qüestió de declaració legislativa; les controvèrsies relatives al poder i la

dominació del mercat persistiran. Per exemplificar la complexitat dels

temes i la defensa de la supervisió reguladora hi ha el First Report and

Order de la FCC, en el qual s’apliquen les provisions de la competència

local de la Llei de Telecomunicacions. La taula 1 resumeix algunes de les

controvèrsies i les decisions de la FCC.



Taula 1

EL DEBAT DE LA INTERCONNEXIÓ
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Font: Consell d’Assessors Econòmics, basat en l’ordre d’interconnexió de la Comissió Federal de Comunicacions.

A partir d’aquest escrit, el 8è Tribunal de Districte d’Apel·lacions ha

ajornat l’aplicació de certes parts de l’ordre, afirmant que la FCC va ultra-

passar la seva jurisdicció quan va prescriure preus i mètodes de fixació de

preus per als elements de xarxa i els serveis a l’engròs de telefonia. Mentre

els tribunals consideren aquestes qüestions, els reguladors de l’estat conti-

nuen intervenint, decidint i aprovant les negociacions d’interconnexió

Mètode d’entrada

Proveïdors de ser-

veis totals basats

en les prestacions.

Compra d’«ele-

ments de xarxa».

Revenda al detall

de serveis del ti-

tular; no es pos-

seeix cap instal-

lació.

Perspectiva de 
l’entrant

El titular preser-

varà el monopo-

li refusant la in-

terconnexió.

El titular oferirà

molt pocs ele-

ments a un preu

molt elevat.

Els descomptes

majoristes per

sota de les tarifes

minoristes són

necessaris per a

una competència

minorista profi-

tosa.

Perspectiva del titular
establert

La Llei va deixar la inter-

connexió a la negociació

bilateral; la intervenció de

la FCC donarà un pes molt

escàs a les consideracions

del mercat local.

Els nous membres dema-

nen un trencament inefi-

cient de la xarxa; les tari-

fes basades en els costos

futurs no oferiran prou

beneficis per recompen-

sar les inversions passa-

des.

Els revenedors no hau-

rien d’aconseguir el ser-

vei a preus descomptats

de les tarifes minoristes

que, a causa de la regula-

ció, estan per sota del

cost d’oferir el servei.

Política de la FCC 
(si no hi ha acord negociat 

entre les parts)

Estableix les regles bàsi-

ques per a la interconne-

xió entre les companyies

de telefonia existents i els

nous proveïdors de ser-

veis totals.

Determina els «elements

de xarxa» (bucles, en-

dolls, altres components)

que les companyies titu-

lars de serveis haurien de

tenir disponibles; especi-

fiquen els mètodes basats

en el cost per establir els

seus preus.

Estableix un descompte

de mora del 17-25% per

sota del minorista,basat en

estimacions dels costos

del titular (en relació amb

el minorista) que els titu-

lars s’estalviarien.



entre les companyies titulars de telefonia local i els nous participants. La

FCC encara haurà de prendre decisions relatives a si la RBOC reuneix les

condicions prescrites perquè li fos permès d’oferir serveis de llarga distàn-

cia, d’acord amb la relació de continguts i l’estàndard d’«interès públic» de

la Llei de Telecomunicacions.

Tot i que el tema de la interconnexió està pendent, el Consell

Rector conjunt de la FCC i dels Comissionats Estatals per als Serveis Públics

han emès recomanacions per finançar subvencions per tal d’oferir serveis

universals de telefonia en àrees d’ingressos baixos o de costos elevats (ge-

neralment les rurals) a través de contribucions dels proveïdors de serveis

interestatals de telecomunicacions. Aquestes contribucions han de tenir

efectes neutrals sobre la competència.

La proposta defineix el servei universal com el format pel servei

bàsic de telefonia de veu i els serveis auxiliars. La pràctica actual de subven-

cionar el servei universal mitjançant les «tarifes d’accés» (quotes que pa-

guen les companyies de llarga distància al titular local per tal d’originar i fi-

nir les trucades) no és ni transparent, ni probablement sostenible en un

context competitiu.Al mateix temps, l’entrada de noves companyies de tele-

fonia afavoreix el bypass del sistema de pagaments.Al desembre de 1996, la

FCC va iniciar procediments per reformar les tarifes d’accés. Ara proposa

prescriure quotes específiques en les tarifes d’accés i/o garantir a una com-

panyia de telefonia local diferents graus de flexibilitat de preus, depenent

de si s’enfronta a l’entrada potencial, a la competència real o a la competèn-

cia substancial.

