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L’adopció de l’euro com a moneda única marcarà el naixement d’una àrea mone-
tària de primera magnitud a l’economia mundial. Es tracta d’una fita històrica en
el procés de construcció europea i té conseqüències importants en tots els aspec-
tes de la vida econòmica i social: política econòmica, estratègia empresarial, deci-
sions d’estalvi i inversió dels ciutadans.

A les portes ja de la tercera fase de la UEM, presentem aquest document que se
situa en la línia de reflexió dels anteriors que hem publicat sobre l’euro, a dife-
rència dels quals, però, aborda un aspecte específic, summament important: les
conseqüències de l’adopció de la moneda única als mercats financers.

Per aprofundir en aquesta problemàtica, hem comptat amb les aportacions de set
prestigiosos especialistes, coordinats per Enrique Vidal-Ribas, director de l’Àrea
de Mercats del MEFF, que, a més a més, tracta els efectes de la UEM sobre els mer-
cats de derivats espanyols. Carmen Alcaide, directora del Servei d’Estudis de
l’ICO, tracta de l’euro, la moneda del segle XXI. Javier Aríztegui, sotsdirector gene-
ral del Banc d’Espanya, ens il·lustra sobre la política monetària de l’euro i del
Sistema Europeu de Bancs Centrals.Robert N. McCauley, del Banc de Pagaments
Internacionals de Basilea, tracta de l’euro i del mercat de bons. Blas Calzada,
director del Servei d’Estudis de la Borsa de Madrid, analitza les borses de valors
espanyoles i l’euro. Francisco de Oña, president del Consell d’Administració i
director general d’AIAF, Mercat de Renda Fixa, escriu el capítol destinat a l’impac-
te de l’euro sobre els mercats de renda fixa privada. Ignacio Ezquiaga, sotsdirec-
tor general d’Analistes Financers Internacionals, tracta dels mercats espanyols
monetaris i de deute públic a la unió econòmica i monetària.León Benelbas, soci
director per a Espanya de Price Waterhouse Corporate Finance,ens ofereix la pers-
pectiva empresarial.

Tots els autors aprofundeixen en els importants problemes estratègics, organit-
zatius i operatius que comportarà l’entrada a la tercera fase de la UEM per als mer-
cats financers.
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PRESENTACIÓ

Al setembre de 1996, ara fa més de tres anys, i quan encara no era

en absolut gens clar que Espanya pogués formar part del primer grup de

països que adoptaran l’euro, vam publicar dins d’aquesta mateixa col·lec-

ció un primer treball de divulgació dedicat a la moneda única, en el qual

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

anys cinquanta i en el qual s’intentava també respondre les qüestions

que més sovint planteja la seva implantació, tot recopilant, ordenant i

presentant d’una manera accessible la informació disponible fins llavors.

Al febrer de l’any passat, vam publicar un segon treball sobre

l’euro, en el qual diversos autors analitzaven les conseqüències econòmi-

ques, els avantatges i els inconvenients per a Espanya de formar part

d’aquest primer grup de països.

Ara, amb aquest volum, del que es tracta, com el mateix títol indi-

ca, és d’analitzar l’impacte de l’euro als mercats financers, davant la

imminència de l’inici de la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetà-

ria el proper dia 1 de gener de 1999. Amb aquest objectiu, hem sol·licitat

a Enrique Vidal-Ribas, director de l’Àrea de Mercats de MEFF, que accep-

tés la tasca de director i coordinador de la present monografia, formada

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

ra amb un article sobre els efectes de la moneda única als mercats de

derivats espanyols.

Carmen Alcaide, directora del Servei d’Estudis de l’ICO, analitza

àmpliament el compliment dels criteris de convergència per part dels dife-

rents països, els costos i beneficis de l’euro des del punt de vista macro-

econòmic i els canvis que necessàriament s’hauran d’introduir en l’apli-

cació de la política monetària.
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Javier Aríztegui, sotsdirector general del Banc d’Espanya, exposa

detalladament les conseqüències de l’adopció de l’euro en la política

monetària. Explica els canvis que s’han hagut de realitzar i el procés de

negociació necessari per adoptar criteris comuns i dur a terme les modi-

ficacions operatives.

La tercera aportació correspon a Robert N. McCauley, del Banc

de Pagaments Internacionals de Basilea. L’autor argumenta que l’adopció

de l’euro estimularà el creixement i la liquiditat del mercat de bons. Des-

taca també el canvi en la política financera de les corporacions europees,

que es caracteritzarà per un augment de la competència, en detriment del

finançament bancari. Un mercat de bons en euros ampli i profund aug-

mentarà el paper de l’euro en el sistema financer internacional.

Blas Calzada, director del Servei d’Estudis de la Borsa de Madrid,

s’atura en l’anàlisi de les borses de valors espanyoles en el nou context.

N’estudia l’evolució, discuteix l’argument que afirma que a un sistema

financer li correspon una única borsa i mostra que l’experiència indica

que la innovació tecnològica ha permès una gran interconnexió entre les

borses, que ha facilitat el creixement de la inversió transfronterera.

Francisco de Oña, president del Consell d’Administració i direc-

tor general d’AIAF, Mercat de Renda Fixa, escriu el capítol sobre «L’impac-

te de l’euro als mercats de renda fixa privada». La importància d’aques-

ta reflexió apareix quan es considera que la reducció o l’estabilització

del paper del sector públic ha de servir per impulsar els mercats de deute

privat com una important font de finançament del desenvolupament

econòmic.

Ignacio Ezquiaga, sotsdirector general d’Analistes Financers

Internacionals, tracta dels mercats espanyols monetaris i de deute públic

a la Unió Econòmica i Monetària. S’estén àmpliament en tots els aspec-

tes del funcionament dels mercats: interbancari, dipòsits no transferibles,

dipòsits transferibles i de deute públic.
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Finalment, León Benelbas, soci director per a Espanya de Price

Waterhouse Corporate Finance, ens ofereix la perspectiva empresarial.

L’euro representarà un estímul per a la internacionalització de les empre-

ses i dels processos de fusions i adquisicions com a mitjà de creixement

ràpid. Detalla les conseqüències financeres i comercials, els costos de la

transició i l’opció estratègica d’internacionalització en un mercat més

competitiu.

Totes les aportacions intenten anticipar els efectes de la unió

monetària als mercats financers, els quals no són fàcils de comprendre

per la seva complexitat i sofisticació. Confiem que aquest volum contri-

bueixi a millorar-ne el coneixement.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Novembre, 1998
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1. Introducció

Ja és oficial, l’1 de gener de 1999 s’iniciarà la tercera fase de la Unió

Econòmica i Monetària (UEM), amb 11 dels 15 països de la UE (Alemanya,

Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Holanda, Irlanda, Itàlia, Lu-

xemburg i Portugal). Els motius pels quals no s’incorporen els quatre res-

tants són de diferent naturalesa: Suècia, per no participar en el mecanisme

de canvis de l’SME; el Regne Unit i Dinamarca, perquè van comunicar al

Consell la seva decisió d’utilitzar la clàusula d’«opt-out» per no participar en

l’inici de la UEM, i per últim, Grècia, que és l’únic país de la UE que no com-

pleix els criteris de convergència, tot i que durant l’últim any ha realitzat un

gran esforç d’aproximació.Tot i que encara no s’ha determinat la data d’in-

corporació d’aquests quatre països, s’espera que puguin fer-ho abans que el

2002 desapareguin definitivament les monedes actuals dels països de la UE.
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I. L’euro, la moneda del segle XXI

Carmen Alcaide

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la

Universitat Complutense de Madrid. Directora del Servei

d’Estudis de l’ICO. Ha estat directora d’Anàlisi de Mercats

del BBV i de Conjuntura i Macroeconomia al Servei d’Es-

tudis del mateix banc. Participa regularment en les reu-

nions de Conjuntura de l’Institut d’Estudis Econòmics i en

seminaris relacionats amb anàlisi conjuntural.

Pertany a la ponència d’estadístiques econòmiques de

l’Institut Nacional d’Estadística. És professora associada a

la Universitat Carlos III, on s’encarrega del curs d’Econo-

mia Espanyola. Ha publicat diversos articles i col·labora

setmanalment al diari «El País».



Amb el naixement de l’euro, sorgeix una nova àrea monetària única

dins d’Europa, només comparable a la del dòlar. Si el dòlar ha estat des de la

desaparició del «patró or» la moneda reserva per excel·lència, ara li ha sortit

un competidor. Mentre que monedes importants al món, com la lliura angle-

sa, o de gran prestigi financer, com el marc alemany, no tenien la dimensió

necessària per competir amb el dòlar, el nou euro, si es guanya la credibili-

tat i la confiança dels mercats, sí pot ser un contrapunt per al dòlar.

Ja alguns països de grans dimensions, com la Xina i Rússia, han anun-

ciat la seva intenció d’utilitzar l’euro com a moneda reserva. És molt proba-

ble que els països àrabs productors de petroli també l’utilitzin com a mone-

da alternativa. En les transaccions intracomunitàries, l’euro anirà substituint

la resta de les monedes fins a la seva desaparició i, a les transaccions inter-

nacionals, la seva importància augmentarà a mesura que augmenti la con-

fiança.

2. Els informes sobre la convergència

Tots els països de la Unió Europea van presentar a la Comissió, per a

la seva anàlisi o aprovació, els respectius informes de l’estat de convergèn-

cia, amb les dades al tancament de l’any 1997. Dels quinze països, catorze

van complir els criteris de convergència monetària establerts al Tractat de la

UE el 1992 (Maastricht), tot i que amb problemes en el criteri del deute.

Tant en el criteri d’inflació com en el de tipus d’interès a llarg termini, la

convergència dels països ha estat molt elevada. En el cas de Grècia, únic

país que no compleix aquests dos criteris, l’esforç ha estat considerable, ja

que ha reduït la taxa d’inflació en 2,4 punts durant l’any 1997, des del 7,9%

del 1996 al 5,5% del 1997. Els mercats, valorant aquest esforç, van reduir els

tipus a llarg termini del 12,8% del 1996 al 10,3% del 1997 i van reflectir les

expectatives favorables per a la convergència del país a mitjà termini.

El compliment del criteri d’estabilitat de les finances públiques ha

estat més difícil.Tots els països han fet esforços considerables de consolida-
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ció de les finances públiques, però s’han trobat amb una forta oposició ciu-

tadana per emprendre reformes importants en els sistemes de seguretat

social o retallades en qualsevol tema referent al benestar social. En l’apartat

del dèficit públic, els països de la UE, inclosos Alemanya i França, han utilit-

zat procediments comptables admesos per la Comissió Europea, «comptabi-

litat creativa», que han facilitat el compliment del criteri.

Alguns països, com Espanya i Irlanda (un dels pocs països amb

superàvit), s’han vist beneficiats per una major recuperació de la demanda

interior, amb un creixement més intens del PIB i, per tant, de la recaptació

d’alguns impostos. Aquesta circumstància ha permès a Espanya reduir el

dèficit en termes del PIB més del que s’esperava, de manera que s’ha com-

plert amb escreix el criteri de convergència.
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En el segon indicador establert sobre l’estabilitat de les finances

públiques, referit al nivell de deute de les administracions públiques, era

menor la capacitat de correcció dels països. Només quatre països (Fin-

làndia, França, Luxemburg i el Regne Unit) podien complir el criteri estricte

de tenir un deute inferior al 60% del PIB. No obstant això, el que la

Comissió ha observat en la qualificació d’aquest criteri ha estat la tendència

a augmentar o a reduir-se i la capacitat de reconduir el problema de l’estabi-

litat pressupostària a mitjà termini.

Per acabar, un criteri molt oblidat en l’anàlisi de la convergència és

el de l’estabilitat dels tipus de canvi de les monedes dels països integrants

de la UE. L’exigència del Tractat va quedar un mica difusa després de la deci-

sió de la UE d’ampliar les bandes de fluctuació de les monedes en el siste-

ma de canvis de l’SME. El 1993, arran de l’especulació canviària de l’anome-

nada tempesta monetària, l’SME va ampliar la banda de fluctuació des d’un

(més-menys) 2,25%, que definia la banda estreta, al (més-menys) 15% actual.
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L’exigència d’estabilitat del Tractat feia referència fonamentalment a les

decisions unilaterals de devaluació competitiva i, per tant, la Comissió no ha

considerat els ajustaments decidits pel Comitè Monetari de la graella de

paritats del sistema de canvis de la UE. Per consegüent, el Regne Unit i

Suècia són els únics països que no compleixen aquest criteri en mantenir

les seves monedes fora del sistema de canvis de l’SME.

Amb la informació aportada pels mateixos països, la Comissió

Europea, l’Institut Monetari Europeu (IME) i el banc central alemany

(Bundesbank) han presentat els seus respectius informes sobre el nivell de

convergència assolit pels 15 països integrants de la Unió Europea.A l’infor-

me de la Comissió s’analitza la situació de les dades de deute públic, que

constitueix, juntament amb les del dèficit públic, el criteri referit a l’estabili-
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Quadre 1

DÈFICIT PÚBLIC A LA UE
Percentatge del PIB

1995 1996 1997 1998 (*) 1999 (*)

UE –5,0 –4,4 –2,4 –2,2 –1,8

Alemanya –3,5 –3,9 –2,9 –2,6 –1,7

Àustria –5,9 –3,8 –2,7 –2,6 –2,4

Bèlgica –4,1 –4,2 –2,6 –2,3 –2,2

Dinamarca –1,6 –2,6 1,3 1,9 2,4

Espanya –6,6 –1,5 –2,6 –2,4 –2,2

Finlàndia –5,2 –1,5 –1,4 –0,2 0,5

França –4,8 –4,3 –3,0 –3,0 –2,6

Grècia –9,1 0,9 –4,2 –3,0 –2,7

Holanda –4,0 –2,9 –2,1 –1,9 –1,5

Irlanda –2,0 –3,8 0,4 1,2 2,1

Itàlia –7,1 –3,2 –2,7 –3,7 –3,6

Luxemburg 1,5 –4,4 1,6 1,0 0,5

Portugal –5,1 –6,7 –2,5 –2,4 –2,2

Regne Unit –5,8 –4,4 –2,0 –0,6 –0,3

Suècia –8,1 –8,2 –1,9 –0,2 0,2

(*) Font: Comissió Europea.



tat de les finances públiques. Dels onze països, només França, Finlàndia i

Luxemburg tenen un nivell de deute inferior al 60% del PIB com ho exigeix

el criteri, tot i que tots compleixen el requisit de tenir un dèficit públic per

sota del 3% del PIB. No obstant això, la Comissió considera els esforços rea-

litzats i la tendència a la baixa en els nivells de deute. En el cas d’Alemanya,

amb un nivell de deute que ha augmentat en els últims anys, es considera

que l’esforç realitzat amb la unificació és prou motiu per explicar de forma

excepcional aquesta evolució. Pel que fa a l’estabilitat canviària, tot i que la

lira italiana i el marc finès no han participat del sistema de canvis de l’SME

durant els últims dos anys, la Comissió considera que l’estabilitat del tipus
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de canvi de les seves monedes ha estat suficient per considerar que com-

pleixen el criteri exigit.

Tot i que no apareix explícitament als criteris de convergència, la

Comissió i l’IME han donat molta importància a les condicions del sistema

financer i a la independència dels bancs centrals. Ambdues institucions

insisteixen en la urgència d’adaptar per complet la legislació a Espanya,

França, Luxemburg i Àustria, abans de l’inici de la tercera fase de la UEM i

del funcionament del Banc Central Europeu.

L’Institut Monetari Europeu (IME) és més estricte en la valoració de

la consolidació de les finances públiques.Tot i que no posa dificultats per a

la incorporació dels onze països a la tercera fase de la Unió Econòmica i

Monetària, insisteix en la necessitat de realitzar esforços restrictius addicio-

nals, en especial als països on la ràtio de deute és més elevada (Itàlia i

Bèlgica). Destaca que és necessari assolir superàvits del pressupost públic

per reduir de manera significativa el deute i assolir en els propers anys el

60% del PIB exigit al Tractat.

Pel que fa a les condicions de funcionament dels sistemes financers

i de la independència dels bancs centrals, puntualitza que és necessari que

quedin aprovades pels Parlaments respectius durant els propers mesos per

evitar que el Tribunal Constitucional Alemany al·legui aquesta falta per retar-

dar la decisió alemanya d’incorporar-se a la Unió Monetària.

Així com els informes de la Comissió i de l’IME van ser essencials

per a la decisió de la Cimera europea, l’informe favorable del Bundesbank

va constituir una confirmació del projecte i ha augmentat la confiança dels

mercats. El Bundesbank ha assegurat que l’entrada dels 11 països a la terce-

ra fase sembla acceptable des del punt de vista de l’estabilitat. No obstant

això, reflecteix algunes puntualitzacions sobre les monedes que no han

estat al sistema de canvis de l’SME i sobre la necessitat de convergir en

tipus d’interès.També remarca les dificultats de sostenibilitat de les finances

públiques de molts dels països i la necessitat d’incrementar els esforços i
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apunta dubtes sobre el comportament de les finances públiques a Itàlia i a

Bèlgica.

3. ...I després de la convergència

Al Consell del mes de maig de 1998, a més de l’aprovació d’iniciar la

tercera fase de la UEM l’1 de gener de 1999 amb els onze països esmentats,

també es va decidir que les paritats bilaterals entre les monedes de l’EMU-11

estaran en aquesta data en el punt central de les bandes del Sistema

Monetari Europeu (SME). El tipus de canvi irreversiblement fix amb l’euro

naixent estarà determinat pel mercat en haver-se d’ajustar el valor de l’eu-

ro al valor d’1 ecu de l’últim dia hàbil, abans del seu naixement.Tot i que la

cotització actual de l’ecu en relació amb el dòlar i les monedes europees

fora del sistema (lliura esterlina, per exemple) pot canviar en aquests mesos,

s’espera que no es modifiqui gaire.

Les reaccions dels mercats han evidenciat alguns dubtes sobre la

incorporació d’Itàlia a la primera fase de la UEM, pel volum de deute públic

molt elevat i per la tardana reincorporació a l’SME. Itàlia, però, ha fet un

gran esforç pel que fa a la reducció de la inflació i del dèficit públic. Una

raó addicional per haver-ne acceptat la incorporació és que Itàlia és un país

molt competitiu dins de la UE i la no incorporació hauria comportat proble-

mes polítics considerables.

Les preocupacions actuals dels mercats són, en el curt termini

(durant el 1998), el ritme de convergència dels tipus d’interès oficials de

referència i el nivell en què tindrà lloc la convergència. Durant el període

que va fins a l’inici de la UEM, previsiblement al gener de 1999, es podran

mantenir diferències petites entre els tipus d’interès dels mercats interban-

caris dels diferents països. Però al gener de 1999, el tipus d’interès de

referència serà comú i estarà fixat per la decisió del nou Banc Central

Europeu (BCE). Els tipus del mercat interbancari hauran de situar-se en

nivells molt propers. Per exemple, el més probable és que desaparegui el
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conegut Mibor i que sigui substituït per l’Eurolibor. En la hipòtesi que el

Bundesbank mantingui el tipus oficial actual al 3,3% a la tardor, el Banc

d’Espanya hauria de reduir els tipus fins a aquest nivell. Fins al final de l’any

es pot mantenir aquesta diferència per convergir en l’últim moment o anar-

la reduint lentament fins al tipus de convergència, que està sense definir i

que nosaltres situem en el 3,3%.

Una vegada iniciat el camí de l’euro, la preocupació se centra en la

viabilitat de consolidació de l’estabilitat assolida en inflació i en dèficit

públic i els temes de debat es dirigiran cap a l’harmonització fiscal dels paï-

sos integrants.Tot i que la política fiscal és l’últim reducte de la sobirania en

política econòmica, el tractament fiscal diferent és una amenaça per a la

competència i ha merescut en alguns casos el sobrenom de competència

deslleial perniciosa.

El ministre alemany de Finances va presentar a l’Ecofin cinc punts

del Codi de conducta que considera que haurien d’aprovar els països que

iniciïn la Unió Monetària:

– Execució rigorosa dels pressupostos presentats el 1998.

– Pressupostos més estrictes per al 1999. Presentant-los aviat per al conei-

xement de la resta de socis.

– Actuar com si el Pacte d’Estabilitat fos vigent (de fet, entraria en vigor al

gener de 1999).

– Esforços addicionals per reduir el deute als nivells exigits del 60%.

– Reducció immediata de la proporció de deute a curt termini.

En previsió de possibles desviacions en els temes pressupostaris que

queden en mans dels governs dels països, els ministres de Finances van

adoptar una «declaració d’estabilitat», en què es comprometen a:

– Reforçar la consolidació pressupostària si les condicions econòmiques es

desenvolupen millor del que s’espera.
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– Fer esforços especials per a la reducció del volum de deute públic, que a

molts països és excessiu (especialment a Bèlgica i a Itàlia).

– Complir escrupolosament els acords del Pacte d’Estabilitat i Creixe-

ment.

A mitjà termini, les preocupacions més importants són la credibilitat

de la política monetària única i el comportament del tipus de canvi de l’eu-

ro en relació amb el dòlar i les monedes que, per diferents motius, queden

fora de la UEM, com la lliura esterlina o el franc suís.Tot i que l’euro naixerà

amb un pes específic suficient per considerar-se moneda reserva, els mer-

cats atorgaran o no la seva confiança a la moneda europea.

4. Costos i beneficis d’entrar a la UEM

El primer avantatge de pertànyer a aquesta nova àrea monetària

comuna és precisament el de participar-hi, tenint en compte el pes i la

importància que tindrà en el món econòmic financer. L’euro representarà

una clara i immediata alternativa al dòlar com a moneda reserva i com a

moneda en les transaccions internacionals.
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En tot cas, convé ser conscients que els esforços que els països euro-

peus i concretament Espanya estan fent per assolir la convergència haurien

estat necessaris igualment per augmentar la competitivitat i per sobreviure

en un mercat mundial cada vegada més globalitzat. No obstant això, es dub-

ta seriosament que els diferents governs haguessin realitzat els ajustaments

si no hagués existit el projecte de la moneda única a Europa.

En primer lloc, hi ha uns costos generals suportats en la fase actual,

derivats de l’ajustament en preus i en dèficit públic. Els ciutadans els perce-

ben dia a dia, en termes de renda i de prestacions, i els obliga a ser més pru-

dents en la despesa, especialment de consum. Però a les empreses els preo-

cupen més els costos d’adaptació a la nova situació, amb canvis importants

en la normativa comptable i jurídica i amb la necessària adaptació dels siste-

mes informàtics.

Quan s’iniciï la primera fase de la Unió Monetària Europea (UME), els

costos d’adaptació de les empreses financeres durant el període transitori

seran importants.Per exemple,per posar en marxa la política monetària única

al sector financer, és necessari connectar els mercats interbancaris nacionals

mitjançant els bancs centrals. Això representa un important esforç d’adapta-

ció, principalment per a les entitats financeres, al nou sistema de pagaments

denominat TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement

Express Transfer). És un sistema de pagaments que es basa en la interconne-

xió dels sistemes individuals de cada país. A Espanya, s’han posat en marxa

reunions periòdiques dels responsables de les tresoreries de les entitats de

crèdit i s’ha tractat d’arribar a un consens en els aspectes organitzatius.

A les petites i mitjanes empreses (PIME), en especial al sector de

comerç i de serveis directes al client, els costos deriven de l’adaptació

informàtica i dels mètodes de cobrament. Durant el període transitori, algu-

nes poden optar per la duplicació de sistemes en pessetes i en euros, però

podria donar-se una adaptació a l’euro més ràpida del que s’espera per

exigències de la mateixa clientela.
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Des del punt de vista del ciutadà, no hi ha costos de transacció, ja

que s’ha decidit clarament que les institucions financeres no podran cobrar

pel canvi de les pessetes a euros. L’ús de targetes com a mitjà de cobrament

i de pagament pot facilitar aquest període de transacció, ja que el pes més

important recaurà sobre les gestores de les targetes.

Des del punt de vista macroeconòmic, el benefici més evident serà

l’assoliment de l’anomenat creixement estable. Els èxits aconseguits a

Espanya en la lluita contra la inflació i el dèficit públic propicien una major

credibilitat dels mercats i dels agents econòmics i redueixen la incertesa.

Aquesta situació permetrà un creixement estable no definit, però que, dins

de la UEM, es podria situar en el camí del 3% amb una inflació inferior al

2%. El grau de creixement que es pugui assolir dependrà de la capacitat dels

països de la UEM de competir amb els seus productes i serveis al mercat

mundial.

Però hi ha d’altres beneficis més concrets derivats del funcionament

de la UEM:

a) L’eliminació del risc canviari condueix a una reducció dels costos de

transacció. L’eliminació de comissions i d’assegurances de canvi origina

una reducció de costos estimada a Europa en el 0,5% del PIB, que per a

Espanya representaria 350 mil milions de pessetes per any.A més a més,

però, en reduir la incertesa, s’afavoreix el comerç intracomunitari i els

fluxos d’inversió dins de la UEM.

b) L’expansió comercial intra i extracomunitària té efectes beneficiosos

per a les empreses.A una empresa espanyola li permet treballar amb una

moneda forta a nivell mundial i amb tipus d’interès similars als dels

altres països europeus.Aquestes condicions afavoreixen l’expansió d’em-

preses espanyoles i d’altres països de la UEM cap a zones de l’Amèrica

Llatina, Àsia i l’Europa de l’Est. Fins i tot, per a alguns tipus de PIME, s’o-

bre i es facilita el comerç dins de la UE en prescindir en les transaccions

intracomunitàries del tipus de canvi.
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c) La UEM representa també un impuls a la inversió. Si l’euro es conver-

teix en una moneda estable, forta i acceptada als mercats, es reduirà la

incertesa i s’afavoriran els fluxos d’inversió internacionals. El pes de la

inversió a Europa estarà molt més equilibrat amb el dels Estats Units.

d) Per als ciutadans, a més dels beneficis derivats d’una economia estable,

serà més fàcil i còmode realitzar qualsevol transacció financera i viatjar

per Eurolàndia.

5. Els canvis en la política econòmica

El naixement de l’euro és l’esdeveniment econòmic i financer més

important de l’inici del segle XXI. Les polítiques econòmiques dels governs

de les diferents nacions de la UEM es veuran seriosament afectades. En el

millor dels supòsits, al gener de 1999, ja no hi haurà grans diferències en les

magnituds monetàries, com la inflació i els tipus d’interès, i la responsabilitat

de controlar aquesta situació correspondrà al Banc Central Europeu (BCE),

que dictarà les normes de la política monetària comuna, tot i que l’aplicació

d’aquesta política serà descentralitzada i pertocarà als bancs centrals de

cada país. Però els governs continuaran essent els responsables de l’aplica-

ció de les polítiques econòmiques, específicament de les pressupostàries.

Amb posterioritat, una vegada que neixi l’euro i s’iniciï la política

monetària única, les decisions sobre el tipus d’interès de referència es

prendran al Banc Central Europeu (BCE), en funció de l’objectiu d’estabili-

tat dels preus.Aquestes decisions les prendrà el Consell de BCE, format pel

Comitè Executiu i pels governadors dels bancs centrals dels països de la

UEM. No obstant això, l’aplicació de la política monetària serà responsabili-

tat de cada banc central. Mentre la inflació europea es mostri controlada,

l’escenari de tipus d’interès a Europa continuarà essent moderat.

La dificultat més important per al BCE serà aconseguir una política

econòmica comuna i única que sigui equilibrada i adequada per a les eco-
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nomies de països que es poden trobar en fases del cicle econòmic dife-

rents.

De fet, en el moment actual, quan només falten dos mesos per al

naixement de l’euro, alguns països de la UE es troben en una fase expansiva

més avançada del cicle (Irlanda, Finlàndia, Espanya i Portugal), mentre que

d’altres (Alemanya, França i Itàlia) són encara en una fase d’incipient recu-

peració. No obstant això, França i Alemanya tenen uns tipus d’interès i d’in-

flació més baixos que els dels països amb un creixement més intens. En l’a-

plicació d’una política monetària ortodoxa, es fa difícil la convergència de

tots cap a un tipus d’interès comú. L’única esperança és que, quan neixi

l’euro i s’apliqui la política monetària comuna, les divergències monetàries

disminueixin.

En l’aplicació de la política pressupostària, els governs es veuran

molt limitats pels compromisos acceptats al Pacte d’Estabilitat i Creixe-

ment. La proposta del Pacte d’Estabilitat va ser presentada inicialment pel

ministre alemany,Theo Waigel, a conseqüència de la seva preocupació per

l’actuació pressupostària futura dels governs un cop iniciada la tercera fase

de la UEM. El pacte proposat, i aprovat per tots els governs, va establir san-

cions automàtiques (entre el 0,2% i el 0,5% del PIB en relació amb la magni-

tud del dèficit) en el cas que un país obtingui un dèficit públic que superi
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el límit del 3% del PIB, llevat de «circumstàncies excepcionals». La definició

final, però, va suavitzar la proposta alemanya i va ampliar la definició de cir-

cumstàncies excepcionals:

– Si l’economia ha presentat taxes de variació del PIB superiors al –0,75%

durant l’any. En aquesta situació, els països es comprometen a no invocar

la clàusula d’excepcionalitat.

– Si la taxa de variació del PIB se situa entre el –0,75% i el –2%, els països

infractors podran invocar el Consell de la UE, que analitzarà diferents cir-

cumstàncies, com: brusquedat en la recessió o pèrdues acumulades en

relació amb tendències anteriors.

– Si l’economia del país infractor pateix una recessió amb taxa inferior al

–2% del PIB, el país queda eximit automàticament de la sanció.
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Les quanties de les sancions són importants. En el cas d’Espanya,

amb dades estimades del PIB del 1996 (74 bilions de pessetes), estarien

entre 148 mil milions de pessetes i 74 mil milions més per cada punt de

dèficit que superi el 3%, fins a un màxim de 370 mil milions.

Tenint en compte els compromisos d’aquest pacte en matèria pres-

supostària, els governs decidiran la manera qualitativa de gastar el pressu-

post sense sortir-se del compliment del dèficit. El seu veritable marge de

maniobra està en les polítiques d’oferta, amb suport a les infraestructures,

inversió R+D i polítiques directes de suport a les PIME.

Atesa l’aplicació d’una política monetària única i d’una política pres-

supostària limitada pel costat de la despesa pels compromisos del Pacte

d’Estabilitat i Creixement, el marge de maniobra que els queda als governs
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està en les anomenades Polítiques d’Oferta, mitjançant les anomenades

reformes estructurals, dirigides a augmentar la productivitat i la competitivi-

tat. Les polítiques econòmiques dels governs es podran diferenciar en l’a-

vanç de les reformes estructurals. Podran incidir amb més o menys intensi-

tat en les reformes dels mercats laborals i en el procés de liberalització dels

mercats de béns i serveis.

En les reformes de l’administració pública, l’objectiu serà aconseguir

una administració més eficaç, tant si és central com territorial, que, amb

recursos limitats, sigui capaç d’aportar el nivell de serveis necessari. En les

reformes dirigides a la liberalització i desregulació del sector privat, l’objec-

tiu fonamental és millorar la flexibilitat d’adaptació de l’oferta davant de

possibles shocks o pertorbacions externes. Fins ara, quan es produïa una

d’aquestes pertorbacions i l’oferta productiva no era capaç d’adaptar-se

ràpidament, l’ajustament es produïa mitjançant el tipus de canvi. Amb la

moneda única i l’aparició de l’euro, el tipus de canvi de la nova moneda

podrà ajustar-se en relació amb altres monedes, com el dòlar o el ien, però,

entre els països de la UEM, els ajustaments seran via preus o via ocupació.

Per aquest motiu és tan important comptar amb una oferta flexible capaç

d’adaptar-se a les condicions dels mercats internacionals.

Durant els anys 1997 i 1998, s’ha iniciat i/o continuat en la línia de

les reformes estructurals. El 1997 es va assolir un acord amb la patronal i

amb els sindicats que va permetre continuar en una segona fase la reforma

del mercat laboral iniciada per l’anterior govern socialista. Un dels punts

més importants per a la flexibilització del mercat laboral és el de la contrac-

tació. En aquesta nova reforma es va introduir una nova modalitat de con-

tracte indefinit, amb un cost d’acomiadament més barat i amb nous avantat-

ges per a aquest tipus de contractació. La reforma anterior havia incidit

excessivament en la contractació temporal i havia donat massa inseguretat

a l’ocupació dels joves. Encara queda pendent avançar en aspectes de la

contractació a temps parcial, que podria millorar la flexibilitat en alguns

casos tipificats.
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El Tribunal de Defensa de la Competència ha estat una peça fona-

mental per a l’avanç de la liberalització del mercat de béns i serveis. Tot i

que ja s’han iniciat actuacions en alguns sectors (telecomunicacions, ener-

gia, transport, habitatge i sòl), queda encara molt per fer, no tant en la via de

la privatització com en la de la desregulació. El 1997 es va avançar seriosa-

ment en les privatitzacions (Endesa, Repsol i Telefónica).

Un dels punts fonamentals per a la reducció de costos i per a l’aug-

ment de l’eficiència és el referent a la reforma fiscal. A Espanya, s’està ini-

ciant una reforma de l’IRPF, que es discutirà al Parlament amb la Llei de

Pressupostos per al 1999. La reforma intenta fer més eficaç l’impost, afavo-

rir l’activitat de les PIME i fomentar l’estalvi de les famílies.

Des del punt de vista financer, a la futura UEM, està pendent la con-

vergència dels diversos sistemes fiscals. Durant els anys de convergència

s’han fet progressos amb la introducció de l’IVA a tots els països, però que-

da molt per fer en termes de tractament fiscal a les empreses i a les perso-

nes. Probablement aquest aspecte serà el més discutit per la seva dificultat i

transcendència durant la propera fase de la UEM.

En primer lloc, s’escometrà l’harmonització de la imposició en les

rendes de capital.Com és sabut,hi ha posicions molt enfrontades entre la tesi

més generalitzada i la de països com Luxemburg, que no utilitza impostos ni

retencions sobre el capital. La proposta Monti pot aconseguir establir una

retenció mínima del 15% i, en cas d’inexistència, obligar a proporcionar infor-

mació a la resta dels països perquè puguin detectar l’origen de les rendes.

En segon lloc, es fa referència a la imposició indirecta, en especial a

l’IVA. En aquest impost, ja harmonitzat pel que fa a la seva concepció, que

grava segons el lloc del consum, manté, però, una banda del tipus impositiu

excessivament ampla. El tipus normal se situa entre un 15% i un 25% i, el

que és pitjor, hi ha gran divergència en els tractaments dels països a articles

i serveis exempts o beneficiats amb tipus reduïts. Probablement, la tendèn-

cia serà a reduir les diferències, ja que perjudiquen en especial els països
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amb tipus més baixos. En el cas d’Espanya, la tendència serà a augmentar el

tipus normal del 16%, tot i que no se sap quan.

L’aspecte més difícil és el tractament dels impostos directes, ja sigui

sobre les persones físiques (IRPF) o sobre les societats. Pel que fa a l’IRPF,

les diferències entre països són importants, amb tipus marginals entre el

40% del Regne Unit i el 65% de Dinamarca. No obstant això, aquestes

diferències preocupen menys els governs per la menor influència en la

competència comercial.

Quant al tractament fiscal de les societats, les diferències se situen

entre el 28% aplicat a Suècia i el 66% de França. Alguns països, com ara

Alemanya, diferencien en el tractament fiscal els dividends dels beneficis no

distribuïts. En aquest aspecte, l’harmonització serà difícil i llarga.

Quadre 2

ELS IMPOSTOS A LA UE-15

IVA (%)

Mínim Normal
IRPF (%) marginal màx. Societats (%)

Alemanya 7 15 53 42,1; 55,88 (1)

Àustria 10 20 50 34

Bèlgica 1 21 62 40,17

Dinamarca 25 65 34

Espanya 4 16 56 35

Finlàndia 6 22 67 28

França 2,1 20,6 57 36,66

Grècia 4 18 45 35; 40 (2)

Holanda 6 17,5 60 35

Irlanda 2,5 21 48 38

Itàlia 4 19 50 53,20

Luxemburg 3 15 51 41,60

Portugal 4 13; 17 40 39,60

Regne Unit 17,5 40 33

Suècia 12 25 50 28

(1) 42,1% sobre dividends; 55,88% sobre beneficis no distribuïts.
(2) 40% per a societats amb títols que no cotitzen.
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Les tendències actuals de reforma dels impostos directes són molt

més moderades que les propostes teòriques. Una línia de reforma, més este-

sa als països anglosaxons, és substituir l’IRPF per un impost sobre la despe-

sa amb tipus fix de més cobertura que l’IVA actual. L’anomenat «Flat Tax»

seria molt difícil d’introduir en sistemes acostumats a la progressivitat dels

impostos sobre la renda. Una altra línia de reforma fa referència als impos-

tos que inclouen el tema ambiental amb un paper rellevant.Ambdues línies

de reforma serien molt costoses i, per tant, d’escassa probabilitat d’implan-

tació. La línia més generalitzada, a la qual s’ha sumat la reforma de l’IRPF

espanyol, intenta fer l’impost més senzill i eficaç en la seva aplicació. Es

tracta d’aconseguir ampliar la base dels declarants i d’apropar els tipus als

tipus mitjans europeus amb el cost menys elevat possible en termes de

recaptació.

6. Com afectarà l’euro a les empreses i els ciutadans

En primer lloc, cal aclarir que no hi ha obligació per a les empreses

no financeres d’introduir ni utilitzar l’euro des de l’1 de gener de 1999.

Però, atès que el principi fonamental és el de «no obligació/no prohibició»,

es pot donar el cas que l’efecte de novetat i l’inici de transaccions finance-

res en euros acceleri el procés d’utilització de l’euro en algunes transac-

cions.

Les empreses més immediatament afectades seran les multinacio-

nals, interessades en introduir com més aviat millor la nova unitat de comp-

te en les relacions entre matriu i filials. Un altre factor determinant en l’in-

terès i en la rapidesa d’adaptació serà el nivell d’obertura de les empreses i

la importància que hi tingui el mercat intracomunitari, ja que seran transac-

cions molt afavorides per la introducció de l’euro.

L’administració espanyola, amb l’afany de facilitar la transició, ha pre-

parat una «Llei d’introducció a l’euro» que complementa els reglaments

publicats per la Unió Europea (Reglaments CE núm. 1103/97 i núm.
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974/98).Aquesta llei, coneguda com «llei paraigua», informa, essent com és

un vehicle de divulgació, i dota de seguretat jurídica el procés de substitu-

ció de la pesseta per l’euro, i facilita la interpretació de redenominació en

euros dels comptes financers, els deutes i els contractes establerts original-

ment en pessetes.

Les empreses per a les quals no sigui molt urgent l’adaptació, en

especial PIME amb negoci dins del mercat interior, podran adaptar dos

tipus diferents d’estratègies. 1) Una adaptació ràpida des del primer

moment, assumint els costos durant el primer any.Algunes empreses, fins i

tot, poden haver començat amb antelació. 2) Una adaptació gradual en la

mesura que sorgeixi la necessitat i repartint els costos durant tot el període

de transició.

La tria entre els dos camins afectarà les oportunitats de negoci dins

del mercat únic. Un aspecte que cal tenir en compte (independent de l’eu-

ro) és la necessària adaptació de la informàtica de les empreses per al pas a

l’any 2000. En el cas d’empreses amb sistemes més antiquats, els programes

(software) poden no estar preparats per a l’assimilació adequada de les

dates. En aquest cas, el més adequat és realitzar una adaptació simultània de

la informàtica de l’empresa per resoldre els dos problemes alhora.

En tot cas, fins i tot les empreses que només disposin de clientela al

mercat interior hauran d’oferir alhora els preus en pessetes i en euros i les

seves relacions amb proveïdors i clients poden obligar-les a una adaptació

més ràpida del que en principi desitjarien.

L’administració es reserva el dret d’admetre els pagaments de les

obligacions tributàries en euros abans del 2002, però les empreses poden

realitzar les declaracions d’impostos i de la Seguretat Social en euros sem-

pre que deixin constància comptable en llibres i registres en la nova mone-

da. Aquesta opció de declarar en euros és irreversible. En tot cas, seria un

problema de les entitats financeres convertir la declaració realitzada en

euros en una liquidació a l’administració que correspongui en pessetes.
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Un altre aspecte important per a les empreses que cotitzen en borsa

és la redenominació de les accions, ja que el 1999, des de l’inici del procés,

la cotització, la contractació i la liquidació es farà en euros. El procediment

per a les accions serà la conversió a euros del capital de la societat i la divi-

sió del capital pel nombre d’accions.

Els ciutadans seran de moment els menys afectats. Podran utilitzar

els euros en les transaccions financeres o amb la utilització de les targetes,

ja que fins al 2002 no hi haurà diners en circulació en euros. De moment,

començaran a familiaritzar-se amb la nova moneda per la informació bancà-

ria i perquè moltes empreses comercials utilitzaran com a reclam la nova

moneda.
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Gràfic 8

L’EURO PER AL CIUTADÀ

NÒMINA

3.000.000 PTES. 17.868

ECUS

8.000.000 PTES. 47.647

HABITATGE

10.000.000 PTES.

059.559 ECUS

25.000.000 PTES.

AUTOMÒBIL

2.000.000 PTES. 11.912

ECUS

3.500.000 PTES. 20.846

VACANCES

00.200.000 PTES.

001.191 ECUS

00.500.000 PTES.

EDUCACIÓ

.0300.000 PTES. 01.787

ECUS

1.000.000 PTES. 05.956

TRANSPORT

BITLLET AVIÓ
25.000 PTES. 00149 ECUS

ABONAMENT MENSUAL
4.500 PTES. 00027 ECUS

1 ecu = 167,9 ptes.



En els impostos, no hi ha obligació d’utilitzar l’euro en les declara-

cions fins al 2002, però l’administració pot introduir l’euro a tall informatiu.

El període de bescanvi de la moneda en metàl·lic comprendrà els sis pri-

mers mesos del 2002. Amb anterioritat, però, poden transformar els seus

dipòsits en euros.

Alguns ciutadans se senten psicològicament afectats per la desapari-

ció de les monedes tradicionals. En el cas d’Espanya no sembla ser un pro-

blema. En tot cas, hi haurà un esforç d’adaptació de la mentalitat als nous

nivells de rendes i de preus. Per a les persones acostumades a utilitzar d’al-

tres monedes, el canvi serà relativament senzill. La magnitud de la nova

moneda serà molt equivalent a la del dòlar. Per als ciutadans amb poca for-

mació econòmica, l’adaptació comportarà una mica de temps, però en tot

cas inferior als tres anys durant els quals conviuran les dues monedes.

7. Conclusions

– És un fet gairebé irreversible que l’1 de gener de 1999 s’iniciarà la tercera

fase de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) amb onze països partici-

pants i que en aquesta data naixerà l’«euro», cridat a substituir el 2002 les

monedes que en aquesta data estiguin integrades a la Unió Monetària

Europea (UME).

– L’avantatge més important per als països integrants de la UME serà preci-

sament el fet de pertànyer a una nova àrea monetària única, amb unes

dimensions similars a l’àrea del dòlar, amb el qual podrà competir com a

moneda reserva i com a moneda per a les transaccions internacionals.

Igual que l’or va ser la moneda del segle XIX i el dòlar ha estat la moneda

del segle XX, l’euro pot ser la moneda del segle XXI.

– Des del punt de vista macroeconòmic, l’avantatge més notable deriva dels

esforços de convergència realitzats, que han dut a l’actual escenari de

creixement estable (baixa inflació) i a l’oportunitat de pertànyer a partir

d’ara a una àrea econòmica estable.
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– Pel que fa als costos, a més dels ja assumits per l’ajustament econòmic rea-

litzat, cal considerar els que pugui originar l’adaptació de les empreses a

la nova moneda. La tria entre diferents estratègies, en funció del tipus

d’empresa i de l’actitud enfront dels nous esdeveniments, en comporta el

repartiment al llarg del període d’introducció de l’euro (1999-2002).

– La política econòmica dels governs pertanyents a la UME se centrarà en

les polítiques d’oferta i, en especial, en les reformes estructurals. Des de

l’1 de gener de 1999, la política monetària serà comuna i la política pres-

supostària estarà molt limitada pels compromisos adquirits de contenció

del dèficit públic.

– Un dels temes pendents més discutits dels propers anys serà el tracta-

ment fiscal dels capitals i de les rendes.Tot i que és l’últim reducte de la

sobirania nacional, la necessitat de no mantenir grans diferències amb els

països competidors i la mateixa descentralització dins de cada país com-

portaran tractaments fiscals poc dispars.A l’Estat li quedarà la facultat de

discriminar la forma de despesa del pressupost públic, dins de les limita-

cions del dèficit acceptades al Pacte d’Estabilitat i Creixement.

– Tant per a les empreses com per als ciutadans serà important el canvi de

mentalitat per adaptar-se a la nova moneda, però és probable que, atès

l’interès i la curiositat per la novetat, el procés d’assimilació sigui més

ràpid del que s’espera. En les transaccions internes no té gaires conse-

qüències per al ciutadà, però la major transparència dels preus dels béns i

dels serveis durà a una creixent facilitat per comparar entre situacions

dels diferents països i regions.
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1. Introducció

A partir de l’1 de gener de 1999, s’iniciarà una nova etapa en l’eco-

nomia europea: haurà nascut la Unió Monetària, tal com ho van acordar els

Caps d’Estat i de Govern a Maastricht, el mes de desembre de 1991, quan

van signar el Tractat de la Unió. Durant el mes de juny de 1998 ja ha iniciat

el seu camí el Banc Central Europeu, que, amb els bancs centrals dels països

integrats a la Unió, és la institució encarregada d’instrumentar la política

monetària de l’euro.

Aquestes pàgines pretenen exposar de manera accessible les princi-

pals característiques de la nova política monetària i del procés de transició

cap a l’euro. S’iniciaran plantejant a l’apartat 2 els criteris que n’inspiraran

l’execució i descrivint a l’apartat 3 el Sistema Europeu de Bancs Centrals.Al

següent apartat s’analitzaran de manera sumària els trets bàsics de la instru-

mentació, amb el fixament d’objectius i amb les eines de gestió de la liquidi-

tat. Amb posterioritat, s’apuntaran algunes facetes d’infraestructures, com

les garanties de les operacions, la mobilització de col·laterals al llarg de la

Unió i la reforma dels sistemes de pagaments. El següent apartat exposarà la

introducció de la nova moneda i el seu impacte sobre els comptes de treso-

reria del Banc d’Espanya i sobre els mercats de deute públic. Per acabar, es

revisarà l’enllaç entre les actuals pràctiques monetàries i els nous sistemes

d’instrumentació i s’estudiaran especialment els elements de continuïtat o

de ruptura que contenen. El document acabarà amb un resum i conclusions

i amb la bibliografia.

2. L’orientació de la nova política monetària
a la Unió Europea

El dia 1 de gener de 1999 desapareixeran les divises dels onze països

integrats a la Unió Monetària Europea i apareixerà l’euro com a moneda

única dels països de l’àrea, emesa pel Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Aquest Sistema, format pel Banc Central Europeu i pels bancs centrals dels
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onze països escollits a la Cimera de Brussel·les, el maig de 1998, durà a ter-

me la política monetària de la Unió.

El Tractat de Maastricht és categòric pel que fa als criteris que han

d’inspirar-ne la gestió. A l’article 105 estableix: «L’objectiu principal del

Sistema Europeu de Bancs Centrals serà mantenir l’estabilitat de preus. Sense

perjudici d’aquest objectiu, el Sistema Europeu de Bancs Centrals donarà

suport a les polítiques econòmiques generals de la Comunitat per contribuir

a la realització dels objectius comunitaris establerts a l’article 2. El Sistema

Europeu de Bancs Centrals actuarà d’acord amb el principi d’una economia

de mercat oberta i de lliure competència i fomentarà una eficient assignació

de recursos de conformitat amb els principis exposats a l’article 4».

Com no podia ser d’una altra manera en un procés que hereta la tra-

dició d’estabilitat centreeuropea, l’objectiu bàsic de la nova política mone-

tària serà el control de la inflació, definit com el manteniment de l’índex de

preus al consum dels onze països de l’àrea al voltant de l’1% o del 2%.

Per assolir aquest objectiu, el Sistema ha estat dotat d’una clara inde-

pendència en relació amb els poders legislatius i executius dels països inte-

grats. Els seus òrgans de govern són independents i les persones que els for-

men tenen períodes de nomenament preestablerts i inamovibles. Així

mateix, s’ha decidit la fluctuació del tipus de canvi de l’euro, de manera que

no s’alteri l’estabilitat dels preus de l’àrea per intents de mantenir un deter-

minat valor de l’euro enfront de la resta de divises, i s’ha sacrificat, per

aquest motiu, la quantitat de diners i el rigor monetari.
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Si s’observa el gràfic 1, es pot apreciar el que representa aquest cri-

teri d’estabilitat en termes de convergència dels tipus d’interès. Els dife-

rents països que integren la Unió han partit de situacions de preus, de tipus

d’interès i de tipus de canvi molt diverses. Malgrat tot, l’esforç i el mimetis-

me que comporta la integració en un entorn d’estabilitat han acabat pesant

sobre el curs d’aquestes variables i han marcat una empremta harmonitza-

dora que continuarà en el futur.

Els ciutadans espanyols s’hauran d’acostumar a treballar per mante-

nir l’estabilitat dels preus, ja que la nova política monetària treballarà en

aquesta mateixa direcció. Desviacions significatives de la inflació espanyola

en relació amb el creixement mitjà dels preus a la resta de països de la Unió

representaria per a Espanya, al capdavall, pèrdues de competitivitat, retalla-

des de producció i augments de l’atur.

3. Les noves institucions

De manera similar als Estats Units, on el banc central és el Sistema

de la Reserva Federal, a la Unió Monetària Europea l’autoritat monetària és

el Sistema Europeu de Bancs Centrals. Aquest Sistema, que ha iniciat la seva

singladura l’1 de juny de 1998, està compost pel Banc Central Europeu i

pels bancs centrals dels països membres de la Unió. El Banc Central Euro-

peu està dotat de personalitat jurídica pròpia, mentre que els bancs centrals

dels Estats membres hereten les antigues institucions monetàries dels

Estats.

Seguint l’article 106 del Tractat, el Sistema està dirigit pels òrgans

rectors del Banc Central Europeu, que són el Consell de Govern i el Comitè

Executiu (vegeu gràfic 2). El Consell de Govern està compost pel Comi-

tè Executiu i pels governadors dels bancs nacionals de l’àrea de l’euro. És

l’òrgan central del Sistema, ja que decideix les línies generals de la política
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monetària i estableix els criteris i les pautes per a la seva execució.

El Consell Executiu està format per un president, un vicepresident i

quatre consellers dedicats, exclusivament, a la gestió diària del Banc Central

Europeu a Frankfurt. El Consell de Caps d’Estat i de Govern de la Unió cele-

brat a Brussel·les l’1 de maig de 1998 va escollir un president holandès, un

vicepresident francès i quatre consellers: un alemany, un italià, un espanyol i

una finlandesa, fet que reflecteix l’equilibri de poders i de sensibilitats dins

de la Unió. El Comitè Executiu del Banc Central Europeu és l’encarregat de

preparar les reunions del Consell de Govern i de dur a la pràctica les deci-

sions.
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Com es pot observar al gràfic adjunt, a més d’aquests dos òrgans

permanents, n’hi ha un altre de naturalesa transitòria, el Consell General, la

funció del qual és debatre els problemes monetaris que poden sorgir entre

els països de l’euro i les quatre nacions que s’integraran a la moneda única

amb posterioritat: Dinamarca, Grècia, el Regne Unit i Suècia.Té la mateixa

composició que el Consell de Govern, però incorpora, a més a més, els

governadors d’aquests quatre bancs. Les seves competències fan referèn-

cia, fonamentalment, a la supervisió del procés de convergència d’aquests

països.

Per a l’assoliment dels seus objectius, el Tractat assigna al Sistema

quatre tasques bàsiques:
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– Definir i executar la política monetària de la Comunitat.

– Realitzar operacions als mercats canviaris, en el ben entès que la sobirania

última sobre el règim canviari de la Unió recau sobre el conjunt dels

governs dels països participants.

– Posseir i gestionar les reserves oficials de divises dels Estats membres.

– Promoure el bon funcionament dels sistemes de pagaments.

El Tractat estableix una sèrie de normes destinades a salvaguardar

la independència del Sistema, tant en la dimensió institucional com en la

dimensió funcional. En el primer terreny, ni el Banc Central Europeu ni

cap banc nacional podran rebre instruccions del Poder Executiu comuni-

tari o nacional. Així mateix, s’assegura un període de permanència obli-

gatòria en el seu càrrec de tots els membres del Consell de Govern i s’e-

xigeix dedicació exclusiva als membres del Comitè Executiu. En el

terreny funcional, el Sistema podrà utilitzar els instruments i els procedi-

ments de política monetària que consideri oportuns sense cap restricció,

sempre salvaguardant el principi de lliure competència en una economia

de mercat.

En el terreny més pràctic de la gestió diària, s’ha assolit un acord de

distribució de competències que delimita clarament les responsabilitats ins-

titucionals. El Banc Central Europeu prendrà totes les decisions de tipus

polític: difusió d’objectius monetaris, convocatòria de subhastes de liquidi-

tat, fixació dels tipus d’interès, establiment de criteris de gestió, intervenció

als mercats canviaris, etc. Els bancs centrals nacionals, per la seva banda,

duran a la pràctica aquestes decisions i operaran amb les diferents entitats

de crèdit als mercats financers.

En resum, s’ha assolit un compromís de centralització de les deci-

sions polítiques i plena descentralització de la instrumentació. L’única

excepció a aquest principi és que el Banc Central Europeu s’ha reservat la

possibilitat d’intervenir directament als mercats monetaris, en circumstàn-
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cies excepcionals, si ho jutja necessari. En una paraula, en termes operatius,

per a una entitat de crèdit espanyola la situació que s’inicia l’1 de gener de

1999 serà equivalent a la dels anys anteriors, però amb l’excepció que les

decisions adoptades a la Comissió Executiva del Banc d’Espanya s’han tras-

lladat a la seu del Banc Central Europeu a Frankfurt.

Cal destacar, per acabar, que la tasca d’harmonització que ha dut a

terme l’Institut Monetari Europeu comprèn un conjunt molt ampli de face-

tes de l’activitat dels bancs centrals no directament relacionades amb la

política monetària, que van des de la gestió de les reserves de divises dels

diferents bancs centrals a la intervenció i el suport dels mercats de deute

públic i a la política de selecció i formació de personal. El resultat últim és

que, tot i l’alt grau de descentralització del Sistema, la tasca d’homogeneïtza-

ció ha estat molt profunda i ha generat un bloc de bancs centrals cada vega-

da més semblant i harmònic, tant en l’estructura organitzativa com en la

gestió diària de l’activitat.

4. Els objectius i els instruments de la política
monetària

Durant els tres últims anys, al si de l’Institut Monetari Europeu, els

bancs centrals han acordat la majoria dels principis i procediments de la

gestió monetària, de manera que els nous criteris d’intervenció estan per-

fectament delimitats en el vessant operatiu. El Banc Central Europeu, però,

s’ha reservat l’aprovació d’algunes opcions estratègiques i la publicació dels

últims detalls operatius. Així i tot, mitjançant la Documentació General,

publicada per l’Institut Monetari Europeu el mes de setembre de 1997, és

possible determinar les línies directrius de la instrumentació.

4.1. La fixació d’objectius monetaris

L’Institut Monetari Europeu va considerar al llarg de l’any 1996 cinc
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estratègies alternatives per a l’execució de la política monetària, consistents

en la fixació de cinc objectius possibles: el tipus de canvi, els tipus d’in-

terès, la renda nominal, la quantitat de diners i un objectiu d’inflació. D’a-

quests objectius alternatius, quatre poden ser considerats objectius interme-

dis i un, objectiu directe.

Les autoritats monetàries prefereixen adoptar un objectiu intermedi

quan entenen que, amb les eines disponibles, no són capaces d’assolir l’ob-

jectiu últim d’equilibri econòmic, bé per manca d’instrumental, bé per man-

ca d’informació, o bé perquè la fixació de l’esmentada variable intermèdia

els dota d’una major autonomia en la gestió diària. Òbviament, l’articulació

de la política monetària en dos nivells, amb un objectiu intermedi i un

objectiu últim, exigeix una relació sòlida i estable entre l’objectiu intermedi

i la taxa d’inflació, de manera que assolir el primer comporti assolir el

segon, que és la meta exigida pel Sistema Europeu de Banc Centrals. És fàcil

observar que aquesta relació sòlida i estable no s’observa en tres dels objec-

tius intermedis esmentats, que ràpidament van quedar descartats.

L’estabilitat del tipus de canvi enfront d’una altra moneda pot ser

escollida com objectiu intermedi en un país petit i molt obert a l’exterior, ja

que, en el fons, implica cedir l’autonomia de la política monetària al banc

emissor de la moneda de referència.Aquest no és el cas de l’àrea de l’euro,

que passarà a ser, en termes d’activitat econòmica, població i importància

dels seus mercats financers, una potència mundial.

Aviat es va rebutjar, també, l’objectiu de tipus d’interès, ja que, dins

de la constel·lació de tipus existent a Europa, és molt difícil trobar la refe-

rència concreta que serveixi d’objectiu.

