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polític, econòmic i social, molt difícil i de gran profunditat. Un segon element
que cal tenir en compte és que el seu nivell de prosperitat econòmica és
netament inferior al dels països de la UE. Conseqüentment, requeriran un
suport important del pressupost comunitari per emprendre les reformes
estructurals pendents. En aquest sentit, cal destacar que certs països candi-
dats poden alterar l’equilibri dels actuals mecanismes de cohesió econòmica
i social i de la política agrícola comuna de la UE, tot això en presència d’un
marc pressupostari amb molt poques possibilitats d’expansió. Finalment, la
plena integració dels països candidats a la UE i en el procés de globalització
comportarà canvis importants en les destinacions tradicionals dels fluxos
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nomia espanyola.

Aquesta monografia recull l’estudi encarregat per la Delegació per a la Unió
Europea de l’Assemblea Nacional francesa la finalitat del qual és fer un pri-
mer inventari dels principals impactes de l’ampliació dins un enfocament
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lector i actualitzar les novetats que s’han produït en el procés d’ampliació
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5L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

Presentació

La Unió Europea fa front a un nou repte que condicionarà sensible-

ment el seu futur: l’ampliació als països de l’Europa central i oriental. Es

tracta d’un procés que es va iniciar fa anys (el 1993 es van establir els crite-

ris de partida), però que actualment està en plena fase de negociació.

Durant la segona meitat del 2000 es coneixeran millor les possibilitats de

cada candidat d’integrar-se en un termini relativament curt, i probablement

de la cimera de Niça del final de l’any en surti la confirmació definitiva.

L’ampliació cap a l’Est tindrà profundes conseqüències per a la UE

en conjunt i també per al nostre país. Els països candidats presenten una

sèrie de particularitats que no s’han donat en anteriors ampliacions. Són

països que encara estan realitzant un trànsit d’un sistema econòmic de

tipus planificat a una economia de mercat. Per tant, estan vivint un procés

de transformació intern, en els àmbits polític, econòmic i social, molt difícil

i de gran profunditat. Un segon element que cal tenir en compte és que el

seu nivell de prosperitat econòmica és netament inferior al dels països de la

UE. Conseqüentment, requeriran un suport important del pressupost comu-

nitari per emprendre les reformes estructurals pendents. En aquest sentit, cal

destacar que certs països candidats poden alterar l’equilibri dels actuals

mecanismes de cohesió econòmica i social i de la política agrícola comuna

de la UE, tot això en presència d’un marc pressupostari amb molt poques

possibilitats d’expansió. Finalment, la plena integració dels països candidats

a la UE i al procés de globalització comportarà canvis importants en les des-

tinacions tradicionals dels fluxos d’inversió i comercials, un element força

transcendental quan es considera que aquests països disposen d’un capital



humà i d’un nivell de costos de producció netament competitiu en certs seg-

ments molt rellevants per a l’economia espanyola.

La importància d’aquestes qüestions ha dut el Servei d’Estudis de 

”la Caixa” a considerar la utilitat i la idoneïtat de disposar d’un primer

inventari dels principals impactes que l’ampliació comportarà per a la UE.

L’existència d’un rigorós estudi encarregat per la Delegació per a la Unió

Europea de l’Assemblea Nacional francesa amb idèntics objectius i amb un

enfocament molt ampli, no limitat a l’àmbit nacional, ha justificat les tas-

ques de traducció i divulgació de l’estudi «L’ampliació de la Unió Europea a

l’Est d’Europa: Beneficis per a l’Est i per a l’Oest» en aquesta col·lecció d’estu-

dis econòmics.

Aquesta monografia ofereix al lector una àmplia síntesi de les prin-

cipals característiques dels candidats; analitza l’impacte macroeconòmic de

l’ampliació, tot emfatitzant la qüestió dels intercanvis comercials i dels flu-

xos d’inversió; situa la problemàtica dels sectors sensibles, en particular l’a-

grícola; introdueix el procés de l’ampliació i el compara amb les amplia-

cions anteriors de la UE, i, finalment, considera l’impacte de les reformes de

les principals polítiques comunitàries als països candidats i a la UE en con-

junt.