Una qüestió pendent a l’hora de tractar sobre el servei universal i les

tarifes d’accés és si, després de la desregulació, els guanys de les companyies

de telefonia establertes seran suficients per cobrir els costos d’infraestruc-

tura ordenats durant els règims reguladors previs. Com deia l’Informe

Econòmic del President de l’any passat en el context dels «costos soterrats»

dels serveis públics elèctrics (que es discuteixen amb detall més endavant),
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es garantiria la recuperació dels costos imposats per les obligacions emana-

des de la regulació.Tanmateix, aquesta recuperació estaria limitada a les des-

peses d’inversió que no s’haguessin recuperat ja a través dels beneficis pas-

sats.També és crucial que qualsevol recuperació d’aquesta mena s’acompleixi

de forma que sigui competitivament neutral –per exemple, sense crear ni un

preu artificial ni avantatges de cost per a la companyia de serveis ja establerta.

És probable que els anys de debat que van precedir l’aprovació de

la Llei de Telecomunicacions siguin el presagi d’anys addicionals de regula-

ció i litigi per realitzar les seves fites.Aquests complexos temes requeriran

una política activa de supervisió per tal de garantir un resultat adient.

3.3. L’expansió de la competència en l’electricitat:
ordres federals i iniciatives estatals

La indústria de les telecomunicacions no era l’única que, durant l’any

passat, va ser objecte d’iniciatives polítiques procompetitives. Les principals

decisions reguladores preses per la Comissió Federal Reguladora de l’Ener-

gia, juntament amb ambicioses iniciatives estatals, ja estan obrint mercats de

generació d’energia elèctrica a la competència. El Congrés i l’Administració

estan considerant molt activament la legislació per incrementar la com-

petència en els mercats d’energia elèctrica (El quadre 6 discuteix l’impor-

tant paper de les fusions durant la transició a la competència en les indús-

tries elèctrica i de telefonia.).
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Quadre 6. Les fusions durant la transició a 

la competència

Al mateix temps que la FERC, la FCC i els governs estatals estan

dedicats a dissenyar regulacions per facilitar la competència en els

mercats d’electricitat i de telefonia, aquestes indústries busquen



activament les fusions. Aquestes poden permetre a les companyies

explotar economies d’escala, però també poden originar proble-

mes de reducció de la competència. Les Directrius de Fusions Ho-

ritzontals promulgades pel Departament de Justícia i la Comissió

Federal de Comerç assenyalen que les fusions poden reduir la com-

petència fent que sigui més fàcil per a les companyies actuar en

connivència i, en alguns casos, atorgant un poder semblant al d’un

monopoli a les parts que es fusionen.

Una consideració crucial a l’hora d’avaluar les fusions és el que

els experts antitrust anomenen definició de mercat: identificar qui

és al mercat i qui no hi és. En general, com més venedors quedin al

mercat després d’una fusió, menys probabilitats hi ha que la fusió

redueixi la competència. Tal com les indústries han estat estructu-

rades fins ara, les fusions entre les companyies de telefonia locals o

entre empreses de serveis públics elèctrics, podrien tenir un lleuger

efecte anticompetitiu, perquè ambdues estarien en mercats sepa-

rats, per motius legals i econòmics. No obstant això, d’acord amb

la Llei de Telecomunicacions de 1996 i l’Ordre 888, la preocupació

és que aquestes fusions poguessin reduir la competència potencial

en el futur. Els efectes d’una fusió en aquestes indústries depenen

de com s’apliquin aquestes iniciatives i com responguin les indús-

tries. Encara no sabem com reaccionaran els mercats –si dos, tres 

o deu companyies competiran per tal de subministrar electricitat o

serveis de telefonia local als clients d’alguna àrea en particular. A

més, les mateixes fusions podrien reflectir la creença de les compa-

nyies que s’haurien de fusionar ara, abans que les autoritats puguin

demostrar que les fusions reduiran la competència.