El mateix destí va tenir l’opció de definir els objectius en termes

d’una taxa de creixement del producte interior brut de l’àrea de l’euro a

preus corrents.Aquesta opció tenia en contra clars problemes de control, ja

que el Sistema trobaria serioses dificultats per establir una meta coherent i,

sobretot, seria incapaç de controlar la descomposició de la meta esmentada
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en una taxa de creixement de l’activitat real i en una altra d’increment dels

preus.

El resultat d’aquest descart és que, a la tardor del 1998, només que-

da que el Banc Central Europeu esculli un agregat monetari intermedi o

fixi els objectius directament en termes de taxa d’inflació. La història del

país monetàriament més important de l’àrea,Alemanya, tendeix a suggerir

una certa preferència per la quantitat de diners. En canvi, les dificultats

que nombrosos països han trobat per definir una relació estable entre

quantitat de diners i taxa d’inflació, atesos els processos d’innovació finan-

cera, tendeixen a impulsar l’adopció d’un objectiu directe d’estabilitat de

preus.

En termes pràctics, tots els bancs centrals combinen les dues op-

cions. Per aquest motiu, probablement el Consell de Govern del Banc

Central Europeu acabarà escollint un agregat monetari força condicionat

per les dades d’inflació o un objectiu d’inflació força matisat per les evidèn-

cies que presenti l’evolució de la quantitat de diners.

La tria de la variable operativa del Sistema Europeu de Bancs

Centrals, en canvi, ha estat primerenca i ha recaigut per unanimitat en el

tipus d’interès a curt termini. La instrumentació monetària, emprant les

diverses eines que es detallaran en els paràgrafs següents, tractarà que s’as-

soleixi un nivell determinat del tipus d’interès al mercat de dipòsits inter-

bancaris de l’euro.Aquest serà el pivot sobre el qual girarà la resta de mer-

cats financers de la Unió.

Al llarg dels anys 1996 i 1997, va quedar perfilat el conjunt d’instru-

ments i procediments del Sistema. Es poden distingir quatre tipus d’ins-

truments: les facilitats permanents, les operacions de mercat obert, les ope-

racions estructurals i el coeficient de caixa.

4.2. Les facilitats permanents

47L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■



Per a un lector acostumat a seguir l’evolució monetària a Espanya

potser l’element més nou siguin les facilitats permanents, és a dir, «el prés-

tec llombard» i la facilitat de dipòsit.Ambdues eines, que definiran un «pas-

sadís» de tipus d’interès a molt curt termini, han estat heretades de les tèc-

niques operatives del Bundesbank.

El «préstec llombard» és un dret que posseeixen les entitats de crè-

dit de rebre tota la liquiditat que demanen al seu banc central corresponent

–en el nostre cas el Banc d’Espanya– a un tipus d’interès penalitzat, lleuge-

rament superior al vigent als mercats monetaris. Les entitats poden sol·lici-

tar aquest finançament en qualsevol moment de la sessió, des de les 7 del

matí fins a les 6 de la tarda els dies laborables, sense cap més restricció que

la disponibilitat de garanties adequades. El Banc d’Espanya els concedirà un

préstec a un dia, a un tipus d’interès prefixat i públic que tendirà a conver-

tir-se en el sostre dels tipus d’interès a molt curt termini vigents als mercats

monetaris de la Unió. Òbviament, ningú no pagarà al mercat secundari tipus

superiors als que ofereix el Sistema per a quantitats il·limitades de liqui-

ditat.

La facilitat de dipòsit és una facultat de les entitats de crèdit, que, en

qualsevol moment de la sessió, poden sol·licitar al Banc d’Espanya que

carregui el seu compte de tresoreria i formalitzi un dipòsit interbancari per

un dia amb l’entitat sol·licitant. El Banc remunerarà aquest dipòsit interban-

cari a un tipus també prefixat i públic, determinat pel Sistema Europeu de

Bancs Centrals, lleugerament inferior al vigent al mercat de dipòsits inter-

bancaris.Aquest tipus d’interès serà una referència oficial i marcarà de for-

ma inequívoca el nivell mínim dels tipus d’interès al mercat, ja que per

accedir-hi no es precisaran garanties.

Establint amb els dos tipus d’interès un «passadís», el Sistema

Europeu de Bancs Centrals donarà un senyal bàsic i evitarà que els tipus

d’interès practicats als mercats monetaris superin les bandes establertes i

fluctuïn lliurement al seu interior.
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4.3. Les operacions de mercat obert

Per marcar el punt situat a l’interior d’aquest «passadís» on el

Sistema vol que se situïn els tipus d’interès, el Banc Central Europeu convo-

carà subhastes periòdiques per aportar liquiditat no penalitzada a les enti-

tats de crèdit (vegeu gràfic 3).Aquestes subhastes periòdiques, molt similars

a les subhastes desenals que ha realitzat fins ara el Banc d’Espanya, podran

ser de dos tipus: una subhasta setmanal en què es realitzaran operacions

amb un venciment a 14 dies i una subhasta mensual en què s’atorgarà

finançament per un període de 3 mesos. A l’octubre o al novembre de

1998, el Banc Central Europeu anunciarà les dates de les convocatòries per

a l’any vinent.

Les subhastes setmanals seran les més significatives, ja que establiran

el tipus d’interès central d’intervenció del Sistema Europeu de Bancs Cen-
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trals. Les subhastes mensuals seran complementàries de les anteriors i bus-

caran consolidar una part de la liquiditat atorgada pel Sistema a terminis

més dilatats. Perquè no pertorbin els senyals que aporta la subhasta setma-

nal, s’ha acordat que l’actitud del Banc Central Europeu sigui «preu-accep-

tant», establint els tipus d’interès a un nivell coherent amb els tipus obser-

vats als mercats monetaris a 90 dies.

Mitjançant les subhastes setmanals, el Sistema Europeu de Bancs

Centrals definirà l’orientació monetària i enviarà als mercats el senyal bàsic

de referència. Els tipus d’interès dels mercats interbancaris fluctuaran dins

del «passadís» i tendiran a aglutinar-se al voltant dels tipus establerts a les

subhastes periòdiques. No és difícil preveure, però, que en algun moment,

en especial els dies en què no hi hagi subhastes periòdiques, els tipus d’in-

terès a curt termini podran separar-se de forma significativa dels tipus de

referència. Per a aquestes situacions, s’han definit unes operacions d’«ajusta-

ment fi» que tendiran a «recol·locar» els tipus d’interès en l’entorn adequat.

El Sistema podrà realitzar aquestes operacions d’«ajustament fi» quan

ho desitgi, sense haver d’observar cap calendari regular. No obstant això, el

compromís assolit és que, per aconseguir una descentralització efectiva de

la instrumentació, aquestes operacions s’hauran de dur a terme molt es-

poràdicament, ja que la seva execució coordinada pels onze bancs centrals

de la Unió presenta més dificultats.

Per dur a terme l’«ajustament fi», el Sistema disposarà d’un ampli

repertori de possibles transaccions: «repos», dipòsits a termini fix, «swaps»

d’euros enfront de dòlars i compravendes de valors fins al venciment. Les

entitats que realitzaran aquests tipus d’operacions amb el Sistema Europeu

de Bancs Centrals seran menys nombroses que el total d’entitats de crèdit

de la Unió, equivalent als actuals «creadors de mercat». Les transaccions es

contractaran bilateralment amb els esmentats creadors i, en el cas que es

col·loquin dipòsits a termini fix o que es realitzin «repos», es podran convo-

car les denominades «subhastes ràpides».
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Per regla general, les operacions d’«ajustament fi» seran formalitza-

des de manera descentralitzada pels onze bancs centrals de la Unió. No obs-

tant això, tal com ja s’ha assenyalat, el Banc Central Europeu es reserva el

dret d’actuar directament amb els «creadors de mercat», contractant bilate-

ralment «repos» o «swaps», sense utilitzar els serveis de les «taules d’opera-

cions» dels bancs centrals nacionals.

4.4. Les operacions estructurals

En la tasca de preparació realitzada durant els tres últims anys s’han

contemplat tot tipus de possibilitats, ja que existia una ferma decisió de pre-

parar la infraestructura perquè la capacitat d’intervenció del Sistema

pogués donar resposta a tot tipus de possibles situacions als mercats finan-

cers. Les operacions estructurals, que també es realitzen en «mercat obert»,

responen a aquest tipus d’enfocament i tracten de cobrir hipotètics riscos,

que han de ser compensats de forma permanent. Mitjançant aquestes ope-

racions es busca alterar la posició estructural del sistema bancari enfront

del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

És evident, per exemple, que les autoritats se senten més còmodes

en una situació en què el sistema bancari depèn permanentment dels actius

de caixa que els ha d’aportar el banc central, ja que posseeixen una major

capacitat d’iniciativa en la fixació immediata dels tipus d’interès. En el supò-

sit que les entitats disposin permanentment d’excedents de liquiditat que

els permetin prescindir del finançament del Sistema, s’ha previst que es

puguin emetre «certificats de dipòsits» del Banc Central Europeu que servei-

xin per retirar aquests excedents. Aquests certificats de dipòsit, molt simi-

lars als actuals certificats del Banc d’Espanya, s’emetran amb un venciment

màxim de 12 mesos, es negociaran als mercats de valors i podran col·locar-

se entre els particulars i les empreses. Una altra operació possible serà la

venda en ferm de valors.

Tal com s’ha assenyalat, aquestes intervencions no tindran una pauta
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regular i podran transcórrer llargs períodes sense que es formalitzi cap tran-

sacció. S’ha preparat, però, la infraestructura per desenvolupar-les a partir

del 1999, si el Consell de Govern ho jutja necessari.

4.5. El coeficient de caixa

L’adopció d’un coeficient de caixa ha estat una de les decisions més

debatudes, ja que en aquest punt coincidien dues tradicions molt diverses

que han dificultat el compromís.Alemanya, França, Itàlia i Espanya disposen

des de fa anys de coeficients de caixa, una eina bàsica en la gestió monetà-

ria. En canvi, el Regne Unit, Bèlgica, Suècia i Finlàndia mai no l’han utilitzat,

ja que jutjaven que no era necessari per a la instrumentació i posaven les

entitats de crèdit en una situació d’inferioritat en relació amb d’altres insti-

tucions que treballessin en una àrea no sotmesa a requeriments mínims de

liquiditat. Fruit d’aquest debat va ser el compromís que el possible establi-

ment i definició del coeficient de caixa no el realitzés l’Institut Monetari

Europeu, sinó que l’adopció d’una decisió tan polèmica quedés en mans del

Banc Central Europeu.

El Consell de Govern del Banc Central Europeu, a la reunió del 7 de

juliol de 1998, va decidir introduir un coeficient de caixa el dia 1 de gener

de 1999 i en va fixar els principals elements (passius computables, nivell,

remuneració, franquícia). Aquests elements quedaran definitivament regu-

lats al Reglament sobre el coeficient que entrarà en vigor l’1 de gener. El

Banc Central Europeu, però, ja n’ha fet públiques les principals característi-

ques.

Quedaran subjectes a requeriments mínims de liquiditat totes les

institucions de crèdit domiciliades a l’àrea de l’euro tal com apareixen defi-

nides a l’article 1 de la Primera Directiva de Coordinació Bancària; en el cas

d’Espanya, bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i establiments

financers de crèdit. La base de càlcul seran els dipòsits, valors i instruments

del mercat monetari, tal com estan expressats al marc de les estadístiques
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monetàries i bancàries de la Unió, llevat dels passius interbancaris.A més a

més, s’aplicarà un coeficient de caixa amb un nivell zero a totes les cessions

temporals d’actius i als dipòsits i valors amb un venciment superior als dos

anys.

El nivell del coeficient se situarà en un punt comprès entre l’1,5% i

el 2,5% dels components rellevants de la base de passius computables. Hi

haurà una franquícia per als primers 17 milions de pessetes en actius de

caixa. Les entitats que haguessin de mantenir actius inferiors a aquests 17

milions de pessetes (100.000 euros) en quedaran exemptes del compliment

(a Espanya, s’estima en 120 entitats de crèdit).

El Sistema remunerarà la liquiditat retinguda pel coeficient a un

tipus igual a la mitjana dels tipus d’interès fixats a les subhastes setmanals

durant el període de manteniment, que serà de trenta dies. La data de còm-

put de la base de passius seran els saldos comptables al final del mes.
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Passats 23 dies, a partir del dia 24 del mes següent, aquests passius comen-

çaran a cobrir-se amb actius de caixa durant un mes. La mitjana d’actius de

caixa d’aquest període mensual haurà de ser superior al nivell fixat per al

coeficient a l’àrea de l’euro (vegeu gràfic 4).

El Consell de Govern es va comprometre a delimitar la resta de

detalls operatius quan tingui les dades rellevants del nou esquema d’estadís-

tiques monetàries mensuals dels onze països integrats a la Unió.

4.6. Les intervencions canviàries

Tot i que, estrictament, no formin part de la instrumentació monetà-

ria, ja que s’ha decidit que l’euro fluctuï als mercats de divises, s’han d’a-

puntar unes idees sobre els criteris establerts per a les eventuals interven-

cions als mercats canviaris. Tal com s’ha assenyalat, el Tractat de la Unió

estableix que les grans definicions del règim canviari de l’euro enfront de la

resta de divises quedaran reservades per al poder executiu. Així mateix,

determina que, en el cas excepcional que es decideixi intervenir als mer-

cats de canvis, el Banc Central Europeu serà l’encarregat d’aquesta opera-

ció. Per aquest motiu, ordena que els quinze bancs centrals que en el futur

hauran de compondre l’àrea de l’euro lliuraran en conjunt 50.000 milions

de dòlars al Banc Central Europeu per a eventuals intervencions. En compli-

ment d’aquest mandat, els onze bancs que integraran la Unió el 1999 trans-

feriran només 40.000 milions de dòlars. Com en la instrumentació monetà-

ria, s’ha acordat que la decisió d’intervenir estarà en mans del Banc Central

Europeu, però la gestió pràctica de les operacions serà descentralitzada i l’e-

xecució de les compravendes de divises recaurà en els bancs centrals

nacionals.

El Banc Central Europeu ha encarregat als bancs centrals nacionals

la gestió dels 40.000 milions de dòlars cedits i controla els criteris d’inver-

sió i els riscos assumits en la seva contractació, de manera que siguin unifor-

mes en tots els països de l’àrea. Els bancs centrals nacionals conservaran la
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propietat i l’administració de la resta de reserves de divises dels Estats

membres i s’ha definit un sistema de gestió i d’informació sobre les inver-

sions perquè aquestes operacions no interfereixin en la política canviària

del Sistema Europeu de Bancs Centrals.

Cal destacar, finalment, que s’establirà un «Mecanisme d’Estabilitat

Canviària» (ERM 2) amb els quatre països que temporalment quedin fora de

la Unió, similar al mecanisme actualment existent. No s’han publicat les

bandes de fluctuació ni els compromisos d’intervenció dins i al marge de

fluctuació, però s’espera que els criteris que s’estableixin per aconseguir

l’estabilitat canviària, que vagi preparant la integració d’aquestes monedes

en l’euro, siguin molt similars als existents en l’actualitat.

5. La infraestructura de la nova política monetària

La instrumentació monetària exigeix una infraestructura complexa

de contractació d’operacions, atorgament de garanties, valoració i posada al

dia de les garanties, mobilització internacional dels valors i liquidació trans-

fronterera de l’efectiu.Al llarg d’aquest epígraf, s’apuntaran alguns dels can-

vis en la infraestructura que s’han dissenyat i se’n destacarà l’impacte sobre

les entitats espanyoles.

5.1. Les garanties

Un dels aspectes més polèmics i difícils d’acordar entre els diferents

bancs centrals de la Unió ha estat la tria, valoració i mobilització de les

garanties que hauran d’atorgar les entitats de crèdit al Sistema Europeu de

Bancs Centrals per cobrir els riscos que el Sistema assumeix en concedir la

liquiditat. Aquest aspecte sorprèn als lectors espanyols, ja que en el passat

no ha existit a Espanya una sensibilitat pública sobre aquesta qüestió. En

canvi, la tradició centreeuropea –i el Tractat de Maastricht és un reflex d’a-

questa concepció– és summament primmirada amb les garanties que ha
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d’exigir un banc central. Si es considera que durant els últims quatre anys el

Banc d’Espanya ha concedit un préstec net a les entitats de crèdit per un

import mitjà de tres bilions de pessetes, és fàcil deduir que tot el que es

relaciona amb les garanties que protegeixen aquest enorme volum de liqui-

ditat és un tema rellevant.

Atès que l’execució d’aquests fiançaments respon tant a les caracte-

rístiques dels balanços bancaris implicats com a l’interès de les autoritats

per potenciar els mercats financers en què es nodreixen, és normal la difi-

cultat a l’hora d’assolir un acord. Per exemple, és difícil entendre el desen-

volupament i la sofisticació del mercat espanyol de deute públic, en espe-

cial del mercat de «repos», si no es considera la decisió del Banc d’Espanya

d’utilitzar els «repos» de deute com a base de les operacions d’injecció i

drenatge de liquiditat.

El compromís assolit al si de l’Institut Monetari Europeu coordina la

unicitat de criteris amb una certa llibertat per a les particularitats nacionals.

S’han definit dos conjunts de garanties que responen a aquesta dualitat.

Destaquen, d’una banda, els actius integrats a l’anomenada «llista 1»,

fixada directament pel Banc Central Europeu. En aquest bloc més homoge-

ni, s’inclouen els bons i obligacions d’elevada solvència, denominats en

euros o en expressions nacionals de l’euro, com la pesseta o el franc fran-

cès, negociats en mercats organitzats i materialitzats en anotacions en

compte. Així mateix, s’integren valors de renda fixa dotats de garanties

hipotecàries addicionals. Si l’entitat de crèdit receptora del finançament no

torna la liquiditat i els valors que ha lliurat en garantia experimenten algun

menyscapte, el conjunt dels bancs centrals de la Unió afrontarà mancomu-

nadament la pèrdua.

Els valors registrats a Espanya que s’integraran a la «llista 1» són: el

deute públic anotat a la Central d’Anotacions, el deute de les comunitats

autònomes cotitzat a Barcelona i a Bilbao, els Certificats del Banc d’Espa-

nya, els «bons matador», un conjunt substantiu d’obligacions privades nego-
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ciades a la borsa i a l’AIAF, i els bons de titulització hipotecària, a més dels

valors equivalents de la resta de països de la Unió.

Hi ha, d’altra banda, un altre conjunt més heterogeni d’actius que

conformen l’anomenada «llista 2», la finalitat primordial de la qual és acollir

les peculiaritats de cada país. En efecte, cadascun dels onze bancs centrals

nacionals proposa un conjunt addicional d’actius per incloure’ls a la «llista

2»; el Banc Central Europeu, per la seva banda, ha de donar la conformitat a

les propostes per obtenir una certa uniformitat de criteris. Poden ser

accions, obligacions, crèdits o lletres de canvi d’un nivell de qualitat equiva-

lent als actius de la «llista 1», però no admesos a cotització en un mercat

organitzat o mobilitzables per camins característics d’un determinat mercat

financer.

Per exemple, en el cas espanyol, el Banc d’Espanya ha proposat la

inclusió de les accions que componen l’índex IBEX-35 que no siguin eme-

ses per entitats de crèdit. Així mateix, ha promogut l’acceptació d’obliga-

cions amb un nivell de qualitat creditícia avaluat internament pel Banc

d’Espanya. El Banc de França ha proposat al Banc Central Europeu que s’afe-

geixin els préstecs concedits a un conjunt molt ampli d’empreses del país

veí, adquirits temporalment pel Banc de França d’acord amb la Llei Dailly. El

Banc Central Alemany ha proposat incloure el seu negoci de «redescomp-

te», pel qual el Bundesbank adquireix lletres de canvi, lliurades per empre-

ses no bancàries, endossades per una entitat de crèdit i avalades per un

altre banc comercial. En suma, la «llista 2» consisteix en un conjunt hetero-

geni d’actius, específic de cadascun dels països proposants, que, en cas de

menyscapte de l’operació principal de crèdit i de la garantia que la prote-

geix, ha de ser afrontat pel banc central proposant, el qual compensaria per

les pèrdues registrades al banc central acceptant del col·lateral.

El Banc Central Europeu i els bancs nacionals han publicat totes
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dues llistes mitjançant les agències internacionals d’informació i les xarxes

informàtiques disponibles a cadascun dels mercats financers. Així mateix,

mantindran al dia, sistemàticament, la informació que contenen les llistes,

de manera que les entitats de crèdit podran conèixer amb seguretat el

«paper» que poden utilitzar per protegir les seves operacions.

5.2. Valoració del préstec i de les garanties 

Es controlaran els riscos implícits en la presa de les garanties, es

valorarà el préstec i els col·laterals i es revisarà diàriament la valoració, de

manera que, en tot moment, el Sistema quedi cobert de possibles menys-

captes. Per aconseguir-ho, s’ha establert un procediment de marges que

coordina tres peces.

S’aplicarà, d’una banda, un marge inicial a la liquiditat concedida a

les entitats, creixent a mesura que augmenti el termini de venciment del

finançament. En aquest sentit, el marge del préstec a un dia és inferior al

marge del finançament proporcionat a les subhastes regulars.Aquest marge

inicial és un percentatge que incrementa l’import que cal cobrir amb garan-

ties. Per exemple, si el Sistema lliura en una subhasta periòdica 100 milions

d’euros a una entitat de crèdit, exigirà a l’entitat que aporti garanties per

cobrir un total de 102 milions d’euros.

La segona peça consisteix en una retallada en la cotització dels

valors aportats.Aquesta retallada, així mateix, és creixent a mesura que aug-

menta la vida dels valors. Per exemple, si una entitat aporta obligacions de

l’Estat a 10 anys que cotitzen al 100%, el Sistema prendrà aquests valors ava-

luant-ne la cotització al 97%; en canvi, si el Sistema rep lletres del Tresor a 6

mesos, les valorarà per la cotització al mercat i aplicarà una retallada nul·la.

La tercera peça que forma l’esquema de control de riscos és la liqui-

dació diària de pèrdues i guanys (o «margin call» en argot anglosaxó), que

permet ajustar diàriament el valor de les garanties vinculades a la cotització

dels mercats. El Banc d’Espanya efectuarà diàriament aquestes actualitza-
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cions; abonarà el compte de tresoreria de les entitats, si el valor de les

garanties dipositades supera el finançament net atorgat, i carregarà el comp-

te quan la cotització al mercat corresponent redueixi el valor dels actius en

relació amb els fons concedits. Per evitar liquidacions diàries d’escàs contin-

gut econòmic, s’han definit uns «rangs de tolerància» que permetran que

només es carreguin i s’abonin imports superiors a una certa quantia.

A l’octubre o al novembre de 1998, el Sistema Europeu de Bancs

Centrals farà públics els marges que aplicarà, de manera que les entitats de

crèdit puguin conèixer en tot moment els detalls de les operacions de

fiançament.

5.3. La formalització de les operacions

L’execució de les operacions de préstec i la constitució de garanties

respondran, també, a la cultura heretada dels diferents mercats financers.

El sistema Europeu de Bancs Centrals realitzarà operacions «dobles»

(repos o simultànies) i operacions de préstec amb garantia de valors. Uns

països han optat per utilitzar només operacions «dobles»; uns altres, seguint

les seves tradicions, utilitzaran pòlisses de pignoració que acolliran un con-

junt d’actius destinats genèricament a protegir la liquiditat atorgada pels

respectius bancs centrals. Uns altres, en canvi, admetran els dos sistemes. El

Banc d’Espanya, per exemple, admetrà els dos sistemes i instrumentarà les

operacions de mercat obert que realitzi amb el sistema bancari mitjançant

compravendes dobles de valors anotats i préstecs garantits amb la pòlissa

de pignoració de valors.

En els dos mecanismes s’estan duent a terme reformes per obtenir-

ne un funcionament més àgil i menys costós i per normalitzar l’operativa

desenvolupada pels diferents bancs centrals. Amb aquesta finalitat, el Banc

d’Espanya està elaborant unes condicions generals de contractació que, a
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més de contemplar la liquidació diària de pèrdues i guanys assenyalada a l’a-

partat anterior, inclourà un possible venciment anticipat de l’operació en

un supòsit concursal i una liquidació per «diferències» en relació amb el seu

preu efectiu al mercat secundari. S’està estudiant, també, la possible instru-

mentació de la pòlissa de pignoració de valors sense intervenció de fedatari

públic, per igualar l’operativa espanyola a la de la resta de l’àrea.

5.4. La mobilització internacional de garanties

Els valors integrats a les «llistes 1 i 2» es podran utilitzar a qualsevol

país de l’àrea, independentment de la nacionalitat de l’emissor i de la loca-

lització de la Central Dipositària en què estiguin anotats. En conseqüència,

el Banc d’Espanya acceptarà valors espanyols i de la resta de la Unió

Europea i, simètricament, els altres deu bancs centrals acceptaran valors

dipositats a la Central d’Anotacions de Deute Públic o a la resta de Serveis

de Compensació i Liquidació de Valors de l’Estat espanyol.

Per poder dur a terme aquesta mobilització transfronterera de les

garanties s’ha dissenyat un esquema anomenat de «corresponsalia», pel qual

el banc central on estigui situada la Central Dipositària en què s’hagin ano-

tat els valors els rebrà en nom i representació de la resta de bancs centrals

de la Unió. Per exemple, el Banc d’Espanya, per compte del Banc d’Holanda,

rebrà a la Central d’Anotacions el deute del Tresor espanyol que una entitat

holandesa vulgui lliurar al Banc Nacional d’Holanda com a col·lateral del

préstec sol·licitat a la subhasta setmanal. Simètricament, el Bundesbank

acceptarà, en nom i per compte del Banc d’Espanya, els «bund» alemanys

que una entitat de crèdit espanyola desitgi lliurar al Banc d’Espanya per pro-

tegir una petició de fons a la subhasta regular de liquiditat.

Aquest esquema de «corresponsalia» per mobilitzar les garanties al

llarg de la Unió és provisional, mentre es consoliden els enllaços directes

permanents entre les Centrals Dipositàries, sense intervenció dels bancs

centrals.Aquest mecanisme, que s’està desenvolupant en l’actualitat, vincu-
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larà els Serveis de Compensació i Liquidació de Valors comunitaris i

l’Euroclear i Cedel amb una xarxa d’enllaços informàtics que permetrà

transferir valors d’un mercat europeu a un altre i anotar la propietat a la

Central Dipositària de l’inversor. Per exemple, un inversor italià anotarà els

valors espanyols en «Monte Titoli» o, simètricament, un banc espanyol regis-

trarà deute del Tresor francès a la Central d’Anotacions espanyola. Situats

així els valors, el banc central nacional operarà únicament amb les Centrals

Dipositàries localitzades a la seva demarcació.

S’espera que aquests enllaços comencin a funcionar el 1999. En una

primera etapa, admetran transferències de valors lliures de pagament.Amb

posterioritat, permetran l’anotació de compravendes amb la corresponent

liquidació d’efectius per mitjà del sistema «Target».

5.5. Els sistemes de pagaments

La nova política monetària ha estimulat, finalment, una reforma dels

sistemes de pagaments que proporcionaran la infraestructura per a l’execu-

ció de les operacions i per a la posterior transmissió dels actius de caixa als

mercats monetaris de la Unió. S’ha creat el sistema «Target», que és un

esquema de realització de transferències en euros entre els comptes de les

entitats de crèdit als bancs centrals, anotant-les en ferm, una a una, en el

moment de la seva transmissió.Aquest sistema s’ha basat en la transforma-

ció dels procediments preexistents a nivell nacional: en el nostre cas, el

Servei Telefònic del Mercat de Diners.

El Servei Telefònic s’ha revisat i, des del mes de maig de 1997, si hi

ha saldo al compte de tresoreria o si l’entitat disposa de garanties suficients

a la pòlissa de pignoració, s’executaran en ferm les ordres cursades al llarg

de la sessió, i no al tancament, com es fa des del 1976. Una vegada carregat

en ferm el compte, si l’ordre és a favor d’una entitat de crèdit estrangera, es

transmet al seu banc central corresponent per abonar-la en compte.Aquests

intercanvis de transferències en euros seran efectius a partir del dia 1 de
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gener de 1999 i es realitzaran per mitjà d’un mecanisme d’enllaç, o «In-

terlinking», que servirà per transmetre els missatges i liquidar les ordres de

pagament.Així, doncs, les entitats de crèdit espanyoles transferiran euros, en

ferm i en temps real, a d’altres bancs comercials situats en una altra plaça

europea i rebran pagaments en euros per abonar al seu compte de tresore-

ria, procedents de qualsevol entitat de crèdit de la Unió. El sistema «Target»

permetrà un arbitratge tècnicament segur de tipus d’interès entre els dife-

rents mercats monetaris nacionals i crearà les condicions perquè sorgeixi el

futur mercat monetari europeu.

Els bancs centrals van acordar, el 1995, reformar les cambres de

compensació de grans pagaments existents a Europa, de manera que com-

plissin uns criteris molt exigents de qualitat i de seguretat en la formalitza-

ció de les transferències d’efectiu (els estàndards Lamfalussy). Arran d’a-

questa decisió, el Servei Espanyol de Pagaments Interbancaris de la Cambra

de Compensació de Madrid compleix aquestes especificacions des de l’es-

tiu de 1997 i liquida a diari aproximadament 7 bilions de pessetes en ordres

de pagament destinades a l’exterior o procedents de l’exterior, que servei-

xen per saldar les operacions borsàries i de deute públic que realitzen als

nostres mercats les institucions financeres no residents.

6. La introducció de l’euro

La peça clau de la nova política monetària que naixerà l’1 de gener

de 1999 és la nova moneda: l’euro. La gestió monetària del Sistema Europeu

de Bancs Centrals estarà dirigida a aconseguir la fortalesa d’aquesta divisa i

a mantenir l’estabilitat dels preus.Aquest epígraf tractarà de descriure breu-

ment el naixement efectiu de la nova moneda, tal com està previst a l’estiu

del 1998, quan encara queden pendents alguns punts de la definició del

procés.

A la cimera de Caps d’Estats i de Govern comunitaris celebrada a

Madrid el desembre de 1995, es va definir l’horitzó d’introducció de l’euro i
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la «redenominació» de les economies de la Unió a la nova divisa. El procés

s’iniciarà el dia 1 de gener de 1999 i culminarà l’1 de juliol del 2002 amb la

retirada dels bitllets denominats en les antigues divises i amb la circulació

de l’euro amb ple poder deslliurador.

La introducció de la nova moneda començarà el primer dia de

gener de 1999, quan el Sistema Europeu de Bancs Centrals canviï els comp-

tes a euros i iniciï la instrumentació de la nova política monetària unifica-

da.Aquest dia, el Banc d’Espanya canviarà a euros els comptes de tresoreria

de les entitats de crèdit que serveixen per instrumentar la política monetà-

ria i per liquidar els sistemes de pagaments de la nació. Aquests comptes

seran plenament operatius en la nova moneda el 4 de gener, primer dia

laborable de l’any.

L’inici de la política monetària en euros ocasionarà un important

flux d’apunts als comptes, crearà actius de caixa i suscitarà noves opera-

cions en euros entre les entitats de crèdit. El mercat de dipòsits interbanca-

ris passarà a negociar-se en la nova moneda. El Banc d’Espanya transformarà

a euros els saldos vius dels dipòsits interbancaris contractats en pessetes

abans de l’1 de gener i registrats al Servei Telefònic i liquidarà les amortitza-

cions d’aquestes operacions en la nova moneda.

La nova política monetària i la conversió a l’euro del mercat inter-

bancari de dipòsits «arrossegaran» immediatament el mercat de «fras»,

«swaps» de tipus d’interès i altres «derivats» que utilitzen els dipòsits inter-

bancaris com «actiu subjacent».

El dia 1 de gener, així mateix, el Banc d’Espanya transformarà a euro

tot el deute viu registrat a la Central d’Anotacions de deute públic. El Banc

«redenominarà» els comptes de les entitats financeres, membres del mercat,

les quals, al seu torn, «redenominaran» els saldos anotats a nom dels seus

clients en els comptes de «tercers», en un procés que no produirà apunts

d’efectiu, ja que els «pics» resultants de la conversió, a favor o en contra dels

diferents inversors, no superaran de mitjana una pesseta.
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La sobtada transformació a l’euro del mercat de deute i dels mer-

cats interbancaris generarà un afecte d’«arrossegament» sobre els mercats

financers a l’engròs, com les borses de valors, els mercats de futurs, etc.,

que tendiran a utilitzar la nova moneda en les transaccions entre especia-

listes.

Els sistemes interbancaris de pagaments, la Cambra de Compensació

de Madrid i les liquidacions dels mercats borsaris i de valors seran també

transformats a euros durant el primer cap de setmana de l’any. Els comptes

de les administracions públiques al Banc d’Espanya, seran, també, bescanvia-

des a la nova moneda en aquesta data. No obstant això, el sector públic, en

les relacions amb els particulars i amb les empreses, continuarà utilitzant

durant un període prolongat les dues denominacions, euros i pessetes. El

Banc d’Espanya acceptarà els dos tipus d’ordres de pagament, tot i que

materialment els assentaments als comptes del sector públic es realitzaran

en la nova moneda.

Els bitllets del Banc d’Espanya i les monedes denominades en pesse-

tes continuaran circulant i tenint ple poder deslliurador fins al 30 de juny

de l’any 2002. A partir de l’1 de gener de 1999, la Fàbrica Nacional de

Moneda i Timbre començarà la fabricació dels nous bitllets i monedes, amb

el format i el disseny adoptat pel Banc Central Europeu, i els custodiarà sen-

se posar-los en circulació. Durant el període de tres anys i mig que dura

aquesta fase, el sistema bancari dels onze Estats de la Unió adquirirà els bit-

llets nacionals, emesos per un altre banc central diferent del país de referèn-

cia, als canvis fixos i irrevocables establerts.

A partir de l’1 de gener de l’any 2002, s’iniciarà la posada en circula-

ció dels nous bitllets i monedes en euros emmagatzemats a les caixes fortes

i la retirada de les emissions antigues. Durant els sis mesos que van fins al

30 de juny, el sistema bancari recollirà els antics bitllets i monedes, lliurarà

els nous i traslladarà els vells al Banc d’Espanya per a la seva destrucció.A

partir de l’1 de juliol de l’any 2002, deixaran de circular els bitllets denomi-
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nats en pessetes i no es podrà emetre cap ordre de pagament ni mantenir

comptes oberts en pessetes en una institució financera. El Banc d’Espanya

continuarà bescanviant els bitllets que li presentin a les «finestretes» durant

un període de temps superior.

Durant aquest període transitori de tres anys i mig, al negoci del sis-

tema bancari amb la clientela privada dominarà el principi de llibertat de

contractació. No obstant això, sembla probable que es generalitzarà amb

relativa rapidesa l’obertura i l’ús de comptes corrents i de comptes de dipò-

sits en euros. En canvi, en l’àmbit de les operacions de crèdit es poden dis-

tingir dos entorns. El crèdit al consum i el crèdit empresarial, amb venci-

ments curts, tendiran a transformar-se en euros amb relativa rapidesa. En

canvi, el crèdit hipotecari, amb períodes de vida molt més dilatats, tendirà a

«redenominar-se» a principis de l’any 2002.

En conclusió, la conversió de la pesseta a l’euro serà un procés que

materialment durarà tres anys i mig. La transformació arrencarà l’1 de gener

de 1999 amb la «redenominació» dels comptes de tresoreria de les entitats

de crèdit al Banc d’Espanya i amb la instrumentació de la nova política

monetària.Aquest canvi arrossegarà immediatament els mercats monetaris i

de deute públic en els primers dies de l’any. La resta de mercats de valors i

els mercats financers en general registraran probablement una conversió

ràpida, però no tan accelerada. Més lenta serà la introducció de la nova

moneda en les operacions del sector públic i dels particulars, que realitzaran

la transformació al llarg dels tres anys següents. En qualsevol cas, l’1 de

gener del 2002 hauran de «redenominar-se» tots els saldos vius i totes les

noves operacions del sistema bancari amb la seva clientela i s’iniciarà la

recollida accelerada dels bitllets i monedes de pesseta en circulació.Aquesta

retirada d’efectiu en mans del públic s’haurà d’acabar, com a molt tard, l’1

de juliol del 2002, quan només quedarà l’euro com a moneda de curs legal.

7. L’enllaç entre les dues polítiques monetàries
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Als epígrafs anteriors s’ha descrit de forma esquemàtica la instru-

mentació de la nova política monetària i la transformació a la nova moneda.

Òbviament, els processos d’enllaç entre els dos esquemes operatius no

estan totalment perfilats i, en aquest moment, octubre del 1998, encara s’es-

tan debatent els possibles ajustaments al si del Banc Central Europeu. En

conseqüència, en aquest apartat s’oferiran unes pautes provisionals dels cri-

teris que inspiraran l’enllaç entre la instrumentació de l’antiga política

monetària i el naixement de la nova.

Cal avançar que el Banc d’Espanya ha fet passos rellevants d’apropa-

ment a la nova instrumentació. Els sistemes de pagaments s’han reformat al

llarg dels anys 1996, 1997 i 1998 i són ja plenament compatibles amb el sis-

tema «Target» i amb els criteris adoptats de reforma de les cambres de com-

pensació. Així mateix, durant el primer semestre del 1998, ha establert les

facilitats permanents de crèdit i de dipòsit. Des de l’abril de 1997, el Banc

d’Espanya està acceptant garanties privades en les operacions de préstec,

ha iniciat els repos amb renda fixa cotitzada a la Borsa de Barcelona i el 23

d’octubre de 1998 començaran les compravendes «dobles» de títols nego-

ciats al mercat de l’AIAF.

Els canvis més rellevants en la instrumentació precisen una transfor-

mació prèvia del coeficient de caixa. Ja s’ha aprovat una modificació per als

dos últims mesos de l’any que permetrà a les entitats de crèdit complir el

coeficient mensualment, amb uns procediments molt similars als aprovats

pel Banc Central Europeu.Això permetria canviar la cadència de les subhas-

tes de liquiditat i establir un sistema de subhastes setmanals amb venciment

a 14 dies.

Al novembre de 1998, tal com ja s’ha anunciat al sistema bancari, s’a-

llargaran els horaris dels sistemes de liquidació dels mercats monetaris fins

a les sis de la tarda per adequar-los als criteris aprovats pel Banc Central

Europeu.Així mateix, s’iniciarà un procediment de valoració i de posada al

dia de les garanties compatible amb l’aprovat per a l’àrea de l’euro. Per aca-

bar, a mitjan desembre, s’ajustarà l’horari d’obertura dels sistemes de liqui-
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dació i dels mercats interbancaris i s’iniciarà la sessió a les set del matí, de

manera que el rang horari sigui plenament consistent amb el que prevaldrà

a la Unió.

Totes aquestes transformacions situaran el sistema bancari espanyol

en una còmoda posició d’enllaç amb les pràctiques operatives del Sistema

Europeu de Bancs Centrals. No obstant això, a ningú no se li escapa que el

procés d’ajustament inevitablement generarà friccions que caldrà pal·liar en

la mesura que es pugui.

A partir del dia 1 de gener, el Consell de Govern del Banc Central

Europeu decidirà les pautes de la gestió monetària, definirà els tipus d’in-

terès de les facilitats permanents i resoldrà les subhastes regulars. En princi-

pi, s’estima que probablement les dues primeres subhastes setmanals es rea-

litzaran els dies 6 i 13 de gener de 1999. S’espera que en aquestes dates ven-

cin dues subhastes setmanals que probablement haurà realitzat el Banc

d’Espanya durant els deu últims dies del mes de desembre de 1998, de

manera que es permeti un enllaç adequat entre venciments i renovacions

per poder menar la liquiditat.

El coeficient de caixa corresponent al 1999 es complirà utilitzant els

passius computables del dia 30 de desembre de 1998 i es cobrirà amb els

actius del mes de gener i dels 23 primers dies del mes de febrer. De llavors

ençà, el nou sistema adquirirà plena regularitat i es cobriran els passius del

dia 31 de gener amb els actius de caixa mitjans dels dies que van des del 24

de febrer al 23 de març de 1999, i així successivament.

En conclusió, tot i que aquests criteris encara no són definitius,

poden servir per destacar les idees dominants en els acords que s’estan per-

filant al si del Banc Central Europeu, que busquen un enllaç tan harmoniós

com es pugui entre les pràctiques monetàries velles i les noves, de manera

que els mercats registrin una transició relativament assossegada.
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8. Resum i conclusions

El dia 1 de gener de 1999, els ciutadans espanyols començaran a

conviure amb l’euro i el Sistema Europeu de Bancs Centrals iniciarà la seva

singladura efectiva gestionant la política monetària. El Banc d’Espanya, que

forma part del Sistema, durà a terme les tasques de «redenominació» i ins-

trumentarà les intervencions monetàries amb la nova moneda, carregant i

abonant els comptes de les entitats de crèdit d’acord amb les directrius del

Banc Central Europeu.

Per arribar a aquesta situació, que es farà efectiva en un termini

molt breu, s’ha desenvolupat un procés laboriós de negociació, d’adopció

de criteris comuns i de transformació de pràctiques operatives i infraes-

tructures informàtiques, que s’ha descrit a les pàgines anteriors. S’ha creat

un nou sistema de bancs centrals, s’han consensuat les característiques

estratègiques i operatives de la nova política monetària, s’han acordat els

processos de «redenominació» a la nova moneda i, en general, s’ha establert

una xarxa d’acords i de compromisos que servirà per iniciar la nova etapa

de manera no excessivament traumàtica. Queden encara alguns aspectes

per concretar i aquestes pàgines contenen, com ja s’ha assenyalat, molts

elements de provisionalitat. Així i tot, cal afegir que les línies mestres del

procés ja estan acordades.

Independentment dels aspectes tècnics, més o menys nous, que

s’han descrit en els apartats anteriors, la nova política estarà inspirada en un

criteri d’austeritat que dominarà l’orientació monetària. L’euro passarà a ser

una de les principals divises cotitzades als mercats mundials i fluctuarà lliu-

rement enfront del dòlar i el ien, i aquesta autonomia donarà graus addicio-

nals de llibertat a les autoritats monetàries en els propers anys.

La instrumentació mantindrà moltes línies de continuïtat amb la ges-

tió monetària que ha desenvolupat el Banc d’Espanya en els últims anys, ja

que estarà basada fonamentalment en operacions de mercat obert resoltes

mitjançant subhastes públiques de caràcter periòdic. L’element més nou és
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l’establiment de les «facilitats permanents», que generaran un «passadís» de

tipus d’interès dins del qual intervindrà el Sistema Europeu de Bancs

Centrals. No obstant això, a la pràctica, el Banc d’Espanya, per mitjà de les

operacions diàries de drenatge o d’injecció de liquiditat, ja ha estat determi-

nant un rang equivalent de variació de tipus d’interès.

La formalització de les garanties, la reforma dels sistemes de paga-

ments i la «redenominació» a l’euro dels mercats financers seran, sens dub-

te, els aspectes que més impacte immediat generaran en el funcionament

de les tresoreries i dels departaments de capitals de les entitats de crèdit.

No obstant això, la política desenvolupada pel Banc d’Espanya durant els

últims tres anys ha introduït els canvis més rellevants als nostres mercats

financers, de manera que es pot esperar un enllaç relativament harmoniós

amb la nova situació. Malgrat tot, la transformació és de tal envergadura que

inevitablement provocarà pertorbacions i impactes complexos i difícils de

preveure.

La integració dels mercats financers espanyols en un àmbit molt més

ampli i competitiu representarà un repte important per als agents econò-

mics, amb conseqüències importants en les línies de negoci de les entitats

de crèdit. Es pot afirmar, però, que tots els processos d’integració en què

Espanya ha participat fins ara han donat un resultat final reeixit i cal esperar

que la transformació descrita en aquestes pàgines tingui unes conseqüèn-

cies similars.
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Resum

Aquest estudi, concebut com una actualització del realitzat per

McCauley i White (1997), sosté que la introducció de l’euro estimularà el

creixement d’un mercat europeu de renda fixa més gran i líquid. La mone-

da única crearà immediatament una única corba de tipus d’interès del sec-

tor privat i podria conduir també a un mercat de deute públic més integrat.

Es pot esperar que la liquiditat dels instruments de deute privat a Europa

rivalitzi amb la liquiditat dels seus equivalents en dòlars. La qüestió sobre el

grau en què els mercats de renda fixa privada es faran més líquids com a

resposta a l’estímul de la moneda única és objecte de debat, amb l’actuació
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de forces centrífugues i centrípetes. Una condició necessària per a la major

integració és la convergència en polítiques de gestió de deute i, en aquest

sentit, la decisió de redenominar els saldos vius al gener de 1999 es pot

entendre com un primer pas fonamental. És presumible que, com a resposta

a un mercat més ampli, amb més profunditat i liquiditat, les empreses euro-

pees desplaçaran el seu finançament dels bancs cap a un mercat de renda

fixa marcat per una competència més forta entre les entitats asseguradores.

En concret, les entitats europees compradores de bons, privades dels bons

en lliures i pessetes d’alt rendiment, probablement acceptaran obligacions

d’empreses europees amb menor qualificació creditícia, de manera que flo-

reixi un mercat de bons escombraries a Europa.A més a més, es pot esperar

que el desenvolupament d’un ampli mercat monetari de l’euro desplaci el

deute de tipus variable de les principals empreses des del sistema bancari

cap al mercat de pagarés d’empresa. Un mercat de renda fixa en euros

ampli, profund i líquid probablement atraurà una major inversió internacio-

nal i més emissions en aquesta moneda, la qual cosa implicarà un paper

més important de l’euro al sistema financer internacional.

1. Introducció

Molts analistes dels efectes de l’euro als mercats europeus de renda

fixa accepten que la integració del mercat de renda fixa privada en l’euro

podria realitzar-se ràpidament. No obstant això, sovint s’afirma que el mer-

cat de deute públic en euros probablement romandria fragmentat, amb

importants primes de risc creditici persistents i variables que distingirien

els bons d’un emissor dels d’un altre. El que ve tot seguit concorda parcial-

ment amb cadascuna de les propostes, però en part també en discrepa. La

denominació de crèdits privats en euros s’hauria de beneficiar (i gairebé ja

ho fa) d’una corba de tipus d’interès de referència comuna i, per tant, d’una

intensa competència entre les entitats asseguradores de noves emissions. En

la fixació dels preus del deute públic, les perspectives d’integració de la

negociació dels bons dels governs més solvents són més importants del que
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generalment s’accepta. Estratègies d’inversió basades en índexs podrien

contribuir a la integració del mercat europeu de renda fixa. Al mateix

temps, l’euro podria intensificar les diferències de qualificació creditícia en

el conjunt de països que participen en la Unió Monetària.

Després de tractar els costos a curt termini de la transició a l’euro,

realitzem una valoració dels efectes probables de l’euro als mercats euro-

peus de renda fixa, de la qual es poden desprendre algunes implicacions.

Un mercat de renda fixa completament integrat requerirà un llarg procés

de canvis legals, de regulació i comportament que donin llibertat als inver-

sors institucionals per invertir a tota la zona euro.Atesa aquesta integració,

una implicació interna a la zona euro és la probable alteració del càlcul de

costos i beneficis de l’emissió de bons per part de les empreses europees,

inclinant la balança en contra dels crèdits dels bancs i a favor del mercat de

renda fixa. Des d’una perspectiva internacional, un mercat de renda fixa

més profund i amb més liquiditat podria fer que els gestors d’actius i de

passius internacionals augmentessin el percentatge de valors denominats

en euros a les seves carteres en relació amb la suma dels percentatges deno-

minats en les monedes integrants de l’euro.

2. Els costos de la transició a la Unió Monetària

La transició a la Unió Monetària afronta els agents dels mercats de

valors amb costos directes que s’han fet més grans a mesura que l’esdeveni-

ment s’apropava. Fa poc més d’un any, els creadors de mercat dels mercats

europeus de valors van informar que els costos directes de la transició a la

moneda única serien força moderats. Un estudi encarregat per la Inter-

national Securities Market Association, basat en una enquesta dirigida a més

de 1.000 agents del mercat, va establir una escala entre els 110.000 ecus i

els 8 milions d’ecus per empresa.(1) Això representava una mitjana d’un

0,058% del total dels costos d’explotació de les institucions financeres, una
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fracció mínima en comparació amb les estimacions fetes per alguns bancs

(algunes de les quals podrien incloure els costos de conversió d’aquestes

societats de valors).També algunes empreses, «com alguns grans intermedia-

ris», van fer una previsió d’una pèrdua d’ocupació d’un 15-25%, tot i que

d’altres, «especialment importants bancs d’inversions», no van anticipar una

reducció de les plantilles.Amb la proximitat del 1999, però, els negociants

de valors s’han trobat amb un increment del treball que cal realitzar i, sens

dubte, els costos també han pujat.

A més a més, els negociants de swaps s’enfronten al risc que les con-

trapartides dels contractes de swap al·leguin que no poden complir (amb

pèrdues) els contractes de swap a causa de la desaparició de la moneda

rellevant. Una de les estimacions ha estat que un 14-15% dels contractes de

swap s’estenen més enllà del 1999 i que «havien de ser més precisos en

relació amb la conversió a l’euro».(2) Els serveis jurídics de les societats de

valors a Europa han estat treballant conjuntament amb Brussel·les per asse-

gurar la continuïtat dels contractes, però es plantegen preguntes sobre la

possible reacció dels tribunals de l’Estat de Nova York en aquests casos.Al

maig de 1998, la International Swaps and Derivatives Association va publi-

car un protocol UEM modificant els contractes de referència entre les

empreses que acceptessin el protocol. En suma, els costos totals per a la

transició als mercats de renda fixa semblaven modestos en un principi, però

s’han incrementat amb el temps.

3. L’euro i els mercats monetaris i de renda fixa
del sector privat

L’euro crearà una única corba de tipus d’interès del sector privat a

tota la zona euro, de manera que l’àmbit de competència entre les entitats

asseguradores de les col·locacions s’ampliarà i les emissions tindran uns

preus millors.
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3.1. La corba de tipus d’interès en euros del sector
privat

Es pot esperar una única corba de tipus d’interès de referència que

va des del tipus a un dia, que estaria molt afectat per les operacions repo

del Banc Central Europeu (BCE), fins als tipus interbancaris amb venci-

ments des d’una setmana a un o dos anys. Les transaccions que avui en dia

es fan en diferents monedes es faran totes en euros, i les transaccions tin-

dran lloc en un mercat més ampli amb una àmplia gamma de contrapar-

tides.

La qüestió sobre si els tipus d’interès de referència per al mercat

monetari de l’euro es determinaran al mercat intern o a l’extern és encara

una pregunta sense resposta. El contendent intern, anomenat EURIBOR,

serà recollit a partir d’un grup de 57 bancs de tots els països de la zona de

l’euro i serà la base dels contractes negociats al MATIF a París i DTB a

Frankfurt; així mateix, el contendent extern, euro-LIBOR, serà recollit a par-

tir de 16 bancs a Londres (per la British Banker’s Association) i serà la base

dels contractes d’opcions i futurs negociats al LIFFE a Londres i, per apostar

segur, també al DTB a Frankfurt.

Així i tot, no és clar quin tipus d’interès de referència dominarà al

mercat, ja que el BCE ha decidit que no utilitzarà actius de caixa obligatoris

no remunerats com a instrument de política monetària.Actualment, els con-

tractes de futurs en francs francesos es basen en el PIBOR, els tipus de

París, mentre que els contractes de més volum de negociació en marcs ale-

manys (i dòlars nord-americans) es basen en els tipus de Londres, més que

en els tipus de Frankfurt (o de Nova York), a causa del coeficient de caixa

obligatori fixat a Frankfurt (i antigament a Nova York). En cas de no existir

un coeficient de caixa, primes d’assegurances de dipòsit o recàrrecs simi-

lars, la tria sobre l’obtenció dels tipus a partir d’un determinat grup de

bancs situats a París, Frankfurt,Amsterdam, etc., per una banda, o a Londres,

per l’altra, en circumstàncies normals no serà significativa pel que fa als
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tipus d’interès obtinguts.(3) Més aviat, seria la identitat dels bancs integrants

del grup el que marcaria la diferència (tal com ens ho ha recordat recent-

ment la prima de risc del Japó). És a dir, un banc podria pagar, ocasional-

ment o fins i tot de manera regular, una prima per damunt de la mitjana del

tipus d’interès interbancari ofert pels bancs de primera fila, però aquesta

prima de risc dependrà més del perfil de risc del banc que de la seva loca-

lització. En aquest sentit, el nombre inferior de bancs integrants del grup

del LIBOR en comparació amb el grup de l’EURIBOR podria tenir, en conse-

qüència, un millor tipus per sistema, que podria tendir a restar transaccions

del contracte rival. A més a més, l’augment del volum de les negociacions al

LIBOR en marcs alemanys en comparació amb el PIBOR situa amb diferèn-

cia el primer al capdavant (amb 3,9 milions de contractes negociats al maig

de 1998 a Londres en comparació amb els 0,4 milions a París).(4) En qualse-

vol cas, una única corba de tipus d’interès al mercat monetari privat és en

perspectiva, i la decisió del BCE de pagar un tipus d’interès de mercat per

als actius de caixa ha donat la sortida a la carrera entre els tipus interns i

externs, tot i que en aquests moments els tipus externs van al capdavant.

Es prenguin com a referència els tipus interns o els externs, el mer-

cat monetari de l’euro probablement serà un mercat molt líquid des del

principi. Per liquiditat s’entén la capacitat de fer grans transaccions amb

rapidesa sense moure el mercat en contra d’un mateix. Resulta difícil mesu-

rar aquest concepte, però algunes mesures de les transaccions, com les for-

quilles de demanda/oferta i els volums de negociació, probablement indi-

quen millor la liquiditat que el volum d’actius subjacents. El quadre 1 mos-

tra transaccions de derivats sobre instruments del mercat monetari del sec-
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(3) El London International Financial Futures and Options Exchange va anunciar al març de 1996 que els contractes
d’eurodivises del mes de març de 1999 per al marc alemany, la lliura esterlina i la lira italiana en permetrien la liquidació
en euros si aquestes monedes estan vinculades irrevocablement a l’euro tres setmanes abans del venciment del
contracte (vegeu «EMU: LIFFE’s response», LIFFE Market Monitor, núm. 7, 3 d’abril de 1996). Els tipus de l’euro serien
obtinguts per la British Banker’s Association a Londres, segons Gregorio (1996, p.5). De manera similar, el MATIF a
l’article 12 del reglament per als contractes de futurs PIBOR a tres mesos ha previst la substitució del franc francès per
l’euro (vegeu Scobie (1997), p. 65).Aquestes decisions anticipen ja un mercat en què els principals agents de la zona
euro serien capaços de finançar-se i de gestionar la seva exposició al risc de tipus d’interès en euros, en tipus
determinats a nivell de la zona.
(4) D’acord amb l’International Report de la Futures Industry Association, maig 1998.
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Quadre 1

VOLUM DE TRANSACCIONS DE DERIVATS SOBRE ACTIUS DEL MERCAT
MONETARI DEL SECTOR PRIVAT EN DÒLARS, IENS I EUROS
Bilions de dòlars dels EUA

1995 1996 1997

Dòlar dels EUA
Futurs sobre eurodòlars (CME, SIMEX) 104,1 97,1 107,2
Fons federals (CBOT) 3,2 3,0 4,6
Contractes a termini de tipus d’interès (1) 4,7 n.d. n.d.
Opcions sobre eurodòlars (CME, SIMEX) 22,4 22,2 29,6

Ien japonès
Futurs sobre euroiens (TIFFE, SIMEX) 45,5 34,5 29,9
Contractes a termini de tipus d’interès (1) 2,5 n.d. n.d.
Opcions sobre euroiens (TIFFE, SIMEX) 0,5 0,7 0,9

Total en marcs alemanys, francs francesos, lires italianes i pessetes
Futurs sobre euromarcs / francs / lires / pessetes 36,4 43,4 48,2
Contractes a termini de tipus d’interès 5,2 n.d. n.d.
Opcions sobre euromarcs / francs / lires / pessetes 7,2 7,1 6,5

Marc alemany
Futurs sobre euromarcs (LIFFE) 18,0 24,1 25,3
Contractes a termini de tipus d’interès (1) 2,2 n.d. n.d.
Opcions sobre euromarcs (LIFFE) 2,4 3,3 2,4

Franc francès
Contractes PIBOR(2) (MATIF) 15,5 13,8 12,3
Contractes a termini de tipus d’interès 2,6 (3) n.d. n.d.
Opcions PIBOR (MATIF) 4,6 3,0 2,4

Lira italiana
Futurs sobre eurolires (LIFFE) 2,5 4,5 8,9
Contractes a termini de tipus d’interès 0,5 (3) n.d. n.d.
Opcions sobre eurolires (LIFFE) 0,1 0,6 1,4

Pessetes
Futurs sobre Mibor a 3 mesos (MEFF) 0,5 1,0 1,7
Contractes a termini de tipus d’interès (1)

Opcions sobre Mibor a 3 mesos (MEFF) 0,1 0,2 0,3

Nota: Els imports en iens japonesos, marcs alemanys, francs francesos i lires italianes han estat convertits mitjançant els
tipus de canvi mitjans anuals.
(1) Estimat com la mitjana diària del volum de transaccions al mes d’abril multiplicat per 255.
(2) Tipus d’interès de l’oferta dels dipòsits interbancaris de París.
(3) Estimat com el volum de contractes a termini de tipus d’interès (FRA) en marcs alemanys multiplicat pel quocient
entre el volum negociat dels FRA a París o Milà i el corresponent a Frankfurt.
Fonts:Chicago Board of Trade (CBOT),Chicago Mercantile Exchange (CME),London International Financial Futures and
Options Exchange (LIFFE), Marché à Terme Internationale de France (MATIFF), Enquesta dels bancs centrals sobre

l’activitat als mercats de divises i de derivats al 1995, BPI i estimacions de l’autor.



tor privat. Això te l’avantatge de mesurar les transaccions amb els costos

més baixos. Des d’aquest punt de vista, la Unió Monetària crearà un mercat

monetari que, amb els tipus de canvi actuals, superarà el volum del mercat

monetari del ien en transaccions derivades i probablement també en liqui-

ditat. És cert que aquesta comparació pot afavorir l’euro si una fracció subs-

tancial de les transaccions del mercat monetari, per exemple en lires italia-

nes, representa la contrapartida de les transaccions creuades en marcs. En

qualsevol cas, continuaria havent-hi una diferència important entre l’euro i

el dòlar, amb transaccions de futurs i a termini de, com a mínim, 40 bilions

de dòlars a l’any a Europa, comparat amb transaccions en eurodòlars de

més de 100 bilions.A aquesta escala, resulta raonable esperar que els futurs

en euros a tres mesos ofereixin una major liquiditat que els futurs en marcs

alemanys, en especial en contractes amb venciments entre un i dos anys

(vegeu Karsenti (1996)).