Per enriquir el valor que aporta al lector i per actualitzar les nove-

tats que s’han produït en el procés d’ampliació des de la publicació de l’estu-

di en la versió francesa, Patricia García-Durán Huet, professora d’Integració

Europea de la Universitat de Barcelona, ha elaborat un article que sintetit-

za breument l’adopció del nou marc pressupostari de la UE per al període

2000-2006, amb les implicacions que ha comportat per a les principals polí-

tiques comunitàries, i l’evolució del procés d’ampliació fins a l’actualitat. La

professora García-Durán ha estat també la responsable de la traducció de

l’original francès.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Barcelona, setembre del 2000
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13L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

Prefaci

Henri Nallet

President de la Delegació de l’Assemblea Nacional

per a la Unió Europea

Aquest informe és original. Ho és, certament, pel seu valor, tot i que els

informes del Commissariat Général du Plan acostumen a ser clarificadors, indis-

pensables per actuar. Però aquest informe presenta també la particularitat de

ser el resultat d’una iniciativa parlamentària que ha tingut el suport del primer

ministre, el Sr. Lionel Jospin.

En efecte, cap al final de l’any 1997, el president de l’Assemblea Nacio-

nal anuncia que la capacitat d’assessorament expert de la qual disposem serà

incrementada: «se li donarà una nova facultat a la nostra Assemblea: dispo-

sar de l’INSEE i del Commissariat Général du Plan per a treballs específics»

(Sr. Laurent Fabius, 17 de desembre de 1997).

La Delegació de l’Assemblea Nacional per a la Unió Europea, que

havia iniciat els treballs sobre l’Agenda 2000, havia constatat amb sorpresa

que la Comissió Europea no havia acompanyat d’una projecció macroeconò-

mica i d’una avaluació dels costos de l’ampliació a llarg termini la seva comu-

nicació sobre l’ampliació i sobre les reformes de les grans polítiques de la

Unió.

Ens semblava, però, que aquestes projeccions podien aclarir el procés

d’ampliació: la intensificació de les inversions i dels intercanvis que comportarà

aquest procés tindrà una incidència sobre l’acció econòmica dels Estats mem-

bres i, per tant, hauria de permetre relativitzar, segons les modalitats de càlcul

que cal definir, els costos de la preparació per a l’ampliació i, amb posterioritat,



de la integració que hauran de suportar els països candidats de l’Europa central

i oriental.

Sembla que les projeccions realitzades pels autors d’aquest estudi i la

seva síntesi de les anàlisis ja disponibles confirmen aquesta intuïció inicial: la

integració dels PECO serà una font d’activitat i de llocs de treball a l’Oest i aju-

darà el desenvolupament de l’Est; l’ampliació pot ser finançada dins el marc

definit per l’Agenda 2000; un cop duta a terme l’ampliació, l’increment del PIB

resultant tindrà un efecte positiu sobre els ingressos fiscals i, per tant, sobre els

saldos pressupostaris. S’identifiquen els reptes per a les dues parts: per a la

Unió, reformar les polítiques internes, tenint en compte la necessitat d’acollir

els nouvinguts; per als PECO, integrar el cabal comunitari i suportar el xoc de la

competència. Tot això representa exigències i sacrificis, imaginació i paciència,

als quals cal afegir un sentit del compromís pragmàtic i del desenvolupament

viable al llarg de tot el procés.

Més enllà de les perspectives de creixement d’uns i altres, de les impli-

cacions pressupostàries i de l’esforç d’adaptació de les empreses, queden per

dilucidar les actituds i les aspiracions dels ciutadans d’aquest gran conjunt en

vies de formació. Per aquest motiu, aquest primer estudi, realitzat a petició nos-

tra i que respon plenament a allò que esperàvem, pot ser continuat per molts

altres treballs.

Els intercanvis de punts de vista entre els parlamentaris i els economis-

tes del Pla ajuden a informar els ciutadans i propicien que el Parlament contro-

li una negociació que, en definitiva, serà sotmesa a la seva aprovació. I ja sabem

que, aquí o allà, un debat de ratificació pot arribar a ser molt difícil.