En principi, les fusions poden constituir un camí perquè les com-

panyies redueixin els costos i millorin la seva capacitat competiti-
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va. Però, els esforços per posar entrebancs a les fusions anticompe-

titives són crucials per aconseguir que els impulsos legislatiu i re-

gulatori a la competència, des de tots els nivells governamentals,

siguin plenament efectius.
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La Llei de Política de l’Energia de 1992 autoritzava la FERC a orde-

nar a una empresa propietària de la xarxa de transmissió que oferís un ser-

vei de transmissió a l’engròs.Això permetia els generadors que eren propie-

tat de l’empresa de serveis públics de transmissió –o els d’altres empreses

de xarxa, o els de productors independents d’energia– competir per ven-

dre energia a les companyies de distribució local o a qualsevol altra entitat

implicada en la revenda d’electricitat. L’obertura de mercats majoristes i de

les xarxes de transmissió interestatal a la panòplia de companyies genera-

dores hauria de baixar els preus, i serà necessària perquè la competència

minorista sigui efectiva. Els reguladors estatals determinen ara el grau al

qual la competència en l’electricitat podria estendre’s als mercats mino-

ristes.

Les provisions centrals de l’Ordre 888 de la FERC, emesa el 24 d’a-

bril de 1996, requereixen a les empreses de subministraments públics que

estableixin les tarifes d’«accés obert» no discriminatòries per a la transmis-

sió interestatal d’electricitat venuda a l’engròs. L’Ordre 888 també exigeix la

separació funcional de les empreses generadores i les de transmissió, amb

tarifes separades per a l’energia a l’engròs, el servei de transmissió i altres

serveis auxiliars. Aquestes tarifes pretenen garantir que les empreses de

transmissió tractin les companyies d’energia no afiliades d’igual manera que

tracten els seus propis generadors, en termes de preus i opcions de servei.

Per aplicar aquests procediments, l’Ordre 889 ordena la creació de l’Open

Acces Same-Time Information Systems (OASIS) per proveir a tots els gene-

radors amb dades totalment actualitzades referents als fluxos d’energia i a



la congestió a la xarxa de transmissió. L’impuls que hi ha darrere d’aquestes

dues ordres és la creació d’acords institucionals que donaran suport a una

major competència en la indústria.

Entre els molts temes complexos que s’han de resoldre a l’hora de

gestionar la transició de la regulació a la competència en la generació d’e-

nergia elèctrica, en destaquen dos. Un és el grau en el qual caldran formes

més rigoroses de separació entre generació i transmissió a fi de prevenir la

discriminació. L’Ordre 888 no requeria una estricta separació corporativa

entre companyies de transmissió i generadors. Una alternativa àmpliament

discutida és crear l’anomenat sistema independent d’operadors (ISO). Un

ISO gestionaria (però no en seria propietari) una xarxa elèctrica de trans-

missió, mantindria el subministrament suficient d’energia i s’ocuparia de

respondre a les emergències i les interrupcions de subministrament. La FERC

reconeix la necessitat de prohibir els conflictes d’interessos entre els ISO i

els proveïdors d’energia, i ha exposat els principis que han de satisfer els

ISO. No obstant això, l’agència ha deixat el desenvolupament i l’aplicació

dels ISO a les empreses de serveis públics i als estats.

Un segon tema important fa referència al que en la indústria elèctri-

ca es coneixen com a costos enterrats. Com ja es va debatre en l’Informe

Econòmic del President de l’any passat, les empreses de serveis públics

elèctriques que s’enfronten a la competència dels nous proveïdors d’ener-

gia de baix cost potser no aconseguiran recuperar parts substancials de les

seves inversions no amortitzades en fàbriques d’energia d’alt cost. Una

segona font de costos enterrats són els contractes a llarg termini amb pro-

veïdors d’energia renovable d’alt cost. Aquests contractes van ser ordenats

per les lleis federals que pretenien fomentar les compres d’aquesta energia

per part de les empreses de serveis públics, d’acord amb els costos que s’es-

talviaven en construcció de noves fàbriques.Amb el temps, però, els preus

d’aquests contractes probablement han resultat ser més elevats que el cost

projectat de l’energia amb la desregulació.
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És important permetre a les empreses de subministraments públics

recuperar de forma prudent les inversions realitzades i els costos de con-

tractació. Els inversors d’empreses regulades han de poder confiar raona-

blement en què el govern no es desdigui dels seus compromisos, denegant

arbitràriament als inversors qualsevol oportunitat per recuperar els seus

costos inicials. Al mateix temps, però, les empreses regulades poden com-

prometre’s en inversions excessives si la recuperació es garanteix incondi-

cionalment. Per evitar aquest incentiu, la presumpció a favor de la recupera-

ció del cost només s’hauria d’aplicar per als costos realitzats per complir

amb normes reguladores específiques, o abans que la competència s’hagi

convertit en una perspectiva significativa.