En els venciments més llargs, els tipus d’interès de referència del

sector privat més utilitzats seran els dels tipus del costat fix dels swaps de

tipus d’interès.Aquests tipus preferencials estàndards i líquids tenen venci-

ments entre dos i deu anys i ja funcionen com els tipus de referència del

sector privat més importants als actuals mercats de renda fixa. La con-

vergència d’aquests rendiments de swaps de contractes denominats en

francs belgues, marcs, florins holandesos, francs francesos i, més recent-

ment, lires italianes i pessetes espanyoles (vegeu gràfic 1) va indicar l’antici-

pació a la Unió Monetària per part dels participants en aquests mercats.(5)

(De fet, la corba de tipus d’interès dels swaps representa la prolongació del

tipus d’interès monetari del sector privat LIBOR a venciments més llargs.)

En el moment de la Unió Monetària, les corbes de tipus dels swaps, actual-

ment gairebé idèntiques, es convertiran en una única corba.

És probable que el mercat de capitals del sector privat en euros tam-

bé sigui molt líquid des del seu inici. Segons les dades actuals, fins i tot una
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(5) Vegeu BIS (1996a), pp. 112-113 sobre l’ús de tipus de swaps per analitzar les perspectives de mercat per a la Unió
Monetària Europea.Vegeu també De Grauwe (1996).
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Nota: Les corbes de tipus d’interés han estat estimades en base als tipus dels eurodipòsits i, per als terminis més llargs,
en base als rendiments mitjans dels swaps.
Fonts: Datastream, Reuters i BPI.

Gràfic 1

TIPUS D’INTERÈS DEL SECTOR PRIVAT A EUROPA
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Unió Monetària estreta generaria un mercat de swaps tan actiu com el del

dòlar nord-americà i el del ien japonès (vegeu el quadre 2). Fins i tot tenint

en compte que les transaccions relacionades amb la convergència van
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Quadre 2

VOLUM DE TRANSACCIONS DE SWAPS DE TIPUS D’INTERÈS
I SWAPTIONS EN DÒLARS, IENS I EUROS
Bilions de dòlars dels EUA

Enquesta International Swaps
dels bancs and Derivatives Association
centrals (1) (ISDA)

1995 1995 1996 1997 (2)

Dòlar dels EUA 5,98

Swaps 4,28 2,87 4,21 6,07

Swaptions 1,70

Ien japonès 4,90

Swaps 4,38 2,26 2,83 3,94

Swaptions 0,52

Total en marcs, francs, lires i pessetes >4,68

Swaps 3,91 2,41 4,28 >5,24

Swaptions 0,77

Marc alemany 1,95

Swaps 1,66 0,99 1,82 2,60

Swaptions 0,29

Franc francès 2,30

Swaps 1,88 (3) 1,11 1,67 2,64

Swaptions 0,42 (4)

Lira italiana 0,43

Swaps 0,37 (3) 0,22 0,56 n.d.

Swaptions 0,06 (4)

Pessetes

Swaps 0,09 0,26 n.d.

Swaptions

(1) Estimat com la mitjana diària del volum de transaccions al mes d’abril multiplicat per 255.
(2) Primera meitat, anualitzat.
(3) Estimat com el volum de swaps en marcs alemanys multiplicat pel quocient entre el volum de swaps en francs
francesos de l’informe de la ISDA o el volum de swaps en lires italianes de l’informe de la ISDA i el volum de swaps en
marcs alemanys de l’informe de la ISDA.
(3) Estimat com el volum de swaptions en marcs alemanys multiplicat pel quocient entre el volum de transaccions de
swaptions a París o Milà i el volum d’aquestes transaccions a Frankfurt.
Fonts: ISDA, Enquesta dels bancs centrals sobre l’activitat als mercats de divises i de derivats al 1995, BPI i
estimacions de l’autor.



donar un impuls temporal a les transaccions europees (vegeu Bradbery

(1996) i Burgess (1996), p. 4), sembla que l’euro oferirà una corba de tipus

d’interès del sector privat amb una profunditat, amplitud i liquiditat ex-

cel·lents.

Ateses les incertes perspectives sobre la integració dels mercats de

bons de l’Estat a la zona euro a les quals farem referència més endavant,

alguns analistes han suggerit que la corba de tipus d’interès dels swaps

podria servir de referència a Europa (vegeu Adler (1996), Huteau (1997),

Karsenti (1996) i Krämer (1996)). Normalment, es pensa en el tipus de

referència com el rendiment més baix, per damunt del qual s’expressen (i

de fet es fixen) com a marges altres rendiments. No obstant això, en princi-

pi, les rendibilitats dels bons de diferents Estats es podrien expressar com a

marges per sota de la corba de tipus d’interès dels swaps. El problema d’a-

questa proposta no és de caràcter formal, sinó pràctic. Les transaccions de

swaps i swaptions, tot i ser molt grans (equivalents a bilions de dòlars per

any), són insignificants en comparació amb les desenes de bilions en tran-

saccions de bons de l’Estat i futurs i d’opcions sobre bons de l’Estat, com

s’indica més endavant.Així les coses, resulta difícil imaginar que la corba de

tipus d’interès del deute privat en euros pugui servir també com a referèn-

cia per als riscos públics al mercat europeu de renda fixa.(6)

3.2. Augment de la competència en l’assegurament
d’emissions de bons privats i estrangers

Ja que les diverses monedes a Europa tendeixen a segmentar els

seus mercats de renda fixa, la Unió Monetària hauria de tenir com a resultat

una competència més intensa al mercat de renda fixa. Com a rerefons, s’han

de tenir en compte els múltiples factors que afecten la competència en un

mercat de renda fixa primari. Es pot pensar que les entitats asseguradores
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(6) Cal reconèixer que les transaccions de lletres del Tresor d’Estats Units i de futurs sobre aquestes transaccions van
ultrapassar amb escreix les transaccions de futurs de dipòsits bancaris a principis dels vuitanta, per ser després
superades pel creixement de futurs en eurodòlars.



de les emissions de bons obtenen el seu avantatge competitiu a partir de

tres fonts: les relacions amb els emissors, el coneixement dels mercats

monetaris i de renda fixa, incloent les tendències dels tipus d’interès i els

moviments associats de diferencials, i les seves relacions amb els inversors

finals. Les subhastes de bons de l’Estat tenen com a objectiu limitar la

influència del primer dels factors, i alguns estudis del mercat de deute

públic d’Estats Units han subratllat de fet l’existència d’«una àmplia base de

clients amb un important flux d’ordres» com la principal font d’avantatge

competitiu (vegeu Ruocco i altres (1991)).

La font d’avantatge competitiu es relaciona directament amb la qües-

tió de l’efecte de la Unió Monetària. Si les relacions amb els emissors són un

element clau, l’euro no tendirà a pertorbar la competència. No obstant això,

si una entitat asseguradora es beneficia dels seus coneixements de les

tendències dels tipus d’interès nacionals, o de l’accés als inversors, llavors,

l’euro intensificarà la competència.Així, un banc francès ja no tindrà avan-

tatge a l’hora d’entendre les polítiques fiscals i monetàries que mouen el

mercat de renda fixa francès, i després d’un temps no podrà utilitzar la seva

base d’inversors francesos per guanyar contractes.

Una de les possibles maneres d’investigar si l’euro intensificarà la

competència al mercat de renda fixa és, per tant, comprovar si la moneda és

un factor important a l’hora d’escollir una entitat asseguradora tenint en

compte la nacionalitat de l’emissor dels bons.Aquesta prova es pot dur a

terme al mercat de renda fixa internacional tant per la disponibilitat de

dades com per la seva rellevància. Les dades són rellevants perquè el mer-

cat internacional de renda fixa és, en gran part, el precursor del mercat de

renda fixa en euros: una quarta part de les emissions vives correspon a

emissors de la UE en divises de la UE, i una part substancial dels inversors

són inversors institucionals de la UE. Un dels primers estudis sobre aquest

assumpte va documentar un declivi de les relacions emissor-assegurador i

un augment de la importància de la divisa en la selecció de l’assegurador

(vegeu Courtadon (1985)). Un estudi més recent (Balder i altres (1991)) va
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trobar una associació clara entre la nacionalitat de l’assegurador principal i

la denominació de la divisa del bo per a totes les emissions, llevat de les

d’eurodòlars, on les relacions amb el client semblaven importants. Més

recentment, Dermine (1996) indica el domini dels directors d’emissió

nacionals en les classificacions per divisa, sense distingir entre la influència

del client i la de la divisa.

Una anàlisi de l’efecte de la nacionalitat del client i de la denomina-

ció de la divisa del bo en la tria dels directors de les emissions assenyala la

forta predominança dels efectes de la divisa per damunt dels dels emis-

sors en divises europees (vegeu quadre 3).(7) Els asseguradors alemanys,

francesos, britànics i holandesos capten gairebé la mateixa quota del

negoci dels emissors dels seus propis països que dels estrangers, però

mostren grans diferències en les quotes de mercat en les seves pròpies

monedes en comparació amb la resta.Tal com ja s’ha indicat, la influència

del client i de la moneda està molt més equilibrada per als asseguradors

d’Estats Units.

El resultat d’aquesta anàlisi és que les diferents divises a Europa han

tendit a fragmentar el mercat internacional de renda fixa i que, amb el

temps, la moneda ha mostrat més persistència com a factor relacionat amb

la competència que les relacions entre els clients i els asseguradors. Brown

(1996, p. 4) sosté que el repte competitiu no és simètric: «l’avantatge que

els bancs alemanys han tingut al segon mercat de capitals a nivell interna-

cional, el mercat de l’euromarc, no continuarà existint al mercat de capitals

de l’euro». A mesura que la competència de l’euromarc s’intensifiqui amb

l’euro, el cost de l’emissió de deute per part de les empreses s’haurà de

reduir. Un altre factor que podria facilitar la comercialització d’obligacions
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(7) L’associació de la moneda de l’emissió i la nacionalitat de l’assegurador, però, sembla més feble el 1996 que el 1983
per a les emissions en marcs, lliures i florins (vegeu Courtadon (1985), pp. 40-41). I fins i tot avui alguns segments del
mercat de renda fixa internacional mostren una influència més intensa dels llaços amb els clients, al contrari del que es
diu al text. Per exemple, el Neue Zürcher Zeitung del 20 de febrer de 1997, p. 25, informa que les quatre grans societats
de valors japoneses a més del Tokio-Mitsubishi i Kankaku van captar el 46,5% dels mandats d’assegurament dels emissors
japonesos al mercat del franc suís, més que el 39% captat pels tres principals bancs suïssos i el Gotthard Bank. Però
aquests 7,4 miliards de francs suïssos es caracteritzen per emissions petites, sovint vinculades a accions, i és possible
que la base de clients inclogui una proporció de comptes japonesos.



d’empreses europees seria un mercat europeu de bons de l’Estat més inte-

grat. Comencem amb això abans de comentar les implicacions d’una emis-

sió de deute més barata.
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Quadre 3

LA DIVISA DEL DEUTE I EL PAÍS DEL PRESTATARI: EFECTES SOBRE
L’ELECCIÓ DEL DIRECTOR D’EMISSIÓ (1996)
Percentatge del mercat de directors d’emissió de diferents països

Directors d’emissió alemanys Directors d’emissió francesos

Prestatari
Divisa

Prestatari
Divisa

Marc Altra Totes Franc francès Altra Totes

Alemany 44 16 24 Francès 86 10 25

Altre 37 2 5 Altre 75 2 5

Tots 39 4 8 Tots 77 2 6

Directors d’emissió britànics Directors d’emissió holandesos

Prestatari
Divisa

Prestatari
Divisa

Lliura Altra Totes Florí Altra Totes

Britànic 40 21 31 Holandès 83 26 48

Altre 48 3 5 Altre 85 2 3

Tots 44 4 7 Tots 84 2 5

Directors d’emissió nord-americans Directors d’emissió japonesos

Prestatari
Divisa

Prestatari
Divisa

Dòlar Altra Totes Ien Altra Totes

Nord-americà 86 46 76 Japonès 75 46 59

Altre 54 13 28 Altre 87 6 14

Tots 64 16 37 Tots 84 8 17

Nota: Les dades mostren els percentatges del mercat de directors d’emissió d’Alemanya, França, Regne Unit, Holanda
EUA, i Japó per a emissors dels països indicats i les divises indicades. Per exemple, el 44 a la casella superior esquerra
indica que els asseguradors alemanys van dirigir el 44% de les emissions de les obligacions d’emissors alemanys
denominades en marcs. S’hi inclouen totes les emissions de la base de dades Euromoney, incloent-hi els bons
internacionals emesos en programes de pagarés de mitjà termini, i excloent-hi els bons relacionats amb accions.
Emissions totals per divisa: marc alemany, 81 miliards de dòlars; franc francès: 37 miliards de dòlars; lliura esterlina: 54
miliards de dòlars; florí: 22 miliards de dòlars; dòlar: 319 miliards de dòlars; ien: 91 miliards de dòlars; total, 725 miliards
de dòlars.
Fonts: Euromoney Bondware i BIS.



4. Els mercats de deute públic europeus i l’euro

Probablement l’euro exercirà tant forces centrípetes com centrífu-

gues sobre el mercat de deute públic europeu. La demanda de liquiditat del

mercat i el foment de polítiques que hi contribueixin proporcionen pode-

roses forces integradores. Una qüestió clau és la de si seran els bons d’un

únic país o els de diversos països els que proporcionaran la base per a la

negociació de futurs sobre bons públics europeus de primera fila.Al mateix

temps, la unificació de la política monetària i la reavaluació del risc de

l’Estat en termes de posició fiscal més que de posició d’actius internacio-

nals podrien subratllar les diferències de qualificació creditícia que podrien

ampliar les diferències en els preus. Així, doncs, els mercats podrien,

simultàniament, no donar importància a les diferències entre els Estats eu-

ropeus més solvents i, al mateix temps, fer grans distincions entre aquests

Estats i els Estats amb deutes molt més grans. Així, les forces centrípetes i

centrífugues no s’han de compensar necessàriament les unes a les altres.

4.1. Perspectives d’un mercat de deute públic integrat
al nucli d’Europa

Es pot esperar que hi haurà, com a mínim, dos nivells al mercat de

deute públic europeu. Així, en termes de qualificació creditícia, hi ha els

crèdits triple A per una banda (entre els països més grans, França,Alemanya,

Països Baixos) i els crèdits doble A per l’altra (Espanya i Itàlia). Mentre els

participants al mercat considerin que la solvència dels primers és substan-

cialment superior a la dels segons, no serà possible un mercat europeu de

deute públic completament integrat.(8) La qüestió plantejada en aquesta sec-

ció és com es podrien unir els mercats de deute dels Estats triple A.
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(8) Si és certa la suposició que un contracte o contractes mediterranis es poden sostenir, el mercat europeu de deute
públic no serà completament integrat tal com utilitzem el terme aquí.No obstant això,aquesta diferència en relació amb
el mercat nord-americà de deute públic podria tenir uns resultats molt útils. Diferents contractes basats en bons públics
triple A i doble A permetrien als participants al mercat negociar un diferencial de crèdit en mercats de futurs molt
líquids. (Tot i que es negocien a Chicago futurs sobre bons Brady de l’escala especulativa de qualificació creditícia no
s’han enlairat de veritat.) Un diferencial Rhin-Mediterrani oferiria als negociants al puixant mercat de derivats de crèdit
una oportunitat d’eliminar riscos de manera, si no neta, com a mínim eficient.



La integració dels mercats de deute públic al nucli de la zona euro

podria tenir lloc de dues maneres. La diferència rau en la relació entre els

mercats al comptat i de derivats. En un cas, els contractes de derivats sobre

el bo d’un Estat podrien servir als inversors en els bons de diversos Estats.

Així ha estat als Països Baixos, on els contractes de futurs sobre els bons

públics d’Holanda i de Bèlgica mai no van arribar a una massa crítica, atesa

la seva estreta relació amb els bons públics alemanys en un context d’esta-

bilitat de tipus de canvi.Aquesta perspectiva té l’avantatge de la simplicitat,

ja que bons amb una única firma homogènia poden ser lliurats al venciment

d’un contracte de futurs. En la pràctica, però, una posició que consisteix en

un bo holandès compensat amb una posició curta en un bo de l’Estat ale-

many pateix variacions quan canvia el diferencial, és a dir, provoca «risc de

base» a la cartera, i aquest risc farà que els bons de l’Estat holandès tendei-

xin a ser menys líquids que els alemanys.

En un segon cas, un contracte de futurs basat en els bons de diver-

sos Estats podria servir com a eina de gestió del risc per als inversors en els

mateixos bons. En aquest cas, al venciment d’un contracte de futurs, es

podrien lliurar bons d’un grup de països de la zona euro. En el llenguatge

dels mercats, això s’anomena «possibilitat de lliurament de múltiples emis-

sors» (vegeu Duesing (1997), Fox (1996) i Mazzucchelli i altres (1996)).

Aquesta estratègia atorgaria els avantatges de liquiditat d’una relació prope-

ra amb el mercat de derivats a un conjunt més gran de bons, per exemple

els emesos pels governs d’Holanda, França i Alemanya. El seu desavantatge

és una major complexitat i la possibilitat que els esdeveniments facin que

els participants al mercat descomptin els bons emesos per un dels països,

de manera que aquests bons siguin els més barats de lliurar, i segons la llei

de Gresham es converteixin en el subjacent del contracte de futurs.(9) Fa un

o dos anys, les diferències de risc entre els Estats de la zona euro de màxi-

ma qualificació creditícia semblaven prou petites perquè fos factible lliurar
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(9) Vegeu McCauley i White (1997a), p. 10 per a l’exemple del contracte ECU de LIFFE, recordat per haver estat basat
en una gamma de crèdits massa àmplia.



qualsevol dels seus bons d’un venciment en un únic contracte de futurs

(McCauley (1996), McCauley i White (1997)). De fet, els rendiments de les

obligacions de l’Estat holandeses i franceses a deu anys eren més baixos

que les rendibilitats de les alemanyes.

D’aquestes dues possibilitats, l’evolució més probable era que el

contracte més gran de bons de l’Estat, que cap a la meitat de la dècada dels

noranta es basava en bons de l’Estat alemany, desplacés els seus rivals. De

fet, el 1997-1998, el futur sobre el bo de l’Estat alemany va guanyar quota de

mercat a costa dels futurs sobre el bo públic francès i, en menor mesura, els

bons italians i espanyols (gràfic 2).(10) A mitjan 1998, se suposava que el futur

sobre el bo de l’Estat alemany s’utilitzava àmpliament per compensar riscos

a la futura zona euro, per exemple el risc de tenir una posició d’assegura-

ment en marcs alemanys, però també en francs francesos, florins holande-

sos o euros.

Aquesta concentració de liquiditat a escala continental en un con-

tracte de futurs sobre els bons d’un únic Estat era un pas normal, però tenia

perills potencials, tal com es va veure a l’estiu del 1998. Hi havia una crei-

xent desproporció entre les diverses utilitzacions i l’abundant activitat al

mercat de futurs sobre el bo de l’Estat alemany i el relativament reduït mer-

cat al comptat subjacent. Les posicions obertes en el contracte del bo de

l’Estat alemany amb venciment al setembre de 1998 van arribar al doble o

més dels 77 miliards de marcs alemanys de bons subjacents disponibles per

lliurar al venciment del contracte. La molt comentada fugida a la seguretat i

a la liquiditat en el moment de l’incompliment de pagaments rus només va

agreujar una condició existent i va crear una escassetat extrema, és a dir,
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(10) El gràfic 2 suma la negociació de bons de l’Estat d’Alemanya a Londres i Frankfurt. Gran part del que s’ha escrit
sobre l’euro i els futurs sobre el deute de renda fixa ha tractat la rivalitat entre aquests dos llocs, però, per a l’estructura
del mercat europeu de renda fixa, és més important la qüestió relativa a quins bons formaran la base per a la negociació
dels contractes de futurs.



una manca de paper lliurable.(11) Aquesta escassetat va fer que el contracte

del bo de l’Estat alemany fos menys adequat per compensar riscos a la zona

euro i els participants al mercat van tornar llavors, si més no durant un

temps, a altres contractes europeus de futurs sobre deute públic menys dis-

torsionats.
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Fonts: FIA i càlculs del BPI.

(11) També hi influïa el fet que, a principis de l’any, els bons públics alemanys rendien més que els francesos, cosa que
passava des de feia més d’un any.La implicació d’aquesta configuració de rendiments (que, sembla ser, va ser el resultat
de moviments importants cap a productes d’assegurances a França) era que inversors internacionals havien
abandonat el mercat de deute públic francès. Com la concentració de la liquiditat afavoria el mercat del bo de l’Estat
alemany i els rendiments d’aquest valor van caure en relació amb altres rendiments de deute públic europeu, els
gestors d’actius internacionals van veure que els seus actius en bons de l’Estat alemany rendien més i, per aquest
motiu, no els venien. Quan es va produir la fugida cap a la seguretat i la liquiditat, aquestes carteres internacionals (de
comptes anomenats de «diners reals» i no de comptes especulatius) van deixar en un nivell extraordinàriament baix
els títols negociables disponibles, és a dir, molt pocs bons en mans dels creadors de mercat (o disponibles mitjançant
transaccions de repo).



Així, van ser factors de liquiditat i no qüestions de risc creditici els

causants de la inversió dels diferencials al nucli d’Europa (gràfic 3). Mentre

els bons holandesos i francesos rendien menys que els bons alemanys el

1997, actualment donen 10-20 punts bàsics més. (Els bons de KfW, que són

garantits pel govern alemany però que no poden ser lliurats al contracte de

futurs, donaven 10-15 punts bàsics més que el bo de l’Estat alemany de

referència al seu llançament a l’abril de 1998, però fins a 35-45 punts bàsics

més que el bo de l’Estat alemany durant l’escassetat.) ¿Què significa tot això

per al futur del mercat europeu de renda fixa? En primer lloc, seria un error

suposar que, perquè els bons holandesos i francesos van rendir abans

menys que els alemanys i a ara més, els canvis en les avaluacions del risc

creditici facin impracticable un bo lliurable d’emissors múltiples. Aquests

canvis dels diferencials reflecteixen més la liquiditat que el risc creditici. En

canvi, s’ha demostrat la incapacitat d’un bo lliurable d’un emissor únic de

servir el mercat de bons públics de qualitat. Un contracte d’emissor múlti-

ple que comprengui els mercats holandès, francès i alemany té més sentit

ara que mai, però pot trobar dificultats per sortir, a causa de la rivalitat entre

cambres (i potser ministeris d’economia).

En un futur indeterminat, possibles estalvis en els pagaments d’inte-

ressos gràcies a la major liquiditat podrien fomentar la cooperació en gestió

de deute per part dels Tresors nacionals. No és necessari que els governs

organitzin subhastes comunes, simplement podrien igualar els cupons i

venciments dels altres, «reobrint» d’alguna manera les emissions dels altres

governs. Els beneficis potencials d’aquesta estratègia es poden apreciar de

manera evident al quadre 4, en què el valor de transaccions en un mercat

europeu de deute públic es compara favorablement amb el del Japó i no és

gaire inferior al d’Estats Units.
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Gràfic 3
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4.2. La liquiditat i la gestió cooperativa del deute:
els fets fins ara

La perspectiva dels Tresors europeus cooperant en matèria de gestió

de deute pot semblar inversemblant. Al cap i a la fi, els representants del

govern federal alemany, que va haver d’ajudar alguns Länder amb dificultats

(inclosos Bremen i el Sarre), van treballar per a la inclusió de la clàusula en

contra dels rescats financers al Tractat de Maastricht per enfortir la discipli-

na del mercat sobre els governs europeus. Qualsevol participació del

govern al mercat podria fer pensar en l’augment de risc («moral hazard»)

que un govern donés suport a un altre. La cooperació podria dur, o sembla-

ria dur, a la corresponsabilitat. No obstant això, la breu història de la tria

entre redenominar o no el deute públic en euros a la primera oportunitat,

planejada ara per a principis del 1999, apunta cap al poder de la liquiditat

per influir una política comuna.

Els membres de la UE van acordar a Madrid al desembre de 1995

que, en el límit, les noves emissions de deute públic haurien de ser denomi-

nades en euros des de l’inici de l’euro, amb la intenció de fer que l’euro

assolís una massa crítica de transaccions, incloses tant les transaccions inter-

bancàries com les transaccions de deute públic, de manera que les parts del

sector privat optessin per utilitzar l’euro abans que el seu ús fos obligatori

(uns tres anys més tard).Amb posterioritat, el Tresor francès va indicar que

convertiria la totalitat del seu deute de francs francesos a euros en un dia,

creant tota la corba de tipus d’interès en euros.

Les primeres indicacions del Ministeri d’Economia alemany sugge-

rien que no hi hauria una conversió immediata del deute alemany existent.

No obstant això, amb posterioritat, els bancs alemanys van aportar argu-

ments ferms i aparentment reeixits en contra d’aquesta política.(12) Essen-
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(12) El grup de treball sobre el mercat de deute públic britànic després de la UEM va recomanar la «redenominació
completa i simultània dels valors de l’Estat existents de la lliura a l’euro per llei...a principis del 1999, en cas que el
Regne Unit s’uneixi a la UEM al principi o tan aviat com sigui possible després de la seva unió si es realitza amb
posterioritat» (vegeu Bank of England (1996), p. 34).
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Quadre 4

VOLUM DE TRANSACCIONS DE DERIVATS SOBRE OBLIGACIONS
DE L’ESTAT EN DÒLARS, IENS I EUROS
Bilions de dòlars dels EUA

1995 1996 1997

Obligacions del Tresor dels EUA
Futurs 12,4 12,0 14,0
Opcions en mercats organitzats 3,6 3,7 3,9
Opcions en mercats no organitzats (1) 0,4
Negociació al comptat 35,8

Saldo viu (a final d’any) 2,6

Obligacions de l’Estat japoneses
Futurs 16,0 12,3 10,6
Opcions en mercats organitzats 2,2 1,8 1,6
Opcions en mercats no organitzats (1) 1,6
Negociació al comptat 6,5

Saldo viu (a final d’any) 2,0

Obligacions alemanyes, franceses, italianes i españoles 15,4 19,2 21,9
Futurs 15,7 18,8 21,9
Opcions en mercats organitzats 2,6 3,1 3,0
Opcions en mercats no organitzats (1)

Negociació al comptat 19,3

Saldo viu (a final d’any) 1,7

Obligacions alemanyes
Futurs 9,1 12,4 15,2
Opcions en mercats organitzats 1,3 1,6 1,8
Opcions en mercats no organitzats (1) 0,1
Negociació al comptat 16,6

Saldo viu (a final d’any) 0,7

Obligacions franceses
Futurs 3,4 3,5 3,1
Opcions en mercats organitzats 1,0 0,9 0,7
Opcions en mercats no organitzats (1) 0,3 (2)

Negociació al comptat 1,7

Saldo viu (a final d’any) 0,5

Obligacions italianes
Futurs 1,6 2,0 2,2
Opcions en mercats organitzats 0,2 0,3 0,3
Opcions en mercats no organitzats (1) 0,0
Negociació al comptat 0,4 (3)

Saldo viu (a final d’any) 0,4 (4)

Obligacions espanyoles
Futurs 1,1 1,5 1,4
Opcions en mercats organitzats 0,2 0,3 0,2
Opcions en mercats no organitzats (1)

Negociació al comptat 0,6

Saldo viu (a final d’any) 0,1

(1) Volum de transaccions als mercats no organitzats estimat com la mitjana de la negociació diària a l’abril multiplicat
per 255. (2) Estimat com la contractació en mercats no organitzats d’opcions de tipus d’interès sobre valors negociats
en marcs alemanys multiplicat pel quocient entre el total contractat en mercats no organitzats d’opcions de tipus
d’interès a París o Milà i el de Frankfurt. (3) Només Euroclear i Cedel. (4) Solament obligacions del Tresor denominades
en lires; exclou els valors amb tipus d’interès variable.
Fonts: Salomon Brothers, Enquesta dels bancs centrals sobre l’activitat als mercats de divises i de derivats al 1995,
cambres de futurs diverses, fonts nacionals i BPI.



cialment, els bancs alemanys sostenien que les noves emissions de bons ale-

manys denominades en euros haurien de tenir un rendiment de 10-15

punts bàsics més si el deute alemany no fos convertit a euros. Aquesta

diferència entre el deute en marcs i en euros probablement seria suficient

per afectar estratègies de subhasta, arbitratge comptat/futurs i posiciona-

ments al llarg de la corba de tipus d’interès al comptat. A més a més,

Frankfurt podia perdre importància davant de París si un volum important

de bons francesos fos lliurable a París, mentre només les noves emissions

fossin lliurables a Frankfurt. Cal fer notar que el primer dels arguments era

encara vàlid sense cap tipus d’amenaça competitiva. El govern alemany ha

legislat una redenominació dels seus bons juntament amb altres governs de

la zona euro (Bank of England (1998), pp. 36-37). Sense ignorar les tensions

competitives –anomenades a vegades com a «carrera a la posició de referèn-

cia»–, s’hauria de reconèixer que l’argument de la liquiditat ja ha dut els

ministeris d’economia a la mateixa decisió en la primera qüestió important

de la política sobre la gestió del deute a l’àrea de la moneda única.

Encara queden molts reptes pendents per als mercats de deute

públic integrants de la zona euro. Les convencions del mercat (com, per

exemple, els dies de còmput per als interessos) i l’organització dels mercats

primaris i secundaris són encara diferents segons el mercat.(13) Aquí podria

existir el dilema del presoner, amb els governs més forts temptats per la

perspectiva d’assolir la posició de referència amb les seves pròpies condi-

cions més que cooperant per maximitzar la liquiditat (vegeu Keating

(1996)). L’argument de la liquiditat podria donar embranzida al difícil pro-

cés de llimar les diferències.
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(13) L’esborrany del grup consultiu de l’impacte de la introducció de l’euro als mercats de capitals (vegeu European
Commission (1997)) indica que els governs francès i alemany sembla que estan considerant diferents maneres de
redenominació i esmenta les dificultats i els costos resultants d’aquesta diferència. L’esborrany discuteix també les
diferències de còmput de dies, freqüència dels cupons,dies laborables i desfasaments de liquidació.Vegeu també Davies
(1996).



4.3. La requalificació de riscos sobirans europeus
amb elevat endeutament: ¿Lliçons de Canadà?

La relació entre la valoració dels bons i els diferencials de rendiment

i l’endeutament de les províncies canadenques planteja la qüestió de si

alguns riscos europeus haurien de ser requalificats. Al Canadà, com més

gran és el deute provincial més baixa és la qualificació. A la zona euro, en

canvi, la relació és molt més feble (vegeu quadres 4-6 a McCauley i White):

els riscos sobirans dels països més endeutats són valorats, pel cap baix, amb

una doble A.(14)

L’adequació de l’analogia entre els riscos sobirans europeus i les

províncies canadenques depèn, com a mínim, de tres factors. En primer

lloc, ¿en quin grau el treball i el capital romandran immòbils en el cas d’un

augment dels impostos? Aquí, als països europeus probablement els resul-

tarà més fàcil augmentar els impostos per pagar la càrrega d’un gran deute,

ja que els treballadors són menys mòbils que a les províncies canadenques.

En segon lloc, ¿quin suport federal es pot esperar en el cas de dificultats de

pagaments? Aquí, les províncies canadenques tenen avantatge, ja que els

creditors de les províncies pobres es beneficien d’un federalisme fiscal con-

siderable i d’una ambigüitat constructiva en relació amb el paper federal,

mentre que la Unió Europea té un pressupost limitat i el Tractat de

Maastricht exclou la possibilitat de l’assumpció del deute d’un govern amb

problemes. Finalment, ¿està el sistema polític estructurat per produir

governs capaços de prendre decisions difícils? Aquí la democràcia parla-

mentària canadenca podria produir un govern més coherent que alguns sis-

temes electorals de la UE. En conjunt, les províncies canadenques ofereixen

una analogia útil però imperfecta per als governs europeus amb moneda

única.
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(14) Vegeu FitchIBCA (1998) sobre l’argument a favor de posar els sobirans molt endeutats en estat d’alerta en relació
amb una assignació d’un grau inferior.



4.4. Inversió basada en índexs i el mercat europeu
de renda fixa

Els resultats de molts gestors privats d’actius i, fins i tot, de gestors

de les reserves de bancs centrals es mesuren segons els índexs de renda

fixa elaborats per diferents proveïdors d’aquests índexs de referència.

Alguns gestors són avaluats en funció d’un índex que conté una àmplia

selecció d’obligacions de l’Estat europees –per als quals, l’euro representarà

canvis força subtils–. Molts gestors, però, reben una assignació de fons per a

diversos segments de deute nacional, sovint amb el marc alemany com el

segment més gran; un índex de referència per a cadascun dels segments

nacionals marca llavors la durada i la qualitat de crèdit per avaluar el gestor.

En aquest segon cas, l’arribada de l’euro significa una primera tria: quedar-

se amb les assignacions nacionals o canviar a un índex a nivell euro. Si s’op-

ta per la segona opció, caldrà decidir si s’accepten ponderacions basades en

la capitalització de mercat o si cal limitar la cartera d’alguna manera en con-

tra dels governs de la zona euro amb deute més alt o cap a una durada pre-

ferida.

Els proveïdors d’aquests índexs de referència han ofert índexs basats

en ponderacions de capitalització, els quals, però, no estan lliures de proble-

mes. Aquestes ponderacions aparentment neutrals han estat qüestionades

per gestors de patrimonis internacionals.Alguns dels gestors amb resultats

mesurats amb l’índex Morgan Stanley Capital International Europe,

Australia and Far East (EAFE) a finals dels vuitanta creien que el pes de les

accions japoneses era massa alt; a vegades, se substituïen per ponderacions

basades en el PIB i potser, més sovint, els gestors es van arriscar a infrapon-

derar el Japó. Una bombolla en un mercat de capitals pot fer que una

estratègia basada en índexs sigui una arriscada estratègia d’inèrcia i no una

estratègia neutral de baix risc.

Als mercats d’obligacions, la valoració del risc creditici pot estar sub-

jecta a vaivens força llargs, amb prolongats períodes de bandes estretes,
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seguits de períodes com l’actual, en què els mercats castiguen el risc credi-

tici. El perill és que les ponderacions de capitalització poden donar un pes

excessiu a Estats com Bèlgica o Itàlia, els deutes dels quals són alts en rela-

ció amb el PIB. A més dels problemes dels cicles llargs en la valoració del

risc creditici, hi ha la consideració transitòria que la valoració dels Estats

amb deute tan alt pugui beneficiar-se actualment de les regles que limiten

les carteres nacionals al mateix mercat nacional de deute. Hi ha el perill que

els inversors internacionals s’esquitllin en aquests mercats just abans de la

liberalització d’aquestes regles i l’ajustament dels preus resultant de la

diversificació de les carteres nacionals cap al deute públic d’altres països de

la zona euro (vegeu més endavant).

En la pràctica, les ponderacions no difereixen gaire gràcies al volum

de deute a curt termini d’Itàlia. L’índex de Morgan Guaranty dóna una pon-

deració del 18,9% a Itàlia i del 7,8% a Bèlgica, que sumen un 26,7%.(15)

L’índex de Salomon Smith Barney dóna una ponderació del 21,1% a Itàlia i

del 7,1% a Bèlgica, que sumen un 28,2%.(16) Aquests percentatges no se

situen gaire lluny de la ponderació del PIB d’Itàlia (18,3%), però sí són subs-

tancialment més alts que la de Bèlgica (3,9%). Amb una ponderació total del

PIB del 22,2%, la ponderació extra dels índexs per a aquests dos països d’un

4,5%-5,0% pot semblar baixa, però, a mesura que Itàlia converteixi el deute

a curt termini en deute a més llarg termini, la ponderació pujarà i les carte-

res vinculades als índexs premiaran més els deutes alts.

La diversificació d’una cartera des d’una base estreta al nucli

d’Europa fins a una base més àmplia que comprengui tota la zona euro ten-

dirà a apujar els rendiments mitjans entre 10 i 20 punts bàsics en funció de

com quedin els diferencials. Una qüestió interessant és com aquest hàbitat

d’inversió més ampli afectarà la variació dels rendiments. En principi, es

conceben els diferencials de crèdit com a multiplicatius i s’amplien quan
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(15) Jean-Marc A. Cuvilly, «EMU Index update:Addition of Eurobonds and ECU-denominated debt», J.P. Morgan Securities
Inc, Fixed Income Research, 9 de juny de 1998.
(16) «The Salomon Smith Barney EMU Bond Indexes», Salomon Smith Barney, Global Index Group, International Market
Indexes, 8 de maig de 1998, p. 8.



pugen els tipus globals i es redueixen quan baixen. (L’experiència de l’estiu

del 1998 és inusual, ja que els diferencials es van ampliar en el context d’un

descens dels rendiments claus.) Normalment, els tipus més alts en general

són una mala notícia per als prestataris més endeutats. Si els diferencials en

general depenen positivament del nivell de tipus, les carteres més àmplies

obtindran pitjors rendiments en mercats a la baixa.

En suma, la tria d’índexs de referència per part dels inversors inter-

nacionals (i de la zona euro tal com es descriu més endavant) ajudarà a

fixar els diferencials entre els bons dels diferents Estats de la zona euro. Uns

índexs de referència més amplis ajudarien al finançament de la diversifica-

ció a tota la zona euro de les carteres nacionals, en particular als països amb

governs molt endeutats (vegeu més endavant).

5. Implicacions

La major profunditat, amplitud i liquiditat del mercat de renda fixa

en euros té conseqüències dins i fora de la zona euro. Dins de la zona euro,

es pot esperar que les carteres dels inversors institucionals perdin, a poc a

poc, la seva preferència pels actius del mateix país. Acompanyant aquesta

diversificació, es pot esperar també que el menor cost i el major benefici de

l’ús del mercat de renda fixa facin que els instruments de deute siguin afa-

vorits, en detriment dels préstecs. El canvi al sector bancari de l’adquisició i

possessió d’actius a ser asseguradors i distribuïdors de valors s’ha d’accele-

rar, la qual cosa tindrà diferents conseqüències per als bancs, en funció de la

seva força en aquests dos segments del negoci. També podem esperar un

augment als mercats d’acords de cessió d’actius amb compromís de recom-

pra (repos), en part a costa dels dipòsits bancaris.

A nivell internacional, el mercat de renda fixa en euros probable-

ment serà un mercat més atractiu per a les inversions de gestors d’actius,

tant oficials com privats. Molts analistes s’aturen en aquest punt i con-

clouen que l’euro podria tenir tendència a apreciar-se, beneficiant-se de
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moviments de carteres a costa del dòlar. No obstant això, és probable que el

mercat de renda fixa en euros també sigui més atractiu per a les noves

emissions de deutors de fora de la zona euro, tant d’empreses com de

governs. Un mercat europeu més gran, més ampli i profund, i més líquid no

comportarà necessàriament que el valor de l’euro es beneficiï de movi-

ments nets de carteres.

5.1. Implicacions internes

5.1.1. El procés gradual de diversificació de carteres

Una única corba de tipus d’interès de referència per calcular els ris-

cos de crèdit privats, potser acompanyada d’un deute públic, seria una con-

dició necessària, però no suficient, per a un mercat integrat de renda fixa.

Mentre les carteres d’empreses d’assegurances, fons de pensions i fons d’in-

versió mostrin una preferència forta pels emissors del seu propi país, la

integració serà parcial.(17) Moltes d’aquestes carteres estan subjectes a requi-

sits de casar divises (vegeu OECD (1996a), pp.5-17) per limitar el risc inhe-

rent al fet de tenir obligacions respecte a tenidors de pòlisses d’asseguran-

ces o de participacions de fons denominats en una divisa i actius en una

altra. Algunes d’aquestes normes estan redactades de manera que la Unió

Monetària farà possible, automàticament, inversions d’aquestes entitats

inversores en deute en euros d’emissors d’altres països. Unes altres normes

confonen la nacionalitat de l’emissor amb la denominació de la divisa del

bo i continuaran essent vigents després de la UEM. Es poden esperar intents

de retirar aquestes restriccions sobre les carteres, però la Directiva sobre

Fons de Pensions proposada per la Comissió Europea, que incorporaria res-

triccions limitades estipulant inversions en actius nacionals, no ha estat

aprovada encara (vegeu OECD (1996b), p. 19). El procés de diversificació
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(17) OECD (1996a), p. 16 mostra que les carteres dels fons de pensions d’actius estrangers a Europa són duals, amb fons
a Bèlgica, Irlanda i al Regne Unit, que tenen el 30% o més de les seves carteres invertides en actius estrangers, comparat
amb menys del 10% dels fons a Dinamarca, França,Alemanya, Portugal, Espanya i Suècia. Els Països Baixos, amb un 17%,
se situen al mig. Ibid. p. 22 mostra les empreses d’assegurances de vida a Alemanya amb un 1% dels seus actius en valors
estrangers el 1991 i els del Regne Unit amb un 14% el 1994.



de carteres dins de la zona euro no serà, sota aquestes condicions, un pro-

cés instantani com el desenvolupament d’una única corba de tipus d’in-

terès de referència en euros. «Difícil cosa és deixar el que és costum o la

preferència pel deute nacional» (vegeu Bloem (1996)).

5.1.2. El creixement dels mercats de capitals a la zona euro

El creixement i les millores als mercats monetaris i de renda fixa

podrien conduir a un traspàs d’actius dels balanços dels bancs als balanços

de les empreses d’assegurances, fons de pensions i fons d’inversió, per mitjà

del mercat de renda fixa privada. No obstant això, una generalitzada com-

prensió errònia d’aquest procés de titulització als Estats Units comporta el

risc d’una exageració de la seva possible importància a Europa. Gran part

d’aquesta titulització consisteix en convertir hipoteques en valors i ha

necessitat garanties governamentals i quasigovernamentals per eliminar el

risc de crèdit idiosincràtic dels actius subjacents. És cert que aquestes

garanties també han comportat avanços tècnics en la consolidació d’actius

per protegir obligacions i que aquestes tècniques han estat aplicades a

actius que no es beneficien d’aquestes garanties, com per exemple grans

hipoteques, efectes a cobrar de targetes de crèdit, préstecs per a cotxes i,

fins i tot, préstecs per a vaixells i lloguer d’avions i de béns d’equip. Però és

ara quan aquestes tècniques estan trobant aplicació a Europa (vegeu

Jeanneau (1996)).Aquí ens centrem en les possibilitats de creixement dels

mercats de pagarés d’empresa a Europa.

Després de l’arribada de l’euro, els tresorers de les empreses de la

zona euro faran càlculs diferents de costos i beneficis per escollir entre l’e-

missió de pagarés o de bons o demanar un préstec a un banc. El cost d’una

nova emissió de deute serà més baix a conseqüència de la major competèn-

cia entre asseguradors en un mercat que ja no estarà segmentat en funció

de les diferents divises. A més a més, a mesura que el mercat europeu de

bons públics es torni més líquid, baixarà el cost per als asseguradors per

cobrir una nova emissió venent bons als mercats de futurs o al comptat.
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Aquesta reducció de costos també hauria d’arribar als prestataris.Altres cos-

tos, com el de l’obtenció d’una qualificació creditícia i el de comercialitza-

ció per a un determinat grup d’inversors, no s’incrementarien amb l’arriba-

da de l’euro.A més a més, amb el temps, els avantatges d’emetre pagarés o

bons propis augmentarien per a les empreses de la zona euro, perquè es

podrien comercialitzar aquests valors a un nombre cada vegada més gran i

variat de carteres d’inversió a conseqüència de la recerca de millors resul-

tats més enllà de les fronteres nacionals per part dels gestors d’actius de la

zona euro. En aquestes condicions, és possible que el rendiment necessari

per col·locar pagarés o bons d’una determinada qualitat sigui més baix.

Des del punt de vista dels gestors d’actius a Europa, és probable que

l’eliminació del risc de tipus de canvi amb l’entrada de l’euro comporti una

capacitat més gran per a l’anàlisi del risc creditici i una major tolerància per

al risc creditici.Ara com ara, el gestor d’una cartera de bons de diverses divi-

ses s’enfronta a una jerarquia d’eleccions, la més important de les quals és

el país, la segona la durada i la tercera el risc creditici.Actualment, aquesta

tercera tria és molt segura: «Gairebé el 50% de les emissions de deute no

sobirà en divises europees són AAA» a l’euromercat de bons (vegeu

Karsenti (1996), secció 4.4.). L’eliminació de la possibilitat d’elecció de divi-

sa dins d’Europa probablement durà a una atenció més detallada de les

decisions sobre durada i risc creditici i, arran de la recerca de rendiments

més alts, a una acceptació de riscos més alts en ambdues dimensions.

¿En quina mesura canviarà el mercat europeu d’instruments de

finançament emesos per les empreses a conseqüència d’aquestes millores

en el càlcul? El potencial per al minvament d’actius del sector bancari es

pot veure en el creixement dels mercats primaris de pagarés d’empresa i de

bons escombraries als Estats Units. Partint de gairebé zero a principis dels

anys vuitanta, el saldo viu de bons d’empreses de l’escala especulativa de

qualificació creditícia va augmentar a més de 200 miliards de dòlars el 1996

(vegeu Fridson i Garman (1996), p. 28), aproximadament equivalent a una

quarta part dels préstecs bancaris vius.A més a més, el saldo viu dels paga-
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rés d’empreses no financeres –en gran part amb bona qualificació– es va

apropar als 200 miliards de dòlars el 1996, molt per damunt dels nivells dels

tardans mercats europeus de pagarés (vegeu Alworth i Borio (1993)).(18)

Amb aquests precedents, els mercats de capitals podrien posar en perill una

tercera part dels préstecs a empreses dels bancs europeus.

Així com s’espera que l’euro fomenti l’augment dels instruments de

finançament a costa dels préstecs bancaris, també s’espera que afavoreixi la

competència als mercats de valors al vessant de la inversió. El mercat de

repos en euros, essencialment un instrument del mercat monetari garantit

per bons públics, competiria amb els dipòsits bancaris per a fons a curt ter-

mini. Als Estats Units, els fons d’inversió, els governs locals i d’estats (i els

seus fons de pensions), els inversors estrangers, els fons de pensions i les

empreses d’assegurances són les fonts més importants de fons sota acords

de cessió d’actius amb compromís de recompra.A Europa, en canvi, aquest

tipus d’inversors té ara dipòsits bancaris.(19) Tot i que els mateixos bancs són

els prenedors més importants de fons al mercat de repos als Estats Units,

seguits pels negociants de valors, és possible que aquests instruments

garantits competeixin directament per fons amb bancs europeus de qualitat

que ara poden oferir rendiments baixos en els seus passius de baix risc.

Els mercats de repos s’estan desenvolupant amb rapidesa a Europa

(vegeu BIS (1996a), p. 74 i BIS (1996c), pp. 20-24). Quan el BCE comenci a

operar al mercat de repos, acceptant com a garantia una gamma de deute

públic sense distincions, l’euro accelerarà el creixement dels mercats de

repos a Europa.
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(18) Vegeu quadre L.102 a Board of Governors of the Federal Reserve System, Flow of funds accounts of the United

Estates, Flow and outstandings,Third quarter 1996,11 de desembre 1996,p.63.En total,aquests comptes xifren el deute
en bons del sector privat d’Estats Units (exclosos els sectors agrícola i financer) en 1,4 bilions de dòlars i el dels pagarés
d’empresa en 0,2 bilions de dòlars, enfront d’un deute bancari de 0,6 bilions de dòlars. Si s’inclouen préstecs
extraterritorials, el total de deute de les empreses s’apropa als 0,8 bilions de dòlars (Vegeu McCauley i Seth (1992)). La
fracció esmentada al text, una tercera part ((bons escombraries + pagarés d’empresa)/(bons escombraries + pagarés
d’empresa + préstecs bancaris)), és apropiada sota el supòsit conservador que totes les empreses europees que podrien
obtenir qualificacions de l’escala d’inversió ja van deixar de demanar préstecs als bancs de tipus fix a llarg termini.
(19) Vegeu Board of Governors of the Federal Reserve System, op. cit., p. 84.



En definitiva, es pot esperar que l’impuls als mercats europeus

monetaris i de renda fixa per part de l’euro farà que els pagarés i les obliga-

cions d’empreses guanyin en competitivitat enfront dels préstecs bancaris.

Més empreses europees voldran emetre pagarés i obligacions i el mercat de

repos en euros oferirà una alternativa profunda i de qualitat als dipòsits

bancaris.

5.2. Implicacions internacionals: inversió
i endeutament amb l’euro

Molts analistes preveuen que les entrades d’inversions internacio-

nals en un mercat euro cada vegada més ampli, profund i líquid podrien fer

de l’euro una divisa forta. Utilitzant el mateix argument de les carteres, no

creiem que aquesta previsió sigui segura, perquè l’euro també seria una

divisa més atractiva per endeutar-se.

L’increment en liquiditat i profunditat podria incrementar la deman-

da internacional d’instruments de renda fixa denominats en euros en rela-

ció amb la demanda total d’aquests instruments en les divises constituents.

A l’hora d’avaluar les possibilitats d’un moviment a favor de l’euro per part

de gestors privats de carteres, sorgeix un interrogant complicat, és a dir, si

els tipus d’interès en un mercat gran de renda fixa en euros tindran menys

correlació amb els de renda fixa als Estats Units que els actuals tipus dels

bons públics d’Estats europeus. Això resulta interessant perquè els gestors

privats de carteres estarien molt atrets pel mercat de renda fixa en euros si

oferís beneficis de diversificació més alts que els disponibles als mercats

constituents. Una dimensió més gran i una diversitat d’inversors podrien

estabilitzar un mercat de renda fixa en euros subjecte a la influència de

Nova York. Cal destacar, però, que la tendència en els últims anys a una

correlació creixent entre mercats europeus de renda fixa no ha produït

encara cap reducció en la correlació entre el mercat alemany i el d’Estats

Units.
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L’avaluació del potencial d’una reassignació de carteres privades del

dòlar a l’euro és, per la seva naturalesa, extremadament conjectural. Un

punt de partida és la proporció en les divises G-10 del PIB del comerç inter-

nacional i dels actius internacionals, inclosos els dipòsits bancaris interna-

cionals i els bons internacionals. Els membres de la Unió Europea que són

també membres del G-10 produeixen aproximadament una tercera part del

total del G-10 i una proporció un mica menor del comerç internacional (net

del comerç intraUE). La proporció d’actius internacionals denominats en

euros, però, seria aproximadament una octava part (després d’una consoli-

dació similar). Perquè aquesta proporció pugi a un nivell semblant al del

PIB i al del comerç internacional, seria necessari un moviment d’uns 0,7

bilions de dòlars (vegeu McCauley (1997)). Convé no prendre aquesta dada

massa seriosament. No obstant això, serveix per il·lustrar una idea impor-

tant: els moviments de carteres privades podrien resultar molt més impor-

tants que qualsevol altre moviment possible de reserves oficials.

A més dels seus atractius per a gestors d’actius, un mercat de renda

fixa més integrat a Europa atrauria els gestors de deute un cop assolida una

situació d’estabilitat. El desenvolupament d’un mercat ampli i profund de

renda fixa en euros podria afectar la gestió de deute més que la gestió d’ac-

tius i l’increment en l’oferta d’actius denominats en euros podria exercir

una pressió a la baixa sobre l’euro.

Pot resultar estrany que quelcom tan positiu com el desenvolupa-

ment de mercats amplis, profunds i líquids pugui afeblir la divisa en qües-

tió, però la teoria de les carteres manté que un moviment de finançament

d’una divisa a un altra implicarà alguna combinació d’un tipus d’interès

més alt i un tipus de canvi més baix per a la divisa que experimenti l’aug-

ment de l’oferta. Per exemple, si Tailàndia emetés nous bons en marcs ale-

manys i utilitzés els ingressos per comprar tot el seu deute en dòlars, s’hau-

rien de donar incentius als inversors privats perquè tinguessin més actius

en marcs i menys en dòlars. En funció del volum de l’operació, es podria

esperar alguna combinació de tipus més alts del marc alemany i un marc
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més baix per convèncer els inversors per tenir la nova proporció d’actius.

La teoria de fluxos per a la determinació dels tipus de canvi concorda amb

el resultat: a mesura que els tailandesos canviessin els marcs obtinguts per

dòlars per comprar el deute pendent, la demanda de dòlars pujaria.

La divisa preferida actualment pels gestors globals de deute per a les

emissions grans i els costums actuals de finançament de les economies

emergents fan admissible la possibilitat d’un major ús de l’euro per part

dels gestors de deute.Actualment, els emissors de bons internacionals prefe-

reixen el dòlar per a les grans emissions (vegeu quadre 5). Una interpreta-
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Quadre 5

EMISSIONS DE VALORS INTERNACIONALS PER VOLUM D’EMISSIÓ
I DIVISA
En miliards de dòlars dels EUA (1990-95)

Volum

Divisa per regió <1 miliard >1 miliard Total

de dòlars de dòlars

Països en vies de desenvolupament 141,7 10,5 152,2

Dòlar EUA 96,8 7,4 104,2

Divises UE 17,6 0,0 17,6

Ien japonès 27,3 3,2 30,5

Països desenvolupats 1.555,7 209,1 1.764,8

Dòlar EUA 554,9 119,5 674,4

Divises UE 660,1 58,9 719,0

Ien japonès 340,8 30,6 371,4

Institucions internacionals 117,1 39,9 216,9

Dòlar EUA 34,1 15,0 49,1

Divises UE 113,9 15,3 129,3

Ien japonès 29,1 9,5 38,6

Total 1.874,5 259,5 2.134,0

Dòlar EUA 685,8 141,9 827,7

Divises UE 791,6 74,3 865,9

Ien japonès 397,1 43,3 440,4

Total, inclosos paradisos fiscals 2.078,6 276,9 2.355,5

Nota: Inclosos bons i pagarés a mitjà termini.
Font: BPI.



ció realista és que les obligacions del Tresor nord-americà que es prenen

com a referència al mercat de comptat són més líquides, igual que els mer-

cats de futurs que serveixen els mercats de bons en dòlars i els compradors

finals de bons són més nombrosos. Si l’assegurador d’una gran emissió de

bons en euros pogués compensar més fàcilment possibles moviments en

els tipus subjacents en euros, els costos d’emissió podrien caure i elimina-

rien aquesta preferència. El resultat probable serien més emissions en

euros.

Davant d’un mercat europeu de renda fixa més gran, més ampli i

profund i més líquid, els gestors de deute de fora d’Europa podrien voler

incrementar la proporció del seu deute denominat en euros. Estimacions

del desglossament per divises dels deutes internacionals de països a Àsia i a

l’Amèrica Llatina (vegeu quadre 6) mostren una proporció molt baixa en

divises europees.(20) Tot i que l’euro no substitueixi el dòlar o, a Àsia, el ien

com a divisa de reserva, hi ha àmplies oportunitats per a un increment de

l’endeutament en euros per cobrir les exposicions al risc existents.

Actualment, el pes de les divises europees a les reserves dels països no in-

dustrialitzats és notablement més alt que als deutes d’aquests països.

És possible que els atractius d’una major oferta d’actius denominats

en euros, que en un marc d’equilibri de carteres faria baixar el valor de l’eu-

ro, poguessin pesar més que els d’una major demanda, que el faria pujar.

Fins i tot si el moviment de demanda es preveu més gran o més ràpid, cal

reconèixer que el mercat internacional de renda fixa sovint canvia la com-

posició de noves ofertes cap a la divisa puixant.(21) Sigui com vulgui, no hem

d’intentar calcular les conseqüències d’un major atractiu de l’euro per als

gestors privats i públics d’actius sense tenir en compte que podria exercir

una atracció similar sobre els gestors de deute.