Per tant, cal alegrar-se de la inauguració, amb un informe d’aquesta qua-

litat, de la cooperació entre el Commissariat Général du Plan i l’Assemblea

Nacional, cooperació que s’espera que sigui duradora.
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15L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

Preàmbul

El Commissariat Général du Plan ha rebut l’encàrrec del primer minis-

tre, a petició de la Delegació per a la Unió Europea de l’Assemblea Nacional,

transmesa pel president d’aquesta Assemblea, d’estudiar les conseqüències

econòmiques i pressupostàries de l’ampliació de la Unió Europea als deu paï-

sos candidats de l’Europa central i oriental. D’acord amb Henri Nallet, presi-

dent de la Delegació, aquest estudi ha dut a terme, principalment, una síntesi

de les anàlisis, molt nombroses, disponibles sobre aquest tema.

L’estudi ha estat realitzat sota la direcció de Jean-Michel Charpin, Com-

missaire au Plan, en el marc del Service économique, financier et international

dirigit per Michèle Debonneuil, per un equip encapçalat per Antoine-Tristan

Mocilnikar, assistit per Sylvie Bénard.

Françoise Lemoine ha analitzat les qüestions comercials i, en especial, el

lloc que ocupen els nous membres en la divisió del treball a Europa. Sylvie

Bénard ha treballat sobretot en els problemes institucionals i instrumentals.

Antoine-Tristan Mocilnikar s’ha ocupat de les perspectives econòmiques i de

l’impacte macroeconòmic i pressupostari de l’ampliació. Didier Doucet ha exa-

minat una part de les interaccions entre l’ampliació i les relacions Nord-Sud.

Hacina Benhamed ha estudiat les qüestions agrícoles.

Es va reunir un grup de supervisió per fer un seguiment dels treballs.

Presidit per Jean-Michel Charpin, aquest grup estava format per Sylvie Bénard,

Hacina Benhamed, Michèle Debonneuil, Mario Dehove, Didier Doucet, Fran-

çoise Lemoine, Reza Lahidji, Antoine-Tristan Mocilnikar i Jérôme Sgard.



Aquest treball no hagués estat possible sense l’ajuda dels serveis de la

Comissió Europea, dels treballs d’organitzacions internacionals –en especial, de

la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, l’OCDE, l’FMI, el

Banc Mundial i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament–,

dels treballs del món acadèmic i, en particular, de les aportacions de l’Institut

Vienès d’Estudis Econòmics Comparatius (WIIW).

Les administracions també ens han ajudat molt, en especial l’SGCI,

l’Agència Financera per als Països de l’Europa Central, Oriental i Bàltica, les Di-

reccions de Relacions Econòmiques Exteriors, del Tresor, del Pressupost, de la

Previsió, les Direccions Generals d’Indústria, de Tecnologies de la Informació i

de Correus i la d’Energia i Primeres Matèries, al Ministeri d’Economia, Finances

i Indústria. També hem de donar les gràcies a la DATAR, al Ministeri d’Agricultu-

ra i Pesca,al Ministeri d’Assumptes Exteriors i al Ministeri d’Assumptes Europeus.

Evelyne Noël, Jean-Claude Danel, Nadine Jubin, Patrick Madiot i Nicaise

Octave ens han permès disposar amb rapidesa d’una àmplia documentació. Da-

niela Heimerl, del CEDUCEE, i Bozena Popek, del CEPII, ens han permès accedir

a treballs poc coneguts.

Aquest treball ha estat útilment secundat per un equip d’ajudants d’in-

vestigació: Julie Astorg, Gaëlle Bausson, Liza Bellulo, Dominique Fargues, Grégoi-

re Ignasiak, Caline Jacono, Yann Marin, Frédéric Maury i Swietlana Saryczewa.

Aquest document no s’hagués pogut realitzar sense l’ajuda de Muriel

Badin, Sarah Bouchafi, Françoise Causse, Patricia Germain, Jean-Michel Krasso-

vich, Bénédicte Maître, Laurette Paragot, Marie-Françoise Roux i Danièle Vidal.