En la seva recent Ordre 888, la FERC va garantir a les empreses de

serveis públics el dret a perseguir la recuperació dels costos enterrats

quan un antic client majorista compra energia als nous proveïdors. La

regla de la FERC només cobreix els contractes establerts abans de l’11 de

juliol de 1994, el dia en què l’agència va publicar la seva reglamentació

referida als costos enterrats al Registre Federal.Va notificar que no conside-

raria cap petició de recuperació dels costos enterrats de contractes a

l’engròs que hagués entrat després d’aquesta data. No obstant això, una

gran part dels costos potencialment enterrats, potser més del 90%, cauen

sota la jurisdicció estatal i són resolts pels diversos estats de formes dife-

rents.

Els estats de tot el país també estan ampliant la competència en l’e-

lectricitat. New Hampshire ja ha impulsat un programa pilot en el qual es

va permetre a 16.000 clients seleccionats aleatòriament escollir la seva

companyia elèctrica. Com a resposta, més de 30 companyies d’energia han

oferit una varietat de tarifes fixes i descomptes d’ús, rebaixes i altres incen-

tius i promeses de sensibilitat mediambiental. El febrer de 1996, la Wiscon-

sin Public Service Comission va presentar al parlament estatal un pla de 32

passos per portar la competència minorista als consumidors l’any 2001. El

setembre de 1996, California va aprovar un pla que oferiria als consumi-
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dors l’opció d’elecció de proveïdors d’energia abans de juny de 1998, amb

desregulació dels preus de l’energia minorista abans del 2002.Aquestes ini-

ciatives il·lustren la forma en què la complementarietat entre la política

pública i els mercats privats és aplicable a nivell estatal i també a la regula-

ció federal.

El marc estatutari i regulador existent pot dificultar la resolució dels

temes complexos, com ara garantir la fiabilitat del sistema, que és segur que

remuntarà a mesura que evolucioni la competència en l’electricitat. D’acord

amb això, l’Administració està considerant una diversitat de propostes legis-

latives per modificar el marc regulador existent. Aquesta legislació podria

fomentar la competència i l’eficiència en la indústria elèctrica permetent

unes estructures industrials més flexibles i clarificant els límits competen-

cials entre l’estat i els governs federals.

Conclusió

És innegable que els mercats tenen avantatges significatius sobre el

sector públic pel que fa al processament i la transmissió d’enormes quanti-

tats d’informació relativa als costos i als beneficis de béns i serveis.També

fan possible que milions d’individus i empreses actuïn d’una manera que

els permet obtenir directament els beneficis i suportar els costos de les

seves accions. No obstant això, quan el panorama es complica a causa d’u-

na competència insuficient, uns mercats incomplets, una informació imper-

fecta o uns objectius no econòmics, els mercats poden conduir a resultats

ineficients o socialment poc desitjables. D’altra banda, com ja assenyalen la

investigació acadèmica i l’experiència pràctica, el sector públic no sempre

és l’alternativa perfecta quan els mercats no aconsegueixen assolir els 

ideals teòrics.

Una gran part del debat sobre els vicis i les virtuts de la intervenció

governamental en l’economia s’expressa en base a una dicotomia artificial

entre govern i mercats, normalment infravalorant les deficiències d’un i
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sobrevalorant les de l’altre.Tanmateix, amb un equilibri prudent i pragmà-

tic dels costos i els beneficis de la intervenció pública en l’economia, hem

comprovat que mercats i govern no s’han de considerar com a substituts,

sinó com a complements molt eficaços. L’aprovació i l’aplicació de la Llei

de Telecomunicacions de 1996, la promoció de la competència en l’energia

elèctrica a través de les Ordres 888 i 889 de la FERC, la introducció del

comerç d’emissions i de les subhastes d’espectre d’ones, i la reforma de les

polítiques de gestió de la terra són exemples d’aquest principi. La política

pública pot ajudar a un millor rendiment dels mercats i els mecanismes de

mercat poden ajudar el govern a oferir un servei superior al públic, al

mateix temps que redueix les càrregues sobre els contribuents i l’economia

en conjunt.
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