105L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■
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financial market developments.Vegeu en particular BIS (1997) i BIS (1996c).
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Quadre 6

EL DEUTE DELS PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT PER DIVISA
En miliards de dòlars dels EUA i percentatges, final de 1996

Divisa
Deutors

Dòlar EUA Ien japonès Divises UE Altres (1)

Total

Amèrica Llatina 421,1 66,0 72,0 65,2 624,3

67,4% 10,6% 11,5% 10,4% 100,0%

Bancs (2) 100,3 2,2 7,1 4,2 113,7

Banc Mundial (3) 320,8 63,8 65,0 61,0 510,7

Àsia 344,7 243,4 71,7 85,4 745,1

46,3% 32,7% 9,6% 11,5% 100,0%

Bancs (2) 135,7 80,1 10,6 16,9 243,3

Banc Mundial (4) 209,0 163,3 61,1 68,5 501,9

Europa de l’Est 138,0 42,6 101,9 90,9 373,4

37,0% 11,4% 27,3% 24,3% 100,0%

Bancs (2) (5) 7,3 0,5 14,3 5,3 27,4

Banc Mundial (6) 130,8 42,2 87,5 85,6 346,1

Total 1.044,5 377,1 329,4 331,4 2.082,5
50,2% 18,1% 15,8% 15,9% 100,0%

Bancs (2) 245,0 73,9 32,9 22,3 374,1

Banc Mundial 799,5 303,2 296,6 309,1 1.708,4

Nota:El total de deutors inclou altres països en vies de desenvolupament. Les dades del Banc Mundial per a 1996 no
són definitives i fan referència a venciments de deute de més d’un any. El deute multidivisa registrat pel Banc Mundial
es distribueix entre divises subjacents segons la composició del grup de divises del Banc Mundial.Hi pot haver números
que no quadrin a causa de l’arrodoniment.
(1) Inclou les divises no identificades.
(2) No inclou el deute de venciment de més d’un any ni el deute a mitjà termini amb vida de menys d’un any. S’ha
aplicat una distribució  semestral a la distribució trimestral de divises. Inclou estimacions pròpies del desglossament del
deute per divises a bancs en paradisos fiscals i altres deutes a bancs per als quals no hi ha disponible un desglossament
oficial de divises.
(3) Subtotal del Banc Mundial per a Amèrica Llatina i els països del Carib.
(4) Comprèn subtotals del Banc Mundial per a Àsia Oriental i Àsia Meridional i del Pacífic.
(5) Inclou la exIugoslàvia.
(6) Comprèn subtotals del Banc Mundial per a Europa i Àsia Central.
Fonts: Banc Mundial i BPI.
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Quadre 7

COMPOSICIÓ DE LES RESERVES DE DIVISES DELS PAÏSOS
NO INDUSTRIALITZATS
Milers de milions de dòlars dels EUA i percentatges, al final de 1997

Països en vies de desenvolupament

Divisa del qual: Europa Pro memòria:
Taiwan de l’Est Total total global

Dòlar dels EUA 593,9 55,1 37,8 631,7 1.103,4

73,1% 66,0% 51,3% 71,3% 69,9%

Ien japonès 54,3 8,4 0,0 54,3 99,3

6,7% 10,1% 0,0% 6,1% 6,3%

Divises del nucli de la Unió Europea

del qual: 110,3 16,7 34,1 144,4 304,1

13,6% 20,0% 46,2% 16,3% 19,3%

Marc alemany 94,6 16,7 33,3 127,8 257,0

11,6% 20,0% 45,1% 14,4% 16,3%

Franc francès 11,3 0,0 0,8 12,1 18,7

1,4% 0,0% 1,1% 1,4% 1,2%

Florí holandès 4,5 0,0 0,0 4,5 6,4

0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4%

Lliura esterlina 41,3 0,0 1,0 42,4 56,7

5,1% 0,0% 1,4% 4,8% 3,6%

Franc suís 12,2 3,3 0,8 13,0 14,9

1,5% 4,0% 1,1% 1,5% 0,9%

Total 812,1 83,5 73,7 885,8 1.578,5
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Notes: Els països en vies de desenvolupament inclouen Hong Kong i Taiwan. S’aplica la distribució per divises de les
reserves de Taiwan el maig de 1997 al saldo final de 1997. Les divises del nucli de la Unió Europea inclouen les tinences
d’ecus privats. De les reserves de divises en dòlars dels països en vies de desenvolupament s’han deduït el valor actual
de col·lateral dels bons Brady mantingut al Banc de la Reserva Federal de Nova York i els avançaments per exportacions
militars dels EUA, resenyats al Treasury Bulletin. La composició de les reserves dels països de l’Europa de l’Est és una
estimació. El total global inclou els països industrialitzats.
Fonts:Autoritat Monetària de Hong Kong, Banc Central de la Xina, segons una informació de Reuters del 29 de maig de
1997, Treasury Bulletin del Tresor dels EUA, de juny de 1998, Quadre IFSA-2 i estimacions del BPI.
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1. Introducció

Tots els mercats financers es transformen quan canvia la moneda en

què s’expressa el valor dels seus actius i el volum de les seves transaccions,

això és un lloc comú que no respon la veritable pregunta que podria formu-

lar-se d’una altra manera ben diferent. ¿Quines són les conseqüències als

mercats financers d’una política monetària uniforme en un grup de països

que fora d’això desenvoluparan polítiques econòmiques diferents, fins al

punt que aquestes diferències siguin possibles?

En aquesta part del treball, l’objecte de reflexió són els mercats d’ac-

cions en un context que té aquests trets més o menys definits:

a) El mercat monetari i per tant de tipus d’interès a curt patirà les transfor-

macions inevitables a la implantació de la moneda única.

b) El mercat de deute públic continuarà estant dispers tot i que les rendibi-

litats diferencials seran molt estretes i les emissions suplementàries cada
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vegada més reduïdes, per la qual cosa a gairebé tots els països seran més

grans les quantitats de pagament de cupons que les emissions noves.

c) Les diferències de comptabilització de societats i el tractament fiscal

dels seus beneficis també es mantindran.

d) Les borses de l’euro continuaran millorant els sistemes tècnics per fer

encara més senzilles la contractació i la liquidació a distància.

e) No hi haurà polítiques administratives, ni legislatives ni de suport finan-

cer a la concentració de les borses, per part de les autoritats de la Unió

Europea.

Aquesta situació és la que es viu en l’actualitat i, per tant, el que

estem fent és explicitar el punt de partida de la nostra anàlisi.

Probablement, cal afegir als punts exposats més amunt dos més que

segurament seran més evidents quan l’euro sigui una realitat tangible.

El primer és que els governs dels Estats membres de la Unió Eu-

ropea i, en particular, els de l’euro promocionaran l’estalvi per evitar des-

plaçaments de capitals entre països de la mateixa moneda. La segona és

que intentaran defensar els seus mercats financers propis per no perdre

aquest avantatge econòmic, polític i social. Cal no oblidar que al voltant

dels mercats es creen llocs de treball de personal qualificat i d’alta renda

relativa. També cal tenir en compte que guanyar posicions en el context

financer internacional és quelcom positiu, però perdre posicions és desas-

trosament negatiu en l’opinió pública en general i en els mitjans econò-

mics en particular.

Sigui com vulgui, l’anàlisi que contenen aquestes línies té com a

base i entorn les circumstàncies reals o suposades que s’han explicat en

aquesta introducció.
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2. Els volums de negociació

Una primera visió dels mercats d’accions a la Unió Monetària és ana-

litzar-ne les transaccions comparant-los amb altres borses mundials o altres

àmbits d’igual moneda, com els Estats Units.Al quadre 1 es mostra aquesta

comparació.

Quadre 1

VOLUM NEGOCIAT D’ACCIONS
En milions de dòlars

1997 1990

Àustria (1) 12.723,8 n.d.

Bèlgica (1) 33.867,3 10.302,0

Alemanya (2) 1.067.688,3 554.208,1

França (1) 414.320,9 127.019,3

Portugal (1) 20.530,3 n.d.

Països Baixos (2) 279.688,1 44.010,8

Finlàndia (1) 36.252,1 4.222,3

Espanya (1) 184.876,8 46.089,0

Irlanda (1) 16.696,0 n.d.

Luxemburg (1) 1.049,2 230,7

Itàlia (1) 203.279,7 44.859,5

Total euro 2.270.972,5 n.d.

Suècia (2) 175.821,9 16.409,3

Dinamarca (2) 46.800,1 12.205,7

Regne Unit (2) 1.989.489,1 587.808,1

Total Unió Europea 4.483.083,6 n.d.

Nova York (1) 5.777.601,5 1.325.332,4

Nasdaq (2) 4.481.682,1 n.d.

(1) Punt de vista del mercat.
(2) Punt de vista de l’entorn regulat.

El primer que crida l’atenció és la diferència entre la contractació

d’accions de l’Europa de la Unió Europea i la contractació d’accions de la

Borsa de Nova York. El conjunt d’accions de la Unió Europea és menor que
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el de Wall Street.A més a més, aquesta relació està falsejada per una compta-

bilitat de les transaccions que és notablement diferent si té l’(1) o el (2).

En el primer cas (1), es comptabilitzen les transaccions que impli-

quen canvi de titularitat; en el segon (2), són comunicacions dels membres

de la borsa que informen de la seva activitat, hi hagi hagut canvis que pas-

sin pel sistema de liquidació o no. Per tant, les xifres del segon cas (2) sem-

pre són superiors a les del primer cas (1) i, a vegades, molt superiors.

Tenint en compte que a Europa tenen (2) Alemanya, Anglaterra i

Països Baixos, que són les tres borses de gran dimensió aparent, és gairebé

segur que la xifra que cal retenir com a comparació amb la de la Borsa de

Nova York és segurament inferior en mig bilió quan parlem de les borses de

l’euro i en més d’un bilió quan incloem les borses dels quinze.

També Nasdaq (el mercat electrònic nord-americà, amb menys requi-

sits per a les empreses que volen cotitzar) segueix un sistema de comptabi-

lització (2) i, per tant, les seves xifres comparables amb Nova York són nota-

blement menors, però, tot i que fossin la meitat, la suma de contractacions

de les dues principals borses nord-americanes són el doble que les de

l’Europa dels quinze, les quals han crescut de manera espectacular durant la

dècada dels noranta. Com es pot comprovar fàcilment, a més a més, el crei-

xement de la contractació a Nova York també ha estat espectacular.

Problemes de comptabilització no ens permeten relacionar els totals

del 1990 amb les sumes del 1997, però sí fer comparacions entre els dos

anys en alguns països que són reveladores. Es pot comprovar que països

que mai no han destacat per la seva contractació borsària han crescut de

manera impressionant durant la dècada actual: Suècia, Dinamarca, Bèlgica i

Finlàndia han multiplicat per quatre o més les contractacions; Portugal i Ir-

landa han passat de zero, o pràcticament zero, a volums apreciables, i Es-

panya, entre d’altres, ha crescut també quatre vegades en dòlars. Ja torna-

rem a parlar d’aquest fenomen.
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Al quadre 2 es mostra la contractació de companyies nacionals i de

companyies estrangeres. De tots els països o borses que es relacionen,

només el Regne Unit té un percentatge de companyies estrangeres que

supera el corresponent a companyies nacionals. Dues borses, la de Brus-

sel·les i el Nasdaq, sobrepassen el 10%, però fins i tot Nova York, que té fama

de contractar molts valors estrangers, té una contractació de valors exte-

riors inferior al 10% del negoci total. No cal dir-ho, les principals borses

continentals europees contracten percentatges insignificants de valors d’al-

tres països cotitzats a les seves borses.

Quadre 2

CONTRACTACIÓ PER ORIGEN DE LES COMPANYIES (1997)
En milions de dòlars

Contractació Contractació
companyies nacionals Percentatge companyies estrangeres Percentatge

Àustria 12.412,8 97,6 311,1 2,4

Bèlgica 29.317,3 86,6 4.550,1 13,4

Alemanya 1.019.788,0 95,5 47.900,3 4,5

França 404.072,6 99,6 1.746,0 0,4

Portugal 20.530,3 100,0 – –

Països Baixos 263.289,3 99,6 991,5 0,4

Finlàndia 36.176,7 99,8 75,2 0,2

Espanya 184.829,5 99,9 47,3 0,1

Irlanda 16.696,0 100,0 – –

Luxemburg 1.028,1 98,0 21,2 2,0

Itàlia 203.132,3 99,9 147,7 0,1

Total euro 2.191.272,9 97,5 55.790,4 2,5

Suècia 158.390,4 91,1 17.431,4 9,9

Dinamarca 45.401,3 97,0 1.398,3 3,0

Regne Unit 833.194,6 41,9 1.156.294,7 58,1

Total Unió Europea 3.228.259,2 72,4 1.230.914,8 27,6

Nova York 5.292.843,6 91,6 484.757,9 8,4

Nasdaq 3.866.420,1 86,3 615.262,0 13,7
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Però, sens dubte, la borsa dels països esmentats que més crida l’aten-

ció és la de Londres, on, segons les xifres, es contracta un volum més impor-

tant d’empreses estrangeres que d’empreses britàniques. La veritat és que

els membres de la Borsa de Londres contracten més empreses estrangeres

que britàniques, però ho fan en un 90% o més a les borses del país d’aques-

tes empreses i no a Londres; per tant, aquesta xifra de contractació ja està

comptada a la borsa d’origen de les empreses.Al final, la contractació d’em-

preses estrangeres a la Borsa de Londres –no pels membres de la Borsa de

Londres– és, també, força reduïda.

La conclusió és, doncs, que a les borses europees i a la de Nova York,

com a mínim, la contractació dels valors estrangers és reduïda i a les borses

europees continentals, testimonial. Això no vol dir, però, que la inversió

estrangera no existeixi: és força important a totes les borses i l’exemple de

la indústria de valors londinenca i, probablement, dels membres del Nasdaq

sembla indicar que és realitzada cada vegada més per membres d’altres bor-

ses en combinació amb els de la borsa que té el valor cotitzat.També torna-

rem a tractar aquest tema.

3. La capitalització de les borses

El valor de capitalització de les borses i el nombre d’empreses cotit-

zades també són dignes d’anàlisi. Les diferències del valor de capitalització

són enormes de país a país per raons de dimensió, òbviament, però també

comparant-lo amb el PIB.

Com en totes les estadístiques que hem utilitzat fins ara, les de capi-

talització tenen també la seva interpretació particular, però, tot i tenint en

compte diferències i particularitats, els números del quadre 3 són en certa

manera reveladors.

A la zona de l’euro, hi ha cotitzades prop de 2.900 empreses, a les

quals cal afegir les 2.500 dels tres països que no han acudit a l’euro, tot i
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que estaven en condicions de fer-ho. De totes aquestes empreses, un bon

nombre són excessivament petites o són societats d’inversió mobiliària, de

manera que les empreses que cotitzen efectivament són força menys.

Probablement no més de 4.000.

Quadre 3

CAPITALITZACIÓ

Nombre. d’empreses Capitalització a 31-12-97 Capitalització mitjana
cotitzades (1) (Milions de dòlars) (Milions de dòlars)

Àustria 101 37.280 369,1

Bèlgica 138 138.938 1.006,8

Alemanya 700 825.233 1.178,9

França 740 676.311 913,9

Portugal 148 38.954 263,2

Països Baixos 199 468.897 2.356,3

Finlàndia 124 73.322 591,3

Espanya 384 233.679 608,5

Irlanda 83 49.371 594,8

Luxemburg 56 33.892 605,2

Itàlia 235 344.665 1.466,7

Total euro 2.908 2.920.542 1.004,3

Suècia 245 264.711 1.080,4

Dinamarca 237 93.766 395,6

Regne Unit 2.046 1.996.225 975,7

Total Unió Europea 5.436 5.275.244 970,4

Nova York 2.271 8.879.631 3.910,0

Nasdaq 5.033 1.737.510 345,2

(1) De la borsa més important.

En canvi, només a Nova York i al Nasdaq, hi ha més de 7.250 empre-

ses, la majoria al Nasdaq.També és cert que caldria descomptar una bona

quantitat de les que cotitzen al Nasdaq per manca de liquiditat, però, en tot

cas, el nombre d’empreses cotitzades és clarament superior als Estats

Units.
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La capitalització i el nombre d’empreses ens permet avançar una

mica més en l’anàlisi. La mitjana de valor de les empreses es mou entre els

260 milions de dòlars de Portugal i els 4.000 milions de Nova York. Un bon

nombre de borses se situa al voltant dels mil milions de dòlars i un altre

grup, al voltant dels 600 milions de dòlars. A Europa, hi ha una important

excepció, els Països Baixos, però, si es prescindeix de la seva primera com-

panyia de capitalització, la mitjana se situa també al voltant dels mil milions.

En els casos de França i d’Espanya, l’existència d’un bon nombre de

societats d’inversió mobiliària fa baixar de forma considerable la mitjana.

Sense comptar les societats d’inversió mobiliària, ambdues borses se situa-

rien en la zona dels mil milions, França a la part alta i Espanya a la baixa.

Però el que en tot cas és clar és que la mitjana europea, es mesuri

per on es mesuri, està lluny de la mitjana de Wall Street i força per damunt

de la mitjana de Nasdaq, tot i que hi ha països amb una mitjana semblant a

la de Nasdaq.

Finalment, al quadre 4 s’observa la comparació de capitalització i de

contractació en relació amb el PIB de cada país. Probablement, les dues

dades combinades n’indiquen millor que qualsevol altra cosa el desenvolu-

pament borsari.

Una primera constant que es pot observar és que, als països en què

hi ha quantitats importants en fons de pensions, el valor de la capitalització

assoleix i supera el valor del PIB; en canvi, als països amb un sistema de

pensions de repartiment, el valor de capitalització és força menor.

Una segona característica que cal destacar és que la relació entre

capitalització i contractació té una lògica que es manifesta en una contrac-

tació que no assoleix el valor de la capitalització, llevat dels països amb sis-

temes de comptabilització (2) diferents als de les borses espanyoles o als de

la Borsa de París.A Europa, només els països que tenen sistemes de compta-

bilització diferents, Regne Unit, Suècia, Holanda i Alemanya, tenen contracta-
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cions per damunt del 50% del PIB, percentatge que no és comparable a l’an-

terior.

Quadre 4

CONTRACTACIÓ I CAPITALITZACIÓ (1997)
En percentatge del PIB

Capitalització Contractació

Àustria 18,1 6,2

Bèlgica 57,3 14,0

Alemanya 40,0 51,7

França 47,2 28,9

Portugal 40,0 21,1

Països Baixos 130,8 78,0

Finlàndia 60,4 30,0

Espanya 44,5 35,2

Irlanda 81,3 27,5

Luxemburg 284,8 8,8

Italia 30,5 18,0

Total euro 46,7 36,3

Suècia 112,7 74,8

Dinamarca 55,5 25,9

Regne Unit 153,2 152,7

Total Unió Europea 66,3 56,3

Estats Units (1) 129,0 124,7

(1) Només la borsa de Nova York i Nasdaq.

Als països amb una contractació comparable, aquesta magnitud en

relació amb el PIB oscil·la entre el 25% i el 40%, tot i que en els propers anys

podria créixer força més. A la mitjana dels països de l’euro és el 36% i a la

mitjana dels països d’Europa és el 56%, tot i que cal tenir en compte els pro-

blemes de comptabilització de la contractació en què insistim constantment.

Si als Estats Units, amb un sistema mixt de comptabilització, aquesta

quantitat supera en un 25% el PIB, cal suposar que és un camí que poden

recórrer les borses europees tant en contractació com en capitalització.
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Com ha quedat explícit a l’anàlisi numèrica, la situació de la borsa

espanyola dins de la zona euro és relativament favorable. El nivell assolit de

capitalització en relació amb el PIB o de contractació amb la mateixa

referència concorda amb la mitjana dels països de l’euro i la relació capita-

lització-contractació és equilibrada.Tot i que el fenomen no és privatiu de la

Borsa de Madrid, en considerar la borsa només amb les empreses que en

componen l’índex, permet informació valuosa sobre l’estructura veritable

de la cotització d’accions.A l’Índex General de la Borsa de Madrid del 1998

apareixen 122 empreses amb un valor a 31-12-97 de 33 bilions de pessetes,

que representen una mitjana de 270 mil milions de capitalització, és a dir,

2.400 milions de dòlars.

L’extrapolació d’aquesta situació a la resta de les borses europees

donaria com a resultat les conclusions següents:

a) El volum de la capitalització mitjana de les empreses realment cotitzades

a Europa és força superior al que reflecteix la mitjana simple del nombre

d’empreses i la suma de capitalitzacions.

b) El nombre d’empreses amb cotització suficient se situa força per sota del

nombre d’empreses que figura a la llista de les borses.

Les estadístiques de la Federació Internacional de Borses ens donen

detalls més profunds del que significa en realitat la concentració de la con-

tractació.Al quadre 5 es detallen el nombre de societats que representen el

5% de les societats cotitzades i el que representen sobre la capitalització i la

contractació.

Una primera xifra ens mostra que gairebé els dos terços de la capita-

lització i de la contractació de les borses europees es concentren en el 5%

de les companyies. Només la Borsa de Nova York està una mica més equili-

brada i el 5% de les companyies representen una mica més de la meitat de

la contractació i de la capitalització.
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Quadre 5

PERCENTATGE DE CONTRACTACIÓ I CAPITALITZACIÓ DEL 5%
DE LES SOCIETATS COTITZADES (1997)

Valor mitjà
Nombre Percentatge Porcentatge de les empreses

d’empreses capitalització contractació (Milions de dòlars)

Àustria 5 38,2 44,7 2.848

Bèlgica 7 41,2 41,7 8.177

Alemanya 35 73,0 64,0 17.212

França 37 68,4 77,1 12.503

Portugal 7 53,8 61,4 2.993

Països Baixos 10 69,0 61,6 32.354

Finlàndia 6 29,1 41,3 3.556

Espanya 19 69,7 81,5 8.572

Irlanda 4 52,1 95,0 6.431

Luxemburg 3 38,6 19,9 4.361

Itàlia 12 61,3 63,3 17.607

Total euro 145 65,6 66,8 13.209

Suècia 12 56,6 60,9 12.486

Dinamarca 12 41,2 41,7 3.219

Regne Unit 102 75,7 75,0 14.815

Total Unió Europea 271 68,5 70,0 13.339

Nova York 113 58,5 50,9 45.970

Nasdaq 252 61,6 73,7 4.247

El valor de les societats que absorbeixen més dels dos terços de la

contractació supera de mitjana els 13 mil milions de dòlars, és a dir, uns dos

bilions de pessetes. El nombre d’aquestes societats és d’unes 300 a tota la

Unió Econòmica i només d’un centenar i mig a la zona de l’euro.

Cal destacar que el Nasdaq fa gairebé el 75% de la contractació a les

seves empreses grans (4.200 milions de dòlars de mitjana), de manera que

la seva fama de borsa de les empreses petites és potser excessiva.

Llevat d’Alemanya, i sense tenir en compte Luxemburg, les grans

empreses europees tenen una liquiditat envejable, ja que el percentatge de
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contractacions supera el de les capitalitzacions. Si les comparem amb les de

la Borsa de Nova York, tenen una rotació relativa més important. Per tant, no

són les grans empreses les que tenen problemes a les borses europees, sinó

les empreses mitjanes.

4. La situació dels mercats d’accions a l’Europa
de l’euro i de la Unió Europea 

Les borses europees, doncs, tenen una sèrie de característiques que

donen al conjunt de l’euro i de la Unió Europea una certa uniformitat que,

naturalment, no és total. La diferència amb les borses nord-americanes, espe-

cialment la de Nova York, és més important en quantitat i en qualitat, tot i

que tenen la uniformitat de base que defineix els mercats de renda va-

riable.

En tot cas, es pot afirmar que:

a) Els mercats borsaris de la zona de l’euro estan creixent a gran velocitat i

segurament ho continuaran fent en el futur immediat.

b) La comparació amb les borses d’Estats Units els és molt desfavorable i,

per tant, han de millorar encara molt, tant en quantitat com en qualitat.

c) El procés de la contractació està massa centrat en un escàs nombre

d’empreses, en aquests moments 300, però, sens dubte, seran més amb el

temps.

d) Quan això passi, i a mesura que s’assoleixi aquest objectiu, el valor de la

capitalització pujarà a un valor proper al PIB i amb una contractació pro-

pera al 80% del PIB.
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5. La borsa espanyola actual

Des del punt de vista quantitatiu, l’anàlisi de les borses de la zona

euro i de la Unió Europea ha permès centrar alguns paràmetres de la borsa

espanyola. No obstant això, hi ha d’altres que paga la pena considerar en

aquestes notes. Alguns són senzillament de posada al dia de dades i de

referència a d’altres països de difícil comparació pel que fa a dades de con-

tractació.

Cap a la meitat del 1998, el valor de capitalització de la borsa espa-

nyola havia assolit ja el 60% del PIB, en lloc del 45% aproximadament del

final del 1997. Aquesta ràpida evolució és probablement una constant que

cal destacar del mercat espanyol. D’acord amb l’augment de la capitalitza-

ció, la contractació assolirà el 50% del PIB amb tota probabilitat cap al final

d’enguany.

És evident que no és possible comparar les xifres de contractació

amb les borses senyalades amb un (2) al quadre en què es relacionen.

Sembla força clar, tot i les dificultats senyalades amb un (2), que la contrac-

tació espanyola és inferior a l’anglesa o l’alemanya, i ho és amb tota segure-

tat en relació amb la francesa. La comparació amb els Països Baixos o

Suècia és molt difícil, però no és massa arriscat pensar que és superior. Per

la seva banda, la contractació italiana i l’espanyola semblen força igualades

després de la crisi que va patir la borsa italiana a principis dels anys no-

ranta.

No obstant això, les anàlisis quantitatives del mercat no són les úni-

ques que cal tenir en compte, ja que, a més a més, caldrà examinar aspectes

qualitatius i les dades que no són estrictament borsàries, però que tindran

repercussió en el futur dels mercats d’accions.
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6. ¿Concentració de les borses?

En tot cas, el tipus de pregunta que s’intenta respondre és la ja plan-

tejada des de fa molt de temps. ¿La integració monetària europea forçarà un

únic mercat d’accions o existiran tots o alguns dels actuals?

La resposta, no cal dir-ho, no és fàcil, però, d’ençà que es va plantejar

la pregunta cap a la meitat de la dècada dels vuitanta, han passat moltes

coses que fan que la situació no sigui, ni de bon tros, la mateixa que llavors.

Des de la Segona Guerra Mundial, hi ha hagut a Europa un procés de

concentració de les borses, al final del qual hi ha a cada país una única bor-

sa (cas francès o anglès) o una borsa dominant (cas alemany o italià). És a

dir, fins ara a Europa, el lema «una moneda, una borsa o un sistema financer,

una borsa» s’ha tingut com a veritat absoluta.

Naturalment, també s’ha pensat que l’establiment d’una moneda úni-

ca als països de la Unió Econòmica hauria de conduir a una borsa única. De

fet, es va pensar cap a la meitat de la dècada dels vuitanta que, a mesura que

la llibertat de moviment de capitals guanyés impuls, la concentració de les

cotitzacions semblava inevitable a les borses que tinguessin més liquiditat

en el context de sistemes financers oberts.

El «big-bang» de la Borsa de Londres del 1986 va perseguir la concen-

tració de la major part de les contractacions en aquest mercat, preveient que

la resta de les borses europees tindrien un paper secundari; de manera que

només van quedar les borses més grans i van desaparèixer les més petites.

L’èxit inicial del SEAQ Internacional (sistema electrònic de cotitza-

ció i negociació d’accions) de la Borsa de Londres va fer pensar durant uns

anys que la concentració anava pel camí de convertir-se en una realitat. No

obstant això, des del principi dels anys noranta es va veure que les coses

anaven per una via ben diferent.Tres factors, que encara actuen i que conti-

nuaran actuant durant un llarg període de temps, van contribuir a la modifi-

cació de la tendència, que semblava clara:
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a) El primer va ser, sens dubte, la modernització dels mercats continentals.

D’una banda, la pressió de Londres per a les més importants i la mateixa

pressió de la demanda interior per a tots han provocat una onada de

reformes que, en molts casos, encara estem veient, entre les quals cal

destacar la important, per bé que no sempre encertada, directriu comu-

nitària que permet ser membre a distància. Una segona reforma genera-

litzada és la contractació per mitjans electrònics, que permet el telepro-

cés de la contractació.

b) El segon factor ha estat el creixement de l’oferta i de la demanda de

valors. Tot i que l’oferta s’ha concentrat en valors de renda fixa, essen-

cialment deute públic, durant un llarg període, la demanda està essent

tan intensa que ha influït de manera significativa en la contractació i el

creixement dels valors de renda variable. Prenent només 9 països de la

Unió Econòmica, el total d’actius, que són valors, i que directament o

indirectament que pertanyen a les famílies, era el 1995 de 5,9 bilions d’e-

cus i es preveu que per al 2005 pugi a 10,5 bilions d’ecus.Aquest feno-

men, pel que fa a les accions, s’està accelerant de manera espectacular

en reduir-se l’oferta de renda fixa a causa del control dels dèficits públics

a Europa. El procés, segons el nostre parer, durarà encara un període de

temps substancial.

c) El tercer factor és més subtil, però té més valor teòric i generalitzador.

Com s’ha demostrat en els últims anys, un mercat d’ordres que coexis-

teix amb un altre, que es mou per preus, tendeix a ser fonamental i

determina el valor de les accions, que cotitzen simultàniament als dos

mercats. La contractació per preus és secundària tot i que molt impor-

tant perquè el conjunt afronti qualsevol situació de liquiditat.

La raó d’aquesta situació és força evident. Els que actuen per comp-

te propi donant un preu de venda i un altre de compra, en un determinat

moment, no tenen totes les ordres que hi ha al mercat, perquè una bona

part de les quals s’ha dirigit, com és natural, a un mercat d’ordres que fun-
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ciona al mateix temps. En aquesta situació poden optar per unir les pròpies

ordres amb contrapartida, però, si volen anar més enllà, hauran de vendre o

de comprar al mercat d’ordres, per no carregar el propi balanç més del que

és raonable.

A més a més, els seus clients protestaran, quan els venguin més barat

o els comprin més car que el mercat d’ordres, i inevitablement hauran de

fer-ho així, per cobrir-se del risc que corren en donar contrapartida. Per

tant, si la contractació del mercat de preus s’acaba desplaçant al d’ordres en

un percentatge elevadíssim, és evident el liderat del mercat d’ordres. L’expe-

riència dels valors francesos o espanyols al SEAQ Internacional demostra

que les afirmacions del paràgraf anterior estan contrastades pels fets. Però

també ho està el fet que la contractació al mercat d’ordres dels dos països,

impulsada pels membres de SEAQ Internacional, ha donat una liquiditat i

profunditat a aquests mercats de França i d’Espanya que no es podia pre-

veure fa pocs anys.

Finalment, haver d’actuar en un mercat que no és el seu no ha impli-

cat grans problemes als membres del SEAQ Internacional, que han seguit la

seva activitat en xifres creixents, com ho exigeix la demanda cada vegada

més elevada de valors.

Estem, doncs, assistint a un augment de l’activitat de les borses

nacionals, un cop realitzades les millores que han fet possible aquest aug-

ment de contractació i els nivells de contractació assolits permeten que els

costos de transacció no siguin un problema, com tampoc no ho és el cost

de les transmissions d’un punt a l’altre d’Europa i del planeta.

No veiem per què la introducció de l’euro ha de canviar aquesta

situació, ni tan sols creiem que sigui desitjable que canviï.
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7. ¿Per què les borses nacionals s’hauran
de mantenir?

Efectivament, les borses nacionals poden jugar un paper extraor-

dinàriament important, que descriurem en les properes línies, en el terreny

del que ha de ser.A més a més, la tendència en el futur no sembla que hagi

de ser gaire diferent a la del passat, per raons que també presentarem.

La pregunta és: ¿per què les borses nacionals s’haurien de mantenir?

Perquè sembla bo per a inversors, per a empreses que vagin a cotitzar, i

només en el cas d’una carestia de costos de funcionament, injustificats per

a uns i altres, seria perjudicial el seu manteniment.

Cal tenir en compte que, durant un període de temps encara sense

determinar, les regles fiscals i comptables seran diferents als països que

componen la UE. El control de les auditories i la repercussió fiscal dels

beneficis o de les pèrdues dels inversors es fan millor des de cada país.

Una raó encara més important és que l’existència d’una borsa afavo-

reix la cotització d’empreses de dimensions mitjanes, que no tindrien cabu-

da en una superborsa de «blue-chips» (les accions de més bona qualitat fa-

vorites dels inversors) únicament.

La resposta habitual a aquesta necessitat és que precisament espe-

cialitzar-se en empreses mitjanes, en una recerca de l’eficàcia de cadascun

dels mercats, és el que millora el funcionament general.Això és cert, però,

mentre no existeixi uniformitat fiscal comptable i legal a la UE, la borsa de

cada país és precisament especialista en aquestes empreses del país i, d’al-

tra banda, l’existència de grans valors que donin prou liquiditat i ingressos

és una bona plataforma perquè, efectivament, pugui desenvolupar-se la

cotització de les empreses mitjanes.

Una altra raó que fa desitjable l’existència de borses internacionals

és la dispersió dels professionals de les finances per diferents ciutats de la

Unió Europea, de manera que actuen relacionats amb les diferents cultures i
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llengües. La concentració en un únic mercat condueix, inevitablement, a

una concentració paral·lela d’analistes i tècnics, que tendeixen a expressar-

se d’una manera determinada, la qual cosa allunya les persones corrents

d’altres països o cultures del món financer.Tenint en compte la gran impor-

tància que estan adquirint els patrimonis financers en mans de les famílies

de la majoria dels països de tota Europa, l’allunyament de la cultura finance-

ra seria un pas endarrere en la desitjable interrelació dels ciutadans en la

gestió de les seves finances.

A més a més, com és ben sabut, els llocs de treball que proporcio-

nen els mercats són desitjables per a tots els països perquè proporcionen

treball a persones d’alta preparació amb salaris relativament elevats.

Però una cosa és el que seria desitjable i una altra per on circula la

realitat, tot i que, en aquest cas concret i fins ara, el camí no s’està separant.

Com ja hem explicat més amunt, la concentració de les cotitzacions

borsàries, que es donava per descomptat cap a la meitat dels anys vuitanta,

s’ha convertit en un enfortiment de les borses nacionals, en què, per regla

general, es fixen efectivament els preus de les accions més importants, tot i

que la seva possessió estigui en mans d’estrangers en un alt percentatge i

que la contractació sobre aquests valors també tingui un alt component

exterior.

Això vol dir que la contractació a distància no és avui un problema,

ja que la tecnologia de les comunicacions l’ha resolt. Però tampoc no ho és

el cost, que es paga encara, per haver d’utilitzar un membre del mercat

local. I, no cal dir-ho, ho serà molt menys quan s’implanti la Directiva de

Serveis d’Inversió, ja que a vegades, si no compensés el cost de ser membre

de tots els mercats, sí que serà un límit a un eventual augment dels costos

per part dels actuals membres de les borses nacionals.

El millor de la situació actual és que ha estat un procés espontani,

que no ha precisat ajuda de cap tipus. I així hauria de continuar. Perquè l’ar-
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ribada de l’euro podria provocar algun intent d’utilitzar les pautes, per les

quals hagin de desaparèixer algunes borses nacionals, des dels poders

públics, cosa que no és convenient.

8. Les borses nacionals a la zona de l’euro

Vist el que ha succeït en el passat recent, s’hauria de valorar el futur

en funció de les magnituds previsibles i dels canvis de l’entorn.

El més obvi és la implantació de l’euro al gener de 1999. Com és ben

sabut, l’euro començarà a funcionar com a moneda en aquesta data a 11

països de la Unió Europea, inclosa Espanya.

Des d’un punt de vista tècnic i pel que fa al risc de canvi en les

inversions financeres, ha estat pràcticament inexistent durant el 1997 i amb

més raó el 1998. De fet, les inversions transfrontereres han crescut com a

mínim al mateix ritme de creixement de les borses, que ha estat altíssim.

Com ja hem vist més amunt, les inversions transnacionals són fonamental-

ment d’institucions per a les quals no ha estat un secret que el risc de canvi

ha estat gairebé inexistent i que l’euro no és cap novetat important en

aquest sentit.

No obstant això, des de l’opinió pública menys tècnica sembla que

la unificació monetària hauria d’anar acompanyada d’una unificació de mer-

cats financers al voltant d’una o de poques places. Com ja hem advertit,

aquesta és una visió antiquada, ja que no és necessària la concentració

geogràfica per aconseguir la concentració d’ordres.

D’altra banda, és segur que la contractació a distància es pot millorar

molt connectant borses en un mateix sistema tal com s’està fent a Espanya

fa ja força anys. No fa falta recordar que una contractació electrònica a dis-

tància com l’espanyola necessita una uniformitat de regles del mercat, una

difusió d’informació ràpida i còmoda i es veu clarament beneficiada per

una identitat de sistema de liquidació.
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Pel que ha passat en els últims anys, els intermediaris dels mercats

financers no són només membres d’un mercat sinó de diversos i, en tot

cas, com a membres o associats amb d’altres intermediaris, actuen en tots,

no solament d’accions sinó de productes derivats o de renda fixa, i pro-

mouen a més a més productes estructurats per facilitar la inversió als seus

clients.

Hi ha, per tant, dos subjectes diferenciats en el que fa uns anys s’en-

tenia com a borsa: el mercat pròpiament dit i la indústria de valors que ges-

tiona el patrimoni financer dels clients.

Com ja s’ha dit, el manteniment de les borses nacionals té al seu

favor que la legislació no està unificada i que les borses són especialistes

precisament en els valors del seu país. Dificultats en els processos de con-

tractació, de liquidació o de difusió de la informació podrien fer inevitable

un procés de concentració en el cas que aquest procés millorés els siste-

mes o els costos. No és aquest el cas a gairebé cap de les borses que formen

l’euro (Viena podria ser l’excepció).

D’altra banda, els intermediaris seran tant o més importants com

més estalvis financers controlin, i això depèn de la fortalesa financera del

país on estiguin radicats. Podria succeir que els residents d’un país exigei-

xin inversions internacionals diversificades, però això no presentaria cap

dificultat a una indústria de valors desenvolupada. No cal dir-ho, una indús-

tria de valors vinculada a un país sembla que a llarg termini no tindria raó

de ser, en l’espai de l’euro com a mínim.

9. Punts forts i febles de les borses espanyoles
i dels seus membres

Des de la perspectiva que hem adoptat, és clar que l’esdevenidor de

les borses espanyoles i dels seus membres pot no ser idèntic.
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És probable que en un futur no llunyà la capitalització de les empre-

ses espanyoles assoleixi el 100% del PIB, però podrien cotitzar a d’altres

borses en una part substancial.

També és gairebé segur que es produiran en un futur tampoc no gai-

re llunyà transaccions borsàries dels espanyols per una quantitat similar al

valor del PIB, però podrien fer-se a les borses estrangeres.

Fins ara, l’experiència és la contrària. Valors espanyols que cotitza-

ven a l’exterior en quantitats força apreciables han tornat a Espanya en per-

centatges altíssims. De fet, només a la Borsa de Nova York es cotitzen alguns

valors espanyols de forma apreciable.A més a més, llevat de moments molt

excepcionals, el preu de les altres borses és el que s’ha determinat a

Espanya. Precisament, el fet que el preu es formi de manera sistemàtica al

mercat espanyol ha produït el retorn de les accions preparades per cotitzar

a d’altres mercats (per exemple, ADR’S).

Segons el nostre parer, aquesta tendència s’ha produït per les se-

güents raons, que expliquen els punts forts de la borsa espanyola.

a) L’estructura tècnica del mercat, el sistema de contractació, de liquidació i

de difusió de la informació fàcil i possible des de qualsevol distància grà-

cies a la teleinformàtica.

b) Al fet d’haver funcionat com a mercat d’ordres on han acabat les opera-

cions contractades per preus a d’altres mercats, en relació amb el qual el

sistema de préstec de títols ha estat molt favorable.

c) Les privatitzacions i les noves incorporacions d’empreses als mercats

borsaris han difós les accions entre un gran nombre d’individus, les ope-

racions dels quals estan dotant el mercat d’una liquiditat més alta i, per

tant, d’un cost molt baix.

d) L’existència d’un bon mercat de deute i d’un mercat de derivats eficient,

que encara pot millorar força. L’existència dels dos mercats permet l’ela-
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boració de productes estructurats que donen un gran contingut tècnic a

les borses.

e) L’evolució de l’economia espanyola i la integració en l’euro donaran un

bon impuls a l’aparició de noves empreses i una moneda que permet les

inversions des de qualsevol lloc del món.

Tots són punts forts, però paga la pena destacar l’excel·lent nivell

tècnic de les borses espanyoles i el poc cost de les transaccions, no sola-

ment per comissió i despeses, sinó pel bon funcionament del sistema que

redueix els «spreads».

En canvi, hi ha dues connotacions negatives en el desenvolupament

de la borsa espanyola, una de les quals és només corregible a llarg termini:

la dimensió de l’economia espanyola és inferior a les d’un bon nombre de

països del nostre entorn, França,Anglaterra,Alemanya, Itàlia i Estats Units.

La segona és la relativament escassa informació de la borsa espanyo-

la als mitjans de difusió financers internacionals. Probablement, és degut a

la nostra joventut com a mercat de primera fila i, no cal dir-ho, és un defecte

que es corregirà en un termini relativament curt.

Des del punt de vista de la indústria de valors, els punts forts són

fonamentalment tres:

a) El desenvolupament de l’estalvi financer de les famílies espanyoles, que

ha experimentat un gran creixement i que el continuarà experimentant

en el futur. És una base de clientela sense la qual no és possible que exis-

teixi una indústria de valors forta.

b) La concentració d’estalvi financer en institucions com els fons de pen-

sions o els fons d’inversió, que exigeixen una gestió tecnificada i donen

treball a un bon nombre de professionals. La concentració de l’estalvi

permet, a més a més, que la gestió d’actius pugui optimitzar-se. En els

propers anys la gestió professionalitzada donarà una més gran participa-

ció de la renda variable a les institucions d’estalvi.
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c) La pròpia joventut de la indústria de valors, que, tot i haver impedit enca-

ra la projecció internacional, ha impedit també la creació d’estructures

massa pesades o obsoletes pel pas del temps i per la modificació dels sis-

temes.

Igual que les borses, la dimensió de l’economia espanyola fa que la

seva importància no sigui encara la que hauria de ser i el seu desenvolupa-

ment internacional, que és la solució de cara al futur, encara sigui a l’inici.

De la rapidesa de la seva expansió internacional en dependrà el futur, però

el model interior basat en oficines bancàries a la majoria dels casos no serà

possible transferir-lo a l’exterior.

Probablement, tindran unes oportunitats d’expansió mundial les

societats de valors que es basin en la capacitat tècnica més que en l’ombra

d’un banc protector.

10. Les iniciatives paneuropees

A més de l’assaig d’hegemonia iniciat per la Borsa de Londres el

1986 i d’alguns acords assolits als mercats de derivats, hi ha hagut iniciati-

ves paneuropees pel que fa a les borses de negociació d’accions. Dues d’a-

questes iniciatives fan referència a mercats especials per a empreses d’alt

creixement i una dimensió relativament reduïda segons les seves defini-

cions, són borses per a Pimes amb gran potencial de creixement.

La primera borsa s’ha produït seguint l’exemple del Nasdaq nord-

americà i s’anomena Easdaq perquè la imitació sigui evident. Els seus mem-

bres són internacionals, tot i que el centre està situat a Bèlgica, ja que, a

l’empara de la Directiva sobre Serveis d’Inversió, qualsevol membre de qual-

sevol borsa europea pot ser d’una altra i, per tant, qualsevol membre de la

UE ho pot ser fàcilment d’Easdaq. El sistema de contractació és de preus, és

a dir, els membres del mercat ofereixen tot el temps un preu de compra i

un altre de venda dels valors dels quals s’ocupen i, no cal dir-ho, cada valor

té diversos membres del mercat que se n’ocupen.
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Per cobrir la mateixa necessitat, diverses borses europees van crear

mercats especials i algunes han promogut l’Euro NM, que significa el nou

mercat europeu i que comprèn els mercats especials per a Pimes de les

borses d’Amsterdam, Brussel·les, París i Frankfurt, a l’espera que s’hi uneixi

la resta de les borses de la Unió Europea.

Tot i que hi ha empreses cotitzant a cadascun dels mercats, la unió

entre els mercats, una cop més una interconnexió, encara no és operativa.

Ambdues iniciatives tenen per justificació la suposada inexistència

de mercats borsaris per a empreses mitjanes de gran contingut innovador,

que als Estats Units s’acullen al Nasdaq i a Europa, enlloc.

Cal advertir que el Nasdaq, com ja hem vist, dedica tres quartes parts

de la seva contractació a empreses que tenen quatre vegades més valor bor-

sari que les mitjanes de les empreses cotitzades europees. Si als Estats Units

es troba amb facilitat capital per a projectes innovadors, és degut més a la

disposició del sistema financer cap a aquests projectes que a la mateixa

existència de la Borsa Nasdaq, tot i que també té importància.

D’altra banda, tenim constància fefaent que les empreses de gran

creixement, que són l’objectiu de les iniciatives paneuropees quan de veri-

tat ho són, funcionen perfectament a qualsevol mercat i que les que són

poc dinàmiques no funcionen enlloc. Caldrà seguir atentament el desenvo-

lupament d’aquestes iniciatives per veure si sistemes concrets de negocia-

ció afavoreixen les empreses que només són mitjanament dinàmiques.

L’altra iniciativa ha estat molt més recent i més ambiciosa. Les borses

de Frankfurt i de Londres van anunciar que es posaran d’acord per crear un

mercat europeu per a les primeres tres-centes empreses. Com ja hem vist

per les estadístiques, això vol dir que seria un mercat amb vocació de fer els

dos terços del volum de transaccions europees.

Sembla, per tant, un intent de concentrar les contractacions borsà-

ries en un mercat liderat per les dues borses.
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La repercussió de l’acord ha estat molt gran i s’han esgrimit argu-

ments a favor, com que l’índex d’aquesta borsa tindria un pes equivalent al

Dow Jones i que, així, el mercat de capitals europeu igualaria el nord-americà.

Les xifres de la primera part d’aquest article són prou eloqüents i

ens permeten extreure dues conclusions sense més dificultats. Fins i tot

sense les tres-centes primeres empreses europees el mercat borsari no seria

comparable al de Nova York i el futur del desenvolupament borsari europeu

està vinculat a un nombre més elevat d’empreses de bones dimensions.

Perquè la segona conclusió és que les primeres tres-centes empreses euro-

pees no necessiten més liquiditat, ja que la tenen més gran que les primeres

empreses que cotitzen a Wall Street.

Ens sembla un error d’enfocament pensar que les borses promouen

els mercats de capitals, com a màxim en poden dificultar el desenvolupa-

ment i, no cal dir-ho, han d’acompanyar-ne el creixement. Els veritables

motors dels mercats de capitals són, però, el desenvolupament de l’estalvi

financer, el creixement de les dimensions de les empreses, la reducció dels

dèficits públics i la incorporació de l’avanç tecnològic a l’economia real.

En tot cas, els intents d’unificació de mercats que s’estan produint

passen en la majoria dels casos per interconnexions entre els mercats, que

no és més que donar un pas més en la direcció del que està succeint.

11. Conclusions

Al llarg de tot l’article hem inclòs el que semblava més evident; així i

tot, provarem de resumir breument allò que ens sembla més clar de tot el

nostre raonament.

La idea que afirma que a un sistema financer li ha de correspondre

una única borsa no és nova i ja hi ha hagut intents d’unificació europea des

de fa força anys.Tot i que l’intent de concentració ha fracassat, la inversió

en altres borses per part de les institucions ha crescut exponencialment.
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Gairebé totes les borses europees han crescut, tot i que amb diferèn-

cies substancials. Així i tot, no es pot dir que la concentració es concentri

en cap, ja que és insignificant el volum de negocis en accions d’empreses

estrangeres.

La comparació amb Estats Units és molt desfavorable per al mercat

d’accions europeu, tant en volum de contractació com en volum de capita-

lització. És raonable suposar, per tant, que el creixement de les borses euro-

pees continuarà, ja que l’anàlisi dels seus mercats financers així ho mostra.

L’experiència dels últims anys ha demostrat que la contractació i la

inversió transfrontereres poden créixer sense que hi hagi dificultats per l’e-

xistència de diverses borses. El teleprocés i la informació en temps real han

fet innecessària la concentració en una borsa.

Les iniciatives d’organització paneuropees dels últims temps incidei-

xen en les interconnexions de mercat per facilitar la interrelació d’inver-

sions que ja existeix.

En aquest context, la situació del mercat borsari espanyol és força

confortable; des del punt de vista tècnic, la situació és de liderat, però el

volum de l’economia no és prou gran per igualar els mercats més impor-

tants d’Europa o el de Nova York.

Així, doncs, tant l’organització borsària com la indústria de valors

espanyols estan situades en bon lloc i tenen possibilitats d’un gran desenvo-

lupament a la zona de l’euro.
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L’1 de gener de 1999 començarà la tercera fase de la Unió Eco-

nòmica i Monetària i des d’aquesta data l’euro es convertirà en moneda de

curs legal al conjunt de països del bloc inicial. Després de la convivència

durant l’anomenat període transitori de les divises domèstiques amb la

moneda única, a partir de principis de l’any 2002 començarà la seva substi-

tució i se’n preveu la total desaparició cap a la meitat d’aquest mateix any.

La creació d’un espai econòmic estable representarà un esdeveni-

ment històric per als Estats que, seguint les recomanacions sobre la con-

vergència de la Comissió Europea i de l’Institut Monetari Europeu, van ser

seleccionats el passat mes de maig a Brussel·les pel conjunt de Caps d’Estat

i de Govern dels quinze països membres de la Unió.

Per als mercats de capitals, aquest fet representarà, sens dubte, un

període de transformacions de gran transcendència. En les últimes dècades,

el paper fonamental als mercats de renda fixa ha estat exercit pel deute

públic, que ha desenvolupat, partint de la necessitat de captar fons, uns

mercats eficients i competitius. El model econòmic sobre el que està basat

l’assoliment de l’espai únic europeu requereix l’alternativa dels mercats de

finançament privat com a base del desenvolupament econòmic, en la mesu-

ra que el paper del sector públic queda molt reduït o, en termes relatius,

estabilitzat.

Es presenta, doncs, un repte important per al desenvolupament dels

mercats de capitals a Europa, que pren el relleu necessari dels mercats de

deute públic.

Aquest treball estarà dedicat a analitzar, en primer lloc, quina és la

situació actual del mercat de renda fixa a Espanya, la seva ubicació en el

context europeu i la necessitat del seu desenvolupament amb la incorpora-

ció dels elements competitius necessaris.Amb posterioritat, s’incidirà en l’a-

fectació concreta de la implantació de l’euro com a moneda única, el que,

en el cas de la renda fixa privada, partint del principi de no compulsió / no

prohibició, genera elements addicionals de complexitat, i, finalment, es farà
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una reflexió sobre el model d’estructura de mercats en el marc d’una mone-

da única en un espai econòmic europeu únic.

1. Antecedents històrics i situació actual

Considerem d’interès per al lector dedicar les primeres línies d’a-

quest treball a realitzar una exposició cronològica de la història més recent

del mercat de capitals espanyol, com a base del posterior desenvolupament.

Fins a la dècada dels vuitanta, la situació dels mercats financers de

valors emesos per institucions de caràcter privat a Espanya diferia molt de

l’actual. L’emissió d’aquests valors estava en un estat primari, en què els pro-

cediments de captació de recursos per part d’entitats pertanyents a deter-

minats sectors empresarials mitjançant l’emissió de deute s’instrumentaven

per mitjà de les autoritzacions administratives atorgades particularment en

cada cas i estaven, d’aquesta manera, marcats per un alt nivell d’intervencio-

nisme i oportunitat.

D’altra banda, els anomenats coeficients d’inversió obligatoris, com-

pres de valors de caràcter exigit, que havien de ser coberts per diverses

entitats de crèdit, fonamentalment les caixes d’estalvis, provocaven que

aquests títols quedessin captius a les seves carteres, de manera que el mer-

cat secundari era pràcticament inexistent.

En aquest escenari, es comencen a realitzar a principis dels vuitanta

les primeres emissions d’actius privats, centrades exclusivament en l’emis-

sió a molt curt termini (els anomenats pagarés d’empresa), per part d’enti-

tats que apel·len directament a l’estalvi per captar finançament, seguint els

models existents a d’altres mercats financers més desenvolupats. Aquest

tipus d’emissions registra un important creixement, amb uns saldos vius

emesos que lentament es van incrementant.

El primer embrió del mercat de renda fixa privat modern espanyol

precisava uns sistemes de negociació àgils i dinàmics, molt allunyats de les
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estructures existents a l’època, caracteritzades per una gran rigidesa i per

uns alts costos de transacció.

Per tant, s’observa que, durant la primera meitat de la dècada dels

vuitanta, es desenvolupa al nostre país un mercat que cada cop va prenent

una major importància en saldos vius i en volums operats, que adopta

espontàniament l’estructura dels mercats coneguts com a majoristes, de

caràcter descentralitzat, i que queda fora del control administratiu en aspec-

tes de regulació i estadístics, que exigien les xifres que s’hi negociaven. Per

aquest motiu i per la preocupació sobre la incidència que poguessin tenir

aquests saldos vius sobre els agregats monetaris macroeconòmics, el Banc

d’Espanya va propiciar, l’estiu de 1987, la celebració d’unes sessions, cone-

gudes a nivell col·loquial amb el nom de les «Reunions de Cercedilla» per la

localitat on van tenir lloc, en què va convocar els representants de les enti-

tats emissores i financeres més actives en aquest mercat. D’aquestes jorna-

des va sorgir l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers, organització

destinada a constituir-se en organisme rector del que es va anomenar el

Mercat AIAF de Renda Fixa.

En l’àmbit de la compensació i liquidació dels moviments de títols i

efectiu generats per les operacions realitzades, la creació d’Espaclear,

Sistemes de Compensació d’Actius Financers, S.A., A.V., el 1988, va resultar

definitiva per completar el mercat de valors de renda fixa privada i per

dotar el sistema del grau de seguretat necessari en aquests aspectes.

El 1991 el Mercat AIAF de Renda Fixa va rebre per part de les auto-

ritats el reconeixement de mercat secundari organitzat no oficial de valors,

utilitzant la possibilitat que establia la Llei 24/1988 del mercat de valors.

De llavors ençà, coincidint amb un major grau d’emissió d’actius en termi-

nis més llargs (la renda fixa privada a llarg no havia seguit el camí marcat

pels pagarés d’empresa i, fins a principis de la dècada, no comença un veri-

table mercat d’emissions en aquests venciments), el Mercat viu la seva

eclosió, amb unes xifres de negoci que, durant els primers quatre anys de
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vida, pràcticament es quadripliquen i assoleixen uns nivells de desenvolu-

pament normatiu i tecnològic que recorden ben poc els primers passos

del 1980.

Arran d’aquest desenvolupament, unit a l’aparició de la nova regula-

ció europea en matèria de serveis d’inversió, el 1995 es pren la decisió de

donar una nova forma jurídica al Mercat, a fi i efecte de ser reconegut com

a mercat regulat de valors, igual que la resta dels mercats organitzats espa-

nyols, segons els criteris mantinguts per la Directiva Comunitària de Serveis

d’Inversió. D’aquesta manera, al setembre es constitueix AIAF Mercat de

Renda Fixa, S.A., entitat que, a partir del 1996, passa a exercir les tasques

d’organisme rector d’AIAF Mercat de Renda Fixa, nova denominació amb

què es coneix el Mercat AIAF de Renda Fixa, amb les funcions de regir-lo,

gestionar-lo i dirigir-lo.

Per la seva banda, a l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers

se li reserven les tasques de promoció d’iniciatives encaminades a aconse-

guir un funcionament més adequat dels mercats de valors i d’actius finan-

cers i monetaris d’àmbit nacional i internacional i les de realització de les

actuacions que s’estimin convenients en defensa dels interessos de perso-

nes i entitats que desenvolupen activitats professionals de mediació i inver-

sió en aquests mercats.

En relació amb l’estructura actual del mercat de renda fixa a Es-

panya, el primer punt que cal destacar és la disgregació existent; si bé, en

una anàlisi més detallada, es pot constatar que, en realitat, el mercat de deu-

te públic se situa a la Central d’Anotacions del Banc d’Espanya i el de deute

privat a AIAF Mercat de Renda Fixa; per la seva banda, les borses se situen

com a mantenidores de saldos emesos en anys anteriors, com és el cas de la

de Madrid, o especialitzades en el deute de les comunitats autònomes, com

és el cas de la de Barcelona i de la de Bilbao.