Al servei d’impremta, Annie i Didier Cury, Francine Dominique, Georges Luque-

Navarro i Maria Pallès han assegurat la reproducció d’aquest informe.
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17L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

Síntesi

Aquest estudi, revisió parcial de la literatura sobre el tema de l’amplia-

ció de la Unió Europea (UE) a l’Est, se centra en les seves implicacions econò-

miques. Intenta identificar els efectes de l’ampliació sobre les economies de

l’Est i de l’Oest segons les modalitats d’adhesió, és a dir, examina l’impacte dels

diferents escenaris previsibles –unió de lliure canvi i integració completa dels

mercats en un espai únic i més segur–, als quals s’afegeix, en la mesura del pos-

sible, un escenari de ruptura del procés d’adhesió que conduiria a un incre-

ment de la inestabilitat als països de l’Est. La unió de lliure canvi es realitza, en

gran part, en el marc dels acords d’associació ja en marxa. La integració s’efec-

tuarà en el marc de l’ampliació pròpiament dita. Cal establir una comparació

entre el conjunt d’aquests efectes i el seu cost per a les finances públiques dels

Quinze.

Després d’aquesta Síntesi, el primer capítol s’ocupa de la situació dels

països de l’Europa central i oriental (PECO) i del seu lloc a Europa. El capítol II

presenta el marc institucional de l’ampliació. El capítol III es concentra en la

reforma dels mecanismes d’intervenció comunitària que acompanya l’amplia-

ció. El capítol IV precisa els beneficis que es poden esperar, en termes d’accele-

ració del creixement a l’Est i a l’Oest, a canvi d’assolir un equilibri pressuposta-

ri delicat.



1. Un esdeveniment important a Europa: 
l’ampliació de la Unió Europea a l’Est

La noció d’ampliació estava inclosa a la idea original d’Europa. Testimo-

ni d’això, l’article 237 del Tractat de Roma estipula que «qualsevol Estat eu-

ropeu podrà sol·licitar l’ingrés com a membre de la Comunitat». Així, des de la

seva creació, la Unió Europea s’ha ampliat en quatre ocasions: el 1973 hi van

entrar Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit; el 1981, Grècia; el 1986, Portugal i Es-

panya, i el 1995, Àustria, Finlàndia i Suècia. I aquest procés continuarà amb

l’ampliació cap a l’Est.

L’organització de les relacions entre la Unió i els països del seu entorn

en condiciona, amb el temps, l’evolució interna. Si als dotze candidats actuals

(els deu de l’Europa central i oriental, més Xipre i Turquia) hi afegim Malta, els

Estats dels Balcans –per als quals s’ha definit un enfocament regional i que, tard

o d’hora, presentaran la seva candidatura–, Suïssa, Noruega i Islàndia, un dia es

podria constituir una Unió de trenta-cinc membres, sense parlar de les aspira-

cions ucraïneses o moldaves.

La decisió de principi sobre la perspectiva de l’ampliació de la Unió als

països associats de l’Europa central i oriental va ser presa pel Consell Europeu

de Copenhaguen el 22 de juny de 1993. El Consell de Luxemburg dels dies 12 i

13 de desembre de 1997 va decidir l’obertura el 1998 de les negociacions,

encara en curs, amb els sis països acceptats per la Comissió a l’informe Agenda

2000: cinc països de l’Europa central, oriental i bàltica (Estònia, Polònia, la

República Txeca, Hongria i Eslovènia) i Xipre. Paral·lelament a aquestes nego-

ciacions, se celebren conferències europees que reuneixen el conjunt dels can-

didats, entre els quals hi ha Bulgària, Romania, Eslovàquia, Lituània i Letònia, als

quals s’afegeix Turquia. Malta va demanar a la Unió Europea que reactivés la

seva candidatura a l’adhesió el 10 de setembre de 1998.