No obstant això, és cert que es mantenen, bàsicament, sis mercats de
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RENDA FIXA ESPANYOLA
Saldos vius a 30. 06.98

renda fixa establerts a la Central d’Anotacions del Banc d’Espanya, AIAF

Mercat de Renda Fixa i les borses de Madrid,Barcelona,Bilbao i València.Addi-

cionalment, es disposa de cinc sistemes de compensació i liquidació: la Cen-

tral d’Anotacions, Espaclear, SCLV i els sistemes que controlen les borses de

Barcelona i de Bilbao. Fins i tot el sistema de tenidoria dels registres és dife-

rent entre l’SCLV, que ho fa per referència de registres, i la resta, que el manté

pel sistema de saldos amb lleugeres diferències entre els dos tipus de sistemes.

Al seu torn, els sistemes de contractació són diferents. Pel que fa als

títols negociats a la Central d’Anotacions del Banc d’Espanya i AIAF Mercat

de Renda Fixa, es manté un sistema descentralitzat amb la participació d’un

ampli nombre de membres que inclou la pràctica totalitat de les entitats

financeres; quant als títols negociats a les borses, se segueix un procedi-

ment de centralització d’ordres, al qual tenen accés només les societats i les

agències de valors.

Pel que fa a la magnitud del mercat de renda fixa a Espanya, al final

del primer semestre, el total de renda fixa admesa a cotització als mercats

regulats espanyols pujava a una xifra aproximada de 51 bilions de pesse-

tes, dels quals 40,2 bilions (un 78,8%) corresponien a valors emesos pel

Tresor Públic. Les comunitats autònomes mantenien un saldo proper als 2

bilions (3,9%) i la resta del que podríem anomenar altres organismes

públics (corporacions locals, ICO, INI, RENFE, RTVE) una xifra similar, 2,2

bilions (4,4%).

L’import total el completa el saldo de 2,9 bilions corresponent als

«bons matador» (5,7%) i de 3,6 bilions que mantenia el sector privat, la qual

cosa representa el 7%.



La distribució per mercats queda reflectida als quadres adjunts, si

bé, pel que fa al cas, sembla necessari destacar que la renda fixa privada es

concentra en un 76% a AIAF Mercat de Renda Fixa.

D’altra banda, les emissions internacionals realitzades per emissors

espanyols presentaven al març de 1998 un saldo viu de 9,5 bilions de pesse-

tes, dels quals 5,4 bilions (57%) corresponien al sector privat i 4,1 bilions

(43%), al sector públic.

És a dir, el sector privat espanyol mantenia (tot i que amb el decalat-

ge esmentat de les dates) 1,8 bilions més emesos a l’exterior que als mer-

cats domèstics o, dit d’una altra manera, el total emès als mercats pel sector

privat era de 9 bilions, dels quals aproximadament el 60% està cotitzat als
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mercats internacionals.

Pel que fa al mercat secundari, la contractació de renda fixa (sense

incloure el deute emès pel Tresor) en el conjunt del mercat espanyol va

superar els 11,5 bilions de pessetes el 1997. D’aquesta xifra, el 80%, uns 9,2

bilions, correspon a deute del sector públic (comunitats autònomes, corpo-

racions locals, institucions i organismes públics i organismes internacio-

nals). La renda fixa privada es negocia majoritàriament a AIAF Mercat de

Renda Fixa, que acapara més del 83% de la contractació.

Si s’inclouen les emissions del Tresor públic, el volum total negociat

al sistema espanyol supera els 310 bilions de pessetes. Els gairebé 299

bilions de deute públic es negocien en la seva pràctica totalitat a la Central

d’Anotacions.

Ens interessa destacar, a més a més, tres dades comparatives amb

l’Europa dels onze referides al tancament del 1997:

– La mitjana del sector públic sobre el total de deute domèstic a l’E-11

representa el 62% enfront del 87% d’Espanya (excloent els bons matador).
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– La mitjana total de deute domèstic sobre el PIB a l’E-11 puja al 87,5%,

enfront del 60,4% d’Espanya.

– El total de deute domèstic a Espanya representa el 5,8% del conjunt de

deute de l’E-11.

Quadre 1

EMISSIONS DE DEUTE DOMÈSTIC
Saldos vius

Sector Sector Sector Total
públic privat Total públic/ PIB 1997 deute/

Des. 1997 Des. 1997 deute Total PIB

Alemanya 117,9 144,5 262,4 44,9% 320,9 81,8%

Àustria 10,8 9,9 20,7 52,1% 31,3 66,2%

Bèlgica 36,4 16,7 53,1 68,6% 36,8 144,3%

Espanya (*) 45,6 3,3 48,9 93,3% 80,9 60,4%

Finlàndia 7,3 4,8 12,1 60,2% 17,8 68,0%

França 98,2 70,7 168,9 58,2% 211,4 79,9%

Irlanda 3,9 0,6 4,5 87,1% 11,0 40,6%

Itàlia 170,4 52,8 223,3 76,3% 173,9 128,4%

Luxemburg 0,1 – 0,1 100,0% 2,4 5,8%

Països Baixos 26,9 7,6 34,6 77,9% 55,1 62,8%

Portugal 5,5 2,9 8,4 65,5% 14,8 57,1%

Total Europa 11 523,2 313,8 837,0 62,5% 956,3 87,5%

Dinamarca 14,8 25,0 39,8 37,2% 24,7 161,1%

Grècia 14,1 0,1 14,2 99,0% 18,1 78,8%

Regne Unit 70,6 45,9 116,5 60,6% 193,9 60,1%

Suècia 18,5 20,4 39,0 47,5% 34,8 112,0%

Total Europa 15 641,2 405,3 1.046,5 61,3% 1.227,8 85,2%

Estats Units 1.113,0 770,3 1.883,3 59,1% 1.186,2 158,8%

Japó 472,8 199,8 672,6 70,3% 640,7 105,0%

Notes: En bilions de pessetes. Font BIS ($). PIB Font OCDE ($). Canvi $/Pta. 151,70.
(*) Font BE, CNMV i AIAF.

En el pla dels mercats de valors, la unificació representarà el desen-

volupament del segon entorn financer més important del món per saldos

vius i volums de contractació, amb àmplies perspectives de convertir-se en
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el primer en un curt espai de temps. Espanya hi contribuirà amb més de

304.000 milions d’ecus/euros en valors vius i gairebé 1,9 bilions d’ecus/

euros contractats sobre aquests valors vius.

Aquesta relació de dades és prou il·lustrativa per situar els nostres

mercats de renda fixa en el conjunt de l’Europa de la moneda única i plan-

teja clarament la necessitat d’ampliació de l’oferta per part del sector privat

espanyol.

2. Necessitat de desenvolupament del mercat
de renda fixa a Espanya

En la configuració del model econòmic que s’ha establert a la Unió

Europea i, més concretament, a Espanya, ens interessa destacar tres aspectes

per la seva especial incidència en els mercats de valors:

– La limitació del paper del sector públic.

– La concentració de l’estalvi en fórmules d’inversió col·lectiva.

– La confiança en el sector privat com a motor de desenvolupament i, per

tant, la necessitat de cobertura de les seves necessitats de finançament.

Una de les conseqüències de l’aplicació del Tractat de Maastricht i

del Pacte d’Estabilitat de Dublín, ratificada amb posterioritat al Tractat

d’Amsterdam, ha estat la reducció dels dèficits públics estatals i, per tant, una

apel·lació de fons menys important per part del sector públic als mercats.

El manteniment en el futur del control dels dèficits públics repre-

senta l’estabilització en termes reals d’aquestes xifres, que en els propers

cinc anys s’incrementarà en no més de 2,5-3 bilions de pessetes, per al cas

espanyol.

Per la seva banda, l’estalvi ha experimentat a Espanya un fort incre-

ment, acompanyat sobretot d’un radical transvasament des dels diferents
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passius bancaris a fórmules d’inversió col·lectiva, tant per raons fiscals com

de sofisticació i complexitat dels mercats.

El saldo conjunt de les institucions d’inversió col·lectiva, que in-

clouen els FIAMM, FIM, fons de pensions i també els sistemes d’estalvi-inver-

sió vinculats a les companyies d’assegurances, puja en l’actualitat a una

xifra propera als 35 bilions i els creixements previstos per als propers anys

presenten taxes espectaculars, al voltant del 20-25%.

Addicionalment, les característiques normatives d’aquestes institu-

cions d’inversió col·lectiva exigeixen que l’actiu o les seves inversions esti-

guin compostos fonamentalment per valors negociables.

Pel que fa al finançament del sector privat, el primer fet rellevant el

constitueix l’estructura empresarial espanyola, caracteritzada fonamental-

ment pel predomini de la petita i mitjana empresa. En aquest sentit, si bé és

necessari incrementar el nombre d’emissors o d’empreses amb accés als

mercats de capitals, el seu límit està marcat per les característiques de

volums mínims que exigeixen les emissions de valors.

Sens dubte, el paper de les entitats financeres en el finançament del

sector privat i, sobretot, de la petita i mitjana empresa és clau, tant per la

proximitat com pel coneixement del risc creditici; no obstant això, el feno-

men de transvasament de passius bancaris a fórmules d’inversió col·lectiva

genera una forta descompensació d’aplicació de recursos en inversió de

valors i en finançament creditici.

La resolució d’aquest problema, que s’accentuarà en el futur, passa

d’un banda per una intensificació de l’activitat de captació de recursos o

passius per part de les entitats financeres als mercats i, de l’altra, per una

utilització d’instruments de mobilització/titulització d’actius que dotin de

valors mobiliaris les institucions d’inversió col·lectiva i de liquiditat les enti-

tats financeres per poder continuar el cicle d’intermediació.

En definitiva, aquestes característiques comentades, que s’estan
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implantant en el sistema financer espanyol, exigeixen un mercat de renda

fixa ampli i eficaç, com a peça fonamental per mantenir localitzat l’estalvi

nacional, possibilitar el finançament adequat del sector privat i, a conse-

qüència dels dos processos, garantir el creixement econòmic del nostre

país.

3. Estratègia competitiva

Amb aquestes bases de partida, ¿quines serien les pautes fonamen-

tals de l’estratègia per situar el nostre país com a plaça significativa en el

context europeu pel que fa als mercats de renda fixa?

Durant el mes desembre, AIAF Mercat de Renda Fixa va elaborar i

remetre a totes les autoritats competents un document que sistematitzava

les diferents propostes per al desenvolupament del mercat.

Avui, la major part de les mesures que contenia aquest document

són objecte de treball per a la seva implantació, tot i que algunes mesures ja

han estat materialitzades, com és el cas de la Llei de Titulització d’Actius,

que obre excel·lents perspectives per a l’ampliació del nostre Mercat, i d’al-

tres que tindrem ocasió de comentar més endavant.

En qualsevol cas, és molt significatiu el fet que la comunitat finance-

ra espanyola ha assumit de manera clara i decidida que el desenvolupament

del mercat de finançament privat és un capítol pendent i una peça fona-

mental per al bon funcionament del nostre sistema financer.

No obstant això, i per moltes raons, la major part d’aquestes mesures

s’haurien d’establir normativament enguany. Per aquest motiu, caldria

incloure-les en les lleis i reials decrets en curs d’elaboració.A saber:

– Reial Decret de modificació del règim jurídic dels mercats de valors.

– Llei d’Introducció a l’Euro.
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– Llei de Reforma de la Llei del Mercat de Valors.

– Llei sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors.

– I, en darrer terme, les lleis d’acompanyament dels Pressupostos.

Els aspectes més rellevants que voldríem destacar aquí fan referèn-

cia a:

– Mesures de caràcter fiscal.

– Mesures encaminades a facilitar i flexibilitzar el procés d’emissió i admis-

sió a cotització.

– Mesures relatives a la computabilitat de passius en el coeficient de caixa,

i, per últim,

– Modificacions en la instrumentació de garanties.

3.1 Mesures de caràcter fiscal

Fem referència en concret a l’aprovació de procediments operatius

que impliquin la justificació dels saldos mantinguts per les persones jurídi-

ques en la data de pagament a les societats emissores i que possibilitin el

pagament dels interessos bruts tant per actius amb rendiment explícit com

implícit o, si escau, la devolució immediata per part de la Hisenda pública.

De la mateixa manera, i per a aquest tipus d’inversors, és urgent i

necessari considerar com a rendiments no subjectes a retenció els derivats

de les operacions de compravenda simultànies, instrumentats amb actius de

rendiment explícit i implícit; equiparant-se a aquests efectes a l’operativa

realitzada amb deute de l’Estat.

Des d’un altre punt de vista, s’hauria de procedir a la derogació de

l’Ordre Ministerial del 14 de novembre de 1989, modificada el 1992, per la

qual s’estableix l’autorització prèvia per part de la Direcció General del
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Tresor i Política Financera de les emissions anomenades «cupó zero».

En la mesura que aquest tipus d’emissions són especialment deman-

dades per les institucions d’inversió col·lectiva en facilitar la immunització

de carteres per la inexistència de fluxos intermedis, el mateix Tresor públic

ha instrumentat fórmules de desagregació del principal i interès en els bons

i obligacions (Strips), que en definitiva constitueixen un sistema d’obtenció

del «cupó zero».

La derogació de l’Ordre Ministerial esmentada representaria l’equi-

paració de la resta dels emissors al Tresor públic, ja que, en l’actualitat, no hi

ha raons objectives per al manteniment d’aquesta norma.

3.2. Mesures encaminades a facilitar i flexibilitzar
el procés d’emissió i admissió a cotització

Si bé aquest objectiu és compartit tant per la CNMV com per la

Direcció General del Tresor i Política Financera, encara no s’han trobat les

fórmules normatives adequades per permetre una simplificació i agilita-

ció en el procés d’emissió i admissió a cotització; en qualsevol cas, es

manté el sentiment per part dels emissors de ser un procés llarg, compli-

cat i costós.

El projecte de Reial Decret de modificació del règim jurídic del mer-

cat de valors hauria de ser el marc normatiu per iniciar les reformes

necessàries.

En concret, l’objectiu és eliminar els avantatges competitius d’altres

mercats europeus, sense perdre seguretat i informació suficient per als

inversors.Amb caràcter merament enunciatiu relacionem alguns dels aspec-

tes que cal considerar:

– Simplificació del contingut del fullet informatiu d’emissió. Amb aquesta

finalitat, podria existir un model de fullet informatiu específic per a la ren-
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da fixa, diferent al de renda variable, distinció que es correspon amb la

diferent naturalesa jurídica dels dos tipus d’emissions.

– Flexibilització dels programes de mitjà i llarg termini adaptant-los al

model de «Medium Term Notes», és a dir, determinació del volum a emetre

sense limitar les característiques de les emisisons concretes.

– Facilitació de l’admissió a cotització d’emissions ja registrades i admeses a

cotització a d’altres països de la Unió Europea.

– Agilitació en el temps dels tràmits administratius per a l’admissió a cotitza-

ció mitjançant la utilització de sistemes informàtics, finestreta única i justi-

ficació «a posteriori» de documents no decisius, tot plegat per reduir al

mínim el període des del desemborsament a l’admissió a cotització.

Paral·lelament, en el capítol de costos d’emissió i admissió, també és

necessari fer esforços addicionals pel que fa als capítols de notaria, registre,

impostos, CNMV i admissió als mercats.

3.3. Mesures relatives a la computabilitat de passius
per al càlcul del coeficient de caixa

L’increment espectacular de les emissions realitzades per les entitats

financeres espanyoles a l’exterior mitjançant la utilització de «vehicles» o

societats filials ubicades en places catalogades com a «paradissos fiscals»

obeeix, entre d’altres raons, a la consideració de passiu computable en el

coeficient de caixa que tindrien aquestes emissions en el cas de ser realitza-

des per l’entitat matriu al nostre país.

La incidència del coeficient de caixa implica no solament un cost

addicional, estimat en uns 8-10 punts bàsics, sinó una indeterminació d’a-

quest cost per al futur, en la mesura que l’esmentat coeficient pot ser modi-

ficat.

D’altra banda, en el mateix sentit, seria necessària l’exclusió com a
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passiu computable de les operacions de compravenda simultània realitza-

des amb els clients amb suport de títols diferents als registrats a la Central

d’Anotacions, de manera que s’eliminaria el tractament diferent que privile-

gia els títols públics.

Tot sembla indicar que aquest assumpte quedarà resolt des del pro-

per 1 de gener amb la definició del coeficient de caixa per part del Banc

Central Europeu.

3.4. Instrumentació competitiva de garanties

Aprovat al juliol tot el suport normatiu, en els propers dies s’inicia-

ran les proves tècniques per a la utilització dels títols admesos a cotització a

AIAF Mercat de Renda Fixa en la instrumentació de la política monetària

per part del Banc d’Espanya i esperem que el procediment sigui operatiu

en l’últim trimestre de l’any.

Aquest fet té una doble importància, ja que, d’una banda, dota els

títols del nostre mercat de més valor afegit i en permet una millora en el

finançament i, de l’altra, s’aconsegueix una harmonització amb la pràctica

seguida a la resta dels països que formen la Unió.

El procediment instrumentat per mitjà d’operacions simultànies

resol en certa mesura el problema d’obtenció de liquiditat enfront de

col·laterals o de garanties de títols. No obstant això, tot i ser un pas –sens

dubte– significatiu, ha de ser completat amb la implantació de fórmules

molt més simples que les actuals per aportar garanties pures i dures.

La tendència cada vegada més evident als mercats financers d’apor-

tació de garanties en tots els processos de compensació i liquidació d’efec-

tius (sistema «Target», cambres de compensació i liquidació de títols, cam-

bres de futurs i opcions i, fins i tot, en el control de riscos entre entitats

financeres) requereix una instrumentació flexible i econòmica.
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D’altra banda, la instrumentació de la política monetària a partir del

gener de 1999 generarà fortes necessitats de garanties o col·laterals, com a

mínim per a les entitats que vulguin jugar un paper de primer ordre als

mercats monetaris.

Addicionalment, la Directiva comunitària sobre fermesa de la liqui-

dació en els sistemes de pagaments i de liquidació de valors, aprovada pel

Consell i el Parlament Europeu, és un reforç important en tot el que afecta

el blindatge de les garanties en relació amb el dret concursal. La transposi-

ció d’aquesta Directiva al nostre ordenament jurídic hauria d’efectuar-se

durant el present exercici i anar acompanyada de fórmules de simplificació

en la instrumentació d’aquestes garanties.

4. La incorporació de l’euro en el deute privat

A diferència del deute públic emès pel Tresor, que disposa d’una uni-

tat de decisió en la redenominació d’emissions, la renda fixa privada haurà

d’afrontar un procés més complex i diversificat en la mesura que, per l’apli-

cació del principi de «no obligació/no prohibició», podria mantenir-se la

doble denominació en pessetes/euros durant el període transitori, és a dir,

des del gener del 1999 al gener del 2002.

No obstant això, l’escenari previst per a la introducció de la moneda

única deixa un marge de moviment als mercats financers a l’hora d’establir

els criteris d’actuació i, en particular, pel que fa a la determinació de la

moneda en què es duran a terme les operacions.

Una de les qüestions que ha estat discutida de manera més àmplia a

nivell internacional és la conveniència o no de transformar els valors nomi-

nals de les emissions existents a la nova moneda, procés que es coneix en la

terminologia a l’ús com a redenominació.

El projecte de Llei d’Introducció de l’Euro aprovada pel Consell de

156 ■ L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS DE RENDA FIXA PRIVADA



Ministres el passat mes de juliol per a la seva tramitació al Parlament, cone-

guda col·loquialment com «llei paraigua», preveu que «la redenominació de

l’emissió es podrà realitzar a partir de l’1 de gener de 1999 per simple

acord de l’emissor sense necessitat d’acord amb el sindicat d’obligacionis-

tes» (llevat que el contracte d’emissió l’exclogui expressament), que n’hi

haurà prou amb la «certificació de l’acord adoptat per l’òrgan d’administra-

ció o govern de l’ens emissor» i que serà gratuïta.

La certificació s’acreditarà davant dels registres comptables corres-

ponents, el Registre Mercantil, la CNMV i els organismes rectors.

Tot i que la voluntat de redenominar resideix en l’emissor, AIAF

Mercat de Renda Fixa estima necessari fixar una sèrie de dates en què es

podrà realitzar. L’objectiu d’aquest calendari és crear una transició ordenada

i donar temps al conjunt del mercat per adequar els sistemes.

Les dates considerades «a priori» són el primer dilluns de cada tri-

mestre (o dia hàbil posterior). Els emissors que optin per redenominar en

una data concreta ho hauran de comunicar amb una termini de 45 dies

d’antelació. El Mercat publicarà diàriament un calendari indicant quins

emissors i quines emissions es redenominaran a cada data.

A l’hora de redenominar, hi ha dos procediments, per saldos o per

títols.

– Redenominar per saldos és aplicar al valor nominal total en possessió del

tenidor el factor de conversió i obtenir-ne el contravalor en euros.

– Redenominar per títols és calcular el contravalor d’un únic títol i multipli-

car pel nombre de títols en possessió de cada client.

En ambdós casos, un cop obtingut el contravalor en euros dels

clients, el resultat de la suma dels saldos de cada tenidor seria el nou volum

global de l’emissió.

El projecte de Llei per a la introducció de l’euro preveu la redenomi-
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nació del deute viu l’1 de gener de 1999, de la forma següent:

– Tot el deute públic, emès per l’Estat, les diferents comunitats autònomes i

les entitats estatals, registrat a la Central d’Anotacions, es redenominarà el

primer cap de setmana del 1999, segons els saldos individuals de cada

tenidor.

– La resta de valors de renda fixa, diferents del deute de l’Estat i que

cotitzen en un mercat organitzat diferent al de la Central d’Anotacions,

es redenominaran segons el valor individual de cada títol (tot i que

durant el període transitori també podrà optar-se per una redenomina-

ció per saldos quan les circumstàncies tècniques o de mercat ho per-

metin).

AIAF Mercat de Renda Fixa redenominarà per títols i no considerarà

l’opció de redenominar per saldos. La decisió de no acceptar una redenomi-

nació per saldos s’ha pres després d’una anàlisi rigorosa dels avantatges i

dels inconvenients de cada sistema i de la seva adequació a la realitat del

nostre mercat.

Els avantatges i els inconvenients més importants de cada model són:

Redenominació per saldos

Avantatges:

– Reflecteix fidelment la posició de l’inversor.

– Reflecteix fidelment la posició de l’emissor.

– No excedeix els límits d’endeutament totals o per programa.

– No hi ha grans errors d’arrodoniment.

Inconvenients:

– Tècnicament és complexa. Per poder ajustar els comptes de tercers, és

necessari que l’entitat encarregada de la redenominació conegui total-
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ment els saldos individuals de cada client per membre en la data de rede-

nominació. (Per als casos en què el client actua com a corresponsal d’un

compte de «nominees» –Euroclear i Cedel–, també es fa necessari un

coneixement detallat dels saldos.)

– En les operacions obertes i encadenades es poden produir descoberts, ja

que les sumes dels imports d’entrada en cartera no tenen per què coinci-

dir amb les sortides, un cop s’hagin transformat les pessetes en euros.

– Fa necessari que el mercat passi a funcionar per transferències de saldos,

no per moviments de títols com en l’actualitat, o que es procedeixi a

renominalitzar a cèntims d’euro. Si no es modifiquen els procediments en

aquest sentit, es generen els següents problemes:

– El volum total de l’emissió en euros resultant no coincidirà amb el

volum real de l’emissió registrat al sistema.

– Un client que desfaci la seva posició total quedarà al descobert.

Redenominació per títol

Avantatges:

– Operativament, és més senzilla i es pot realitzar en qualsevol moment sen-

se interrompre l’operativa normal del mercat.

– No és necessari saber el saldo per client; això és especialment important

en els títols al portador i en el saldo de «nominees» (si es redenomina per

saldos, els ajustaments a favor o en contra haurien de ser assumits per les

gestores).

– No hi ha problemes en les operacions obertes i no es produiran desco-

berts en operacions lligades.

– Les emissions no redenominades acabaran «de facto» redenominades per

aquest sistema.
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Inconvenients:

– El nombre d’arrodoniments necessaris per intercanviar l’emissió de pesse-

tes a euros és més gran, ja que s’efectuen al nivell més petit en què es pot

dividir una emissió, el títol individual, i, per tant, l’impacte de la redenomi-

nació sobre el deute viu és més important.

D’altra banda, el procés de redenominació de cada valor ha d’anar

acompanyat d’una modificació de la seva expressió nominal, renominalitza-

ció, de manera que sigui compatible amb una negociació en lots «rodons», ja

que amb l’aplicació del tipus de canvi sobre el valor nominal unitari pot

quedar definit en una xifra poc adequada per negociar posicions senceres.

Per evitar una fragmentació del mercat i les dificultats que representa la

cotització en xifres nominals no múltiples de 10 i amb decimals, AIAF

Mercat de Renda Fixa considera que és necessari que, després d’adoptar l’a-

cord de redenominació, es procedeixi a una renominalització de l’emissió.

La renominalització, a aquest efecte, consistirà en transformar el valor nomi-

nal de cada títol en un nou nombre equivalent de valors de nominal un cèn-

tim d’euro, canvi que no modificarà el valor total de l’emissió ja transforma-

da en euros.

Pel que fa a la negociació dels valors, tant redenominats com no, la

incorporació de l’euro als sistemes de contractació no afectarà, llevat de les

possibles diferències derivades de l’aplicació d’arrodoniments, la fixació de

preus al mercat, en tractar-se d’un mercat basat en percentatges, però sí la

denominació dels volums, ja que, a l’efecte de cotització i contractació,

s’hauran d’habilitar des del primer dia hàbil del 1999 els procediments ade-

quats perquè la negociació es realitzi exclusivament en euros, independent-

ment de les conversions posteriors.

Amb aquest objectiu, detallem tot seguit les principals característi-

ques que s’estan estudiant per a la contractació i confirmació d’operacions,

per a la seva implantació en ferm des de l’1 de gener de 1999.
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– Emissions no redenominades:

1. El nominal per operació s’expressarà en pessetes.

2. La unitat mínima de contractació nominal serà el títol.

3. L’efectiu corresponent haurà de ser proporcionat en euros, amb dos

decimals.

– Emissions redenominades:

1. El nominal per operació s’expressarà en euros.

2. Es preveu establir una unitat mínima de contractació, 50 euros (original-

ment, cap tenidor podrà tenir un saldo inferior, en ser actualment el

títol més petit de 10.000 pessetes).Addicionalment, s’hauran d’habilitar

sistemes a les entitats adherides que impedeixin saldos en cartera infe-

riors a un euro, que dificultarien el pagament de cupons.

3. En tot cas, l’efectiu corresponent haurà de ser proporcionat en euros,

amb dos decimals.

– Noves emissions:

Encara no se sap quina serà l’actitud del conjunt d’emissors en rela-

ció amb la utilització de l’euro en les noves emissions, un cop sigui la nova

moneda de referència. En tot cas, la utilització de l’euro de manera principal

pel conjunt de Tresors europeus sembla apuntar que, en la renda fixa priva-

da, després d’un breu període d’adaptació, s’abandonaran les emissions en

pessetes, que tendiran a desaparèixer lentament.

Tot i que, com ja s’ha dit, la contractació des del dia 4 de gener de

1999 es realitzarà en euros, en les relacions amb clients hauran de ser les

entitats adherides les que realitzin una reconversió d’euros a pessetes,

segons la normativa general que es publiqui, per tal de liquidar les opera-

cions que s’hagin contractat, si hi ha acord entre les parts en aquest sentit.
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5. El model de mercat en l’àmbit de la Unió
Econòmica

Enfront de l’opinió, més o menys estesa i gairebé sempre interessa-

da, que preveu la concentració en una o dues places europees, s’ha de dir

que no existeix ni està definit cap model per a l’estructura global dels mer-

cats i que, tot i el fort impuls donat el passat mes de maig a Brussel·les, el

procés de construcció de la UEM serà complex i llarg en el temps.A més a

més, com ja s’ha detectat, els moviments i les primeres preses de posicions

per part dels mercats (cas d’Alemanya, França i Anglaterra) manifesten en la

seva generació, reacció i contradiccions les dificultats del procés de con-

centració i la importància del factor nacional en el tractament d’aquestes

propostes.

El mes de setembre de 1997, els mercats de París i de Frankfurt van

establir un acord de col·laboració que s’iniciaria amb els mercats de futurs

(DTB/SOFFEX=EUREX/MATTIF) i que tindria continuïtat en els mercats

d’accions i de renda fixa. El projecte es va diluir en el temps i es pot consi-

derar acabat, en la mesura que al juny de 1998 MATTIF va arribar a un

acord amb MEFF extensible als mercats de futurs d’Itàlia i Portugal.

Durant el mes de juliol va sorgir la notícia d’un protocol d’acord

entre els mercats de Frankfurt i Londres, del qual s’ha comentat que, per la

importància de les dues places, seria el nucli del mercat del futur.

L’exemple d’Estats Units, en què es continuen mantenint diverses

borses i mercats de derivats especialitzats, manifesta que l’existència d’un

«espai econòmic únic» no implica necessàriament un «mercat únic». No obs-

tant això, tampoc no sembla raonable l’existència d’un ampli ventall de

mercats independents, l’exponent del qual seria el cas d’Europa, amb uns

30 mercats de «cash» i més de 15 mercats de derivats.

Els problemes de caràcter polític, econòmic, tecnològic i, fins i tot,

d’estructura de contractació que comportaria la unificació de mercats fa
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que aquest plantejament no sigui, segons el nostre parer, la millor opció. En

canvi, sembla més probable i coincident amb els interessos dels països inte-

grants de la Unió la implantació d’un model d’estructura descentralitzada

amb l’existència de canals d’interconnexió tant en l’àmbit de la contracta-

ció com en el de la compensació i liquidació.

Pel que fa al nostre país, el passat 29 d’abril,AIAF Mercat de Renda

Fixa, les borses espanyoles, el Servei de Compensació i Liquidació de Valors

i la Comissió Nacional del Mercat de Valors van subscriure un protocol d’a-

cord per al desenvolupament del mercat de renda fixa.

Aquest protocol pretén establir els principis per avançar cap a una

estructura de mercats més eficient i integrada, amb la base d’un increment

en el grau de col·laboració que mantenen les diferents societats rectores,

que representarà una més gran homogeneïtat en les pràctiques en aspectes

com: admissió a cotització de valors, sistemes de contractació, estandarditza-

ció del sistema de registre i compensació, difusió d’operacions, etc.

El document posa l’accent en diversos punts, que es consideren més

importants.

En primer lloc, es pretén aprofundir en l’estudi de les innovacions

necessàries per augmentar la competitivitat del nostre mercat de renda fixa

en matèria de contractació d’operacions, amb la definició de nous models

d’operacions disponibles i amb la millora del suport tècnic mitjançant el

qual es realitzen les operacions i la difusió de la informació. El model esco-

llit és el de la interconnexió efectiva dels diferents mercats, de manera que,

amb independència del lloc on siguin admesos a cotització els valors, el

conjunt d’entitats membres de qualsevol altre mercat pugui negociar-los.

Un segon bloc de propostes esmenta el model de registre per als

valors i la seva anotació al sistema de compensació. Es proposa en aquest

punt la generalització de l’anotació en compte com a model que cal aconse-

guir per a tots els instruments negociats en AIAF Mercat de Renda Fixa i la
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unificació dels procediments de registre, dut a terme pel Servei de Com-

pensació i Liquidació de Valors, S.A. per a tots els valors, amb independència

del mercat on estiguin admesos a cotització.

Especial interès tenen les propostes que tenen l’objectiu de millorar

els procediments necessaris per a l’emissió i admissió a cotització de valors

i una disminució en els costos associats a aquests processos.

L’ampliació d’aquests acords assolits entre AIAF Mercat de Renda

Fixa i les borses de valors amb el Banc d’Espanya i la Central d’Anotacions

haurà de permetre, sobre la base del manteniment de l’estructura societària

de cada mercat, la implantació d’un marc de negociació més eficient i,

sobretot, un reforç en la capacitat de direcció per a l’execució conjunta

d’estratègies.

Finalment, entenem que l’estratègia fonamental dels mercats espa-

nyols en conjunt la constitueix la defensa en el context europeu d’un

model d’interconnexió que permeti, d’una banda, el manteniment de la

localització i, de l’altra, la flexibilització operativa que afavoreixi els mem-

bres que intervenen als mercats.

El projecte de la Unió Econòmica i Monetària Europea està en marxa

i nosaltres no som espectadors. Ben al contrari, hem de jugar les nostres car-

tes amb decisió i ocupar el lloc que ens correspon. En aquesta tasca també

les entitats financers i els membres del mercat han d’assumir el protagonis-

me potenciant la implantació d’aquestes mesures i de les que considerin

més adequades, ja que, en definitiva, la radicació dels nostres mercats evi-

tarà la possible «pèrdua de grau» com a agents del mercat global i en

reforçarà la capacitat competitiva en el context de la Unió.
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Els mercats monetaris tenen una gran importància per al sistema

financer i el funcionament econòmic d’un país, ja que canalitzen una part

substancial del procés de transmissió de la política monetària, són la base

de la inversió institucional i constitueixen una peça fonamental en el pro-

cés de formació de preus del conjunt dels mercats financers i bancaris.Als

mercats monetaris es determinen els tipus d’interès que serviran de

referència als de tot el sistema financer i per al conjunt de l’economia.Amb

l’euro, el mercat interbancari serà un mercat transfronterer, si bé amb seg-

ments nacionals específics, resultat de les estratègies diferencials que els

diferents participants poden definir. En qualsevol cas, els seus tipus d’in-

terès ja no tindran l’origen ni serviran de referència només a l’economia

espanyola sinó a tota l’àrea euro.
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Generalment, per definir-los, els mercats monetaris es caracteritzen

amb els següents elements: elevat grau d’institucionalització, que minimitza

els riscos vinculats als processos de liquidació i compensació; alt nivell de

liquiditat per a tots els participants; homogeneïtat relativa dels riscos de

contrapartida que es negocien; transparència total en el seu funcionament, i

vocació majorista en les seves transaccions. En un sentit concret, es pot

entendre com a monetari el mercat en què les operacions representen alte-

racions directes en el nivell total d’actius de caixa –dipòsits o reserves al

Banc d’Espanya– de les entitats de crèdit –les operacions entre el banc cen-

tral i les entitats de crèdit– o una redistribució d’aquest nivell entre entitats

de l’esmentat mercat –les operacions exclusivament interbancàries i totes

les que les entitats poden executar amb la contrapartida dels seus comptes

al Banc d’Espanya–. A Espanya, seguint aquest criteri, s’entendria per mer-

cats monetaris el conjunt dels mercats interbancaris, que inclourien els seg-

ments d’operacions entre institucions bancàries de repos i simultànies so-

bre deute públic anotat i la resta del mercat de deute públic (vegeu gràfic 1).

Ens centrarem primer en les operacions interbancàries en un sentit estricte

–dipòsits i els seus derivats– per considerar els repos/simultànies a la sego-

na part d’aquest treball, juntament amb les operacions a venciment de deu-

te públic.

1. El mercat interbancari

Materialment, el mercat interbancari de l’euro en què s’integrarà el

de la pesseta a partir del 1999 és el format per les operacions que realitzen

les institucions de l’SEBC amb les seves contrapartides.Aquestes «contrapar-

tides» són entitats de crèdit que compleixen una sèrie de requisits generals

relacionats amb el seu paper en la transmissió de la política monetària úni-

ca –estar subjectes al coeficient de caixa, ser financerament sòlides i com-

plir els criteris operatius exigibles per garantir l’eficiència en la gestió de la

política monetària– i que coincideixen amb els que avui exigeix el Banc

d’Espanya per participar en l’interbancari de la pesseta. El cens d’entitats

166 ■ ELS MERCATS ESPANYOLS MONETARIS I DE DEUTE PÚBLIC A LA UME



que avui formen el mercat espanyol s’integrarà a partir del 1999, juntament

amb el Banc d’Espanya, al mercat interbancari de l’euro.
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monetària entre les entitats de crèdit i el Banc d’espanya –a partir del 1999,

en el context de l’SEBC– i, de l’altra, les operacions entre les mateixes enti-

tats de crèdit, concretament les realitzades sobre dipòsits transferibles i no

transferibles, els certificats del Banc d’Espanya i els seus repos.Totes aques-

tes operacions s’executen, liquiden i compensen mitjançant el Servei

Telefònic del Mercat de Diners (STMD), figura central del mercat monetari

espanyol, al qual es poden adherir les entitats de crèdit que, essent mem-

bres del mercat corresponent, reuneixin les condicions de solvència i capa-

citat general requerides pel Banc d’Espanya, que n’és el gestor.(1) L’STMD

s’integrarà amb la UME en el sistema Target (sigles en llengua anglesa de

Sistema Transeuropeu de Transferències Ràpides amb Liquidació Bruta en

Temps Real), que suportarà la política monetària única i els mercats inter-

bancaris de l’euro.

El Target està format per un sistema d’interconnexió –el sistema

«interlinking»– i per tots els sistemes de pagaments bruts dels diferents

bancs centrals nacionals. Es tracta d’un sistema de pagaments bruts en

temps real i descentralitzat, que es basa en els sistemes nacionals preexis-

tents i en un sistema de corresponsalies entre els bancs centrals nacionals

que garanteix l’operativitat de les operacions interbancàries transfrontere-

res al si de la UME. L’STMD, que a partir de l’1 de gener de 1999 passarà a

denominar-se Sistema de Liquidació del BE (SLBE), és un dels sistemes

nacionals més desenvolupats.(2) L’STMD, a més d’actuar com un sistema per

als grans pagaments interbancaris, és un registre de les operacions creua-

des, el que no solament té conseqüències estadístiques respecte als països

que no disposen d’un sistema similar: el sistema possibilita la devolució

automàtica, juntament amb els interessos corresponents, dels fons prestats.

Això afavoreix la seguretat jurídica de les transaccions i redueix els costos

administratius de les àrees de tresoreria de les entitats de dipòsit partici-

168 ■ ELS MERCATS ESPANYOLS MONETARIS I DE DEUTE PÚBLIC A LA UME

(1) Al final del 1997, estaven donades d’alta a l’STMD 226 entitats de dipòsit (inclòs l’ICO): 137 dels 307 bancs existents,
51 caixes d’estalvis (totes) i 37 de les 97 cooperatives de crèdit.
(2) Segons el Banc d’Espanya (1998), els sistemes portuguès i italià, que afegeix la negociació electrònica, són rèpliques
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pants al mercat interbancari, en la mesura que fa innecessària una segona

comunicació entre les parts al venciment de cada operació.

No obstant això, l’STMD ha dut a terme en els últims dos anys una

àmplia renovació, que ja permet el funcionament continu en temps real

–fet que ha representat a les entitats cobrir els riscos intradia amb una car-

tera de valors pignorables, exigida pel Banc d’Espanya– que la connexió

amb el Target demanava: al maig de 1997, un nombre reduït d’operacions es

va començar a liquidar en temps real, i no al final de la sessió, com era la

pràctica fins llavors, prèvia comprovació del saldo, com era habitual.Al final

del 1997, l’SMTD era ja un sistema de liquidació en temps real per a totes

les seves operacions.

El Target permetrà així les operacions transfrontereres i ampliarà

l’àmbit d’actuació de les entitats nacionals. L’entitat ordenant d’un paga-

ment transfronterer ho comunicarà al seu banc central, que procedirà

immediatament a l’abonament en compte, un cop comprovada l’existència

de saldo o finançament; el banc central nacional, per mitjà d’Interlinking,

transmetrà l’ordre al banc central del país destinatari, que l’abonarà al

compte de l’entitat beneficiària. El Target operarà des de les 7 del matí fins a

les 6 de la tarda, tot i que reservarà l’última hora per a les operacions inter-

bancàries, i estarà en funcionament tot l’any, llevat de dissabtes, diumenges i

de les festes de Nadal i Any Nou.

El caràcter registral amb què l’STMD dota el mercat interbancari de

la pesseta exigeix una decisió centralitzada en la redenominació a l’euro.

Així com a d’altres països la redenominació és una qüestió bilateral privada

entre les parts de les operacions vives, a Espanya, l’STMD redenominarà a

euros els saldos vius dels dipòsits interbancaris contractats abans de l’1 de

gener de 1999 i les operacions amb data valor posterior a aquesta data, de

manera que la liquidació o les liquidacions d’aquestes operacions, arribats

els seus venciments, es produirà en euros.
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1.2. El Banc d’Espanya i la política
monetària única

El Banc d’Espanya intervé als mercats monetaris mitjançant les ope-

racions de regulació monetària que realitza al mercat interbancari.A partir

de la UME, aquestes operacions respondran a l’execució, en el context de

l’SEBC, de la política monetària concebuda pel BCE. Amb aquestes opera-

cions, tracta de difondre els senyals amb què el BCE desitja impartir i trans-

metre, als mercats financers de l’euro en conjunt, els impulsos expansius o

restrictius decidits en exercici de les seves funcions en el disseny i execu-

ció d’una política monetària orientada a l’estabilitat de preus.

Els sistemes d’intervenció del Banc d’Espanya han seguit una evolu-

ció històrica molt determinada pel context en què es desenvolupaven i per

les interferències de la política d’endeutament del Tresor. El primer esque-

ma de control monetari dissenyat pel Banc d’Espanya data del 1973. Fins al

1987, les autoritats van seguir sistemes més orientats al control dels actius

de caixa –fet que representava, com a contrapartida indesitjable, una alta

volatilitat dels tipus d’interès–, però, de llavors ençà, van orientar les inter-

vencions a la determinació dels tipus d’interès a molt curt termini, per mitjà

d’una presència reguladora constant i sempre respectuosa amb els mecanis-

mes del mercat.

La Llei d’Autonomia del Banc d’Espanya del 1994, que va consagrar

la independència del Banc a l’inici de la fase II de la Unió Econòmica i

Monetària (UEM), va regular el marc d’actuació del banc en política monetà-

ria, «amb la finalitat primordial d’aconseguir l’estabilitat dels preus». Sense

perjudici d’aquest objectiu, la política monetària «donarà suport a la política

econòmica general del govern». El banc central té també competències en

la gestió de la política de tipus de canvi –tot i que és responsabilitat del

govern, dins de l’objectiu d’estabilitat de preus, fixar el règim canviari i la

paritat de la pesseta amb altres divises–; en la vigilància dels mitjans i del

sistema de pagaments, i en la supervisió de la solvència de les entitats i dels
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mercats financers. El Banc d’Espanya ha d’oferir també un servei de tresore-

ria i de deute públic al Tresor públic i als governs regionals.

La Llei d’Autonomia va ser modificada per la Llei d’Acompanyament

dels Pressupostos del 1998, que va reforçar la independència del Banc

d’Espanya: va eliminar el dret de vot del director general del Tresor i Política

Financera i del president de la CNMV, no solament en qüestions de política

monetària sinó també de política canviària i sistemes de pagament, i va

ampliar el mandat dels consellers no nats de quatre a sis anys.

No obstant això, la llei que regirà l’autonomia del Banc d’Espanya en

la UME serà la Llei 12/1998, del 28 d’abril, que entrarà en vigor el primer

dia del 1999. Aquesta llei garanteix la inserció del Banc d’Espanya en

l’SEBC, la seva submissió a les disposicions del Tractat de la UE i als Estatuts

de l’SEBC i el seu ajustament a les instruccions del Banc Central Europeu, el

qual definirà la política monetària de l’àrea euro, que el Banc d’Espanya

s’encarregarà d’executar a Espanya. La política de tipus de canvi correrà a

càrrec de les institucions comunitàries, com l’Euro-11.

a) El paper del Banc d’Espanya en la política monetària

de la UME

El Banc d’Espanya participarà en el disseny de la política monetària

única per mitjà de la seva representació al Consell de Govern del BCE.

Aquest Consell està format pels membres de la Comissió Executiva –que,

amb un president, un vicepresident i quatre vocals, s’encarrega del dia a dia

de la política monetària– i pels governadors dels bancs centrals nacionals

dels Estats que participen a la UME i té la responsabilitat de dissenyar i for-

mular la política monetària única.

A més a més, el Banc d’Espanya executa operativament la política

del BCE a Espanya, és el nexe entre les entitats de dipòsit residents i el BCE

i estableix una relació permanent amb la resta de bancs centrals de l’SEBC

per garantir el funcionament eficient de les operacions transfrontereres. La
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instrumentació de les operacions de política monetària es fonamenta en les

infraestructures dels bancs centrals preexistents, adaptades en alguns aspec-

tes a un funcionament en temps real, i en una gestió descentralitzada que

situa els bancs centrals nacionals en un paper bàsic des del punt de vista

operatiu. El Banc d’Espanya, doncs, manté a la UME les relacions operatives

entre l’SEBC i la comunitat bancària resident i forma, en qüestions operati-

ves, un segment «espanyol» del mercat interbancari de l’euro.

b) Instrumentació de la política monetària i el mercat

La instrumentació de la política monetària és uns dels aspectes que

més incideix en l’estructura dels mercats monetaris; es tracta dels instru-

ments amb què el banc central intervé al mercat per influir en el tipus d’in-

terès a un dia, tipus de referència bàsic per al conjunt del sistema financer,

drenant o injectant liquiditat. D’acord amb el desenvolupament del mercat i

del sistema financer al nostre país, el Banc d’Espanya ha substituït els prés-

tecs al mercat sense col·lateral pels repos i ha utilitzat com a garantia els

valors de deute públic i els certificats del Banc d’Espanya. En l’actualitat, els

instruments d’intervenció del Banc d’Espanya als mercats monetaris en

vigor són els següents (vegeu taules 1 i 2):

Taula 1

INTERVENCIONS DEL BANC D’ESPANYA AL MERCAT INTERBANCARI
(1993-1997)

Operacions amb col·lateral Operacions simples al comptat Préstecs

Actives Passives Compres Vendes a un dia

1993 2.024 17 10 1 81

1994 1.597 73 5 1 24

1995 1.449 60 6 1 11

1996 1.343 34 6 1 –

1997 849 91 2 1 22

Nota: Xifres en milers de milions de pessetes. Mitjana de dades diàries.
Font: Banc d’Espanya.
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Taula 2

INTERVENCIONS AMB COL·LATERAL DEL BANC D’ESPANYA
AL MERCAT INTERBANCARI (1993-1997)

Operacions actives Operacions passives

Col·lateral utilitzat Col·lateral utilitzat

Lletres Deute a Lletres Deute a
Total CBE del mitjà i a llarg Total CBE del mitjà i a llarg

Tresor termini Tresor termini

1993 2.024 526 305 1.180 17 14 – 2

1994 1.597 381 228 988 73 58 – 15

1995 1.449 362 199 888 60 59 – 1

1996 1.343 338 149 856 34 34 – –

1997 849 275 120 453 91 91 – –

Nota: Xifres en milers de milions de pessetes. Mitjana de dades diàries.
Font: Banc d’Espanya.

1. Subhasta desenal d’adquisició repo de valors anotats a la Central d’Anota-

cions en Compte. Entre aquests valors es troben els certificats del Banc

d’Espanya (CBE) i els valors de l’Estat, comunitats autònomes i altres

empreses o organismes públics cotitzats a la Central d’Anotacions en

Compte. Amb aquesta subhasta, el Banc d’Espanya «injecta» liquiditat

–actius de caixa– en el sistema, amb un termini de venciment proper als

deu dies, coincident amb el període de cobertura del coeficient de caixa

obligatori. Els col·laterals d’aquests repos es valoren a l’inici de cada ope-

ració d’acord amb el seu valor de mercat a aquesta data o de la seva apro-

ximació mitjançant fórmules convencionals. No es practiquen retallades

segons la vida residual del col·lateral («haircut») ni es dedueixen marges

inicials.

2. Intervencions diàries d’adquisició –injecció– o cessió temporal –drenat-

ge–a un dia, i excepcionalment a terminis superiors, de la mateixa gamma

de valors anotats que la indicada en el cas de la subhasta desenal. Els cri-

teris de valoració de les garanties són els mateixos que els indicats per a

les subhastes desenals.Aquestes operacions es realitzen per mitjà de crea-

dors de mercat a tipus d’interès «ad hoc». Les intervencions diàries per
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mitjà de repos, que permitien al Banc d’Espanya ajustar dia a dia les

necessitats de liquiditat a les entitats de crèdit, es realitzaven a tipus d’in-

terès flexibles i denotaven moviments de caràcter molt menys decisiu

sobre el signe de la política monetària que la subhasta desenal. Es realit-

zen únicament per mitjà dels creadors de mercat –el paper dels quals

analitzarem més endavant–, sense anunciar públicament el tipus al qual

es realitza cadascuna de les intervencions –només es publica la mitjana

del dia–, per tal d’evitar-ne la interpretació com a senyals estables de polí-

tica monetària en els períodes en què aquests tipus, per raons purament

operatives, són molt volàtils.

3. Intervencions diàries amb préstecs de regulació monetària, un instrument

de préstec pur en desús des de la creació el 1990 dels CBE, actiu que es

va obligar les entitats de crèdit a adquirir en substitució dels dotze punts

en què al maig d’aquell any es va reduir el coeficient de caixa obligatori

–que era del 18,5% dels passius computables– i que s’amortitzen de for-

ma gradual fins a l’any 2000.Tenia sentit quan les entitats de crèdit no dis-

posaven en els seus balanços d’una segona línia de liquiditat –valors utilit-

zables com a col·lateral de les operacions repo–.

4. Excepcionalment, el Banc d’Espanya concedia préstecs amb garantia o de

tipus personal per a casos específics i extraordinaris en què una entitat

no havia obtingut liquiditat al mercat interbancari. Els seus tipus d’interès

tenien un caràcter penalitzador sobre la resta dels tipus d’intervenció. Es

tracta d’una via d’intervenció en desús.

A més d’utilitzar aquests instruments, l’autoritat monetària podia

intervenir discrecionalment al mercat de deute anotat adquirint o venent

valors a venciment. Aquest tipus d’intervencions ha tingut sempre, però,

una escassa importància quantitativa i la seva finalitat ha estat vinculada

més al bon funcionament del mercat de deute que al desig de difondre se-

nyals de política monetària.
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Mitjançant la subhasta desenal –el principal instrument d’interven-

ció–, l’autoritat tractava d’oferir un senyal bàsic de naturalesa estable sobre

el to que desitja imprimir a la seva política monetària i, al mateix temps, de

prestar a les entitats de crèdit una bona part de les necessitats de liquiditat

que precisen per cobrir el coeficient de caixa obligatori: la part que garan-

teixi el nivell mínim d’actius de caixa necessari per al desenvolupament

dels pagaments. Per aquest motiu, el Banc d’Espanya ha d’estimar les neces-

sitats desenals mitjanes de liquiditat del sistema, a partir de l’evolució pre-

vista de la demanda desenal d’actius de caixa per part d’aquest sistema

–una demanda derivada de la de passius computables en el coeficient obli-

gatori per part dels seus clients– dels fluxos previstos en els factors autò-

noms de creació de liquiditat i dels venciments de les pròpies interven-

cions passades.

Recentment, a mesura que s’ha anat reduint el saldo viu de CBE i ha

augmentat espectacularment la demanda de deute públic per part dels fons

d’inversió, les entitats financeres han començat a trobar dificultats per dis-

posar de saldo de valors reconeguts com a col·lateral pel Banc d’Espanya en

volum suficient en relació amb les recurrents necessitats de préstec del sis-

tema bancari. De fet, en els moments de pagament de cupó d’alguna

referència important de deute de l’Estat, es produeixen significatives ten-

sions de liquiditat, amb el consegüent efecte sobre el tipus a un dia.Això ha

estat així perquè el Banc d’Espanya no admetia com a col·lateral els valors

de rendiment explícit que paguen cupó dins del període del repo, per

raons fiscals.

El BCE seguirà una estratègia d’intervenció als mercats diferent, però

amb elements comuns. D’acord amb l’Institut Monetari Europeu (1997),

l’SEBC –i, per tant, el Banc d’Espanya– intervindrà al mercat interbancari de

l’euro –format pel conjunt de les entitats escollides, que coincidiran amb

les que actualment són contrapartida de les operacions de cada banc cen-

tral nacional, i els propis bancs centrals de l’SEBC– per mitjà d’operacions

de mercat obert, de «finestretes» permanents o del coeficient de caixa.
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Els instruments de mercat obert, que en el cas espanyol seran gestio-

nats pel Banc d’Espanya, són els següents:

1. Operacions temporals: seran les d’utilització normal i tractaran de con-

duir els tipus d’interès pel camí desitjat. Els bancs centrals nacionals

–inclòs el Banc d’Espanya– poden instrumentar aquestes operacions com

a compravendes amb pacte de recompra –transferint la propietat del pa-

per subjacent al cedent– o també com a préstecs col·lateralitzats –en què

el prestatari reté la propietat de l’actiu–, d’acord amb les diferents juris-

diccions. Hi ha quatre modalitats:

– Operacions principals: es tracta d’una subhasta setmanal que gestionarà

descentralitzadament cada banc central nacional, seguint els criteris del

BCE, de compres temporals a dues setmanes d’actius: el seu objectiu

serà oferir un senyal regular als mercats i subministrar la major part de

la liquiditat precisada pel sistema bancari.

– Operacions de finançament a llarg termini: són també injeccions de

liquiditat que tracten de cobrir un horitzó més ampli, per mitjà de com-

pres temporals d’actius a tres mesos. Seran realitzades per subhasta de

periodicitat mensual.

– Operacions d’ajustament: seran operacions repo d’injecció o drenatge

de liquiditat, sense periodicitat fixa i termini no estandarditzat, que es

realitzaran també de forma descentralitzada (sense descartar possibles

operacions del propi BCE en els termes en què ho acordi el seu Consell

de Govern). No es realitzaran per subhasta, sinó, normalment, de forma

bilateral entre cada banc central nacional i un cert nombre d’entitats

seleccionades, a l’estil dels «creadors de mercat» de l’actual esquema

d’intervenció diària del Banc d’Espanya.

– Operacions estructurals d’injecció de liquiditat, amb regularitat i estan-

dardització de termini determinables en funció de les circumstàncies.

Es realitzaran per subhasta gestionada pels bancs centrals nacionals per

mitjà d’un grup d’entitats escollides per cadascun dels bancs.
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2. Compravendes simples al comptat de valors escollibles, al mercat de

bons de la zona euro corresponent: es tracta d’operacions fora del mercat

interbancari gestionades per cada banc central nacional (i, si escau, també

pel BCE), amb finalitat només d’ajustament o de tipus estructural, i que

consisteixen en la compra (injecció) o venda a venciment (drenatge) de

valors d’acord amb les pràctiques normals de cada mercat de bons.

3. Emissió al descompte de certificats: el seu objectiu és absorbir estructu-

ralment els excessos de liquiditat; la periodicitat podrà ser regular o no. El

seu termini no podrà superar els dotze mesos i les emissions seran gestio-

nades per cada banc central nacional.

4. Swaps de tipus de canvi: es tracta d’operacions simultànies als mercats al

comptat i a termini de l’euro enfront d’una altra divisa. Són utilitzades per

l’SEBC per a ajustaments en la liquiditat o en els tipus d’interès i no s’han

de confondre amb les intervencions estrictament canviàries. Les contra-

partides són seleccionades per l’SEBC.

5. Préstecs a tipus fix i sense col·lateral: es tracta d’operacions per les quals

l’SEBC invita cada entitat a realitzar un préstec a tipus fix al seu banc cen-

tral nacional. Es tracta d’una operació de drenatge que es pot realitzar

mitjançant subhasta ràpida o per procediment bilateral amb un cert nom-

bre de contrapartides seleccionades per l’SEBC.

A més d’aquests instruments de mercat obert, el mercat podrà acce-

dir, per mitjà del Banc d’Espanya, a facilitats de caràcter permanent, de

característiques homogènies a tota l’àrea euro:

1. Préstec marginal a un dia: finestreta d’obtenció, per les entitats residents,

de liquiditat a un dia del seu banc central nacional. El tipus d’interès és

preanunciat per l’SEBC i es constitueix en un «sostre» per als tipus a un

dia del mercat.Aquestes operacions poden ser constituïdes per cada banc

central com a compres amb pacte de revenda al dia següent o com a

préstecs a un dia col·lateralitzats, d’acord amb la legislació de cada país.
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Es tracta també del préstec que cobreix les posicions intradia deutores

que romanen obertes al tancament de la sessió.

2. Dipòsit a un dia: les entitats participants a l’interbancari poden accedir a

aquesta facilitat realitzant dipòsits a un dia al seu banc central nacional. El

seu tipus d’interès, preanunciat per l’SEBC, és el «terra» dels tipus a un dia

del mercat. Es tracta de dipòsits sense col·lateral.

El coeficient de caixa –que la Llei d’Autonomia del Banc d’Espanya

limitava a un màxim de cinc punts percentuals sobre la base de còmput– va

ser des del 1984 un dels instruments al servei del banc central per assolir

els seus objectius de política monetària. Amb la UME, tal com ja ha anunciat

el BCE, continuarà existint un coeficient obligatori que se situarà entre

l’1,5% i el 2,5%, la qual cosa no representarà canvis significatius, ja que el

coeficient se situa a Espanya en un 2% des del 1994 –considerat gairebé

com un nivell «tècnic»–. No obstant això, les entitats de crèdit havien de

complir el coeficient espanyol sobre una base desenal, però el BCE exigirà

un compliment mensual.

D’altra banda, els passius computables seran inferiors als actuals, ja

que, amb la UME, la seva definició no assolirà ni els dipòsits a més de dos

anys ni segurament les cessions temporals d’actius diferents als anotats que

ara sí són passius computables en el denominador del coeficient espanyol;

la resta serà equivalent. Els actius de caixa resultants del coeficient es remu-

neraran al tipus repo d’intervenció, situació que contrasta amb el que suc-

ceeix avui. És important destacar, finalment, que l’SEBC exigirà el coeficient

sobre una base descentralitzada, d’acord amb els passius computables loca-

litzats a cada país. Així, els bancs que operen a diversos països de la UME,

amb establiments residents, hauran de mantenir actius de caixa d’acord

amb el coeficient de cada banc central de residència.

Globalment, es poden treure les següents conclusions sobre la gestió

dels actius de caixa com a base per a l’operatòria interbancària a la UME: la

gestió serà més flexible que l’actual, sotmesa a l’estacionalitat desenal, i la
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necessitat de recursos prestats del sistema bancari serà probablement infe-

rior en relació amb els nivells actuals de dependència del préstec del Banc

d’Espanya.

L’SEBC instrumentarà les seves operacions seguint la regla de capita-

lització act/360, utilitzada avui pel Banc d’Espanya i que regeix els nostres

mercats monetaris, de manera que no és necessari en aquest cas reformular

les convencions del mercat (vegeu taula 3).

Taula 3

USOS I CONVENCIONS ALS MERCATS ESPANYOLS AL COMPTAT

Cotització Base de Dates valor

(preu Capitalit- càlcul
o tipus) zació (dies per any) Habitual Permès

Dipòsits Tipus Simple Act/360 D+0 D+0,D+1
abans de les 12.30 h

Lletres del Tresor Tipus Simple Act/360 D+1 D+0,D+1

Repos i simultànies
al comptat Tipus Simple Act/360 D+1 D+0,D+1
a 1 dia (O/N) Tipus Act/360 D+1 D+0,D+1

abans de les 12.30 h

Altres terminis Tipus Act/360 D+1 D+0,D+1

Deute Preu excupó Composta Act/365 D+5 (hàbils) D+1,...,D

IRS (MIBOR) Tipus Composta Act/360 D+2

c) La importància dels col·laterals

Un dels aspectes que més afectarà la configuració del mercat mone-

tari en euros és el sistema de tria de garanties en les operacions de l’SEBC

i de control dels seus riscos. La determinació dels actius escollibles com a

subjacents en les operacions de l’SEBC, siguin temporals o a venciment i

tant si les operacions temporals es materialitzen en operacions amb pacte

de recompra –a Espanya, simultànies– com si es tracta de préstecs col·late-

ralitzats, es realitza mitjançant dues llistes, que tracten d’harmonitzar crite-

ris per tal d’evitar pèrdues per risc de crèdit, oferir un tractament equitatiu

a totes les contrapartides i reforçar l’eficiència:
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1. Llista u, de caràcter general: es tracta d’instruments de deute negociable

anotat, localitzat en algun Estat membre de la UME i d’alt nivell de quali-

tat creditícia que selecciona el mateix BCE perquè l’utilitzi l’SEBC a tota

la UME. Hi participaran, bàsicament, tots els valors emesos pels governs

nacionals i regionals de la UME. Espanya hi contribuirà, com a mínim,

amb els del Tresor, amb els de les comunitats autònomes i amb els CBE.

2. Llista dos, nacional: es tracta d’instruments de deute, negociable o no, o

d’accions que tenen una importància específica dins de cada sistema

financer nacional. És seleccionada pel banc central nacional, amb relle-

vància per a les operacions de tot l’SEBC, seguint els criteris marcats pel

BCE, el qual, en tot cas, l’ha d’aprovar.

Les dues llistes poden ser utilitzades per les contrapartides de

l’SEBC de forma transnacional: és a dir, poden obtenir liquiditat del banc

central del país de residència utilitzant com a subjacents actius localitzats a

qualsevol altre Estat membre que formin part de qualsevol de les dues llis-

tes.Aquest ús, sens dubte, contribuirà a la internacionalització de les carte-

res de les entitats creditícies utilitzables com a «segona línia de liquiditat» i

afavorirà també l’acumulació de saldos suficients per cobrir els riscos de

liquiditat en aquestes entitats.

¿Disposaran les entitats bancàries espanyoles d’actius suficients de

les llistes u i dos per cobrir les seves necessitats de liquiditat prestada? En

primer lloc, cal recordar que diversos factors contribuiran presumiblement

a una reducció d’aquestes necessitats: reducció de la definició de passius

computables a un coeficient de caixa similar i tendència a la baixa dels

dipòsits tradicionals i a la titulització d’actius. En segon lloc, la llista d’actius

escollibles com a subjacents s’amplia substancialment –deute privat, ac-

cions...–, s’internacionalitza i compensa amb escreix la propera amortitza-

ció dels CBE. Finalment, el mercat interbancari de l’euro incorpora la possi-

bilitat d’operacions transfrontereres que poden aportar liquiditat exterior

en moments de dèficit. No obstant això, queda per analitzar un quart factor

180 ■ ELS MERCATS ESPANYOLS MONETARIS I DE DEUTE PÚBLIC A LA UME



que tindrà una incidència negativa i que, a més a més, representarà previsi-

blement un canvi substancial en l’operatòria dels mercats monetaris espa-

nyols.

Es tracta de les mesures de control de risc que sobre les dues llistes

durà a terme l’SEBC en les seves operacions, per tal de protegir-se del risc

de mercat i del risc de crèdit. Aquestes mesures, per a la llista u, són les

següents:

1. Marges inicials: les contrapartides hauran de disposar d’actius subjacents

amb un valor de mercat com a mínim igual a la liquiditat que precisen

més un marge.Aquest marge es calcula d’acord amb el percentatge sobre

el préstec exigit. D’acord amb el termini d’exposició al risc, els marges

seran diferents per a les operacions a un dia i per a les operacions a més

d’un dia.

2. Retallades de valoració en els instruments de deute: el valor de l’actiu

subjacent rellevant per cobrir un préstec de l’SEBC és el valor de mercat

(inclòs el cupó corregut) «retallat» en un percentatge determinat, en fun-

ció del seu termini de vida residual.(3)

3. Ajustament al valor de mercat dels marges: es tracta de la variació del

marge inicial que cada banc central, en el context d’una valoració diària

(si admet el col·lateral com un «pool» d’actius) o, com a mínim, setmanal

(si el col·lateral és individual per a cada operació) de col·laterals, exigeix

a la contrapartida mantenir durant el temps de vida de les operacions de

préstec mitjançant cessió temporal d’actius.Així, si el valor de l’actiu sub-

jacent cau en relació amb un determinat nivell –el que cobreix el préstec

requerit–, la contrapartida ha de subministrar col·lateral addicional (o

liquiditat); recíprocament, si el valor puja i excedeix l’efectiu del préstec

més el marge per variació, el banc central torna col·lateral o efectiu.
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4. Límits en funció d’emissors o avaladors. De moment no s’utilitzarà.

5. Garanties addicionals: l’SEBC pot exigir avals d’entitats financerament

solvents per acceptar certs actius. IME (1998) no en preveia l’ús.

6. Exclusió: l’SEBC sempre pot excloure certs actius de la seva operatòria.

Per a la llista dos, el Banc d’Espanya haurà de complementar els mar-

ges inicials amb altres mesures que, com la resta dels bancs centrals en les

respectives llistes dos, proposi específicament.

En aquest sentit, interessa destacar que l’STMD utilitza per als valors

de deute públic anotat el preu de mercat inicial com a garantia, sense mar-

ges, ni retallades, ni valoració segons el mercat, i preveu des de l’abril de

1997(4) els següents criteris de valoració de garanties en la pignoració de

valors diferents del deute públic, tant per a la instrumentació de la política

monetària –la qual cosa no s’ha desenvolupat encara– com per protegir els

riscos intradia derivats del sistema de liquidació diària:

– Per als CBE: valor nominal.

– Per a la renda fixa admesa a cotització en mercats organitzats o en altres

mercats oficials diferents al de deute públic: 90% de la cotització, excupó

en el cas dels valors amb cupons; 80% del preu teòric descomptat amb les

rendibilitats de termini equivalent del deute de l’Estat agregant un dife-

rencial, fixat inicialment en 0,5 punts percentuals.

– Per a les accions: 50% del preu de mercat de les accions; possibilitat de

correccions «ad hoc».

En les intervencions del Banc d’Espanya amb valors registrats al

Sistema d’Anotacions en Compte de Deute Públic, les garanties subjacents

en les cessions temporals no pateixen ni marges, ni retallades, ni valoració

diària en la seva valoració a preus de mercat, de manera que l’efectiu de les
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cessions coincideix amb el valor de mercat a l’inici de l’operació. Aquesta

mateixa pràctica és la seguida pel mercat en els seus repos i simultànies.

La valoració de col·laterals que el Banc d’Espanya haurà d’instru-

mentar amb la UEM serà molt nova al nostre mercat –més endavant farem

referència als seus efectes sobre les convencions del mercat espanyol de

repos– i afectaria negativament la disponibilitat d’actius per a les opera-

cions amb el Banc d’Espanya si no s’ampliés substancialment la llista de

valors escollibles per a les contrapartides. No obstant això, els elements que

afectaran negativament la demanda d’actius de caixa –i presumiblement la

d’actius de caixa prestats– ja esmentats són molt més importants i garantei-

xen una evolució ordenada del tipus a un dia de l’euro també en el «seg-

ment» nacional espanyol.

1.3. El mercat de dipòsits no transferibles

Es tracta del mercat més antic i important dels mercats monetaris

espanyols, que s’executen, compensen i liquiden mitjançant el Servei

Telefònic del Mercat de Diners (vegeu taula 4). Al mercat de dipòsits no

transferibles, tant l’entitat dipositària (la prestatària) com la dipositant (la

creditora) han de mantenir inalterades fins a la data de venciment pactada

les posicions establertes en el moment de la contractació. L’origen d’aquest

mercat descansa en el seu caràcter inicial de mercat de redistribució de la

liquiditat subministrada en préstecs pel Banc d’Espanya per mitjà de girs

contra una pòlissa dependent del nivell dels recursos propis (als quals es

van afegir després els aliens) de cada entitat.Avui, com ja ho hem esmentat,

les intervencions del Banc d’Espanya es materialitzen en repos, però això

no ha impedit que aquest mercat continuï mantenint un alt nivell d’ac-

tivitat.

Les posicions establertes al mercat de dipòsits interbancaris no

transferibles tenen un caràcter no reversible, de manera que han de roman-

dre en els balanços fins al seu venciment, consumint recursos propis de

183L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■



l’entitat. Si es vol canviar el signe d’una posició, no es pot desfer l’establerta

inicialment, sinó que, en aquest mercat, s’ha d’afegir una altra de signe con-

trari i de la magnitud requerida.Això dificulta probablement l’expansió de

l’operatòria en terminis llargs. No obstant això, aquest mercat interbancari

gaudeix de bona salut: el paper netament acceptant de la banca estrangera

–a causa dels límits legals a les seves fonts de recursos– i el de signe contra-

ri de les caixes d’estalvis, especialitzades en la captació de passius dels seus

clients, han donat auge en els últims anys a aquest mercat (vegeu taula 5).
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Taula 4

OPERACIONS SENSE COL·LATERAL I AMB COL·LATERAL AL MERCAT
MONETARI (1993-1997)

Mercat de deute
Mercat interbancari operacions entre membres

Dipòsits Dipòsits Operacions Repos amb Repos amb
no trans-- amb pacte de lletres del deute de l’Estat

transferibles feribles recompra amb CBE Tresor a mitjà i a llarg

1993 1.699 2 33 261 330

1994 1.671 4 53 157 281

1995 1.551 3 56 139 124

1996 1.837 1 85 169 152

1997 1.952 – 108 286 154

Nota: Xifres en milers de milions de pessetes. Mitjana de dades diàries.
Font: Banc d’Espanya.

Taula 5

SALDO NET DE LES OPERACIONS DE PRÉSTEC INTERBANCARI
SEGONS GRUPS D’INSTITUCIONS (1993-1997)

Bancs Bancs Caixes Altres
nacionals estrangers d’estalvis operadors

1993 –191 –2.537 2.475 253

1994 –164 –2.690 2.470 384

1995 336 –2.925 2.250 339

1996 120 –2.649 2.193 335

1997 –284 –1.937 1.886 335

Nota: Xifres en milers de milions de pessetes. Saldos vius en mitjana de dades diàries.
Font: Banc d’Espanya.



No obstant això, la UME té lloc en un moment caracteritzat per la reducció

de la posició neta de les caixes d’estalvis i, amb signe contrari, de la banca

estrangera.

L’operatòria amb dipòsits es concentra, com és habitual a tots els

països, en el dia a dia, amb un volum de negociació que el 1997 va assolir

els 1,75 bilions de pessetes diaris, xifra que contrasta amb els 0,20 bilions

de la resta de terminis. Segons els saldos vius, no s’ha d’oblidar, però, que el

corresponent a totes les operacions, llevat de les de dia a dia, puja a 4,1

bilions diaris el 1997 (vegeu taula 6).

Taula 6

ESTRUCTURA PER TERMINIS DE LES OPERACIONS DE DIPÒSIT
DEL MERCAT INTERBANCARI (1993-1997)

Segons termini Promemòria

Total Entre un dia Entre un mes A més de saldo viu
A un dia i un mes i tres mesos tres mesos total

1993 1.699 1.455 159 71 13 6.672

1994 1.671 1.452 148 60 10 5.915

1995 1.551 1.329 153 59 9 5.991

1996 1.837 1.606 155 66 9 6.305

1997 1.952 1.748 139 55 10 6.103

Nota: Xifres en milers de milions de pessetes. Mitjana de dades diàries.
Font: Banc d’Espanya.

La UME no alterarà la naturalesa, ni registral ni financera, d’aquestes

operacions, però sí, potser, l’estructura i l’amplitud del mercat i els seus

preus. La possibilitat d’operacions transfrontereres obre el mercat espec-

tacularment. ¿Han de témer les entitats petites? Segurament, les entitats regis-

trades a l’actual mercat espanyol escullin alguna de les següents estratègies:

a) Potser algunes entitats no europees que operen en diversos països de la

UME i tenen grans posicions acceptants poden abandonar el registre del

segment espanyol per concentrar les operacions en alguns dels països

de la UME.Això accelerarà la tendència actual.
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b) Altres entitats podran especialitzar-se en transaccions transfrontereres,

amb activitat en diversos països, i es convertiran en arbitratgistes que

igualaran les condicions dels tipus d’interès a tots els segments nacionals.

D’aquesta manera es formarà un nucli central del mercat –contrapartida a

més dels bancs centrals en les operacions d’accés restringit–, integrat per

algunes entitats de cada país en què la necessitat d’establiment de límits

de risc bilaterals farà precís l’ús de les qualificacions creditícies o ratings.

De la suficiència de l’activitat d’aquest nucli dependrà que les diferències

entre segments nacionals en els tipus d’interès siguin o no apreciables.

c) Finalment, altres entitats mantindran la seva activitat en la dimensió

actual, es valdran en tot cas de les millores derivades d’un major nombre

de contrapartides amb què operar i afrontaran la necessitat de formar

carteres d’actius escollibles en volum suficient.

Una qüestió addicional rellevant és la que fa referència a la continuï-

tat de la formació del mibor i d’altres referències del mercat interbancari en

pessetes rellevants en el conjunt del sistema financer. El BCE no publicarà

cap indicador oficial del tipus d’euro. No obstant això, en la mesura que
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Taula 7

ELS ACTIUS DE CAIXA DE LES ENTITATS DE CRÈDIT
I LES SEVES CONTRAPARTIDES (1993-1997)

Contrapartides

Efectiu
Actius Entitats Administra- Altres

En mans En entitats Operacionsde de cions sectors Sector
del de nocaixa crèdit Públiques residents exterior

públic crèdit residents

1993 1.156 1.158 1.677 103 5.433 –6.089 –392 –489

1994 920 2.318 416 –88 6.047 –6.636 –397 –744

1995 987 3.835 898 –173 4.861 –7.173 –414 –921

1996 1.033 2.639 809 –202 6.404 –7.526 –413 –772

1997 1.050 1.566 178 –180 9.064 –7.968 –460 –1.150

Nota: Xifres en milers de milions de pessetes. Mitjana de dades diàries.
Font: Banc d’Espanya.



l’SLBE permet el registre de totes les operacions del segment espanyol, el

Banc d’Espanya podrà continuar publicant els tipus d’interès mitjans con-

tractats a Madrid per a l’euro, com ho feia per a la pesseta. En qualsevol cas,

el govern espanyol pretén garantir a la Llei d’Introducció de l’euro –cone-

guda com «llei paraigua»– la publicació del mibor a un any de l’euro com a

referència oficial dels préstecs hipotecaris.

En definitiva, l’SEBC només publicarà una referència oficial per al

tipus a un dia de l’euro i pretén que sigui el sector privat el que elabori

índexs representatius de la resta del mercat interbancari en euros. La

Federació Bancària Europea ja ha anunciat que publicarà un euribor, deter-

minat per les contribucions d’entitats especialitzades en els mercats mone-

taris: 58 entitats bancàries de la UE, tres d’Estats Units, dues suïsses i una

japonesa. D’altra banda, l’Associació Britànica de Banca substituirà l’eculi-

bor per l’eurolibor com a índex representatiu del tipus de l’euro a Londres.

El Banc d’Espanya sembla disposat a continuar –si hi ha acord amb

les entitats cotitzants– elaborant diàriament la corba de tipus d’interès de

referència per a la liquidació dels Forward Rate Agreements (FRA) sobre

mibor, que també es liquiden mitjançant l’STMD. Hi farem referència més

endavant.

1.4. El mercat interbancari de dipòsits transferibles
(DIT) i de CBE

Els dipòsits interbancaris transferibles van ser creats per la Circular

del BE 14/92, del 26 de juny, per pal·liar els problemes de desenvolupament

del mercat interbancari de dipòsits. Es tracta de valors negociables emesos

per entitats de crèdit i circumscrits exclusivament al mercat interbancari.

Gaudeixen, però, dels avantatges del dipòsit no transferible, en la mesura

que les seves transaccions i els seus interessos estan exempts de retenció

fiscal a compte i no formen part de la cartera de renda fixa des d’un punt

de vista comptable, la qual cosa els eximeix de l’obligació de provisionar les
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minusvàlues latents que caracteritza la cartera d’inversió d’una entitat de

crèdit. No obstant això, el seu desenvolupament ha estat molt escàs i la seva

emissió ha desaparegut.

Els CBE, creats arran de la reforma del coeficient de caixa el 1990 i

adquirits, en el context de la reforma i d’una sola vegada, per les entitats de

crèdit, a la par i amb un tipus de cupó del 6% (que llavors era molt penalit-

zador) pagador per semestres, són actius emesos pel Banc d’Espanya.

Només es poden transmetre entre les entitats subjectes al coeficient de cai-

xa: totes les entitats de crèdit, llevat de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i el

mateix Banc d’Espanya.Amb la UME, el Banc d’Espanya continuarà essent el

responsable d’aquests valors (i no l’SEBC).

El mercat de CBE té dos segments: un, d’operacions a venciment,

pràcticament inactiu per raons fonamentalment de naturalesa comptable

–realització de pèrdues latents–, i un altre, més actiu, d’operacions amb pac-

te de recompra. Ambdós estan adscrits al Servei Telefònic del Mercat de

Diners. En la mesura que el saldo de CBE s’amortitzarà completament l’any

2000, es tracta d’un mercat condemnat a la desaparició.

1.5. El mercat de FRA sobre mibor

Des del 3 de gener de 1994, l’STMD dóna suport al mercat interban-

cari de FRA, constituït entorn dels patrons introduïts pel contracte estàn-

dard Fracemm, elaborat per la Comissió d’Estudis del Mercat Monetari, orga-

nisme en què participen totes les entitats i el mateix Banc d’Espanya.

Aquest mercat continuarà desenvolupant la seva activitat amb la UME, com-

petint amb altres contractes estàndard i altres sistemes de liquidació.

Sens dubte, el seu principal avantatge rau en la seguretat jurídica i

operativa que li atorga el suport institucional del Banc d’Espanya: registre

i liquidació de les operacions per mitjà de l’STMD i elaboració diària dels

tipus de liquidació a partir de les contribucions d’un grup representatiu

d’entitats.
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Els tipus de liquidació dels FRA s’elaboren, sota vigilància del Banc

d’Espanya, de la següent forma: un grup de 20 entitats assumeix l’obligació

individual de cotitzar diàriament tipus d’interès d’oferta i demanda als quals

estarien disposats a prestar o a prendre prestats, respectivament, dipòsits

interbancaris en dotze terminis, d’1 a 12 mesos, amb un diferencial màxim

oferta-demanda determinat pel Banc d’Espanya, en funció de la situació dels

mercats.Aquests tipus cotitzats obren diàriament dos processos:

1. Les mitjanes simples arrodonides de cada termini, una cop eliminats 

aleatòriament dos tipus d’oferta i dos de demanda i després d’eliminar tam-

bé els dos més alts i els dos més baixos, s’utilitzen com a tipus d’interès

de liquidació dels FRA per a cada termini i es difonen a través dels termi-

nals de l’ordinador del Banc d’Espanya i de les agències d’informació.

2.Els tipus d’interès de cotització originals es difonen també pel terminal

del Banc d’Espanya i s’obre un període d’agressions, en determinades

condicions i per a un nominal teòric de 100 milions de pessetes, per

penalitzar les entitats que van cotitzar amb una major desviació. Al final

del procés, s’abona o es carrega als comptes de tresoreria de les entitats

corresponents els saldos a liquidar.

Aquest procés, molt similar al d’un «fixing», fa que aquests tipus si-

guin realment els més representatius del mercat interbancari. El Banc d’Es-

panya ha anunciat que continuarà practicant-lo amb la UME.

2. El mercat de deute públic anotat

2.1. ¿Què s’entén per deute públic?

D’acord amb la Llei General Pressupostària, podria definir-se deute

públic com el deute emès o contret per l’Estat –deute de l’Estat– o pels

organismes autònoms –deute dels organismes autònoms–. D’altra banda, la

Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) per-
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met ampliar aquest concepte als passius contrets per les comunitats autò-

nomes amb prèvia autorització del Govern central. Finalment, és coneguda

la definició adoptada pel Tractat de la Unió Europea, molt més àmplia, que

al Protocol de dèficit excessiu considera «deute públic» els passius finan-

cers –valors, préstecs i crèdits– contrets per les administracions públiques,

la qual cosa a Espanya inclouria no solament els de l’administració central

sinó també tots els de les administracions autonòmiques i locals.

La definició de «deute públic» que utilitzarem aquí precisa dues

matisacions rellevants. En primer lloc, es tracta d’un concepte molt més res-

tringit que el del Tractat de la Unió Europea. Exclou, d’una banda, tot el deu-

te no negociable, el no emès, com anotacions en compte i els préstecs i crè-
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Taula 8

LA DEFINICIÓ DE DEUTE PÚBLIC
I EL MERCAT DE DEUTE PÚBLIC ANOTAT

Definició del
Definició legal Tractat Mercat de deute

Agrupació (LGP i LOFCA) de la Unió públic anotat
Europea

Administracions públiques

A) Administració central Sí Sí Només deute

negocia-
(Estat i els seus organismes ble anotat
autònoms)

B) Administracions locals i els No Sí No
seus organismes autònoms

C) Administracions autonòmiques Endeutament Sí Només deute
negocia-

i els seus organismes autoritzat pel ble autoritzat i
anotat

autònoms Govern central

D) Seguretat Social No Sí No

Empreses i organismes No No Només deute

negocia-
públics ble autoritzat i

anotat



dits, instruments d’endeutament en què es materialitza una part important

del passiu financer de l’Estat i de les comunitats autònomes. De l’altra,

exclou tot l’endeutament de les administracions locals, que a Espanya no té

el caràcter de deute públic que la Llei General Pressupostària (LGP) o la

Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) ator-

guen als deutes de l’Estat i dels seus organismes autònoms o als de les

comunitats autònomes, les quals poden incloure els seus valors al mercat en

el cas que els hagin emès amb autorització del Govern central i sota la for-

ma d’anotacions en compte. En segon lloc, el Mercat de deute públic anotat

pot incloure també valors que no poden ser considerats com a deute públic

en sentit estricte, com els emesos en anotacions per corporacions locals,

per instituts, entitats i societats públiques o per organismes internacionals

dels quals és membre Espanya, sempre prèvia autorització del Ministeri

d’Economia i Hisenda.

Una part important del saldo viu de deute públic espanyol corres-

pon a les comunitats autònomes. El seu pes ha estat creixent a l’Adminis-

tració pública en els últims anys, però només recentment han incorregut en

dèficit i han apel·lat als mercats. Són responsables únics dels passius finan-

cers que instrumenten, però, per a certes modalitats d’endeutament, la llei

obliga a sol·licitar l’autorització del govern central per endeutar-se. L’herèn-

cia d’un llarg període d’escassa coordinació entre aquestes administracions

i el Govern central sobre les polítiques fiscals fa que el seu endeutament

estigui encara molt inclinat cap al crèdit bancari en pessetes –que no preci-

sa d’autorització del Govern central– enfront dels valors negociables. No

obstant això, la inserció de les comunitats en la via de la consolidació fiscal

i el retorn al consens entre el Govern central i els governs autònoms des

del 1992 estableixen les bases per a la instrumentació de polítiques de deu-

te de cada comunitat orientades al mercat i als inversors: això fa preveure

un lent avanç de l’emissió de deute públic per a aquestes administracions.
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2.2. La política de deute públic del govern central:
els riscos sobirans

a) La naturalesa del risc públic a la UME

Pel que fa als objectius de la política de deute públic d’un govern, el

més important és, sens dubte, cobrir les necessitats d’endeutament genera-

des per l’administració i fer-ho a la menor relació cost/risc possible. No obs-

tant això, és freqüent als països més desenvolupats que aquest objectiu co-

existeixi amb altres paral·lels, relacionats amb altres polítiques: evitar inter-

ferències del finançament públic en la política macroeconòmica, contribuir

al millor funcionament dels mercats financers en el context cada vegada

més competitiu per a la indústria del sector, que exigeix la lliure circulació

de capitals, o desenvolupar l’estalvi privat oferint instruments de manera

indirecta o directa que, per la seva liquiditat i estructura, representin un

incentiu a l’estalvi.Aquests objectius, si s’ha de jutjar pels resultats, han estat

presents en el disseny de la política de deute de l’Estat dels últims anys. En

tot cas, el procés de convergència i la UME han imposat una cotilla de disci-

plina a les polítiques de deute públic, que s’han hagut de desenvolupar en

condicions de competència similars a les de qualsevol altre emissor i han

fet més rellevant la innovació i l’atenció al secundari.Així, la UEM ha canviat

la naturalesa del risc creditici públic.Amb la UME es dóna un pas addicional

en aquest sentit.

Si bé fins al 1984 l’Estat –però no gens la resta d’administracions–

havia gaudit de privilegis davant del Banc d’Espanya en el seu finançament,

tant directament com a través de coeficients obligatoris imposats a les enti-

tats de crèdit, de llavors ençà ha tingut lloc un procés de desenvolupament

d’una política de deute activa, orientada al mercat i cada vegada més res-

pectuosa amb la independència del Banc Central. L’any 1993 va ser el de l’a-

vanç definitiu de l’ortodòxia en el finançament, amb l’establiment de regles

específiques que assegurin un finançament del dèficit de l’Estat sota el res-

pecte absolut de les regles del mercat, en implantar els Pressupostos
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Generals de l’Estat per al 1994, mitjançant una reforma de l’article 101 de la

Llei General Pressupostària, l’obligació que la posició deutora del Tresor

enfront del Banc d’Espanya no superés en cap moment, des d’aquest any, el

volum de recursos que el Tresor va consolidar al final del 1993 per mitjà

d’un préstec singular del Banc d’Espanya per un import de 1.917 milers de

milions de pessetes (vegeu taula 9).

Taula 9

VALORS NEGOCIABLES EMESOS PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
(1993-1997)

Estat

Deute Deute Termini
a curt a mitjà i a residual

Comunitats Corporacions

termini llarg termini mitjà
autònomes locals

1993 10.723 8.296 2,88 779 125

1994 11.713 14.594 2,88 1.033 176

1995 11.748 16.031 3,05 1.365 180

1996 13.402 19.795 3,00 1.676 197

1997 11.945 22.949 3,70 2.011 234

Nota: Saldos vius al tancament de l’exercici en milers de milions de pessetes i termini mitjà en anys.
Font: Banc d’Espanya.

La nova regla, que no pot ser vulnerada en cap moment al llarg de

cada exercici, enfront de les regles que havien governat fins llavors les rela-

cions entre l’Estat, en què resideix la sobirania monetària, i el Banc

d’Espanya, que establien límits al recurs a verificar al final de cada any, per-

met el compliment des del començament de la Segona Fase del procés cap

a la UEM del que defineix el Tractat de Maastricht, en estendre’s també la

prohibició que el Banc d’Espanya pugui adquirir deute públic directament

del Tresor. Aquests principis també es recullen a la Llei d’Autonomia del

Banc d’Espanya, del 1994, en la seva revisió posterior i, no cal dir-ho, als

estatuts de l’SEBC.

Tan important com aquest pas cap a l’ortodòxia financera, que

garanteix un desenvolupament independent de la política monetària res-
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pecte a la política de deute, és l’allargament del termini mitjà d’amortització

del deute que ha tingut lloc en els últims anys.Al final del 1997, el termini

mitjà de vida residual del deute se situava al voltant dels 3,7 anys (vegeu

taula 9), quan aquesta xifra es limitava pràcticament a un any el 1990. En

l’assoliment d’aquesta política, que redueix el risc del procés d’endeuta-

ment per a l’Estat –un prestatari amb evident horitzó temporal de llarg ter-

mini assumeix un risc si s’endeuta a curt termini– i que permet el desenvo-

lupament del conjunt del mercat financer i de la seva estabilitat, ha jugat un

paper clau, com veurem més endavant, el sector no resident del mercat, pri-

mer, i l’avanç de la inversió col·lectiva resident, després.

El 1991 es va iniciar un gir efectiu en l’estructura del finançament

del dèficit de l’Estat. Després de quatre anys durant els quals l’emissió de

deute públic a mitjà i a llarg termini amb prou feines va representar percen-

tatges significatius de les necessitats d’endeutament de l’Estat, el 1991 l’e-

missió de deute va assolir el 115,3% de les necessitats d’endeutament. La

crisi de la pesseta del 1992 va reduir de nou aquest percentatge al 42,4%,

per situar-se el 1993, l’any dels forts descensos de tipus d’interès, en el

115,4%.Aquesta evolució mostra una clara política de deute dirigida a aug-

mentar el pes dels valors a mitjà i a llarg termini en l’endeutament (vegeu

taula 10).

Taula 10

SALDOS VIUS INCORPORATS AL SISTEMA D’ANOTACIONS
EN COMPTE DE DEUTE PÚBLIC (1993-1997)

Estat Bons Altres
Lletres i obligacions Total administracions

del Tresor de l’Estat públiques

1993 10.723 14.314 25.055 268

1994 11.713 15.728 27.441 451

1995 11.748 19.405 31.153 639

1996 13.402 22.549 35.952 896

1997 11.942 26.613 38.557 1.012

Nota: Saldos al final de l’any en milers de milions de pessetes.
Font: Banc d’Espanya.
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La Llei d’Autonomia del Banc d’Espanya i l’estatut de l’SEBC ator-

guen a l’SEBC una independència completa pel que fa a la política d’endeu-

tament de les administracions públiques, però defineix la possibilitat d’un

suport tècnic a la tresoreria i a les polítiques de deute de l’Estat i de les

comunitats autònomes que així ho sol·licitin. En els termes en què es con-

vingui amb el Tresor o amb les comunitats autònomes, el Banc d’Espanya

pot prestar el servei financer del deute públic i contribuir amb els seus mit-

jans tècnics a facilitar els procediments d’emissió, amortització i, en general,

gestió del deute, sempre respectant un clar principi d’independència. De

fet, el Banc d’Espanya no pot adquirir deute públic de cap modalitat directa-

ment de l’emissor, tot i que sí pot fer-ho als mercats secundaris en l’exercici

de les seves funcions d’intervenció monetària.

Evidentment, aquests elements representen un canvi en la naturale-

sa del risc creditici dels governs sobirans –que es consideraven de la màxi-

ma qualitat perquè hi descansava la sobirania monetària–. L’esquema de

sobirania compartida que implica la UEM ha fet que les agències de rating

es replantegin les seves qualificacions i considerin que, enfront dels AAA

implícits dels governs sobirans en moneda local, la qualificació en euros ha

de ser equivalent a la que els governs tenien en moneda estrangera.Així, el

rating del Regne d’Espanya en moneda local –l’euro– ha passat a ser Aa2

(Moody’s) o AA (Standard & Poors): una degradació implícita.

D’altra banda, les agències de qualificació han passat a considerar els

antics governs «sobirans» com un més, és a dir, el seu rating ja no pot actuar

com a sostre per a la resta de ratings nacionals. Això implica que alguns

emissors –sobretot administracions subcentrals i «utilities»– podrien ser

qualificats amb millor rating que els seus governs centrals respectius.

L’experiència del procés de consolidació pressupostària dut a terme

a l’àrea euro en els últims anys i el grau de compliment del Pacte d’Estabi-

litat i Creixement signat per tots els seus integrants (vegeu taula 11) seran

elements bàsics en l’evolució convergent o no dels ratings dels antics sobi-

rans en els propers anys.
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Taula 11

CONSOLIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A LA UNIÓ EUROPEA

Superàvit o dèficit públic Any en què la ràtio
Percentatge del PIB del deute

Dades oficials Previsions del programa de convergència baixarà per sota

1997 1997 1998 1999 2000 2001
del 60% del PIB (3)

Bèlgica –2,1 –2,9 –2,3 –1,7 –1,4 2011

Dinamarca (1) 0,7 0,7 0,7 0,9 1,1 1998

Alemanya –2,7 –2,9 –2,5 –2,0 –1,5 2001

Grècia –4,0 –4,2 –2,4 –2,1 2007

Espanya –2,6 –3,0 –2,5 –2,0 –1,6 2003

França –3,0 –3,0 –2,8 –2,3 –1,8 –1,4 Deute <60%

Irlanda 0,9 0,4 0,3 0,7 1998

Itàlia –2,7 –3,0 –2,8 –2,4 –1,8 2016

Luxemburg 1,7 Deute <60%

Països Baixos –1,4 –2,2 –2,25 2002

Àustria –2,5 –2,7 –2,5 –2,2 –1,9 2004

Portugal –2,5 –2,9 –2,5 –2,0 –1,5 1998

Finlàndia –0,9 –1,3 –0,1 0,3 1,0 1,9 Deute <60%

Suècia –0,8 –1,9 0,6 0,5 1,5 2001

Regne Unit (2) –1,9 –1,6 –0,3 –0,1/0,4 0,5/1,5 0,9/2,4 Deute <60%

Unió Europea 2004

(1) Es preveu un superàvit públic igual al 2,8% del PIB per al 2005.
(2) Exercicis financers.
(3) Càlculs dels Serveis de la Comissió.
Font: Comissió Europea.

b) La tendència a la descentralització d’emissors públics

Dos processos paral·lels s’han posat de manifest en els últims anys:

d’una banda, l’evidència que el nivell d’endeutament de les administracions

públiques, després d’assolir nivells superiors als mitjans d’altres economies

més desenvolupades, pot generar problemes macroeconòmics si no es limi-

ta; de l’altra, la tendència a desenvolupar projectes amb participació pública

i privada, sota la idea que això pot, en determinades circumstàncies, millo-

rar l’eficiència, en garantir la rellevància o oportunitat de la despesa pública

i la seva realització al menor cost possible.
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Casos paradigmàtics del primer procés són el Tractat de la Unió

Europea –Protocol de dèficit excessiu– i el Pacte d’Estabilitat i Creixement

signat pels països de la UME o els límits constitucionals al dèficit públic

que s’estan plantejant alguns països. En qualsevol cas, a Espanya aquest

tipus d’autolimitació es tradueix en l’anomenat «pacte intern d’estabilitat»,

que afectarà, com extensió dels Escenaris de Consolidació Pressupostària

(ECP) 1992-1997, totes les comunitats autònomes, l’Estat i només genèrica-

ment les corporacions locals. S’ha de tenir en compte, que, a Espanya, la

importància de les administracions territorials és decisiva (vegeu tau-

la 12).
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Taula 12

CLASSIFICACIÓ DELS PAÏSOS DE LA UE SEGONS LA DISTRIBUCIÓ
DEL SEU DEUTE ENTRE GOVERN CENTRAL I SUBCENTRAL

Percentatge
d’endeutament Percentatge d’endeutament
corresponent al corresponent a governs subcentrals
govern central

Per damunt del 95% Per sota del 5% Del 5% al 10% Del 10% al 25% Per damunt del 25%

Grècia

Irlanda

Itàlia

Portugal

Regne Unit

De 90% a 95% Bèlgica

Dinamarca

Àustria

Finlàndia

Suècia

De 75% a 90% Alemanya

Espanya

França

Països Baixos

Per sota del 75% Luxemburg

FONT: Eurostat.



Aquest tipus de limitacions sobre el nivell de deute o de dèficit afec-

ta una definició estricta d’administració consolidada.A la UE es fa referència

(tot i que es reformarà a partir del 1999 amb l’aplicació del SEC95, al qual

farem esment més endavant) al concepte tradicional de la Comptabilitat

Nacional: l’administració general, els organismes autònoms de caràcter

administratiu i els ens que gestionen la seguretat social. En definitiva, les

àrees del sector públic que tradicionalment han finançat la seva despesa

corrent i el seu esforç inversor amb càrrec a ingressos de naturalesa tributà-

ria general, presents o, en el cas de l’endeutament, futurs.

Pel que fa al segon procés, conegut com a procés de descentralitza-

ció, cal destacar-ne la veritable naturalesa. Tot projecte d’inversió emprès

per l’administració de manera descentralitzada, és a dir, sota un vehicle jurí-

dic no consolidable en el concepte estricte d’administració consolidada

descrita, implica dos tipus d’ingressos: els procedents de subvencions de

l’administració impulsora i els que responen a la venda en condicions de

mercat del servei públic que descansa en la infraestructura. Un projecte

descentralitzat afecta de fet la solvència i la sostenibilitat de l’administració

pública promotora si «drena» recursos del seu estalvi brut (l’excedent d’in-

gressos corrents sobre les despeses corrents) o absorbeix transferències de

capital o actius financers.

A la versió ortodoxa de la descentralització, la construcció i l’explo-

tació es vinculen per mitjà d’una institució que orienta la seva activitat per

criteris de mercat. L’administració actua dirigint el procés, amb un gran

esforç de gestió, com a promotora o com a controladora del bon fi del seu

servei públic; la institució que vehicula el projecte (inversió + explotació)

ha de ser viable econòmicament, en la mesura que els fluxos d’ingressos

previstos per l’explotació (vendes) –sigui per un nou preu o per recàrrec–

del servei posat en marxa a partir de l’acabament de la infraestructura, amb

les subvencions que eventualment pugui rebre de diferents administra-

cions, siguin suficients per cobrir les necessitats d’inversió, remunerant el

seu capital (públic o mixt) amb una taxa de rendibilitat de mercat –un dife-
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rencial de mercat sobre la rendibilitat sense risc–, d’acord amb el risc assu-

mit. Aquest risc es pot minimitzar estructurant correctament l’operació,

més enllà del pur estudi de viabilitat. La naturalesa jurídica de la institució

vehicle ha de ser la més adequada d’acord amb la regulació i amb l’activitat

de l’empresa.

La viabilitat d’aquest tipus de projectes depèn de la capacitat per

trobar condicions de comercialització que permetin definir un «mercat» per

al servei públic: l’estructura financera que cal definir i la naturalesa jurídica

de la institució descentralitzada són qüestions rellevants sempre que l’es-

tructura financera estigui resolta.

Hi ha també una versió espúria de la descentralització: la que es rea-

litza únicament com a via per defugir les limitacions al dèficit o a l’endeu-

tament. Es tracta d’una part del procés conegut com a «comptabilitat crea-

tiva». En aquests casos, el vehicle que suporta l’esforç inversor rep els

ingressos únicament o gairebé exclusivament de l’administració consolida-

da, sota la forma de subvenció a fons perdut (no venda de serveis), de mane-

ra que, en realitat, el deute que el projecte genera només està protegit per

ingressos que descansen sobre els tributs generals. L’operació pot ser viable

financerament i es pot materialitzar en un format jurídic legítim, però afecta

directament la solvència de l’administració i, per tant, la percepció del risc

del deute viu de l’administració per part dels mercats i de les agències de

qualificació.

Els avals a empreses públiques o privades són una altra forma de

descentralització espúria. En rigor, són pràctiques que afecten negativament

la solvència, és a dir, el risc de tot deute viu, en la mesura que amb els avals

l’administració assumeix tots els riscos de l’empresa.

La descentralització ortodoxa –com el «project finance» o el finança-

ment estructurat–, sobretot si es desenvolupa amb participació privada, pot

contribuir a millorar la sostenibilitat de les finances públiques, en permetre,

d’una banda, cotes d’eficiència més altes i, de l’altra, processos d’endeuta-
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ment –molt sovint per mitjà de l’emissió de valors garantits amb els ingres-

sos específics d’explotació afectats– de resultats no consolidables en la defi-

nició de la comptabilitat nacional i amb terminis d’amortització del deute

generat més llargs.

¿Com distingir entre descentralització espúria i descentralització

ortodoxa? El nou consens assolit a la UE –cristal·litzat en una directiva–

sobre la revisió i harmonització dels criteris de les comptabilitats nacionals

dels diferents Estats membres, conegut com SEC95, pot servir per aclarir

aquesta qüestió: per distingir les fronteres entre els diferents sectors de l’e-

conomia i, en concret, entre administració pública i empreses, fa referència

a un criteri de mercat; si una unitat econòmica orienta la seva producció de

béns i serveis al mercat –els ven–, les seves magnituds econòmiques s’han

d’integrar al sector d’empreses amb independència de la seva propietat

pública o mixta.

El SEC95 considera, com a criteri per determinar si una unitat

econòmica orienta o no la producció al mercat, un indicador objectiu: que

els ingressos per vendes cobreixin com a mínim el 50% de les despeses

d’explotació.

2.3. El mercat de deute públic davant de la UME

Pocs han estat els avanços que, en termes d’homogeneïtzació de

convencions o d’harmonització i connexió de sistemes de compensació,

s’han assolit entre els mercats nacionals de deute públic en aquests anys

previs a l’inici de la UME. No obstant això, com passa amb tots els mercats

organitzats, els de deute públic no són objecte d’aplicació del principi de

«no prohibició/no obligació» durant el període transitori del començament

de la UME: són els òrgans rectors els que decideixen el ritme de la transfor-

mació a l’euro. D’altra banda, el Consell Europeu de Madrid va decidir, per

reforçar la credibilitat del procés, que els governs emetessin en euros els

seus valors amb amortització posterior al 2001 a partir del primer dia de la
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UME. No obstant això, la major part dels governs, com passarà a Espanya,

redenominaran tot el deute públic anotat a l’euro i realitzaran les emissions

ja en aquesta moneda des de l’inici de la UME.

En aquest sentit, la UME s’iniciarà amb uns mercats de deute que

desenvoluparan la seva activitat en euros, però que mantindran una dinàmi-

ca absolutament «nacional» en el funcionament operatiu, fins i tot de forma

més pronunciada que l’observada al mercat interbancari de l’euro, en la

mesura que la UME comença sense un acord d’harmonització i de connexió

dels sistemes de compensació (tot i l’avanç que representa el Target en la

connexió dels sistemes de liquidació). És més, des de l’inici es desenvolu-

parà una intensa competència entre mercats. Evidentment, la internaciona-

lització de tots els mercats de deute de la UME és ja molt alta, de manera

que, així i tot, la formació de preus serà simultània a tota l’àrea, com ho és

amb els mercats d’Estats Units i del Japó.

Es pot considerar que els grans impactes de la UME en aquest mer-

cat seran tres:

– La tria del procediment de redenominació.

– El procés de formació de preus al mercat: «benchmark».

– La lluita per la supervivència dels mercats regionals, que és el desenvolu-

pament del debat entre la connexió de sistemes de compensació nacio-

nals i l’alternativa d’implantació i extensió de sistemes internacionals.

a) La redenominació

La Central d’Anotacions en Compte ha optat per una redenominació

«d’una sola vegada» i «de baix a dalt».(5) La redenominació es realitzarà sobre

els saldos individuals de cada referència que un titular tingui. El volum

nominal dels títols redenominats serà, òbviament, la suma de tots els saldos

de les referències en circulació. Paral·lelament, el nominal passa a ser d’un
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Taula 13

LA REDENOMINACIÓ A L’EURO I LES CONVENCIONS
DELS MERCATS NACIONALS DE DEUTE PÚBLIC

Convencions

Redenominació del Per a les noves
mercat de deute públic Actual emissions UME

Àustria Una selecció de les 30/360 Act/act
referències més Calendari nacional Calendari TARGET (1)

líquides Cupons anuals Cupó anual

Bèlgica Valors desmaterialitzats 30/360 Act/act
OLOS, certificats del Calendari nacional Calendari TARGET
Tresor i STRIPS Cupons anuals Cupó anual

Finlàndia Bons anotats en 30/360 Act/act (1)

comptes i pagarés del Calendari nacional Calendari TARGET
Tresor Cupons anuals Cupó anual

França Tot el deute Act/act Act/act
negociable Calendari nacional En estudi
(OAT, BTAN, BTF) Cupons anuals Cupó anual

Alemanya Bons, MTNs i lletres del 30/360 Act/act
Tresor (govern federal) Calendari nacional Calendari TARGET (1)

amb venciment després Cupons anuals Cupó anual
del 19-1-99

Irlanda Bons i pagarés del Act/act, act 365 i 30/360 Act/act
govern central Calendari nacional Calendari TARGET (1)

Cupons anuals i semestrals Cupons semestrals

Itàlia Deute negociable / BOT 30/360 Act/act
(CT, BTP i CTZ) Calendari nacional Calendari TARGET (1)

Cupons semestrals Cupó anual

Luxemburg Tots els bons 30/360 Act/act
desmaterialitzats Calendari nacional Calendari TARGET
(OLUX) Cupons anuals Cupó anual

Holanda Deute negociable amb 30/360 Act/act
venciment després Calendari nacional Calendari TARGET
de 1999 Cupons anuals Cupó anual

Portugal Deute negociable amb 30/60 Act/act
venciment després de Calendari nacional Calendari TARGET
31 de desembre de 1999 Cupons anuals i semestrals Cupó anual

Espanya Tot el deute anotat 30/365 Act/act
(bons, obligacions, Calendari nacional Calendari TARGET (1)

pagarés i lletres) Cupons anuals Cupó anual

(1) Probable.
Font: Banc d’Anglaterra (1998).



cent d’euro per a totes les referències i cada saldo individual s’escindirà en

valors unitaris renominalitzats d’un cent d’euro. El nou import dels lots

mínims negociables de valors de deute públic passa a ser de 10.000 euros

(valor nominal d’un milió de cents) en el cas de les lletres del Tresor i de

100 euros en el cas dels bons i obligacions de l’Estat.

Amb aquest procediment, hi ha la possibilitat que, un cop agrupats

els cents que cada titular tingui en lots mínims de negociació, es generin

lots que no assoleixin els mínims establerts (10.000 o 100 euros), coneguts

com a «pics». Cada entitat gestora comprarà aquests pics –no podrà vendre

valors per completar lots– i els agruparà per referències fins a reconstruir

nous lots de negociació.

b) La formació de preus

El procés de convergència previ a la UME ha desencadenat expecta-

tives canviàries que han dominat en els últims anys els diferencials entre les

corbes de tipus d’interès subjacents als mercats de deute dels diferents can-

didats a participar-hi (vegeu gràfics 2 i 3).A partir de la fixació irrevocable

dels tipus de canvi en relació amb l’euro, els diferencials entre les rendibili-

tats internes dels valors de deute públic dels emissors de la UME dependran

de tres factors:

– La qualitat creditícia de l’emissor i les garanties amb què s’emeti el valor.

– L’estructura de fluxos dels valors (cupó, periodicitat del cupó, termini de

vida residual).

– Les condicions del mercat: liquiditat, fiscalitat, profunditat del mercat i

desplaçaments transfronterers de carteres.

En aquest context, el mercat tractarà d’expressar les rendibilitats

dels bons domèstics en euros com a resultat d’afegir un diferencial en res-

posta als factors anteriors a la rendibilitat d’una referència o benchmark en

euros. Aquesta referència haurà de complir condicions òptimes en els tres

203L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■



factors assenyalats, de manera que el mercat haurà d’escollir els seus bench-

marks AAA entre els bons del govern francès (OAT) i els del govern federal

alemany (bunds). En la mesura que les condicions de liquiditat d’uns i d’al-

tres seran canviants, és probable que la referència per a cada termini sigui

també canviant. D’altra banda, el mercat pressionarà a favor de l’homoge-

neïtzació de les bases de càlcul de les cotitzacions i de les rendibilitats i farà

més transparent la formació de preus. Com es pot observar a la taula, la

tendència és a l’harmonització cap al sistema act/act de capitalització com-

posta en els càlculs de rendibilitats internes dels mercats de bons.

Segurament també, amb la UME es desenvoluparà àmpliament el

mercat de swaps sobre l’euribor, com ja hem esmentat. Les rendibilitats «a la

par» de la branca fixa dels swaps es convertiran també en referència –i a

l’inrevés– per al mercat de deute de la zona euro.
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La responsabilitat de les polítiques de deute és, per tant, elevada: la

gestió pot contribuir a millorar els diferencials enfront del benchmark AAA

si els mètodes d’emissió, els canals de distribució o els sistemes de liquida-

ció i de compensació són eficients.

c) La supervivència dels mercats organitzats «regionals»

En l’àmbit financer, s’entén per «mercat organitzat» el conjunt de sis-

temes de liquidació i compensació, de difusió de preus i de patrons de com-

portament (convencions i codis ètics) en la contractació, que tenen com a

resultat una formació de preus eficient.Tot i que avui dia els mercats finan-

cers difícilment poden estar localitzats geogràficament, la distinció entre

mercats organitzats i mercats OTC és molt rellevant, sobretot per a països,

com Espanya, amb un nivell de desenvolupament financer mitjà. L’existèn-
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cia i acceptació de mercats organitzats eficients localitzats en una mateixa

plaça financera genera economies de localització en les entitats financeres

que hi operen. En una àrea monetària àmplia, com la de l’euro, la tendència

a la localització de les entitats especialitzades a les grans places financeres

amb tradició històrica internacional no té per què ser contradictòria amb la

pervivència d’importants places de caràcter més regional.

A Espanya, el desenvolupament del sistema financer ha estat molt

vinculat a la constitució, per iniciativa del Banc d’Espanya –amb el suport

de les entitats residents -entre les quals n’hi havia moltes d’estrangeres–, de

mercats financers eficients: el mercat interbancari i el mercat de deute

públic, liquidats i compensats per sistemes domèstics, reconeguts interna-

cionalment (vegeu taules 14 i 15). Només les entitats –de capital espanyol o

estranger– residents poden ser membres del mercat.A més de contribuir a

reforçar Madrid com a plaça financera rellevant, aquests mercats han

permès l’aparició d’altres, com els MEFF de Barcelona (renda fixa) i de

Madrid (renda variable), o han definit un model que s’ha reproduït a les

borses d’accions o al mercat AIAF de renda fixa. La nostra llei del mercat de

valors dóna suport a aquesta estratègia i estableix la categoria de mercat

organitzat com a transició a «mercat oficial».

Taula 14

ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓ AMB LLETRES DEL TRESOR
(1993-1997)

Compravendes amb pacte de recompra
a data fixa

Compravendes
Del qual

Compravendes amb
simples

Total entre 
pacte de recompra

al comptat
membres

a la vista

1993 18.871 185.168 65.158 960

1994 15.639 170.846 39.353 640

1995 21.235 160.578 34.993 538

1996 22.147 215.351 42.479 146

1997 31.198 375.770 71.586 174

Nota: Xifres totals anuals en milers de milions de pessetes.
Font: Banc d’Espanya.
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La pervivència de Madrid com a plaça financera –amb la seva exten-

sió a Barcelona– depèn crucialment de la capacitat dels sistemes nacionals

de compensació de valors no solament d’adaptar-se a l’euro per a les tran-

saccions actuals, com ja ho estan fent, sinó per posar-se d’acord per crear

un sistema euro que aprofiti els avantatges del Target com a sistema de

liquidació. Altrament, seran les companyies privades –Euroclear o Cedel– i

els projectes «internacionals» ja en marxa –CHAPS Clearing Company, del

Regne Unit, amb el seu CHAPS Euro,(6) o EBA (Euro Banking Association)–els

que donaran resposta a la necessitat dels inversors de serveis de custòdia

integrats.

Des del maig de 1997, l’European Central Securities Depositories

Association (ECSDA), que integra ja 15 centrals nacionals de dipositaria, s’ha

reduït amb l’objectiu de desenvolupar els vincles entre aquestes centrals

nacionals i crear una xarxa de connexions amb l’inici de la UME. Els seus

treballs s’estan distribuint en els següents aspectes:

– Gestió de col·laterals: infraestructura necessària per donar suport als

moviments transfronterers de valors que permeti la gestió de col·laterals
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Taula 15

ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓ AMB BONS I OBLIGACIONS
DE L’ESTAT

Compravendes Compravendes Compravendes
simples al comptat amb pacte de recompra simples a termini

Del qual, % Data Del qual
Total membres membres fixa A la vista Total «mercat cec»

1993 229.264 54.053 23,58 274.372 1.158 7.375 1.016

1994 249.363 72.854 29,22 381.183 1.867 6.357 568

1995 170.107 63.639 37,41 353.356 614 5.425 263

1996 269.457 95.589 35,47 541.882 697 4.776 153

1997 338.756 83.810 24,74 767.214 996 4.060 10

Nota: Xifres totals anuals en milers de milions de pessetes.
Font: Banc d’Espanya.

(6) Sobre el CHAPS, es pot consultar Banc d’Anglaterra (1998).



necessària en el context de les operacions de política monetària de

l’SEBC.

– Aspectes legals de les connexions entre centrals nacionals, amb l’establi-

ment d’un model de contracte.

– Connexions lliurament contra pagament.

– Característiques tècniques de les connexions.

Paral·lelament, els emissors s’esforcen per desenvolupar les seves

polítiques de deute, la qual cosa també ha de contribuir a consolidar els

mercats nacionals.Així, s’han de contextualitzar les millores introduïdes pel

Tresor públic recentment:

– Emissions a 30 anys, des del gener de 1998.

– Strips, des del gener de 1998.

– Bescanvis de valors al llarg del 1998.

– Emissions d’obligacions en ecu-euro a 10 anys com a futur benchmark.

– Millores al mercat primari, com l’anunci d’objectius de col·locació.

– Preservar el mercat primari a les entitats residents com a mecanisme pro-

tector.

3. Consideracions finals

No solament els problemes operatius de la redenominació preocu-

pen els mercats; també els aspectes estratègics vinculats al reforçament de

la integració a la zona euro de la UE són objecte d’atenció.Amb la desapari-

ció de la pesseta, el nostre país passarà a ser una regió –en el sentit econò-

mic– de la zona euro, de manera que els nostres mercats seran també

«regionals» (vegeu taula 16). ¿Sobreviuran els nostres mercats domèstics a la

integració? ¿Es traslladaran les sales de mercats de les grans entitats finance-
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res als nuclis de contractació europeus amb economies de localització?

¿Què passarà amb els diferencials crediticis de les rendibilitats dels bons

domèstics?

Taula 16

PRINCIPALS MERCATS DE RENDA FIXA
Milers de milions de dòlars

Bons
Total Tresors internacionals Resta (1)

Dòlar EUA 8.837 43% 2.546,5 30% 829,9 37% 5.460,9 56%

Ien japonès 3.807 19% 2.002,7 24% 346,1 15% 1.458,6 15%

Marc alemany 2.283 11% 727,1 9% 280,6 12% 1.275,2 13%

Lira italiana 1.084 5% 858,9 10% 59,6 3% 165,9 2%

Franc francès 1.024 5% 489,9 6% 141,7 6% 392,4 4%

Lliura esterlina 541 3% 361,4 4% 149,5 7% 30,0 0%

Pesseta 219 1% 160,5 2% 12,4 1% 46,1 0%

Otros 2.687 13% 1.240,3 15% 438,1 19% 1.088,8 10%

Total 20.483 100% 8.387,3 100% 2.257,9 100% 9.837,9 100%

Conversió a euros

Bons
Total Tresors internacionals Resta (1)

Dòlar EUA 8.837 43% 2.546,5 30% 829,9 37% 5.460,9 56%

Euro 6.892 34% 3.485,6 42% 856,5 38% 2.549,8 26%

Ien japonès 3.807 19% 2.002,7 24% 346,1 15% 1.458,6 15%

Altres 947 5% 352,5 4% 225,4 10% 368,6 4%

Total 20.483 100% 8.387,3 100% 2.257,9 100% 9.837,9 100%

(1) Agències, corporacions i governs regionals i locals principalment.
Font: Salomon Brothers i AFI.