La integració dels deu PECO aportaria 105 milions d’habitants (l’Euro-

pa ampliada tindria un total de 490 milions d’habitants), però només represen-

taria un augment del PIB europeu del 4%-5%, tenint en compte el nivell molt

més modest de la seva renda nacional: el PIB per habitant assoleix una mitjana

del 15% del dels països de l’Europa occidental. La profunda diferència entre el
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creixement de la població i del PIB indica que l’heterogeneïtat de la Unió crei-

xerà amb força amb l’ampliació. Això ja va succeir amb les ampliacions ante-

riors, però aquest cop l’increment de les diferències encara serà més gran. El

repte és particularment ambiciós, ja que, simultàniament, la massa del cabal

comunitari que han d’absorbir els nouvinguts també ha augmentat de manera

espectacular. En la seva versió més actual, està definida per les clàusules del

Tractat d’Amsterdam: Mercat Únic, Unió Econòmica i Monetària, Assumptes

d’Interior i de Justícia, Política Exterior i de Seguretat Comuna i Europa

Social.

Per tant, l’ampliació de la Unió Europea cap a l’Est és un gran repte per

a l’Est i per a l’Oest. El que està en joc en les negociacions és considerable. Tot

i que sembla que alguns punts ja estan definits, el debat es manté molt obert.

Així, els nous adherents hauran d’acceptar el conjunt dels textos europeus, el

cabal comunitari, però, d’altra banda, encara cal debatre la durada dels períodes

de transició. De fet, el pes econòmic i polític de la Unió Europea al món

dependrà de la qualitat de la reforma dels instruments d’intervenció comunità-

ria, com els Fons Estructurals i la Política Agrícola Comuna, de les in-

dispensables reformes institucionals que cal emprendre per assegurar la viabili-

tat de la nova Unió i de les futures regles de funcionament de la Unió ampliada.

2. Les perspectives d’un creixement més sostingut
a l’Est i a l’Oest

L’ampliació afectarà les anomenades economies en transició, les quals

presenten, com ho evidencia l’actual diferència de rendes entre l’Est i l’Oest, de

mitjana i a conseqüència del període comunista, un retard d’una generació.

Des del 1989, s’ha posat en marxa un seguit de reformes. La integració

a la Unió és un element central del procés.

Els beneficis que es poden esperar de la integració apareixen clara-

ment: haurien de ser superiors als beneficis derivats d’un simple acord d’asso-

ciació, a causa, sobretot, dels efectes favorables de la perspectiva d’adhesió

sobre les expectatives, que afavoreix les inversions directes.
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En un primer moment, la liberalització comporta una pèrdua de rique-

sa, motivada, essencialment, per la desorganització resultant dels canvis radicals

de règim, tant econòmic com polític. Aquesta pèrdua no es repeteix. Els cinc

països que estan negociant amb la Unió, on la liberalització ha arribat més lluny

i on el cúmul de reformes ha assolit una massa crítica, han deixat clarament

enrere tots els altres països en termes de creixement i de renda nacional. No

obstant això, encara són lluny d’haver acabat la seva completa conversió a l’e-

conomia de mercat.

La literatura més clàssica sobre la qüestió de l’ampliació de la Unió

Europea cap a l’Est recalca els beneficis «estàtics» vinculats a la Unió de lliure

canvi: la supressió de les distorsions aranzelàries, l’explotació d’economies d’es-

cala i la millor assignació dels factors de producció. Hi ha consens sobre

aquests beneficis. Són importants per als PECO i més reduïts per a la Unió

Europea. La seva realització està vinculada essencialment a la posada en marxa

dels acords d’associació.

A aquests primers beneficis s’afegeixen els vinculats a l’acumulació dels

factors de producció. S’observa que els guanys que poden obtenir aquests paï-

sos depenen molt del vigor dels fluxos de finançament estranger. La integració

permet millorar l’entorn institucional i pot reforçar l’estabilitat macroeconòmi-

ca; les inversions esdevenen menys arriscades, la qual cosa les fa més atractives

i accelera el flux. Per tant, la integració completa dels mercats en un espai únic

i més segur que acompanya l’ampliació incrementa força el creixement i l’ocu-

pació, més enllà dels efectes d’un reforç d’una unió de lliure canvi. Per aquest

motiu, per a aquests països, una integració tan ràpida com sigui possible en un

espai d’estabilitat econòmica i de seguretat institucional es converteix en un

objectiu clau.