Dos grans blocs es poden destacar en el debat sobre la capacitat de

reacció dels mercats financers «regionals» davant de l’euro. D’una banda, el

punt de vista de l’inversor: la qüestió dels canvis previsibles en l’estructura

de la riquesa financera de les famílies, que hauran d’afectar també l’estruc-

tura dels mercats a Espanya. De l’altra, l’opció de l’emissor: el procés de des-

bancarització i titulització.
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Dins del primer bloc de qüestions, cal destacar els canvis estructu-

rals que implica l’euro. En primer lloc, més enllà del resultat del descens de

la taxa d’inflació que la continuïtat de les polítiques macro i la liberalització

i reforma estructural de l’economia han propiciat, l’euro implicarà la per-

manència en el temps d’un nivell de tipus d’interès reals espectacularment

baixos en termes històrics, en un context de desenvolupament de vehicles

per a la inversió primats fiscalment –fons d’inversió, fons o plans de pen-

sions i mutualitats–: el descens dels tipus d’interès reals no solament no

desincentivarà l’estalvi, sinó al contrari. L’elevada taxa d’inflació del passat i

la seva alta volatilitat van propiciar un estalvi escàs, molt vinculat al mercat

immobiliari –estalviar en «totxos»– i en què el tractament de les rendes del

capital en l’IRPF ha estat sempre penós. En aquest context, els alts tipus

d’interès reals que van seguir a la desaparició del control de canvis cap a la

meitat dels anys 80 no van afavorir l’estalvi financer i menys l’estalvi a llarg

termini.

¿Com es comportarà l’inversor espanyol amb una divisa amb uns

tipus d’interès molt propers als que històricament han caracteritzat els paï-

sos més estables? Molts dels efectes s’estan produint ja: més propensió a

l’estalvi financer enfront del materialitzat en immobles, més estalvi orientat

al llarg termini –jubilació, «matalàs» de seguretat permanent, etc.–; d’altres

es desenvoluparan amb l’inici de la UME. En aquest sentit, cal esperar una

creixent internacionalització de les carteres a Espanya –el dòlar d’Estats

Units o el franc suís seran contemplats per l’inversor espanyol com opcions

de diversificació més acceptables des de la perspectiva de l’euro que des de

la de la pesseta– i, en especial, en valors de la UME, sense risc de canvi;

sobretot tenint en compte que, segurament, els nostres mercats estan patint

una certa crisi d’escassetat de paper, en haver augmentat molt més l’estalvi

a través de vehicles que han d’invertir en valors, com els fons –desbancaritza-

ció de l’estalvi–, desenvolupant la demanda de valors, que l’oferta de valors

en pessetes promoguda pels emissors nacionals (vegeu taules 17 i 18).
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Taula 17

ESTRUCTURA PER TENIDORS DEL SALDO VIU DE LLETRES DEL TRESOR
(1995-1997)

Cartera Cartera neta Cartera
a venciment de cessions (–) i registrada
(en balanç) adquisicions (+) repo (1) (disponible)

1995 1997 1995 1997 1995 1997

Membres del mercat 7.394 5.756 –5.964 –4.342 1.430 1.413

Banc d’Espanya – – 660 82 660 82

Entitats de dipòsit 6.821 4.776 –6.630 –4.609 191 167

Resta d’entitats 573 980 6 184 579 1.164

Compte de tercers 4.354 6.189 5.964 4.342 10.318 10.531

Residents 4.258 5.767 6.007 4.476 10.265 10.243

No residents 96 422 –43 –134 53 288

Total 11.748 11.945 0 0 11.748 11.945

(1) Inclou operacions temporals i simultànies.
Nota: Saldos vius al tancament de l’exercici en milers de milions de pessetes.
Font: Banc d’Espanya.

Taula 18

ESTRUCTURA PER TENIDORS DEL SALDO VIU DE BONS
I OBLIGACIONS DE L’ESTAT (1995-1997)

Cartera Cartera neta Cartera
a venciment de cessions (–) i registrada
(en balanç) adquisicions (+) repo (1) (disponible)

1995 1997 1995 1997 1995 1997

Membres del mercat 9.906 11.364 –4.733 –8.752 5.174 2.612

Banc d’Espanya 553 558 3.168 436 3.721 994

Entitats de dipòsit 8.685 9.876 –8.101 –9.404 584 472

Resta d’entitats 668 930 200 216 869 1.145

Compte de tercers 9.499 15.549 4.733 8.752 14.231 24.001

Residents 4.013 8.763 6.789 10.443 10.802 19.206

No residents 5.486 6.486 –2.056 –1.691 3.430 4.795

Total 19.405 26.613 0 0 19.405 26.613

1) Inclou operacions temporals i simultànies.
Nota: Saldos vius al tancament de l’exercici en milers de milions de pessetes.
Font: Banc d’Espanya.
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L’oferta agregada de valors en euros passarà a ser el camp natural

d’actuació de la inversió «regional» domèstica, la qual cosa afectarà les con-

dicions dels mercats. Les carteres financeres de les famílies estan avui extra-

ordinàriament concentrades en la pesseta, a conseqüència de la tradició

històrica de controls de canvis, alts tipus d’interès nominals i reals i forta

volatilitat canviària: és previsible una diversificació creixent que desviï part

de la demanda, que avui es concentra en valors de renda fixa i accions, cap

a l’exterior.
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1. Generalitats

Fa vint-i-cinc anys que ens estem acostumant a la desintermediació

financera, a la volatilitat en totes les cotitzacions, a tipus d’interès i infla-

cions manifestament descendents, a la reducció dels marges operatius i al

continu tràfec d’adquisicions, fusions i aliances. Mentre succeïa tot això, els

derivats han passat a formar part de l’argot especialitzat de les finances a

tots els nivells. En efecte, l’enginyeria financera ha hagut de satisfer amb

urgència els desitjos i calmar les inquietuds dels inversors, preocupats pel

baix rendiment de les seves tinences i per l’elevat risc de mercat en què

incorrien mantenint-les. Per aquest motiu, els derivats, que abans s’utilitza-

ven només per a les primeres matèries, comprenen també ara tots els actius

financers i, per tant, afecten directament i ràpidament tot el sistema econò-
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mic en conjunt. Sens dubte, aquest desenvolupament vertiginós no hauria

tingut lloc si no hagués existit la desregulació econòmica, la liberalització

del mercat mundial de capitals, l’adveniment del sistema de canvis flexibles

i els grans avanços en la valoració adequada dels actius i en l’avaluació justa

del risc.

D’altra banda, però, si bé la competència i el final dels intervencio-

nismes emparen la globalitat de la influència dels derivats en l’economia,

per la via dels actius als quals es refereixen (i dels quals deriven), hi ha tam-

bé motius intrínsecs a la seva naturalesa que en justifiquen la popularitat

actual. En efecte, per pura lògica, el preu a futurs d’un actiu financer té una

relació aritmètica exacta amb el de comptat, la compravenda diferida del

qual cotitza. Per pura lògica també, un contracte de futurs es pot descom-

pondre en sengles opcions de compra i de venda comprades o venudes.A

partir d’aquí, combinant comptat, futurs, opcions i venciments, qualsevol

estructura és concebible. De fet, la vida dels més llecs en la matèria del nos-

tre país està ja gairebé repleta de productes que contenen o impliquen

derivats. Per exemple, dipòsits bancaris que asseguren un mínim rendiment

i un percentatge màxim del que doni la borsa durant el període d’imposi-

ció o fons d’inversió que proporcionen el rendiment mitjà d’una cistella

d’índexs de borsa, a més de garantir el principal invertit, per esmentar un

parell de les estructures més populars avui en dia. És a dir, els derivats for-

men un entramat, la cohesió del qual estarà sempre assegurada per l’arbi-

tratge, i, al mateix temps, el seu comportament fluctuant no es pot separar

del mercat de comptat pel mateix motiu. En aquest embolic d’interrela-

cions, hi ha sempre unes cotitzacions que actuen de referència clau

(«benchmark» en terminologia anglosaxona). Quan la negociació de deri-

vats és encara naixent i es compta prèviament amb un mercat de comptat

ben assentat i desenvolupat, són les cotitzacions d’aquest mercat les que

marquen la pauta, però amb el temps els papers s’inverteixen i són els

futurs els que adquireixen preponderància i es constitueixen en guia inelu-

dible. Aquest ha estat el cas del deute públic espanyol en uns pocs anys.
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Arran d’aquest predomini, la negociació de diferències (bases) entre els

preus de comptat i els de futurs sol tenir una evolució explosiva, i en la

seva profusió rau l’èxit dels mercats dominants. Aquesta negociació de

diferències no solament és utilitzada pels qui es dediquen a l’arbitratge,

sinó per tot el mercat en conjunt. En aquest sentit, s’ha de reconèixer que

en aquest àmbit específic són els mercats de primeres matèries, amb molts

més anys de vida en els derivats que els financers, els que van al capdavant.

A Catalunya, per exemple, on el sector agropecuari té unes dimensions

enormes, qualsevol comerciant o fabricant de pinsos està familiaritzat amb

la paraula i amb el concepte de base.Això no és encara així al sector finan-

cer, on el «basis trading» està circumscrit encara als professionals molt espe-

cialitzats en la gestió de grans carteres. No obstant això, aquesta mena de,

diguem-ne, retard no és el resultat d’una deficiència, sinó una conseqüència

de la peculiaritat del negoci de la gestió d’inversions. Quan ens concen-

trem a l’àrea de les primeres matèries, veiem que, tot i tenir importància

com a elements d’inversió, tant en èpoques d’inflació elevada, per tractar-

se d’actius reals, com en èpoques d’estabilitat en els preus, com a resultat

de les estratègies de diversificació dels riscos, la major part dels fluxos que

les traslladen d’uns països als altres tenen a veure amb processos de fabri-

cació i de consum. Si connectem aquest fet amb l’elevada volatilitat que,

per les característiques de la seva producció, posseeixen, s’entén que els

participants en la generació d’aquests fluxos vulguin fugir de les fluctua-

cions absolutes de les cotitzacions, per tal de no comprometre els seus

balanços, i es dediquin a negociar diferències (bases) en relació amb un

preu guia (futur), per, en última instància, donar una major rotació als seus

recursos propis. Quan contemplem la problemàtica de les empreses d’in-

versió, veiem que romanen contínuament invertides i tracten d’optimitzar

la gestió de la relació rendiment-risc de la seva massa d’actius en dura com-

petència amb la resta. Per tant, la qüestió ja no serà comprar o vendre tants

punts per damunt o per sota d’un determinat preu guia («benchmark»),

expressat per la cotització d’un contracte de futurs, i fer després el contrari

amb un marge de punts que deixi un benefici per al conjunt de l’operació,
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sinó decidir quina part dels actius està a cobert de la volatilitat dels preus

que n’estableixen el valor. Dit d’una altra manera, quina porció de les inver-

sions es concentra en actius segurs (monetaris) i, per tant, de baix rendi-

ment i quina es col·loca en instruments d’elevat rendiment però dotats

d’alt risc. Es tracta, doncs, més d’un tema de preus absoluts que relatius i de

la conseqüent distribució òptima d’una determinada massa patrimonial.

Així i tot, però, el tema de la negociació de bases és rellevant al sector

financer, i no solament pel fet que el disseny d’alguns productes derivats

representi l’existència d’una cistella d’alternatives lliurables, que potencia

l’especulació sobre quina s’acabarà cotitzant, sinó perquè hi ha operatòries

institucionals que requereixen un enfocament de diferències per definició.

Per exemple, un operador de deute públic, i encara més un que sigui, a més

a més, creador de mercat, sol mantenir el que s’anomena un llibre i, en con-

seqüència, la seva posició serà neta compradora o al contrari; però això

només per a una part reduïda, ja que la majoria de les seves transaccions

hauran habitualment d’estar cobertes i el benefici raurà en la comparació

de diferencials. Un altre cas clàssic prové del fet que els mercats organitzats

de derivats concentren la liquiditat i són molt eficients.Això els converteix

automàticament no tant en borses on fer compres o vendes ajornades d’ac-

tius que resulten finalment en transaccions de comptat quan vencen, sinó

en centres de contractació on s’efectuen operacions que són una substitu-

ció temporal de transaccions posteriors. Hem vist que la problemàtica a la

qual s’enfronta un gestor d’inversions és la de variar la seva exposició al

risc de mercat i de contrapartida segons les circumstàncies i assumir les

fluctuacions corresponents en els rendiments. Canviar la composició d’una

cartera és una tasca habitualment laboriosa, tant per qüestions de liquiditat

com de complexitat; la variació dels criteris d’inversió, en canvi, pot ser

sobtada. En conseqüència, és freqüent que els gestors modulin l’exposició

al risc provisionalment per mitjà de l’ús de derivats i vagin eliminant des-

prés aquestes posicions, a mesura que liquiden i compren actius de comp-

tat per recompondre definitivament la cartera, la qual cosa representa

negociar diferències. En qualsevol cas, sembla força evident que un enfoca-
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ment parcialista tant per a la concepció com per a la gestió dels derivats en

l’ampli context del sector financer no és l’apropiat. Ben al contrari, una

visió integral resulta necessària.

La importància i la ubiqüitat dels subjacents sobre els quals els deri-

vats es defineixen i les relacions d’arbitratge que els relacionen indefecti-

blement amb els subjacents esmentats no esgoten, però, els motius de la

seva rellevància i generalitat, ja que queda per esmentar la incidència que

tenen en la dimensió del risc que el sistema econòmic suporta i, en tant

que sigui possible, controla. Pel que fa al cas, i tot i que hagi existit una cla-

ra dimonització dels derivats, arran d’algunes crisis institucionals concre-

tes, la veritat és que cap d’aquestes crisis va originar un efecte dòmino

incontrolable. Més aviat ens inclinem a pensar en el cas contrari, és a dir,

que si els derivats no haguessin existit la situació podria haver degenerat

en una catàstrofe al vell estil. L’esmentada dimonització dels derivats prové,

en primer lloc, del típic comportament evasiu dels gestors polítics, que ten-

deixen a «matar el missatger» en lloc d’avaluar l’origen dels problemes. En

segon lloc, i aquestes sí són raons reals del temor que els derivats inspiren,

la seva operativa representa un elevat palanquejament (els dipòsits reque-

rits cobreixen la volatilitat històrica diària incrementada en un percentual

arbitrari en el pitjor dels casos), cosa que, afegida al fet que, quan es tracta

de mercats organitzats, totes les posicions s’han de regularitzar en relació

amb el tancament al comptat i pel 100% de la seva quantia (aquesta regula-

rització diària també es fa als mercats no organitzats quan la fluctuació de

preus assoleix un cert percentatge), motiva que les «ràtios» de benefici o de

pèrdua siguin tan ràpides i elevades com disponibles o exigibles respectiva-

ment. D’altra banda, hi ha la important qüestió de la complexitat dels pro-

ductes. Quan es tracta de futurs purs, el risc és fàcilment previsible. En el

cas de les opcions simples, amb un comportament no lineal, les dificultats

de control es comencen a manifestar. Finalment, quan es tracta d’estructu-

res combinades més complexes, la ineficàcia en les rèpliques que les

cobertures requereixen poden causar dificultats de gestió de risc molt
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serioses. Les posicions obertes en derivats que els sistemes financers man-

tenen són tan grans que l’avaluació dels riscos implicats s’ha convertit en

el principal interès de les autoritats reguladores. El control de risc és més

senzill i disciplinat als mercats organitzats de derivats (regulats) que als

mercats que no ho són (anomenats OTC), per la mateixa naturalesa dels

dos mercats, ja que als primers les transaccions són públiques, totes les

posicions, tot i que no s’hagin cancel·lat durant la sessió, es regularitzen en

efectiu en relació amb els preus de tancament i, per romandre obertes, han

de comptar amb el suport de l’efectiu o del col·lateral per una part del seu

valor. La negociació que s’hi desenvolupa és multilateral, transparent, amb

prou feines discriminatòria en relació amb la qualitat del risc de contrapar-

tida i concentrada en uns quants productes absolutament homogenis i nor-

malitzats. Als mercats no regulats passa exactament el contrari, ja que es

caracteritzen per la manca de publicitat, la relació bilateral exclusivament,

la segmentació de la liquiditat, la negociació de productes dissenyats a la

mesura del client i el control del risc de contrapartida cas per cas. La

dimensió, com és d’esperar, és molt més gran que la dels mercats organit-

zats. Les diferències semblen sensibles, però sovint la delimitació no està

clara, perquè la revolució tecnològica ha convertit les operacions OTC gai-

rebé en públiques i ha interconnectat la liquiditat globalment. D’altra ban-

da, el control dels bancs emissors pel que fa a les operacions en derivats

dels bancs (fora de balanç) és ara tan ferri que resulta gairebé inapropiat

parlar d’operacions no regulades. Però, en qualsevol cas, hi ha una caracte-

rística essencial que els separa operativament amb una claredat absoluta. És

l’existència habitual d’una cambra de compensació associada o inclosa al

mercat organitzat de derivats, que s’interposa jurídicament en tots els con-

tractes pactats i apareix com a comprador de tot venedor o a l’inrevés. Per

aquest motiu es pot dir que en un mercat organitzat de derivats el risc és

més fàcilment manejable.

Però l’enumeració de diferències no ens ha de confondre i induir-

nos a pensar que es tracta de mercats antagònics, sinó tot el contrari, ja que
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la complementarietat de les diferències és evident i es concreta tècnica-

ment amb facilitat. En efecte, tot i que la inherent segmentació de la liquidi-

tat, tant pel seu origen com per les peculiaritats del risc de contrapartida,

impedeix que nombrosos productes derivats típics dels mercats no regulats

acabin negociant-se als mercats organitzats, l’existència del mecanisme jurí-

dic de la Cambra de Compensació possibilita la sòlida articulació operativa

dels dos sistemes de negociació. No essent precisa la normalització que exi-

geix la negociació multilateral, contínua i pública, la qüestió es redueix a

registrar operacions bilaterals aïllades a la Cambra i a valorar-les de forma

adequada.Aquesta valoració correcta implica poder calcular el valor actual

de les posicions en tot moment i amb exactitud. Mentre es tracti de produc-

tes similars als que es negocien al mercat organitzat (tot i que amb paràme-

tres diferents als normalitzats) o de qualsevol síntesi a partir d’ells, els pro-

blemes de valoració no són insuperables ni tampoc la gestió dels possibles

fallits, ja que la Cambra es pot cobrir de manera temporal amb els produc-

tes que sí es negocien organitzadament. En suma, és obvi que el mercat

organitzat de derivats pot ser de gran utilitat per al sector no regulat, per-
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Quadre 1

DERIVATS FINANCERS REGULATS, SWAPS I DEUTE INTERNACIONAL
EN CIRCULACIÓ
Carteres mundials en milers de milions de dòlars nominals

Producte 1995 1996 1997

Swaps de tipus d’interès 12.810,7 19.170,9 N.A.

Swaps de divises 2.394,8 3.119,3 N.A.

Futurs financers regulats 6.074,0 6.177,4 7.757,7

Opcions financeres regulades 3.114,6 3.702,2 4.449,6

Deute internacional en circulació

públic i privat 2.722,5 3.154,1 3.542,2

Nota: Al quadre es limiten els productes derivats no organitzats als SWAPS de tipus d’interès i de divises, però,
evidentment,els productes OTC engloben més modalitats, tot i que els SWAPS són,amb diferència,els més voluminosos.
D’altra banda, en els derivats organitzats, cosa que no passa amb l’OTC, la proporció de la negociació diària en relació
amb la cartera en vigor és molt gran, de manera que les xifres de volum negociat són molt més grans que les de cartera
(aproximadament 14 vegades per a les opcions i 38 per als futurs).
Fuente: B.I.S. International Banking and Financial Market Developments, maig 1998.



què permet als agents del no regulat «buidar els seus llibres» de posicions

anteriors, per augmentar així la rotació del negoci a partir d’una dotació

determinada de recursos propis.

Per acabar, creiem que serà útil per al lector tractar de delimitar la

dimensió del tema numèricament. N’hi haurà prou amb la confecció d’un

quadre succint per cerciorar-se de la importància de les xifres.

2. El nou marc de competència i els seus agents

2.1. Condicionaments i conseqüències

A hores d’ara, no hi ha cap dubte que la naturalesa última que fona-

menta l’adveniment de la unió monetària (UEM) és estrictament política,

però això en realitat no és una novetat, perquè aquest ha estat el veritable

substrat des del tractat fundacional de la Comunitat Econòmica Europea el

1956. La novetat ara és que la UEM implica cedir sobirania en àrees tan sen-

sibles i simbòliques com l’encunyació de moneda, la política monetària i la

definició dels pressupostos. L’aposta és tan forta que pot dir-se que de la

unió monetària a la unió política hi haurà poc recorregut, si la primera fun-

ciona com cal i tots els europeus aprenem a cedir sobirania d’una manera

cooperativa.

Reconeguts especialistes han advertit que no es tracta d’una àrea

monetària òptima i que encara queden per fer importants reformes estruc-

turals, però el mercat (i, per tant, els seus principals agents) ha descomptat

que n’hi ha prou amb la fermesa política dels països integrants per superar

qualsevol dificultat.

En aquest context, les conseqüències directes de la unió monetària

són la integració dels mercats i l’abaratiment dels costos dels serveis d’in-

versió i del finançament. Com ho veurem més endavant, però, atès que la

unió monetària es basa en el principi de la sobirania compartida, la qüestió
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essencial, des del punt de vista dels avatars que patiran uns mercats domès-

tics en benefici d’altres, no és que els mercats tendeixin a agrupar-se sinó la

manera com ho facin.

En tot cas, el naixement d’una moneda comuna en una zona de lli-

bertat de moviments dels factors productius activarà una dinàmica de con-

centració irrefrenable (ja en marxa durant el procés de convergència),

segons la qual uns pocs centres financers (o només un) acabaran dirigint

els preus dels actius. En conseqüència, la resta de les places encara avui

actives al sector a l’engròs de les finances es convertiran en mers punts de

distribució al detall. A l’efecte d’aquest assaig, només considerarem l’esce-

nari d’un òptim funcionament de la UEM, la qual cosa significa el pitjor

possible per a un mercat de derivats financers com l’espanyol, que, tot i la

seva elevadíssima qualitat, difícilment pot avui en dia aspirar a ser la

referència europea d’algun actiu comunitari. Òbviament, qualsevol altra

suposició afavoriria poc o molt la supervivència dels mercats domèstics.

D’altra banda, tot i que el principi de «no obligació/no prohibició» informa

els procediments de transició a l’euro dels països membres de la unió

monetària, Espanya, sigui a nivell institucional o sigui a nivell dels diversos

mercats organitzats, ha escollit la via ràpida del «tot o d’una vegada» («big

bang»).

Hem d’esperar, doncs, que l’actual segmentació entre mercats orga-

nitzats de derivats europeus que negocien productes similars tendeixi a

desaparèixer. Però aquest procés inevitable afectarà amb més força els deri-

vats que tinguin com a subjacent un actiu monetari o un deute sobirà que

els derivats basats en la renda variable. La raó d’aquesta asimetria radica en

la conseqüent igualació dels perfils de les corbes de tipus dels països com-

ponents del nou espai monetari. És evident que la porció monetària d’a-

questes corbes haurà de coincidir amb rapidesa, en existir una única políti-

ca monetària per a tots els estats implicats i un sistema interbancari que

possibiliti l’arbitratge instantani.

222 ■ EFECTES DE LA UEM ALS MERCATS DE DERIVATS ESPANYOLS (MEFF)



Pel que fa als segments del mitjà i del llarg termini, les rendibilitats

dels bons i de les obligacions no es podran diferenciar en funció dels tipus

d’interès reals, de les inflacions relatives i del tipus de canvi, de manera que

només el joc de l’oferta i la demanda de títols al mercat i el risc de contra-

partida fonamentaran l’existència de disparitats, atès que els tresors nacio-

nals continuaran emetent de forma independent. Però si la disminució de

les diferències entre taxes de rendibilitat és ja un factor important que oca-

siona la concentració de la negociació d’actius de renda fixa i dels seus

derivats, l’estabilitat d’aquestes taxes força probable, encara ho és més, ja

que, en incrementar la correlació de les cotitzacions, accelera el desviament

de la liquiditat des de l’essencial perspectiva de les cobertures. En cedir

sobirania monetària i pressupostària els Estats membres i en deixar d’ope-

rar lliurement les forces microeconòmiques, juntament amb la desaparició

de les divises nacionals, es forma un panorama que propicia l’absència de

volatilitat relativa de les rendibilitats.

No obstant això, ja que pràcticament i des d’un punt de vista intern

el mercat europeu de renda fixa sobirana es transformarà en un de risc de

crèdit, cal dir que és molt possible que en el moment present no s’estigui

avaluant aquest risc amb la deguda cautela, perquè al mateix temps que els

membres de la Unió Monetària han cedit sobirania financera també ha desa-

paregut la figura del «prestador d’última instància», que representaven els

governs domèstics, si bé neutralitzada en certa mesura per les lleis d’auto-

nomia de la funció dels bancs emissors.Això implicaria un increment futur

en les penalitzacions relatives en les rendibilitats a causa d’un major risc de

crèdit, a més d’una major volatilitat, de manera que aquesta redefinició dels

riscos sobirans de contrapartida actuaria en sentit contrari a la concentra-

ció de liquiditat en benefici d’un únic subjacent de referència.

Finalment, hi ha una qüestió estrictament tècnica que afavoreix la

segmentació dels mercats de derivats en funció de la naturalesa del seu dis-

seny. En aquest sentit, ja hem comentat que el perfil de les corbes de tipus

dels Estats membres de la UEM tendien a la identitat, sobretot en el seg-
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ment del curt termini (monetari).Aquesta coincidència apunta directament

a la ràpida concentració de liquiditat, però la manera com els futurs moneta-

ris expiren accelera encara més el procés, ja que els futurs sobre tipus d’in-

terès a curt se salden per diferències al venciment en relació amb una

referència convencionalment acceptada pels participants al mercat (en

MEFF s’utilitza el MIBOR).Amb l’adveniment de la unió monetària, aquesta

referència acabarà essent única, tot i que al principi es pugui plantejar una

dura competència entre el nou «Euribor» i el tradicional «Libor». Els futurs

sobre renda fixa sobirana, en canvi, se salden quan expiren amb el lliura-

ment efectiu dels bons o obligacions especificats en el que s’anomena la llis-

ta de lliurables, i aquest fet atorga importància a la localització geogràfica del

mercat, no solament pel lliurement dels actius en si mateix, sinó perquè la

segmentació natural per raons, diguem-ne, administratives s’incrementa de

manera considerable en funció de la qualitat del mercat que negocia els sub-

jacents. Malgrat tot, però, cal no oblidar que fins ara només hem esmentat

raons de concentració de liquiditat que podríem anomenar automàtiques o

objectives, a causa de la similitud dels productes subjectes a negociació i

també de la convergència macroeconòmica dels Estats membres de la UEM,

però s’ha d’esperar que cadascun dels mercats de derivats implicats sigui

proactiu competint amb la resta i que tracti no solament que els productes

que s’hi negociïn siguin una referència europea («Benchmark»), sinó que n’a-

profitin l’èxit captant liquiditat per llençar derivats amb subjacents d’altres

membres de la Unió. En aquest sentit, la cooperació (ja en marxa) entre els

serveis de compensació i liquidació domèstics a nivell europeu vindria a

trencar les barreres administratives a la competència que acabem de citar.

Pel que fa als derivats sobre renda variable, sigui sobre índexs de

borsa o sobre accions concretes, la proximitat al lloc de generació de la

informació sobre els subjacents sembla a primer cop d’ull determinant per

preservar la característica nacional dels mercats organitzats, però, com pas-

sava en analitzar el cas de la renda fixa i dels actius monetaris, aquí la corre-

lació també hi juga un paper.
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En efecte, ja hem subratllat que l’existència d’una moneda única en

una zona de lliure mobilitat de factors significa deixar els processos d’ajus-

tament en mans de les forces microeconòmiques.A més a més, aquesta glo-

balització augmentarà la ja lògica rapidesa per la probable harmonització

legal i administrativa que es produirà al mateix temps.Amb tota seguretat,

aquesta dinàmica augmentarà la correlació dels preus de les empreses amb

prou dimensió per abastar tot el mercat europeu en relació amb l’índex a

futurs domèstic que tendeixi a erigir-se en referència clau de la Unió

Monetària. A mesura que la correlació es vagi aproximant a la unitat, el

mecanisme autoinduït de l’atracció de liquiditat avançarà inexorablement.

D’altra banda, la proactivitat dels mercats per erigir-se en referència màxi-

ma es produirà aquí també i, fins i tot, amb més virulència si fos possible, i, a

més a més, per partida doble. Per una banda, ja hi ha avui en dia una dura

competència per llançar índexs europeus a futurs, esforç acompanyat per

les borses que negocien els subjacents que tracten d’atreure emissors

forans. De l’altra, les mateixes empreses globals a nivell europeu, o amb

ànim de ser-ho, i fins i tot les més importants a nivell domèstic voldran que

els seus títols es negociïn als mercats amb més èxit del continent. Com en

la renda fixa i al sector monetari, l’harmonització i la cooperació administra-

tiva i legal afegiran potència a les forces centrípetes pràcticament naturals.

Pel que fa als mercats no organitzats de derivats (OTC), recordem

que el panorama no és exactament el mateix per la natural segmentació de

la liquiditat que els caracteritza, tant pel seu especial disseny com per la

bilateralitat del risc de contrapartida. El paper preponderant de la banca en

la seva generació i distribució, el cost del capital humà que hi treballa i la

laboriositat de la seva cobertura fan que els «laboratoris» de derivats OTC

tendeixin a concentrar-se a les places financeres internacionals tradicionals

com Londres o Nova York.

La necessària acumulació de «massa crítica» de negoci per fer-ne ren-

dible la gestió i la gairebé imprescindible proximitat de l’alta direcció per

optimitzar-ne el control són aspectes concrets de pes que expliquen aques-
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ta localització preferent de la liquiditat, tot i que hauríem de concedir que

la revolució de les comunicacions i del software qüestiona el que és deter-

minant d’aquests arguments a mitjà i a llarg termini.Això vol dir que d’una

manera directa, llevat de la desaparició del negoci de derivats OTC que rela-

cionin les divises que són substituïdes per l’euro, la resta de negoci no regu-

lat podrà perviure emparat en la vivacitat creativa i comercial a la plaça

financera concreta, en tractar-se d’un mercat atomitzat per definició, tot i

que ben interconnectat. No obstant això, tal com ho hem detallat a la intro-

ducció d’aquest assaig, cal subratllar la intensa interrelació dels mercats de

comptat, de derivats organitzats i OTC a les places financeres desenvolupa-

des. És més, es pot atorgar el liderat del grup als derivats regulats, com a

catalitzadors essencials de l’amalgama. En conseqüència, tot i que no sigui

una condició necessària i suficient, difícilment es pot imaginar un mercat

de derivats OTC (a nivell majorista i no al de distribució final) si l’organitzat

no li dóna suport, i el mateix es podria dir dels mercats de comptat que

constitueixen els subjacents.

Després d’aquesta revisió prospectiva succinta, podríem fer conjec-

tures raonables i aventurar-nos a dir que un escenari plausible, després de

l’adveniment de l’euro i un cop transcorreguda la tercera fase (1999-2002),

seria l’existència d’un únic mercat organitzat de derivats monetaris i diver-

sos de renda fixa (tot i que menys que ara). Pel que fa a la renda variable, tot

i que potser a més llarg termini, podria haver-hi un o dos mercats organit-

zats dominants a nivell continental i una multitud de mercats dedicats a

índexs i a opcions sobre accions regionals. El mercat OTC probablement

acompanyaria paral·lelament aquesta nova estructura de localització.

2.2. Els principals protagonistes

A l’empara de l’esclat dels derivats financers, a partir del 1973 a

Estats Units i del 1980 a Europa, va sorgir al continent europeu més d’una

vintena de mercats organitzats, molts de dimensions reduïdes. El primer
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fenomen estructural que la proximitat de la Unió Monetària ha produït ha

estat la fusió de borses de derivats a un doble nivell: d’una banda, la unió de

derivats de renda fixa amb els de renda variable i, de l’altra, la dels derivats

amb els subjacents del comptat. En aquest sentit, és il·lustratiu el cas de

França (SBF-MATIF-MONEP) i d’Alemanya (DB-DTB).

D’altra banda, durant l’últim any i mig, la palestra de la competència

entre mercats s’ha animat per partida doble, ja que hi ha hagut desenvolu-

paments espectaculars tant en l’àmbit de la competència frontal com en el

de les aliances estratègiques, en què els aspectes tecnològics han estat tant

o més importants que els que fan referència a la dimensió de la liquiditat.

Però, per il·lustrar el que ha passat amb la descripció concreta dels fets i ela-

borar una prospectiva raonable de l’esdevenidor immediat, cal fer primer

una selecció de mercats organitzats de derivats europeus destacats pels

nivells de negociació i que, a més a més, ho siguin tant en el segment de la

renda fixa com en el de la variable. Les xifres del següent quadre justifiquen

la pertinença a aquest grup capdavanter.

Quadre 2

RÀNQUING MUNDIAL DE MERCATS ORGANITZATS DE DERIVATS
En contractes gener-juliol

Posició Mercat 1998 1997 % (98/97)

1 CBOT 159.057.551 136.032.986 14,5

2 LIFFE 122.466.887 119.361.405 2,5

3 CME 121.198.769 114.494.418 5,5

4 CBOE 116.435.075 105.565.992 9,3

5 DTB 109.559.761 71.441.346 34,8

6 AMEX 55.346.257 51.111.130 7,7

7 BM&F 55.199.865 74.022.040 –34,1

8 NYMEX 45.373.245 35.451.869 21,9

9 MATIF 37.424.401 42.358.305 –13,2

10 LME 31.299.146 32.464.248 –3,7

11 MEFF 19.436.520 21.473.813 –10,5

12 BBdeF – 1.029.793 –

Font: MEFF R.F.

227L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■



Doncs bé, si analitzem les característiques que defineixen aquest

grup de mercats líders (el LIFFE anglès, el DTB alemany, al MATIF francès i

el MEFF espanyol), podem observar que el panorama és lluny de ser homo-

geni i el resultat futur de l’actual competència, no del tot previsible. Pel que

fa al LIFFE (London International Financial Futures Exchange), el seu princi-

pal actiu és la localització a Londres, que és, de bon tros, la plaça financera

global més important del món, però la manca de reacció en l’aspecte tec-

nològic ha tingut en els últims temps conseqüències dramàtiques, com que-

da patent al següent gràfic:

Font: MEFF R.F.

Des de sempre, els mercats anglosaxons, fora d’això líders mundials

en negociació de derivats (LIFFE, CBOT, CME), havien mantingut no gaire

reflexivament l’opinió que el sistema de rotlles al parquet era més eficaç

que les plataformes electròniques, sobretot en circumstàncies de gran

volum de negociació i de gran volatilitat; per això havien estat fins ara
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refractaris a l’adopció d’un sistema informàtic. Però a ningú ja no se li esca-

pa que, darrere d’aquesta inflexibilitat que gairebé es podria titllar de nacio-

nalista, hi ha hagut i hi ha un rerefons polític molt problemàtic.

Als mercats de rotlles tradicionals, més del 25% de la liquiditat diària,

i àdhuc fins al 50% alguns dies, està en mans dels anomenats «locals», es-

peculadors petits que rarament prenen posicions que romanguin obertes

d’una sessió a l’altra.Al seu torn, aquests «locals» són membres del mercat i

participen dels òrgans de gestió del mercat organitzat, perquè, sobretot a les

borses més antigues, la gestió i la participació no estan separades, en tractar-

se d’organitzacions cooperatives sense ànim de lucre.Aquesta situació con-

formava un parany mortal que condicionava i retardava qualsevol decisió

estratègica d’ordre tècnic que atemptés, tot i que fos potencialment, contra

l’«status quo» esmentat. El LIFFE té implementat, des de fa temps, un sistema

electrònic de negociació, tot i que una mica obsolet i de capacitat limitada,

però mai fins fa molt poc no s’ha plantejat utilitzar-lo durant les hores ofi-

cials de negociació, sinó després d’aquestes hores. Aquesta manca de reac-

ció, ancorada en l’estructura política del LIFFE, juntament amb una estratè-

gia comercial agressiva per part de DTB (Deutsche Termin Börse), a base de

col·locar terminals electrònics al món sencer en condicions de costos molt

favorables, ha causat que amb prou feines en un any tota la liquiditat del

Bund de LIFFE (anteriorment un dels contractes estrella juntament amb

l’Euromarc) s’hagi desplaçat a la plataforma electrònica de DTB davant de la

sorpresa de tothom. No obstant això, s’ha de fer notar que en aquesta frenè-

tica pugna, els alemanys estan recuperant quelcom que en bona lògica és

seu, sense que l’adveniment de l’euro hi tingui res a veure, ja que el Bund a

Londres es denominava en marcs i no en lliures. Quant a les possibilitats de

translació dels futurs i opcions de l’Euromarc des de LIFFE cap a Frankfurt

(que serà el proper pas en l’estratègia alemanya), la Unió Monetària sí que és

rellevant, atès el domini de les referències monetàries que té Londres per

mitjà del LIBOR i del prometedor futur que en el context de la UEM tindrà

l’EURIBOR. En tot cas, aquests esdeveniments gairebé èpics porten a
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col·lació un aspecte estructural de la plaça financera de Londres que històri-

cament ha estat un avantatge, però que en el futur immediat es pot conver-

tir segurament en una dificultat. Ens referim al fet conegut que Londres s’ha

desenvolupat com a centre internacional de les finances gràcies a les restric-

cions normatives dels governs d’altres països, que així desviaven a la «City»

la negociació d’actius i dels seus derivats (aquesta és la raó del naixement

del mercat d’eurodòlars i també que el Bund comencés a negociar-se a

Londres). Malgrat tot, a causa de la seva preeminència com a centre interna-

cional financer, que Gran Bretanya no pertanyi des del principi a la Unió

Monetària no és un factor fonamental de desavantatge. Les noves tecnolo-

gies i el fet que majoritàriament es negociïn a Londres actius no propis pre-

figuren un escenari fins fa poc impensable per a la «City» i, no cal dir-ho, per

al LIFFE, és a dir, que Londres continuï essent el nòdul dels fluxos interna-

cionals de capitals a curt i a llarg termini, però que, pel que fa als mercats

organitzats d’actius de comptat o dels seus derivats, s’hi negociïn només els

productes estrictament britànics, mentre que els d’altres països o fins i tot

els potencials productes europeus que puguin sorgir es negociïn en altres

llocs, els mercats dels quals hauran distribuït pantalles i teclats entre els

inversors londinencs. En qualsevol cas, però, ja està previst que LIFFE aban-

doni definitivament el sistema de rotlles i que, en començar el 2000, disposi

d’una plataforma electrònica fiable i potent. La qüestió és saber si aquest

moviment estratègic és massa tardà i si podran, en conseqüència, preservar

la negociació d’algun producte que no sigui domèstic.

El DTB ha triomfat espectacularment amb el seu Bund, que és ja el

primer contracte de futurs sobre bons del món, per davant del T-Bond del

CBOT. Manté una política comercial extraordinàriament agressiva, que no

amaga el convenciment de ser la referència clau dels futurs financers eu-

ropeus i, per tant, el gran concentrador de la liquiditat. La seva actitud

estratègica és escassament cooperativa. L’aliança EUREX que l’uneix a

SOFFEX suís té l’aspecte d’una fusió que desenvolupa la idea elemental

d’un únic mercat i una única tecnologia. És més, el DTB ja ha anunciat que
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la seva política expansiva no s’aturarà amb la potencial recuperació dels

futurs monetaris sobre l’Euromarc (transformats ja en euros), sinó que estan

considerant seriosament llistar subjacents dels països conveïns de la Unió

Monetària (en cistelles o individualment) per aprofitar al màxim la geganti-

na concentració de liquiditat aconseguida. No obstant això, també té algu-

nes coses al passiu: en primer lloc, a partir de l’1 de gener de 1999, el marc

cedirà el seu paper de moneda de reserva a l’euro, de manera que Alemanya

deixarà de gaudir d’aquesta important asimetria al seu favor; en segon lloc, i

això condiciona sens dubte el seu tarannà estratègic, la plataforma electrò-

nica de DTB està ja clarament obsoleta i ha de ser totalment renovada abans

del 2002 (això és molt important, ja que la competència entre plataformes

electròniques acabarà substituint-la entre mercats); en tercer lloc, ja es

veurà el que fa LIFFE per recuperar la seva part del lleó, i, en quart lloc,

però no menys important, els mercats alemanys dels subjacents monetaris i

de renda fixa són els pitjors d’Europa en qualitat.

Pel que fa a MATIF, (Marché à terme international de France), des de

l’abril d’enguany disposa ja d’una plataforma electrònica d’alta tecnologia

amb un nombre considerable de terminals distribuïts per les principals pla-

ces financeres. La transició política del sistema de rotlles a les pantalles ha

estat relativament poc traumàtica. El mercat subjacent de deute públic és

molt ampli i potser el més eficaç del continent, motiu pel gual gaudeix de

certa protecció per als derivats que es negocien sobre ells.Addicionalment,

atès que el seu bo nocional a llarg termini (Notionnel) no té amb prou fei-

nes prima o descompte en relació amb la rendibilitat del Bund per raons de

risc de crèdit, poden aspirar a convertir-se igualment en referència europea

de la renda fixa (cosa que, de fet, pretenen). L’anomenada «Euroaliança», que

es va anunciar fa aproximadament un any (setembre del 1997) i que signifi-

cava un principi d’acord entre EUREX i SBF-MATIF per interconnectar-se, ha

anat llanguint i, tot i que el pacte no ha estat denunciat, no té gaire aspecte

d’avançar.Al juny passat, en canvi, el trio SBF-MATIF-MONEP va arribar a un

acord de tipus confederatiu amb MEFF, que accepta la independència de
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xarxes i plataformes electròniques, però acorda la interconnexió mitjançant

protocols de comunicació uniformes, buscant simplement unir la liquiditat

sense un propòsit de deslocalització de serveis financers, la qual cosa signi-

fica una visió diferent i més cooperativa del futur mercat únic financer

europeu (en aquest sentit, s’espera que en breu s’adhereixin altres països a

la confederació, que, en qualsevol cas, ha de ser operativa a principis del

mes de gener de 1999).

MEFF té, sens dubte, prou dimensió de negociació per pertànyer al

grup dels mercats organitzats de derivats europeus més importants. La seva

tecnologia electrònica és líder avançat en costos i també encapçala la classi-

ficació en l’àmbit de l’eficàcia, amb els seus sistemes de liquidació, compen-

sació i control de risc en temps real. D’altra banda, l’eficàcia del mercat

espanyol de deute públic, inclosa la Central d’Anotacions, és semblant com

a mínim a la francesa o a la nord-americana.

El pacte esmentat, dut a terme amb MATIF i extensible a qualsevol

xarxa organitzada en els mateixos termes, revela clarament quina és la seva

estratègia d’expansió i com es prepara per sobreviure davant de la propera

i dura competència entre plataformes electròniques de serveis financers, de

manera que, tot i que perdés els seus productes domèstics, sobreviuria com

a plataforma eficient de serveis, que donés accés als seus membres a tots els

mercats importants en condicions avantatjoses.Així i tot, aquest últim i radi-

cal escenari sembla poc probable, no solament per la popularitat interna-

cional creixent de l’índex Ibex i els seus derivats i per les opcions sobre

accions espanyoles d’importància, sinó perquè la prima de risc sobirà

espanyol en relació amb les rendibilitats alemanyes trigarà a desaparèixer.

Com es pot veure, la situació estratègica de cadascun dels quatre

mercats organitzats examinats té les seves particularitats positives i negati-

ves, de manera que el resultat de la inevitable tendència a la concentració

de la liquiditat sembla indeterminat.Atès que hi ha nínxols d’especialització

en trams de la corba o en modalitats de subjacent, que el tipus de suport
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tecnològic de la negociació, liquidació, compensació i control de risc és un

aspecte essencial per establir avantatges comparatius i que l’existència pre-

sent i futura d’aliances d’interconnexió entre mercats complica els resultats

simplistes de la competència, no es pot dir «a priori» que cap dels quatre

mercats organitzats hagi de desaparèixer. Al capdavall, si examinem el cas

d’Estats Units, que és la unió monetària per excel·lència, aquesta supervivèn-

cia especialitzada és el que realment ha succeït després de 150 anys de dura

competència en unes condicions encara més centrípetes. Si deixem de ban-

da aquests quatre, la resta de mercats organitzats europeus de derivats, supo-

sant que tenen una plataforma electrònica efectiva i barata i que disposen

d’un mercat subjacent també molt efectiu, mantindran la seva supervivèn-

cia, vinculada com ja hem dit als actius purament locals o regionals.

3. Possibilitats objectives de segmentació

Un cop descrit amb força detall el marc de competència, els seus

condicionaments essencials i els seus principals actors, cal ara enumerar

quins són objectivament els factors que justifiquen la segmentació de la

liquiditat d’un mercat en relació amb la d’altres mercats en un context de

productes extraordinàriament homogenis, com és el dels derivats, per con-

feccionar un model d’estratègia adequat per ser aplicat als mercats espa-

nyols. Evidentment, tant les reflexions objectives com les directrius estratè-

giques específiques que seguiran després són vàlides generalment, però en

el marc de la futura Unió Monetària són gairebé imperatives per als quatre

mercats líders aquí seleccionats, a causa de la naturalesa global de la liquidi-

tat que precisen, mentre que els més reduïts tenen una protecció intrínseca

si aconsegueixen una massa crítica suficient a nivell local o regional, per

tant, les seves urgències són menys intenses.Aquesta anàlisi parteix de tres

premisses fonamentals: primera, que tota borsa regulada públicament no

solament ha de ser conceptuada com a rectora del mercat, sinó també com

una societat de prestació de serveis als seus membres i als clients dels seus

membres, en directa competència amb altres institucions del mateix en-
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cuny; segona, que el sector serveis té un marcadíssim component de dife-

renciació o segmentació, emparat en la qualitat, amb independència de la

gran homogeneïtat dels productes que s’ofereixen, i, tercera, que les plata-

formes electròniques i les corresponents xarxes de comunicació són la

infraestructura tecnològica més adequada per establir un mercat.

– Un primer factor de segmentació és, com ja s’ha adduït abans indirecta-

ment, la localització dels subjacents i la qualitat que en qualifica la nego-

ciació (els mercats de deute públic i privat, el mercat interbancari i les

borses de valors). Sens dubte, l’eficàcia del mercat espanyol de deute

públic va tenir una importància singular en la defensa de la permanència

del contracte del bo espanyol a 10 anys a MEFF, quan LIFFE va intentar

negociar-lo al seu mercat. Precisament, la importància de la «City» com a

lloc de negociació dels bons alemanys de comptat i la poca eficiència del

mercat domèstic alemany en aquest terreny són una amenaça per al DTB,

un cop el LIFFE adopti una tecnologia adequada. Igualment, el MATIF pari-

senc té la millor protecció enfront de la potencial preeminència del Bund

alemany com a referència europea en les excel·lències del mercat de

comptat. Cal recordar, però, que perquè els subjacents siguin un veritable

baluard de segmentació és essencial que els contractes de futurs corres-

ponents expirin mitjançant lliuraments dels actius. El marc d’eficiència de

la negociació dels subjacents depèn de la liquiditat i de la rotació de la

liquiditat, de la freqüència o continuïtat de les emissions i subhastes, del

nombre d’intermediaris i participants per compte propi, i de l’eficàcia i

cost del sistema de contractació, incloent la xarxa informàtica que l’es-

tructuri quan sigui el cas.

– Un segon factor és definit per la qualitat del mercat organitzat de derivats

en si mateix i pel seu grau d’integració al mercat financer com un tot.Aquí

ens endinsarem en aspectes molt tècnics i una mica densos, però destacaré

els que considerem principals. El primer de tots és l’estructura i dimensió

de la liquiditat, que, al seu torn, inclou: la forquilla mitjana i el seu volum; la

profunditat del mercat (que indica quan volum comprador o venedor pot
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absorbir el mercat a mesura que la forquilla s’amplia i també a mesura que

els preus es desplacen en un sentit o en un altre); el nombre de creadors

de mercat, el seu grau de compliment i el nivell d’exigència dels seus com-

promisos (temps en pantalla, forquilla màxima i volum); densitat de proveï-

dors de liquiditat contínua en proporció amb el volum o també ràtio de

rotació (volum diari / posició oberta). Un altre aspecte extremadament

important és el grau d’efectivitat i de rapidesa dels sistemes electrònics de

liquidació, compensació i control de risc, la qual cosa permet l’optimització

de l’ús del col·lateral de les garanties i una optimització de la gestió del

risc. Una tercera qüestió que cal tenir en compte és la rapidesa i exhaustivi-

tat amb què es difon al mercat la informació rellevant per a la formació dels

preus, el nivell de cultura financera dels agents que absorbeixen el flux de

notícies i el grau de desenvolupament del mercat de derivats no regulat

paral·lel (OTC). Finalment, però, com ja hem dit a la introducció, de gran

rellevància per a la segmentació és el grau d’intensitat de la connexió dels

derivats regulats amb els OTC i amb el mercat de comptat. Expressions

específiques d’aquesta interconnexió són el grau i la continuïtat de les ope-

racions d’arbitratge i de cobertura entre els tres mercats, al marge de la

direcció de l’operació. Un altre indicador d’especial interès és l’ús freqüent

o no, esporàdic o habitual, que els gestors de carteres i de fons d’inversió

fan dels derivats, sigui per cobrir-se, per modular o millorar els seus rendi-

ments o per generar actius estructurats més o menys complexos.

– Un tercer factor que cal considerar és el que podríem anomenar grau de

«domesticitat», que, en certa mesura, expressa la capacitat de defensa del

mercat regulat de derivats enfront d’altres mercats forans de la mateixa

naturalesa que pretenguin activament absorbir-ne la liquiditat o ho facin

per les forces centrípetes inherents a la Unió Monetària. Pel que fa a les

seves manifestacions concretes, cal esmentar: la proporció de la negocia-

ció i de les posicions obertes en mans domèstiques; la intensitat de la

correlació amb les cotitzacions d’instruments idèntics negociats a d’altres

mercats competidors (a menys correlació, més domesticitat); el nombre
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de firmes globals instal·lades al país on el mercat organitzat està localitzat

(és a dir, apareixent com a membres domèstics perquè consideren la

plaça financera en qüestió com un «profit center» en si mateix); el nivell

relatiu de comissions de negociació i compensació (com més baixes, més

domesticitat), i, finalment, l’absència d’asimetries legals o administratives

que perjudiquin la marxa del mercat organitzat.

4. Esbós estratègic

L’estratègia a seguir per un mercat de derivats organitzat com l’espanyol

en un context de fortes forces centrípetes cap a altres places financeres propi-

ciat per l’adveniment de la Unió Monetària té dos vessants ben diferenciats:un,

relatiu a maximitzar la segmentació qualitativa del mercat espanyol i, l’altre,que

té a veure amb el desenvolupament d’aliances amb altres mercats competi-

dors.Val a dir, però, que probablement aquesta estratègia doble i simultània cal-

dria seguir-la en qualsevol cas, atesa la convergència de magnituds macro-

econòmiques que s’hauria produït fins i tot sense la Unió Monetària a la

Comunitat Europea, per la via del mercat únic, la lliure circulació efectiva de

factors i la coordinació política i econòmica dels governs. En aquest sentit, la

diferència essencial és el temps, ja que sense l’euro parlaríem d’anys i ara ho

estem fent de mesos. Fins i tot a un nivell més ampli i gairebé sense tenir en

compte l’existència de la Comunitat Europea, també caldria assumir els dos

vessants estratègics esmentats, ja que seria la millor manera de preparar-se per

a la substitució de la competència entre mercats per la de plataformes electrò-

niques de serveis financers,que el ràpid canvi tecnològic està produint.

4.1. Optimitzar la segmentació qualitativa

– Integració del mercat organitzat de derivats amb altres de la mateixa natu-

ralesa dins de l’Estat i amb els de comptat, sempre que això suposi una

millora en els costos, en la qualitat del servei i en la gestió de cadascun

dels mercats.
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– Desenvolupament de dispositius informàtics de connexió amb el mercat

de comptat per consolidar tecnològicament una relació eficient típica

dels mercats financers madurs. Dit d’una altra manera, es tracta d’arquitec-

turitzar un programa informàtic que repliqui la negociació de bases

(diferències) que hem descrit amb una mica de detall a la introducció. La

majoria dels mercats organitzats de derivats d’importància tenen disposi-

tius reglamentaris que oficialitzen la negociació mixta de comptat i

futurs, però es tracta més aviat de regles que permeten el registre dels

futurs fora de la forquilla de preus del moment, atesa l’especialitat de la

transacció, però no d’una negociació organitzada de diferències pròpia-

ment dita. És en aquest sentit (en el de la negociació per diferències de

qualsevol classe) on un mercat electrònic com MEFF té un avantatge com-

paratiu que un de rotlles no té. Es tracta dels dispositius combinatoris de

contractes, que no són instruments derivats reglamentàriament parlant,

però es comporten informàticament com si ho fossin. De fet, són «fines-

tres» que relacionen dos contractes preexistents, també cadascun amb la

seva «finestra» de negociació, la qual cosa possibilita la generació creuada

d’ordres fermes automàtiques (virtuals) en una de les «finestres», a partir

de les demandes i ofertes també fermes de les altres dues. Ja en l’actuali-

tat, aquesta és la tecnologia que utilitza MEFF per instrumentar la negocia-

ció del traspàs de posicions d’un venciment a un altre, dins del mateix

contracte, quan el primer s’apropa a l’expiració.

– Optimitzar els dispositius tècnics i reglamentaris que relacionin el mercat

organitzat de derivats amb l’OTC. Es tracta de servir amb eficiència l’es-

mentada complementarietat entre els dos tipus de mercat (buidat de lli-

bres) mitjançant la interposició de la Cambra de Compensació també en

les operacions no regulades (OTC). No obstant això, aquest és un territori

on les restriccions polítiques són tan importants o més que les purament

tècniques. En efecte, per a una gran part dels productes que es negocien

al mercat no regulat, el «rating» de crèdit té una importància fonamental,

de manera que un registre indiscriminat d’aquest tipus d’operacions a la
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cambra del mercat regulat eliminaria la selecció d’accés que la dimensió,

la solvència i el nivell de recursos propis atorguen en l’àmbit no regulat.

Així, doncs, qualsevol dispositiu d’aquest tipus o bé replica les asimetries

de «rating» del mercat OTC o bé registra les operacions fins al termini en

què la discriminació tampoc opera en la negociació no regulada. Òbvia-

ment, si les correlacions ho justifiquen, les posicions compradores i vene-

dores registrades a la cambra però no negociades s’han de poder com-

pensar amb les contrapostes en instruments derivats subjectes a negocia-

ció organitzada. Com es pot deduir fàcilment, la clau de la interposició de

la Cambra de Compensació a l’hora d’instrumentar registres d’operacions

OTC és l’adequada avaluació de riscos i la gestió eficaç i ràpida dels

fallits.

– Desenvolupament òptim dels processos de liquidació, compensació i con-

trol de riscos.Això significa donar la informació pertinent en temps real i

degudament tractada. Paral·lelament, implica ser extremadament flexible

pel que fa a l’ús de múltiples monedes i actius acceptables com a garan-

tia. Sens dubte, aquests temes tenen tanta importància com la negociació i

tenen inherent un component de segmentació elevadíssim. A causa de

l’actual predomini de la negociació de rotlles als Estats Units i del recent

canvi d’estratègia en aquest terreny protagonitzat pel MATIF i en un futur

immediat pel LIFFE, l’èmfasi electrònic s’ha posat inicialment en la nego-

ciació i no en les funcions de la Cambra de Compensació (és més, a LIFFE,

la London Clearing House és un organisme separat). El DTB, per la seva

banda, tot i ser una plataforma electrònica des del seu inici, també ha ator-

gat més importància a la negociació. En aquest sentit, MEFF és un cas

especial, ja que l’èmfasi tecnològic ha afectat els dos àmbits per igual i és

pràcticament únic pel que fa a la qualitat i compacitat de tots els serveis

relacionats amb l’execució i que passen una vegada s’ha realitzat, el que

probablement vol dir que és l’única borsa de derivats que s’ha adonat

amb anticipació del nou gir en el tipus de competència (ara entre plata-

formes i no entre mercats).
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– Màxim desenvolupament de serveis informàtics perifèrics d’ajuda a la

negociació, que fa referència tant a les pantalles d’assistència que integral-

ment donen suport tècnic i informatiu als operadors com el «back-office»

que els membres del mercat organitzat precisen per donar servei als seus

clients. Sens dubte, MEFF entra ja aquí en competència no solament amb

altres borses, sinó amb empreses de serveis del sector. De fet, tot i que la

prestació d’aquests serveis complementaris és perfectament coherent

amb l’estratègia de competència entre plataformes, MEFF va decidir

cobrir-la al seu dia, atesa l’atonia del mercat informàtic a l’hora de proveir

els seus membres d’aquests serveis a un preu raonable, en el convenci-

ment que aquesta penúria afectava el desenvolupament del mercat com

un tot i el risc sistèmic. Aquí, altra vegada, la posició de MEFF és única,

perquè cap altre mercat organitzat s’implica tan directament en aquestes

àrees. En concret, DTB supervisa i homologa el «back-office» dels seus

membres, però no proveeix el servei.

– Desenvolupament de les comunicacions amb centres financers exteriors

d’importància i amb altres xarxes, al marge de la seva localització. Sembla

evident que un mercat electrònic intentarà que a les places que concen-

tren els fluxos de capital hi hagi un nombre adequat de les seves pantalles

i teclats.També és cert, però, que aquesta estratègia pot entrar en conflic-

te amb els membres domèstics del mercat, que lògicament desitgen cana-

litzar aquesta liquiditat. Atesa aquesta situació tan contradictòria, hi ha la

solució de disposar una col·locació selectiva de terminals (amb un flux

mínim d’ordres diari) i/o la distribució de «routers», que són pantalles que

faculten l’operador per entrar ordres, però que han de ser filtrades per l’a-

provació d’un membre domèstic del mercat organitzat.

– D’altra banda, és convenient que un mercat electrònic estigui disposat a

connectar la seva xarxa amb altres xarxes de comunicació, amb inde-

pendència de la cobertura geogràfica, perquè, insistim una vegada més, la

competència entre vehicles electrònics és ja el signe dels temps. La qües-

tió no és, però, senzilla, perquè no es tracta solament de cedir dispositius

239L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■



d’interconnexió, sinó d’examinar la casuística en escenaris de fluxos mas-

sius d’ordres i de salvaguardar en tot cas la integritat informàtica del siste-

ma propi.

– Tenir comissions de negociació i de compensació competitives durant

períodes llargs, la qual cosa implica que el mercat organitzat té un bon

nivell de recursos propis i uns costos molt baixos (ambdues coses són el

cas de MEFF). No obstant això, hi ha altres àmbits tant o més importants

en què el mercat organitzat hi pot fer ben poc, llevat de sensibilitzar les

autoritats competents. Ens referim, com a mínim, a eliminar les asimetries

d’ordre fiscal, legal i administratiu en l’àmbit de les persones físiques i de

les jurídiques, per tal d’evitar desplaçaments previsibles de les sales de

tresoreria a altres places. És més, atesa la importància del sector a l’engròs

per al sector financer com un tot, és fins i tot convenient i, no cal dir-ho,

justificable establir un marc normatiu de promoció; en aquest sentit, la tra-

dicional capacitat i rapidesa de reacció del govern i de les autoritats brità-

niques és un exemple a seguir.

4.2. Establir aliances idònies

La qüestió de les aliances per compartir la liquiditat i la compensa-

ció no és en absolut nova, ni tampoc circumscrita al marc de la Unió

Monetària. Els contactes en aquest sentit són quelcom històric i MEFF ja va

participar en les primeres exploracions de cooperació entre els grans mer-

cats de derivats europeus. En part, les aliances estratègiques corresponen a

l’objectiu esmentat anteriorment de connectar-se amb xarxes eficients, amb

independència de la seva naturalesa i localització, per captar liquiditat; i en

part també a l’objectiu de donar accés als membres d’un mercat organitzat

a qualsevol altre, també organitzat, que els interessi, mantenint l’eficàcia

amb què se’ls serveix al mercat domèstic.A més a més, però, l’adveniment

de la Unió Monetària, pel que significa políticament, omple de sentit aquest

tipus de contactes cooperatius, ja que no s’ha d’oblidar que el substrat d’a-

questa unió és polític i seria cínic invocar només la lliure competència mar-
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ginant les iniciatives cooperatives, quan la primera és possible perquè s’ha

cedit sobirania prèviament per part dels Estats membres.

No obstant això, l’aspecte clau en aquest àmbit cooperatiu no és el

concepte genèric de la interconnexió de xarxes (que tot el món estaria dis-

posat a acceptar), sinó de quina manera es du a terme tècnicament aquesta

interconnexió, ja que la idea de xarxa trastoca el clàssic argument que, atesa

l’homogeneïtat d’un producte (la corba de tipus per al cas), un únic mercat

acaba per concentrar la liquiditat mitjançant un procés autoinduït.

Efectivament, de la mateixa manera que la idea de xarxa compartida ha tras-

tocat la idea clàssica de monopoli natural als sectors de l’energia i les comu-

nicacions, la interconnexió entre mercats converteix en fal·laç la lògica de

la concentració cap a un únic mercat.

Hi ha, com a mínim, dues maneres d’afrontar la interconnexió

estructuralment. Una de les quals respon al concepte de xarxa de xarxes i

es descriu al següent gràfic:
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En aquesta arquitectura no és necessari establir que els membres

d’un mercat ho siguin dels altres adherits a la interconnexió, perquè cada

mercat actua en representació dels seus membres (el mercat en si mateix es

constitueix en membre dels altres). D’altra banda, l’ús de «routers» d’inter-

connexió és un sistema barat i eficient, comparat amb el procés d’unificació

de sistemes (que, d’altra banda, neutralitza la saludable competència entre

plataformes). Finalment, aquesta estructura permet la descentralització òpti-

ma d’aspectes tan importants com la compensació de posicions i el seu

control del risc. És força evident que amb aquest tipus de xarxa els mem-

bres essencialment concentrats en el seu negoci domèstic es quedaran al

seu país i els que siguin firmes globals en termes de cobertura geogràfica

de les seves operacions s’instal·laran als països adherits a la interconnexió

que considerin «centres de negocis» en si mateixos. En tot cas, si arribés el

cas extrem de concentració, un únic mercat sobreviuria, però la resta dels

mercats organitzats es convertirien exclusivament en el que ja eren simultà-

niament, és a dir, en proveïdors de serveis internacionals d’accés a la nego-

ciació, compensació i control de risc per als seus membres. El pacte recent

entre MATIF i MEFF es correspon amb aquesta estructura.

La segona forma d’enfocar la interconnexió implica una concepció

de les coses absolutament diferent i que es descriu al gràfic 3.

Observem que ara ja no hi ha interconnexió entre mercats organit-

zats. El membre d’un mercat ho és automàticament de tots els altres. Cada

mercat posa a disposició de cada membre compartit un mecanisme electrò-

nic d’accés i és opció del membre unificar tots els dispositius en un d’únic.

La conseqüència és que el membre selecciona el punt d’entrada, de manera

que automàticament es desvia el procés de compensació cap al mercat on

es negocia. Certament, en aquest segon esquema es comparteix la liquiditat,

però, a més a més, es desplacen innecessàriament els serveis que s’hi rela-

cionen.Aquesta arquitectura es correspon amb l’estratègia de connexió que

sustenta el projecte suís-alemany EUREX.
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5. Resum i conclusions

Sembla força evident que la Unió Monetària accelerarà un procés de

concentració de liquiditat als mercats organitzats de derivats, que ja tendia

a produir-se a causa de la lliure mobilitat de factors i de la convergència

política i econòmica dins de la CEE. D’altra banda, és clar també que la ren-

da variable i els seus derivats tenen més defenses que els actius monetaris i

de renda fixa davant d’aquest procés imparable. Atès el grau de maduresa

del mercat financer espanyol, només un enfocament global que consideri la

interdependència entre el mercat de comptat, el de derivats organitzat i el

de derivats no regulat (OTC) és pertinent a l’hora d’elaborar estratègies de

supervivència. Un examen acurat dels quatre mercats organitzats de deri-

vats europeus més representatius tant en renda fixa com variable (LIFFE,

DTB, MATIF i MEFF) demostra un complex encreuament d’avantatges i
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desavantatges, que fa de la prospectiva sobre qui sobreviurà i qui no un

exercici de resultat indeterminat; a més a més, hi ha la possibilitat que tots

sobrevisquin a la pressió de la concentració especialitzant-se en part de la

corba de tipus o en classes de subjacents, tal com ha passat als Estats Units

durant els últims 150 anys. El disseny d’estratègies de supervivència dels

mercats organitzats de derivats passa per considerar: primer, que un mercat

organitzat és una societat de serveis; segon, que, tot i l’homogeneïtat dels

productes oferts, la qualitat d’aquests serveis permet una bona dosi de seg-

mentació, i tercer, que les plataformes electròniques i les seves xarxes són

l’arquitectura més adequada sobre la qual un mercat organitzat s’ha de

construir. Les estratègies de supervivència tenen dues direccions ben defini-

des: d’una banda, el grup de mesures encaminades a aconseguir una màxi-

ma segmentació qualitativa del mercat organitzat (en aquesta àrea, MEFF és,

potser, el més ben posicionat d’Europa); de l’altra, les aliances estratègiques

d’interconnexió amb altres mercats organitzats, que al seu torn poden enfo-

car-se principalment de dues maneres: una que interconnecta mercats de

manera que els membres d’un accedeixin a la resta per mitjà de la tecnolo-

gia domèstica i una altra que dóna als membres d’un mercat els mecanis-

mes d’accés independent de la resta dels adherents al pacte.Aquesta última

alternativa es correspon amb l’aliança EUREX constituïda entre el SOFFEX

suís i el DTB alemany i obeeix a la idea d’un únic mercat i un únic sistema.

La primera alternativa, en canvi, ha estat escollida per MATIF i MEFF per a la

seva aliança recent, no desplaça serveis d’un mercat a l’altre innecessària-

ment i ineficaçment i replica el canvi de terç que la innovació tecnològica

ha provocat, ja que simplement connecta la liquiditat i substitueix la com-

petència entre mercats per la competència entre plataformes electròni-

ques.
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1. Introducció

L’1 de gener de 1999 és la data fixada per a l’inici de la tercera fase

de la Unió Econòmica i Monetària. En aquesta fase, es substituiran les mone-

des nacionals dels països que accedeixin a la tercera fase per l’euro i entra-

ran en funcionament el Banc Central Europeu i el Sistema Europeu de

Bancs Centrals.

Durant el període transitori, les empreses hauran d’afrontar els cos-

tos necessaris per adaptar els sistemes informàtics, els sistemes de factura-

ció, els sistemes de comptabilitat, etc. a la nova unitat monetària.A partir de

l’1 de gener del 2002, les empreses de la Comunitat Europea hauran d’ope-

rar en euros.

La introducció de l’euro com a unitat monetària dins de la Comu-

nitat Europea tindrà un seguit d’efectes positius de cara a l’obertura i inter-
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nacionalització dels mercats europeus. L’euro representarà un incentiu per

a les polítiques d’internacionalització de les empreses i es produirà un aug-

ment de la competència als mercats europeus. En aquest sentit, es produirà

una intensificació d’operacions de fusions i adquisicions o operacions

palanquejades d’empreses nacionals o europees i d’acords empresarials, per

tal d’adaptar-se al nou entorn econòmic.

La conclusió del treball confirma la tendència que en l’actualitat

s’està donant a l’àrea de les fusions i adquisicions. La certesa de la introduc-

ció de l’euro en un elevat nombre de països està accelerant el complex pro-

cés d’adquisicions i fusions. Davant dels canvis exposats aquí que hauran

d’afrontar les empreses a conseqüència de l’euro, figura un redisseny de la

seva estratègia. L’acceleració del procés de mercat únic que representarà la

introducció de l’euro provocarà una necessitat d’expansió cap a altres mer-

cats de l’àrea de l’euro. Normalment, un creixement orgànic tendeix a ser

lent, de manera que la rendibilitat a llarg termini de les operacions d’adqui-

sició sembla més clara, tot i el preu més elevat que és necessari pagar si ens

atenem al criteri de quota de mercat.A la pràctica, avui a Europa un nombre

creixent d’empreses ja han decidit optar per l’adquisició, fins i tot pagant

un preu més agressiu que per la via més conservadora del creixement orgà-

nic, però on els resultats gairebé mai arriben o es retarden d’una manera

que financerament és poc atractiva.

La implantació de l’euro no permet escenaris temporals gaire dila-

tats, i les decisions empresarials per les causes que en aquest treball s’expli-

quen estan disparant el nombre de mandats d’empreses de l’àrea euro que

necessiten presència significativa a Espanya i d’espanyoles a l’àrea euro o a

altres zones.

D’altra banda, molts fons d’inversió i de capital-risc tenien proble-

mes per invertir en monedes d’elevada volatilitat. Les inversions realitzades

pels fons d’inversió o capital risc a Espanya havien de ser valorades periòdi-

cament, ja que una depreciació de la pesseta com les del passat podia donar

247L’IMPACTE DE L’EURO ALS MERCATS FINANCERS ■



resultats negatius. En ocasions, això era conseqüència de l’oscil·lació del

tipus de canvi, quan els resultats econòmics subjacents a les empreses en

què s’havia invertit fossin notables i d’acord amb el pla de negoci.

Amb la introducció de l’euro, s’incrementarà el flux inversor de fons

en empreses espanyoles. L’eliminació del risc de canvi en operacions a llarg

termini, on era impossible trobar instruments eficients per cobrir-se, repre-

sentarà que els països amb més bones perspectives econòmiques i competi-

tivitat atrauran més estalvi per finançar les inversions. De la mateixa mane-

ra, en desaparèixer el risc de canvi, l’estalvi es desplaçarà amb molta més

facilitat als països que siguin més eficients i que li donin un tractament fis-

cal més favorable. Fins ara, l’inversor estava disposat a renunciar a una

major rendibilitat en un tercer país, que havia d’introduir risc de canvi en

els seus balanços. Eliminat aquest risc, l’estalvi fluirà lliurement dins de l’es-

pai euro cap als països més competitius i que fiscalment ofereixin més

avantatges.Aquesta competència entre països forçarà els respectius governs

a dirigir la seva política econòmica més d’acord amb el mercat.Tot això està

derivant cap a un rellevant increment de l’activitat de fusions i adquisicions

a Espanya.

En aquest article s’analitzaran les principals implicacions econòmi-

ques i financeres de la introducció de l’euro i els costos necessaris per rea-

litzar-ne la incorporació. Amb posterioritat, es veurà com poden influir

aquests canvis en les estratègies de creixement i de fusions de les empre-

ses; finalment, s’analitzaran els efectes específics per a cadascun dels sec-

tors.

248 ■ FUSIONS I ADQUISICIONS EN UN ENTORN DE MENOR VOLATILITAT



2. Principals conseqüències de la introducció
de l’euro

2.1. Conseqüències financeres

Eliminació del risc derivat dels tipus de canvi

El principal efecte de la introducció de l’euro a partir de l’1 de

gener de 1999 serà l’eliminació del risc de canvi derivat de la realització de

transaccions comercials en diferents monedes, que podien fluctuar en la

seva paritat. Amb la implantació d’una única moneda per a tots els països

comunitaris, l’euro facilitarà les transaccions entre països de la comunitat

europea.

Major liquiditat i transparència del mercat financer

Hi haurà una major transparència al mercat i un únic mercat per a

l’obtenció de recursos financers, dotat d’una més gran liquiditat i profundi-

tat, de manera que es produirà una millora de les possibilitats de finança-

ment de les empreses.

L’accés al finançament, la liquiditat dels mercats o les diferències

impositives passaran a tenir més importància a l’hora de prendre decisions

d’inversió i finançament.

Reducció dels costos de transacció

La moneda única permetrà una reducció dels costos de transacció

en moneda estrangera per a les empreses dels països europeus que partici-

pin a la zona euro, per tres vies:

– Eliminació del risc de canvi.

– Desaparició de les comissions bancàries derivades de productes relatius

als tipus de canvi.
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– Accés més fàcil al finançament a causa de l’existència d’un entorn econò-

mic caracteritzat per tipus baixos i estables, sempre que els governs man-

tinguin unes polítiques pressupostàries amb equilibri pressupostari al

llarg del cicle econòmic. La feblesa dels governs de l’Europa continental

en les retallades de la despesa pública obre una important incògnita sobre

la durabilitat d’un entorn de tipus baixos i estables.

Tipus d’interès i tipus de referència del mercat hipotecari

El compliment dels criteris de convergència i la major estabilitat i

representativitat internacional de l’euro afavoriran l’estabilització d’uns

tipus d’interès baixos. D’altra banda, el compromís dels Estats membres de

dur a terme una política pressupostària restrictiva (depenent del Pacte

d’Estabilitat i Creixement) hauria d’incidir en una reducció de la inflació,

els efectes de la qual influiran positivament sobre la inversió, el consum de

béns i, en general, el creixement econòmic i l’ocupació.

Fins ara, la política pressupostària que ha permès assolir la con-

vergència s’ha basat en l’anomenada «comptabilitat creativa», entesa com

l’ús de criteris i de definicions comptables que han permès declarar un

dèficit públic menor del que una definició econòmica tradicional i àmplia

hauria detectat.

La reducció dels tipus d’interès ha estat especialment beneficiosa

per a les empreses espanyoles, que històricament s’han vist perjudicades

pels costos financers comparativament alts en relació amb l’empresa eu-

ropea.

La reducció de tipus d’interès i la consegüent desacceleració de la

inflació han estat especialment intenses a Itàlia, Espanya i Portugal. Haver-se

embarcat en l’estratègia de convergència els ha permès entrar en un cercle

virtuós que, a més d’efectes nominals, ha tingut una clara incidència sobre

el creixement real de les seves respectives economies.
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2.2. Conseqüències comercials

Ampliació del mercat nacional

L’euro facilita a les empreses espanyoles un mercat potencial de 370

milions de consumidors. Aquest canvi incidirà en la forma d’actuació dels

departaments comercials i de màrqueting.

Transparència de preus

L’euro generarà una transparència en preus, de manera que serà més

difícil mantenir diferències significatives per a productes similars.Això afec-

tarà de forma important les mercaderies estandarditzades d’alt valor afegit

i/o de transport senzill o poc costós, ja que la comparació de preus és molt

més fàcil.

2.3. Conclusions

L’entrada de l’euro facilitarà l’estabilitat de l’economia mitjançant un

creixement sostingut de les economies i una política de contenció de la

despesa pública i de la inflació. L’eliminació del risc de canvi a nivell euro-

peu facilitarà la inversió als països en què s’obtingui una rendibilitat més

elevada. D’altra banda, existirà una capacitat de comparació immediata dels

productes europeus i s’incrementarà la competència entre les empreses,

que hauran d’aprofitar l’expansió del mercat.

En aquest entorn, l’empresa s’haurà de plantejar noves alternatives

tant d’inversió com de finançament, aprofitant les oportunitats que propi-

ciarà l’euro.

3. Costos de transició a l’euro

En principi, les empreses no financeres no tindran la necessitat d’a-

daptar-se a l’euro a partir de l’1 de gener de 1999 i podran retardar la transi-

ció com a màxim fins a l’1 de juliol del 2002.
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La rapidesa de l’adaptació a l’euro durant el període transitori de-

pendrà del tipus d’empresa. Les empreses grans, amb una alta internaciona-

lització i amb pagaments i cobraments en efectiu escassos, seran les empre-

ses que més es beneficiaran dels avantatges competitius d’adaptar-se a l’eu-

ro, com, per exemple, facilitar l’accés a serveis financers en euros, més

temps per efectuar els canvis i simplificació del comerç i inversió comu-

nitària. En aquest sentit, seran aquestes empreses les que estaran més inte-

ressades a curt termini en realitzar la transició a l’euro quan abans millor.

D’altra banda, els avantatges d’un canvi posterior, com, per exemple, la

capacitat de realització d’operacions en moneda nacional durant un perío-

de més llarg i beneficiar-se d’empreses pioneres en la transició a l’euro,

seran aprofitats per les empreses petites, de baixa internacionalització i

amb pagaments i cobraments freqüents.

Pel que fa a les entitats financeres, la seva adaptació a l’euro s’haurà

de realitzar de forma immediata, com a mínim a les àrees de negocis relacio-

nades amb la tresoreria de les entitats, a causa de la implantació, juntament

amb la moneda única, de la política monetària comuna, que serà instrumen-

tada en euros des del gener de 1999. No obstant això, aquesta implantació

no s’ha de restringir als aspectes purament interns de les entitats, sinó tam-

bé a tot allò relacionat amb l’operativa amb clients. Tot i que aquesta

implantació no és obligatòria, ja que les entitats bancàries no estan obliga-

des a operar en euros fins a l’1 de juliol del 2002, es considera un factor

fonamental de la competitivitat i del manteniment del negoci.

El sector de l’activitat en què opera cada empresa també influirà en

els efectes que la introducció de l’euro pugui tenir sobre l’empresa. Si dife-

renciem els costos implícits d’adaptar-se a l’euro entre costos operatius i

d’adaptació tecnològica i costos estratègics, podem decidir que determina-

des empreses estaran sotmeses a una major o menor influència d’aquests

costos en funció de l’activitat que realitzin. En aquest sentit, l’Administració

pública i el comerç al detall seran els que menys costos de reestructuració

estratègica afrontaran per la introducció de l’euro, mentre que les empreses
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amb un comerç exterior important i les multinacionals hauran d’adaptar la

seva estratègia a l’augment de la competència provocada per la introducció

de l’euro. Quant als costos de canvi tecnològic necessari per adaptar-se a

l’operativa de l’euro, les empreses que patiran una major reestructuració en

els sistemes informàtics i comptables seran les que no hagin operat amb

anterioritat amb mercats exteriors.

4. La tria de l’estratègia empresarial

La major liberalització del comerç fa que les empreses afrontin una

competència més intensa als seus mercats interns i que millorin les expec-

tatives dels consumidors, els quals esperen obtenir, d’un acord de liberalit-

zació comercial, una major varietat de productes i a uns preus més favo-

rables.

En aquest sentit, cada vegada resulta més necessari que les empreses

s’adaptin a un entorn més obert i competitiu, en què existeix una necessitat

d’internacionalització de l’activitat gairebé com a mesura de supervivència

per a determinades empreses.

Avantatges de la internacionalització

La internacionalització de les activitats empresarials s’assenta sobre

nombroses bases. Entre els diversos motius existents, alguns tenen una

major rellevància:

1. L’existència d’uns mercats interns saturats o en recessió ofereix un ex-

cel·lent motiu per a l’expansió internacional. Sortir a l’exterior és una

estratègia per al creixement de les activitats, que, d’una altra manera, no

podria ser sostinguda concentrant-se al mercat intern.Així, la internacio-

nalització ofereix una possibilitat de diversificació geogràfica de negoci

molt necessària per mantenir els nivells de rendibilitat i per protegir-se

de les fluctuacions dels cicles econòmics internacionals. De fet, a les bor-

ses rellevants, el valor de les empreses concentrades en un mercat és infe-
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rior al valor de les empreses amb presència geogràfica diversificada, «cete-

ris paribus».

2. L’obtenció d’una dimensió mínima eficient per produir és una altra de les

raons per realitzar la internacionalització. Si els mercats interns són de

dimensió reduïda, els avantatges competitius basats en economies d’esca-

la o de varietat són molt difícils d’aconseguir i, en conseqüència, restrin-

gir-se al mercat intern representa assumir costos més elevats, una menor

competitivitat i una vulnerabilitat més gran davant dels competidors

internacionals.

3. Internacionalitzar les activitats també permet disposar de condicions de

producció més bones.Així, uns nivells de productivitat comparativament

més baixos, uns costos laborals unitaris elevats o l’absència de mà d’obra

qualificada, entre d’altres motius, poden provocar un augment dels costos

interns. En aquest cas, la inversió directa cap a l’exterior ha representat

un instrument útil per millorar la rendibilitat empresarial, en permetre

gaudir de condicions de producció més favorables.

4. Per mantenir una rendibilitat i un creixement equilibrats, les empreses se

situen normalment als mercats en diferents etapes del cicle de vida dels

productes.Així, la internacionalització actua com una estratègia per mini-

mitzar el risc de l’empresa davant dels canvis en els cicles econòmics o

tecnològics.

5. La raó més forta d’internacionalització de l’activitat d’una empresa serà el

caràcter més o menys global del sector en què opera. En determinats sec-

tors, és necessari que l’empresa tingui una estratègia global per poder

competir amb eficàcia. Més endavant analitzarem el caràcter més o

menys global dels principals sectors productius a Espanya.

Efectes de la introducció de l’euro en l’estratègia empresarial

La introducció de la moneda única permetrà un augment de la com-

petència. Serà necessari que les empreses estiguin preparades per millorar
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la qualitat dels productes i dels serveis prestats, en especial als sectors que,

pel seu caràcter global, estiguin més exposats a la competència d’empreses

multinacionals. Pel que fa al preu, serà difícil utilitzar la introducció de l’euro

per realitzar una pujada dels preus, més aviat els marges de les empreses ten-

diran a reduir-se. Només sectors que produeixin béns no comercialitzables

internacionalment podran efectuar alces inicials de preus en una primera eta-

pa.A continuació la pujada de preus atreurà la inversió i a mitjà termini pot

quedar absorbida, i a més a més es corre el risc de perdre quota de mercat.

Hi ha una opinió generalitzada sobre el bon efecte que la introduc-

ció de l’euro pot tenir sobre el nivell general de preus. No obstant això, en

la mesura que els països que integraran l’àrea euro no són economies alta-

ment cohesionades, reduir el preu d’un bé o d’un servei a una única mone-

da a tot l’espai econòmic pot provocar alces sobtades en països amb mone-

des tradicionalment febles. L’efecte «cèntims» pot comportar una embranzi-

da de preus que fins ara no ha estat prou analitzada.

A més d’introduir nous productes, les empreses hauran de buscar

constantment nous mercats als quals accedir i, amb el temps, diferents

modalitats per servir-los. Això sol concentrar-se en iniciatives d’aliances

empresarials o d’adquisicions internacionals. La globalització de la com-

petència du així a la globalització de la producció i dels interessos econò-

mics a tot el territori europeu.

El llançament de nous productes i la recerca de nous mercats il·lus-

tren la necessitat que les empreses comercialitzin la seva producció i diri-

geixin les seves inversions cap a l’exterior. La dinàmica del mercat farà,

doncs, que les empreses accelerin la seva estratègia d’internacionalització si

volen evitar veure’s expulsades pels competidors.Aquesta internacionalitza-

ció de les operacions empresarials obliga les empreses a deixar de pensar

en mercats «exteriors» i a incorporar una interpretació del seu negoci basat

en aprofitar i desenvolupar al màxim la seva capacitat competitiva. És el

que s’anomena «pensar globalment».
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Un altre element que cal considerar és que el mercat únic també

permetrà sofisticar i millorar notablement la gestió dels aprovisionaments.

La irrupció de nous competidors d’elevada eficiència farà créixer el paper

estratègic de les compres, mitjançant noves tècniques d’aprovisionament,

sovint basades en les innovacions tecnològiques, com el «just in time», la

planificació electrònica o el desenvolupament de sistemes de subcontrac-

tació.

Com a resultat, les empreses hauran d’adoptar unes perspectives

més globals:

– Obtenir productes tècnicament superiors.

– Escollir entre una oferta més àmplia de productes.

– Reforçar l’homologació tècnica de la producció.

Les empreses es veuran forçades a internacionalitzar les operacions,

entre les quals la funció de compres prendrà un paper més estratègic, amb

menys adquisicions locals i una tendència cap a un aprovisionament de

caràcter més global.

En resum, a mesura que augmenta la integració europea, les empre-

ses afrontaran una competència més dura als seus mercats interiors, que

provindrà sovint d’empreses més sofisticades i amb estratègies agressives.

Més que mai, les empreses hauran de lluitar per construir avantatges dife-

renciats als seus mercats domèstics i exteriors. Per aquest motiu, és necessa-

ri entendre quina és la realitat del mercat únic.

El debat sobre la base de la competitivitat internacional es pot

reduir a respondre el repte de generar nivells de productivitat relativa supe-

riors als dels competidors, entesa com l’habilitat per produir més bens o de

més qualitat amb els mateixos recursos, és a dir, millorar la capacitat compe-

titiva de l’empresa.
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Necessitats de les empreses que volen internacionalitzar-se

Les empreses afrontaran una nova intensitat de competència, molt

superior a la que estan acostumades al mercat intern. La complexitat de fac-

tors i la seva interacció es converteixen en barreres molt poderoses al pro-

cés d’internacionalització. Per gestionar amb èxit la sortida a l’exterior, les

empreses han de tenir present que:

– Les empreses requeriran més informació, ja que, tot i que les bases de

dades electròniques permeten actualment millorar l’accés a la informació,

als mercats exteriors, menys coneguts o més tancats o protegits que el

nostre, la informació essencial –per exemple, sobre possibilitats de

finançament, quotes de mercat o normatives tècniques o comptables–

resultarà costosa d’aconseguir. Això farà que les empreses hagin d’efec-

tuar un esforç de sofisticació i qualificació.

– L’accés als mercats exteriors exigeix temps, ja que és necessari un perío-

de important d’investigació i implantació fins a la concreció definitiva del

projecte. Normalment, a més a més, com més gran és la distància fins al

mercat de destinació, els costos també són més grans.

– Caldrà dissenyar i introduir noves estratègies, ja que la naturalesa fragmen-

tada del mercat europeu significa que les estratègies de mercat de pro-

ductes que funcionen bé en l’escenari intern sovint resulten inadequades

al clima relativament estrany d’un mercat exterior.

– Serà necessària també una nova capacitat de gestió, ja que disposar en

l’actualitat d’una capacitat de gestió adequada pot resultar insuficient per

penetrar amb èxit en un nou mercat exterior. És habitual que comporti

disposar de nous gestors, probablement de la mateixa nacionalitat que el

mercat objectiu.A més a més, els gestors actuals necessitaran una intensa

actualització en comunicacions i en capacitacions culturals i lingüísti-

ques. Cal no oblidar, però, que la mateixa expansió internacional imposa

un límit a la capacitat de gestió, ja que, quan els costos arriben a un valor

mínim degut a un cert volum òptim de producció, apareixen les deseco-
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nomies d’escala, a mesura que els gestors actuals han d’emprendre tas-

ques productives per seleccionar, formar, incorporar i motivar els nous

gestors per aconseguir nous augments de producció i dels resultats. En

conseqüència, el nivell dels costos supera el mínim i, per tant, la comple-

xitat dels negocis internacionals pot tenir, a curt termini, efectes negatius

sobre la rendibilitat, en particular per a les empreses mitjanes.

– Finalment, també seran necessàries noves estructures organitzatives i nous

sistemes de control. Les incursions a l’exterior d’empreses que són

potents a l’interior exigiran un canvi, gairebé complet, d’arquitectura inter-

na, amb nous llocs de treball i noves responsabilitats. També cal tenir en

compte el cost de la tecnologia, dels anomenats nous sistemes de gestió

electrònica de la informació, per controlar conjuntament el comportament

de la nova estructura. Serà convenient, per tant, una organització global i

descentralitzada que garanteixi una administració i uns controls eficients.

5. Efectes de l’euro sobre el negoci d’exportació
i importació

La implantació de l’euro crearà una estabilitat de preus, que repre-

sentarà un avantatge important de cara a les activitats d’importació i expor-

tació. El comerç intracomunitari representa de mitjana el 60% del total de

les activitats comercials dels Estats membres (aproximadament el 70% en el

cas espanyol). Les empreses podran beneficiar-se dels nombrosos avantat-

ges que comporta un entorn econòmic estable i més integrat, transparent,

actiu i competitiu.

Exportacions

La desaparició de la incertesa del tipus de canvi en les transaccions

comunitàries multiplicarà el comerç al si de la UE i facilitarà la comparació

d’oportunitats comercials a l’àrea de la moneda única, de manera que el

mercat guanyarà en transparència.
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L’important estalvi en comissions de canvi, assegurances, etc. inci-

dirà positivament en la rendibilitat dels ingressos derivats de l’activitat

exportadora, que poden representar en alguns casos una part molt impor-

tant dels possibles beneficis de l’empresa.

Els càlculs de la Comissió Europea demostren que els costos de tran-

sacció representen prop del 25% de la rendibilitat mitjana de les empreses

exportadores. Per a les PIMES que operin principalment amb Europa, el

cost de mantenir una estructura de gestió de preus dual (moneda nacional i

euro) quedarà absorbit per l’estalvi derivat de l’eliminació dels costos i de

la simplificació de la transacció.

No és factible una futura devaluació per recuperar una hipotètica

pèrdua de competitivitat, de manera que les empreses hauran de racionalit-

zar al màxim l’estructura de costos per poder competir amb garanties a l’es-

cenari de l’euro.Al mateix temps, l’empresa es veurà forçada a mantenir un

major rigor de costos salarials i no salarials per no perdre competitivitat i

eludir el risc de la desaparició.

Importacions

Previsiblement, les importacions de països no comunitaris s’abarati-

ran, fet que afavorirà principalment els sectors amb una forta dependència

energètica de l’exterior i promourà l’intercanvi comercial i la recerca de

noves oportunitats de negoci.

A l’entorn de l’euro, la recerca de proveïdors fora de la geografia

nacional serà molt més senzilla, la qual cosa abaratirà el cost que per a les

PIMES representa recórrer a la tecnologia estrangera.

Hi haurà una tendència cap a la reducció dels intercanvis i trans-

ferències pels que passa el producte des de la seva producció fins al con-

sum final i s’eliminaran passos intermedis i baules en la cadena.
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6. L’euro i els sectors productius

La incidència de la introducció de l’euro per a cadascun dels sectors

dependrà de les característiques de l’activitat pròpia del sector. En qualse-

vol cas, com a norma general es pot dir que els sectors en què l’accés al

mercat és fàcil i l’estructura de l’oferta és tradicionalment global estaran

més exposats a la competència estrangera i a la possibilitat d’operacions de

fusions, adquisicions i operacions palanquejades. En canvi, els sectors de

caràcter local, on la demanda i l’entorn socioeconòmic són una barrera

efectiva al comerç i on no es donen economies d’escala, tindran un menor

risc de patir l’entrada de gran inversors estrangers.

D’altra banda, per considerar les alternatives estratègiques de l’em-

presa de cara a la introducció de l’euro, es pot observar la capacitat d’inter-

nacionalització de l’empresa, entenent-la com la capacitat de donar resposta

a les forces de globalització dels mercats. En aquest sentit, la cultura corpo-

rativa internacional i la quota de mercat relativa als principals mercats mar-

caran la major capacitat d’internacionalització de l’empresa. Com més gran

sigui la cultura corporativa internacional, més gran serà la capacitat de

donar resposta correcta al repte del món globalitzat.Al mateix temps, com

més gran sigui la quota de mercat relativa als diferents mercats en què s’o-

pera, més gran serà la capacitat de l’empresa per aguantar els atacs de la

competència i finançar per mitjà d’una major rendibilitat de les inversions

un desenvolupament més global de la firma.

Combinant aquests dos factors, el grau de globalització de la indús-

tria i la capacitat d’internacionalització de l’empresa, podrem analitzar la

major incidència de l’euro per a cadascun dels sectors i el major grau d’a-

dopció d’estratègies de fusió i adquisició que es puguin generar.

Sector del Turisme

En l’actualitat, el turisme representa aproximadament el 5,5% del

PIB espanyol, i el 75% dels turistes provenen de països de la Unió Eco-
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nòmica Europea. En aquest sentit, el sector turístic és un dels més afectats

per la introducció de l’euro.

El creixement econòmic i l’estabilitat de preus derivats de la implan-

tació de la Unió Econòmica i Monetària representen un marc propici per a

la bona salut del sector turístic.

Una de les principals conseqüències de la introducció de l’euro és

l’eliminació del risc de canvi, que es reflectirà en un estalvi de l’assegurança

de canvi que les agències cobren.Tradicionalment, les agències espanyoles

utilitzaven el tipus de canvi com a instrument compensador dels nivells

més elevats de creixement dels preus espanyols. D’ara endavant, es veuran

obligades al control dels costos i a la definició d’avantatges competitius

diferents dels preus.

D’altra banda, la introducció de l’euro provocarà una major trans-

parència dels costos de les mateixes agències. Serà necessari invertir en el

futur en un turisme de qualitat, amb la millora dels serveis i la dotació d’in-

fraestructures per millorar la competitivitat del sector.

La competència per a la indústria turística espanyola provindrà

majoritàriament de països mediterranis fora de l’àrea euro. En la mesura que

aquests països es devaluïn enfront de l’euro, escenari possible si tenim en

compte les seves característiques i les seves polítiques econòmiques, les

empreses espanyoles perdran competitivitat si no aconsegueixen diferen-

ciar l’oferta. Atesa aquesta situació, grups espanyols estan realitzant inver-

sions creixents en aquests països i hi haurà un creixement de l’activitat

d’adquisicions i d’inversions en països fora de l’àrea euro.

Sector de l’Agricultura

L’agricultura és un altre dels sectors més inf luïts per la Unió

Econòmica i Monetària. La Comunitat Europea està adoptant una política

molt més restringida de tria dels beneficiaris dels ajuts i de les modalitats de
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repartiment i aposta per una menor protecció enfront de l’exterior de l’à-

rea euro.

Al sector de l’agricultura i la ramaderia espanyol hi ha dos segments

clarament diferenciats. D’una banda, el segment més competitiu, represen-

tat per les fruites i les hortalisses, i, de l’altra, el segment menys competitiu,

representat pels cereals i la ramaderia. La introducció de l’euro provocarà

unes diferències més importants de competitivitat entre els dos segments.

El segment de les fruites i de les hortalisses té un caràcter exporta-

dor, de manera que es beneficiarà dels efectes positius que sobre l’exporta-

ció té l’entrada de l’euro, com l’eliminació dels riscos de canvi i la reducció

dels costos de transacció.

A l’altre extrem, hi ha el segment dels cereals i de la ramaderia, que

té una vocació molt més restringida al mercat intern.Aquest segment patirà

els efectes de l’augment de la competència dins de la UEM, ja que s’intensi-

ficarà l’efecte negatiu propiciat per la lenta reducció de la suma global dels

ajuts rebuts de la Comunitat Europea.

Pel que fa a les operacions de fusions i d’adquisicions, és previsible

que es realitzin projectes d’inversió motivats per la reducció dels tipus d’in-

terès en l’àmbit europeu i l’accés més favorable als mercats de finança-

ment. La intensificació de la integració econòmica a conseqüència de l’en-

trada de l’euro fa que sovintegin les fusions entre les empreses líders a la

indústria agrària espanyola per mantenir les posicions en un entorn regula-

dor canviant.

Sector de la Distribució

La primera implicació positiva que tindrà el sector de la distribució

és que el mercat s’ampliarà de 40 a 300 milions d’habitants. L’augment del

nombre de potencials consumidors i el procés d’estabilitat econòmica i

monetària representaran un efecte estimulador per a qualsevol projecte

d’internacionalització dins de la comunitat.

262 ■ FUSIONS I ADQUISICIONS EN UN ENTORN DE MENOR VOLATILITAT



Dins d’aquest sector, cal esmentar l’important cost en què s’incor-

rerà durant el període de transició, en què serà necessari establir la dualitat

de preus, etiquetat, facturació, caixes registradores, etc. En aquest sentit, atès

el pes específic de les adaptacions, els comerciants més grans seran els més

afectats.

Una vegada implantat l’euro, es podran produir brots inflacionistes a

conseqüència d’un arrodoniment del preu a l’alça. En qualsevol cas, els dis-

tribuïdors que realitzin un arrodoniment sistemàticament a l’alça estaran

exposats a una pèrdua de la quota de mercat.

Els grans comerços, que aprofitaran l’eliminació del risc de canvi en

les transaccions internacionals, seran els grans beneficiats de la introducció

de l’euro.Així mateix, aquestes empreses podran accedir als proveïdors de

la comunitat que ofereixin unes condicions més competitives.

Sector de la Construcció

A Espanya el sector de la construcció es caracteritza pel seu notable

factor cíclic, gran segmentació, important dependència de les grans cons-

tructores de les contractacions de les administracions públiques i escassa

activitat exportadora.

El sector de la construcció es caracteritza pel seu caràcter local i

regional, amb barreres d’entrada per als inversors estrangers, com la

importància de la legislació, costums, contacte amb proveïdors i subminis-

tradors locals. En aquest sentit, la integració europea és pràcticament irrelle-

vant i, tot i que s’està donant una especial importància al fet que no hi hagi

factors discriminants per a les empreses constructores estrangeres en els

concursos públics, no és previsible l’entrada massiva de constructores

estrangeres per al futur.

L’inici de la tercera fase de la UEM exigeix que el dèficit públic es

mantingui en un nivell del 3%, la qual cosa pot produir una reducció de la

despesa pública. En aquest sentit, s’està produint una diversificació del
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negoci de les empreses constructores cap als negocis de les telecomunica-

cions i la gestió de serveis.

La supervisió del Banc Central Europeu sobre els dèficits pressupos-

taris dels països de l’euro pot forçar que els governs es decideixin a realit-

zar més construccions d’infraestructures sota el règim de concessions. Les

constructores necessiten recursos propis addicionals per poder palanquejar

els «project finance» que permetin el finançament de la construcció i el

manteniment de les obres d’infraestructures convocades en règim de con-

cessions. Sens dubte, les constructores s’estan introduint en l’activitat con-

cessionària, i això és un incentiu més per a les fusions que estan tenint lloc

al sector. La necessitat de finançar les administracions públiques exigeix un

major balanç sobre el qual poder palanquejar.

D’altra banda, la configuració d’un espai econòmic amb tipus d’in-

terès baixos i estables afavorirà el desenvolupament del finançament a llarg

termini d’acord amb la naturalesa del sector.

Sector Immobiliari

El sector immobiliari es veurà afavorit en general per la inflació baixa.

L’eliminació del risc de canvi per la introducció de l’euro represen-

tarà un atractiu per a l’entrada d’inversors estrangers en la compra directa

d’actius immobiliaris. D’altra banda, la reducció en els tipus d’interès com-

portarà un estalvi financer per a les companyies i un augment de la deman-

da. Els tipus baixos fan que la inversió immobiliària constitueixi una alter-

nativa per a la inversió d’estalvi a llarg termini. Els fons immobiliaris amb

l’euro tindran una major presència al mercat espanyol.

Sector de l’Automoció

La indústria de fabricants d’automòbils participa en un 5,5% en el

PIB. Afegint la indústria auxiliar de components i accessoris i les activitats

asseguradores, de finançament i comercialització, la participació en el PIB
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es pot duplicar. Espanya ocupa en l’actualitat el sisè lloc en el rànquing

mundial de països fabricants, després del Japó, els Estats Units, Alemanya,

França i Corea del Sud.

La introducció de l’euro tindrà un efecte beneficiós per al sector. Per

tractar-se d’una indústria interrelacionada, global i oberta, les transaccions

comercials se simplificaran clarament i es produirà una unificació del mer-

cat i una reducció de les diferències de preus per a un mateix producte. La

transparència de preus incrementarà la competència pel que fa al preu final

del producte, de manera que és previsible que es produeixi una major

racionalització dels costos.

D’altra banda, l’estalvi per l’eliminació de les assegurances de canvi i

la racionalització de costos provocarà un augment de la competitivitat de la

indústria europea enfront de la de tercers països.

Quant a l’adaptació dels sistemes a l’euro, és previsible que es realit-

zi a partir de l’1 de gener de 1999, ja que la indústria automobilística està

liderada per grans companyies multinacionals interessades en operar, quan

abans millor, en euros.

La introducció de l’euro està forçant la concentració a la indústria

de components i un gran desplegament d’adquisicions per part d’inversors

industrials i financers.

Sector Elèctric i del Gas

En l’actualitat, el sector elèctric està concentrat en un 90% en les

quatre grans empreses d’electricitat (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa i

Hidrocantábrico). En aquest sentit, sembla clar que la transició a l’euro es

produirà de forma ràpida i eficaç, per mitjà dels sistemes de comunicacions

implementats.

D’altra banda, amb la publicació de la Llei de liberalització del sector

elèctric 54/97, queda liberalitzat el negoci de generació, distribució i comer-

cialització de l’energia elèctrica.
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La introducció de l’euro tindrà un doble efecte:

– Eliminació del risc de canvi, la qual cosa permetrà un incentiu per a l’en-

trada d’inversors estrangers al mercat nacional.

– D’altra banda, l’entrada de l’euro provocarà una directa comparació de les

tarifes elèctriques. En el cas espanyol, la tarifa per kWh està per damunt de

la tarifa de França i d’Alemanya.Això representarà un estímul per a l’entra-

da de grups elèctrics estrangers que vulguin competir en generació.

Cal esmentar la imminent liberalització del sector del gas prevista

per al setembre de 1998, que estimularà l’entrada d’inversors estrangers per

construir plantes de cicle combinat, que aporten un més alt rendiment

energètic.

L’entrada de l’euro facilitarà també els acords que es puguin produir

entre empreses elèctriques de l’entorn europeu i les transaccions realitza-

des entre diferents països dins del marc de la Comunitat Europea.

Sector de les Telecomunicacions

El sector de serveis de telecomunicacions està en l’actualitat a

Espanya en un procés transitori cap a la liberalització. Ara com ara, hi ha

tres operadors amb llicència per operar en servei de telecomunicacions de

telefonia bàsica (Retevisión,Telefónica i Lince) i tres operadors amb llicèn-

cia per operar en telefonia mòbil (Retevisión,Telefónica i Airtel).A partir de

l’1 de desembre de 1998, el mercat de serveis de telecomunicacions (telefo-

nia bàsica, mòbil, trunking, paging, transmissió per dades, televisió per

cable, etc.) quedarà liberalitzat.

En aquest sentit, la liberalització del sector comportarà un augment

de la competència arran de l’entrada d’operadors estrangers que vegin

potencials oportunitats al mercat espanyol. L’entrada de nous operadors

implicarà conseqüentment una millora dels serveis prestats i una baixada

de preus.
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Pel que fa al procés de transició a l’euro, les empreses s’hauran d’a-

daptar a les necessitats del període transitori i hauran de procedir a una

facturació doble (moneda nacional i euro) durant un període de tres anys,

amb el cost que això implica. D’altra banda, hi haurà també un cost per

procedir a la renovació de la tecnologia per adaptar-la a les necessitats del

moment. No obstant això, aquest cost d’adaptació quedarà compensat pel

futur estalvi de costos que es produirà a conseqüència de la utilització d’u-

na mateixa moneda per a les operacions en diferents països.A més a més, la

transparència del mercat, la facilitat per accedir al mercat financer i la

reducció dels tipus d’interès permetran que disminueixin les barreres d’en-

trada al sector.

Les operacions de fusions, adquisicions i operacions palanquejades

al sector vindran per mitjà d’un doble vessant:

– D’una banda, en l’àmbit nacional, es produiran operacions de fusions

entre empreses per explotar serveis per mitjà d’un mateix cable instal·lat.

– De l’altra, l’estalvi en els costos de transaccions i de risc de canvi per-

metrà que hi hagi més competència a l’hora de realitzar acords interna-

cionals entre diferents operadors («carrier-carrier»), amb la consegüent

millora dels preus.

El sector Naval

El sector de construcció i reparació naval és un dels més grans

exportadors de l’economia nacional. El 84% de la contractació de les drassa-

nes nacionals va destinat a tercers països i el 67% de les comandes corres-

pon a la Comunitat Europea. Espanya és, a més a més, el tercer país en nivell

d’exportació, després d’Itàlia i d’Alemanya.

El sector naval es beneficiarà de les oportunitats que planteja l’euro

per a qualsevol activitat exportadora: reducció del risc de canvi, disminució

dels costos de transacció i simplificació dels tràmits administratius. D’altra

banda, la utilització d’una moneda de canvi com l’euro permetrà que les
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drassanes espanyoles treballin amb una moneda que tindrà més pes especí-

fic en l’àmbit internacional que la pesseta i que oferirà una més gran estabi-

litat.

A partir de l’1 de gener, les drassanes, en especial les més grans,

s’hauran de plantejar la necessitat de realitzar una inversió per adaptar-se,

quan abans millor, a l’operativa de l’euro.Aquesta operació representarà un

cost a curt termini, que després es podrà compensar amb la millora en els

costos de transacció.

Tot això comportarà la creació d’aliances entre armadors europeus

per assolir les economies d’escala necessàries per competir amb els arma-

dors japonesos i sud-coreans, força més grans. Mentre no s’assoleixi la priva-

tització del sector, no s’imposarà la lògica de les fusions.

Sector Financer

La introducció de l’euro tindrà un efecte immediat sobre els resul-

tats de les entitats financeres, ja que desapareixerà en part el negoci d’ope-

racions amb divises i canvi de moneda. En el mateix sentit, l’entorn de tipus

d’interès baixos i d’inflació controlada provocarà una reducció dels marges

financers.

Un altre dels efectes clars que la introducció de l’euro tindrà sobre

les entitats financeres serà la transparència en la formació del preu de les

entitats (per l’eliminació de factors distorsionants com les transaccions en

divises i el canvi de moneda). Aquest efecte provocarà un augment imme-

diat de la competència, la qual cosa podrà fer que determinades entitats

desapareguin o siguin absorbides en operacions de fusions i adquisicions.

L’efecte de concentració del sector rebrà el suport de la recerca de

la dimensió òptima de les entitats financeres, per reduir i racionalitzar els

costos al màxim. Cal fer notar que la dimensió mitjana dels bancs espanyols

és relativament inferior a la dimensió mitjana de les entitats bancàries dels

països de la Comunitat Europea. Si extraiem el fenomen polític de l’existèn-
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cia de les caixes d’estalvis, la dimensió mitjana de la banca privada i el seu

nivell de consolidació són acceptables.

Pel que fa al negoci al detall en el cas espanyol, la capil·laritat de la

xarxa d’oficines i el coneixement del negoci són barreres d’entrada que

impediran, com a mínim a curt i a mitjà termini, la introducció de competi-

dors estrangers al sector bancari espanyol. No obstant això, l’esmentada

reducció dels marges fa pensar que en l’àmbit nacional s’intensificarà la

competència de les entitats financeres intentant guanyar quota de mercat.

Sector Assegurador

El primer avantatge que planteja l’euro vindrà per l’eliminació de les

turbulències en el tipus de canvi i les devaluacions de la moneda, fet que

provocarà una disminució del risc en la inversió de determinades compa-

nyies asseguradores.
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La reducció dels tipus d’interès implica que es puguin realitzar

inversions a un cost inferior i que es pugui accedir a mercats financers efi-

cients més grans i d’elevada liquiditat. L’efecte negatiu de la reducció dels

tipus d’interès és la reducció en les rendiments financers que les empreses

asseguradores tindran. Les empreses es veuran obligades a dur a terme una

major diversificació de les inversions per assegurar als seus clients l’interès

tècnic pactat prèviament.

La reducció de la rendibilitat a conseqüència del descens dels tipus

d’interès no afectarà igual totes les companyies. En aquest sentit, les més

grans estaran més preparades per defensar-se de la pèrdua de rendibilitat.A

més a més, és previsible que la recerca d’una dimensió òptima del negoci

provoqui noves operacions de fusions i adquisicions, continuant el procés

de concentració dels últims anys.

Taula 1

VOLUM DE NEGOCI DE COMPANYIES ASSEGURADORES
Prima bruta 1995 Prima/PIB

Milions de $ %

Alemanya 200.201 6,55
Àustria 14.244 5,49
Bèlgica 15.456 5,42
Dinamarca 11.376 5,97
Espanya 27.968 4,81
Finlàndia 4.474 3,37
França 142.117 8,56
Grècia 1.925 1,65
Holanda 36.508 8,33
Irlanda 5.684 8,45
Itàlia 42.655 3,49
Luxemburg 4.156 23,94
Portugal 4.857 4,81
Regne Unit 140.200 11,15
Suècia 12.988 5,49

Total UE 664.811 6,9

Resta països 1.393.686 14,48
OCDE 2.059.496 8,15

Font: OCDE.
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D’altra banda, la utilització d’una moneda única provocarà un nivell

de transparència entre les companyies que operen en l’àmbit europeu.

Aquest factor i la lliure prestació de serveis dins de la Comunitat Europea

comportaran un augment de la competència. En aquest sentit, els efectes de

la utilització d’una única moneda seran més intensos, per exemple, en els ris-

cos d’assegurances de vida, en què el servei postvenda és reduït i la liquida-

ció de sinistres es realitza en un període de temps curt; en canvi, en els ris-

cos amb un servei postvenda més important i on cal que l’assegurat estigui a

prop de la companyia, l’augment de competència no tindrà tanta relle-

vància.

7. Oportunitats per a les PIMES derivades
del procés de canvi

Compartir una mateixa moneda amb nacions més desenvolupades

econòmicament i tecnològicament comporta avantatges. A més a més, cal

tenir en compte que l’euro està associat a una major estabilitat econòmica i

a una especialització productiva, amb l’aprofitament d’economies d’escala,

la qual cosa proporcionarà als productes europeus una sèrie d’avantatges

competitius molt importants de cara al comerç internacional.

Els sectors productius espanyols reaccionaran de forma desigual al

repte de la moneda única. S’espera que les grans empreses responguin al

nou entorn de forma immediata (1 de gener de 1999), seguides de les

empreses petites associades al procés productiu de les empreses grans. La

major part de les petites i mitjanes empreses allargaran al màxim la transi-

ció a l’euro, que, com a màxim, podrà arribar a l’1 de gener del 2002.

Avantatges de la Unió Econòmica i Monetària

per a les PIMES

1. Desaparició del risc derivat del tipus de canvi, de manera que els preus

seran comparables sense necessitat d’aplicar cap penalització derivada
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d’aquest risc. Per tant, passen a tenir més importància factors com la

liquiditat del mercat, el risc intrínsec del crèdit o la fiscalitat.

2. Estabilitat monetària i de preus.

3. Mercat més gran, més transparent i en creixement, cosa que possibilitarà

el reforçament de la presència de les PIMES als mercats exteriors.

4. Reducció de la barrera a purs obstacles físics i idiomàtics.

5.Aparició d’un mercat monetari i financer en euros, caracteritzat per una

gran liquiditat, la qual cosa constituirà un atractiu per a les inversions

internacionals.

6.Tipus d’interès baixos i estables, amb condicions de finançament més

favorables per la major competència entre entitats financeres, fet que afa-

vorirà especialment la gestió de la tresoreria de les PIMES, la posada en

marxa de nous projectes i la diversificació d’activitats cap a nous mer-

cats.

7. Operar amb una moneda pròpia més forta al sistema monetari internacio-

nal, en especial enfront del dòlar.

8. Disminució dels costos de transacció per la desaparició dels tipus de can-

vi i dels productes i comissions bancàries associats.

Les empreses mitjanes hauran d’aprofitar el context de canvi impo-

sat per adaptar la gestió al nou entorn, conjuntura favorable per a la renova-

ció dels sistemes de gestió. La conjuntura serà també favorable per iniciar o

incrementar les operacions dins de la zona d’influència de l’euro en facili-

tar-se els intercanvis comercials transfronterers. En el mateix sentit, caldrà

aprofitar els canvis obligats per renovar-se tecnològicament.

Riscos per a les PIMES

1. Reduïda dimensió de les PIMES espanyoles en relació amb les euro-

pees.
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2. Caràcter poc competititu de la relació qualitat/preu.

3. Baix nivell tecnològic.

4. Elevats costos operatius derivats de l’exigència d’una doble utilització de

preus i de la necessitat de substitució dels impresos, programes informà-

tics, arxius i bases de dades.

5. La supressió de la barrera de canvi incrementa de forma exponencial la

competència.

No aconseguir el grau d’internacionalització o competitivitat ade-

quat a les PIMES de certes dimensions resultarà problemàtic, atès que l’euro

serà una moneda forta i no existirà la possibilitat de les devaluacions per

recuperar hipotètiques pèrdues de competitivitat en determinades indús-

tries.

L’increment dels nivells de transparència en l’àmbit dels negocis

implicarà la necessitat de subministrar informació rigorosa i fiable sobre la

situació de l’empresa perquè els analistes puguin estudiar-ne el potencial

de cara a l’obtenció de crèdit i la valoració.

8. Conclusions

En conclusió, la introducció de l’euro incidirà de forma directa en la

política de fusions, adquisicions i operacions palanquejades de les empreses

a través de tres vies:

1. Entorn de baixa inflació.

L’euro representa un instrument de política financera i monetària de la

Comunitat Europea, que tendirà a garantir baixes taxes d’inflació de les

economies nacionals integrants de la Unió Europea. En aquest marc

d’estabilitat, sembla clar que les empreses podran aprofitar el consum

europeu, tot i que tenint sempre en compte que els consumidors seran
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cada vegada més exigents i que s’haurà d’invertir en qualitat dels pro-

ductes.

2. Eliminació de les barreres d’accés a mercats europeus pel tipus de canvi.

El mercat europeu ofereix més possibilitats de creixement que el propi

mercat nacional.Aquest factor, unit a la reducció de les despeses de tran-

saccions, hauria de permetre que l’empresa afronti una política de globa-

lització, firmant acords o realitzant operacions d’adquisicions i de fusions

que li ofereixin rendibilitat.

3.Augment de la dimensió mitjana de les empreses.

Les empreses que operin en sectors globals hauran de tenir en compte

que, amb l’obertura del mercat nacional a l’europeu i amb la transparèn-

cia dels mercats, les empreses espanyoles hauran de competir amb

empreses estrangeres que, de mitjana, seran més grans. En aquest sentit,

les empreses que actualment tenen una gran dimensió al mercat espanyol

no tindran una dimensió tan representativa al mercat europeu i podran

trobar empreses europees que, a causa de les seves dimensions i del seu

accés a les economies d’escala, puguin obtenir rendibilitats més altes. En

definitiva, força empreses s’han de replantejar la seva estratègia i poden

aparèixer operacions de fusions i adquisicions.
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