S’estima que, pel que fa a una simple associació, una integració va

acompanyada de la intensificació dels moviments de capitals mitjançant inver-

sions directes estrangeres, inversions de cartera i facilitats de crèdit. En conse-

qüència, arran de la convergència, de la integració i d’un entorn econòmic

més favorable que permet una utilització més eficaç del capital i del treball,

s’obté una estimació de creixement que assoleix ritmes elevats, del 5% al

6,5%.
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Aquestes taxes de creixement ja han estat observades, en els anys 90,

als països asiàtics i, després de la segona guerra mundial, als països industrialit-

zats. El Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD)

conclou que, seguint línies similars a les nostres, els països en transició poden

obtenir un creixement anual del 4% al 7%. L’OCDE (1998) és una mica més pes-

simista en el seu escenari a mitjà termini. Per al període 2000-2003, preveu un

creixement del 5,5% a Polònia, del 4,6% a Hongria i del 2,4% a la República

Txeca.

El creixement arriba ja al 6%-6,5% a Polònia i als països bàltics. Després

del seu pla d’ajustament estructural del 1995, sembla que Hongria està conver-

gint cap a taxes similars de creixement. Al grup dels països més avançats en

termes de reformes, la República Txeca, en una situació encara confusa, pateix

dificultats macroeconòmiques des de la crisi de canvis del 1997. Des del 1998,

sembla que Bulgària, menys avançada en les reformes, està tornant a una via

més estable, el que encara no és el cas de Romania.

Els treballs sobre el tipus de canvi, en especial els de Balassa, posen de

manifest una relació que permet determinar els nivells de tipus de canvi «nor-

mals» per a països econòmicament diferents. En aquest marc, és legítim que un

país menys avançat en el seu desenvolupament tingui un nivell de tipus de

canvi inferior a la paritat de poder adquisitiu de la seva moneda. Tot i les seves

insuficiències, aquestes estimacions són actualment, en les seves variants més

elaborades, és a dir, tenint en compte els sectors exposats a la competència, les

úniques referències de paritat d’equilibri a llarg termini.

Utilitzant aquest mètode, sembla que les diferències entre els tipus de

canvi observats i la paritat de poder de les monedes són coherents amb els

nivells de desenvolupament dels PECO. Dos arguments més evidencien que no

estem en presència d’un dumping monetari. El primer és l’increment, al llarg

del temps, del cost laboral unitari expressat en moneda estrangera. El segon és

el molt important dèficit comercial i corrent, que reflecteix un poder de com-

pra important i un desequilibri entre una demanda dinàmica de béns, principal-

ment d’equipament, i una oferta local en vies de reestructuració i de desenvolu-

pament.
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Els països que creixen més ràpid haurien de conèixer una apreciació

més ràpida dels seus tipus de canvi reals, mentre que als països de creixement

feble hauria de passar el contrari. Estadísticament, es pot dur a terme una esti-

mació de l’evolució a llarg termini de l’increment del tipus de canvi real. Per al

conjunt dels PECO, aquest increment és de l’ordre de l’1,5% al 2% per any. A

més a més, al llarg dels primers anys i per al conjunt de la zona, s’ha pogut

observar una apreciació constant del tipus de canvi real, motivada en gran part

per les polítiques de desinflació.

Una conseqüència d’això és que el creixement expressat en euros cons-

tants és superior al calculat en les monedes nacionals constants, ja que el tipus

de canvi real d’aquests països es revalua. Així, en ecus constants, el creixement

dels deu països candidats va ser, de mitjana, del 13,5% per any durant el període

1993-1997, en lloc del 4,5% en monedes locals constants durant el mateix perío-

de. Aquestes diferències són particularment importants durant aquests anys,

marcats per la posada en marxa de vigoroses polítiques de lluita contra la in-

flació.

La integració permet, més que la unió de lliure canvi, accelerar els flu-

xos d’exportacions de l’Oest cap a l’Est i, per tant, el creixement a l’Oest. El

potencial immediat d’intercanvi, determinat pels nivells actuals dels productes

interiors, està, sens dubte, més o menys saturat, tot i que aquest tema és objecte

d’un debat força important. En canvi, aquest potencial creixerà significativa-

ment al llarg del temps, a un ritme que dependrà de la rapidesa (important) de

recuperació del producte interior dels PECO. En cas de forta integració de l’Est

i de l’Oest, l’augment dels fluxos d’inversions directes estrangeres permetria

una acceleració dels intercanvis. La dinàmica d’aquests fluxos serà reforçada

per l’assimilació per part d’aquests països d’una cultura d’estabilitat. La integra-

ció a la Unió Europea permet, molt més que l’associació, un aprenentatge d’a-

questa cultura, en particular per la pressió dels pars. En aquest marc, la balança

corrent dels PECO seria deficitària, sense convertir-se, però, en un factor d’ines-

tabilitat.

En canvi, en cas de no-integració, ens trobaríem davant un escenari de

divergència. Els capitals entrarien molt menys en aquests països i, a causa de les

obligacions derivades de la balança de pagaments, ja no seria possible superar
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un creixement de l’ordre del 4% sense córrer riscos de desequilibris. L’accés al

mercat europeu es dificultaria, les inversions estrangeres s’alentirien i les condi-

cions de crèdit es deteriorarien. L’estabilitat del creixement depèn decisiva-

ment de la probabilitat i de les condicions de l’ampliació.

Deu anys després de l’inici de la seva liberalització, les economies de

l’Europa de l’Est estan ja integrades amb força en l’economia europea. La inten-

sitat dels fluxos comercials i el desenvolupament de complementarietats pro-

ductives entre l’Est i l’Oest, per la subcontractació i les inversions directes, en

donen testimoni. El 1996 els deu països de l’Europa central i oriental que

actualment són candidats a l’entrada a la Unió Europea representaven el 2,5%

de les importacions de la Unió Europea dels Quinze i el 3,5% de les seves ex-

portacions. Si es considera la Unió Europea com un espai comercial integrat i

només es tenen en compte els seus intercanvis amb tercers països (comerç ex-

tracomunitari), el pes dels PECO és naturalment més gran, entre el 7% i el 8%

de les importacions i de les exportacions de la Unió Europea. La importància

dels països de l’Europa central i oriental al comerç de la Unió Europea ha cres-

cut des del final dels anys vuitanta, ja que el 1988 els intercanvis amb aquests

països representaven entre el 2% i el 3% dels intercanvis de la Comunitat dels

Dotze (sense comptar el comerç intracomunitari).

En l’actualitat, la dependència comercial dels PECO de la Unió Europea

és anàloga a la dels països membres. De mitjana, duen a terme el 60% dels seus

intercanvis amb els Quinze, quan el comerç intracomunitari representa, també

de mitjana, el 65% dels intercanvis dels països membres. La ràpida reorientació

dels intercanvis dels PECO cap a Occident s’ha fet, sobretot, cap a Europa. Els

PECO tenen un comerç amb els països no europeus que continua essent relati-

vament modest i que reflecteix la feblesa de les seves xarxes de distribució i

les seves dificultats per superar els obstacles a l’exportació cap a aquests mer-

cats llunyans.

Els intercanvis amb Rússia, després de disminuir sobtadament en ini-

ciar-se la transició, s’han recuperat a un ritme sostingut, i la seva part en el co-

merç total dels PECO s’ha estabilitzat al voltant del 10%, és a dir, una part relati-

vament elevada, situació que reflecteix complementarietats econòmiques tradi-

cionals (importacions de primeres matèries i d’energia de l’antiga URSS) i la
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proximitat geogràfica (en particular en el cas dels països bàltics). No obstant

això, des de la crisi de l’estiu de 1998 a Rússia, s’observa un significatiu descens

que només pot accentuar el nou desplegament cap a l’Oest.

Les forces del mercat i les estratègies de les empreses han creat un ni-

vell d’interdependència econòmica que s’ha avançat als canvis institucionals.

La liberalització de l’accés dels productes industrials al mercat comunitari gai-

rebé ha finalitzat sense haver tingut efectes desestabilitzadors en l’economia de

la Unió Europea. Nombroses empreses europees han aprofitat les oportunitats

obertes a l’Est per reorganitzar les indústries que havien arribat a una fase del

cicle del producte per la qual requerien una deslocalització de certs segments

en països menys desenvolupats (indústria tèxtil, indústria de l’automòbil).

L’ampliació de la Unió a la seva perifèria de l’Europa de l’Est dóna a Europa

unes dimensions i uns recursos que li permeten competir amb les altres re-

gions de l’economia mundial, Amèrica i Àsia.

Hi ha, però, grans diferències entre els PECO pel que fa al grau de con-

centració dels seus intercanvis amb la Unió Europea. Els països bàltics són els

menys orientats cap a la Unió Europea, en especial Lituània i Letònia, que han

mantingut una forta dependència de Rússia. Els quatre països de l’Europa cen-

tral que formen part de la primera onada d’adhesió, Hongria, Polònia, la Repú-

blica Txeca i Eslovènia, són els que tenen els intercanvis més orientats cap a la

Unió Europea. A causa del seu pes econòmic i de la seva orientació comercial,

aquests quatre països representen més del 80% del comerç dels deu països can-

didats a la Unió Europea.

L’examen de les intensitats bilaterals dels intercanvis entre els països

membres de la Unió Europea i els països de l’Europa central i oriental posa de

manifest la importància de la proximitat geogràfica. S’observa, en efecte, els

intensos llaços que mantenen Alemanya i Àustria amb els països de l’Europa

central; l’Europa del Sud (Grècia i Itàlia), amb els països balcànics, i l’Europa del

Nord (Dinamarca, Finlàndia i Suècia), amb els països bàltics. Cal destacar, en

particular, la bona voluntat dels actors públics i privats alemanys i les oportuni-

tats, en termes de renda real i de productivitat, que els permet una integració

de la producció amb els PECO. Des d’aquest punt de vista, sembla que França

és el país més endarrerit.
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Tot i que els costos salarials són comparables, els PECO disposen d’a-

vantatges competitius si es comparen amb els Països Tercers Mediterranis, com

un teixit industrial més dens o una mà d’obra més qualificada. L’avantatge

geogràfic dels països del Sud també perdrà força. Així, l’interès d’aquesta zona

per als inversors europeus pot disminuir en termes relatius. Les tendències

actuals dels fluxos d’inversió entre aquestes dues zones mostren que aquest

risc és molt real. Per prevenir-lo, en els últims anys la Unió Europea ha augmen-

tat de manera significativa la seva ajuda, una primera vegada el 1990, arran de

l’establiment de la «política mediterrània renovada», i després, el 1995, en el

marc del programa MEDA. Aquest ajut, però, continua essent inferior a l’ajut

atorgat a l’Est (4 ecus per càpita enfront de 12 ecus per als PECO).

3. Riscos financers i pressupostaris

La recuperació dels PECO està associada a un compte corrent deficitari.

El dèficit s’incrementa per l’efecte de les importacions, necessàries per a la

indispensable adaptació estructural de l’economia, sense que les inversions

hagin pogut encara contribuir a un desenvolupament suficient de les exporta-

cions. Aquest dèficit per compte corrent és possible perquè la balança de capi-

tals és excedentària. No està destinat a contraure’s amb força, ja que, en aquests

països, la política canviària s’utilitza amb un objectiu de major estabilitat de

preus.

El dèficit imposa un gran rigor en la gestió de les reformes, ja que un gir

de la política econòmica pot comportar un gir dels fluxos de capitals. Fins ara,

aquest risc ha estat limitat, ja que la major part de les transferències de capitals

correspon a inversions directes i no a inversions als mercats financers d’a-

quests països. De mitjana, els països de l’Est s’han vist menys afectats que els

països asiàtics per finançaments a curt termini i han estat, per tant, menys ex-

posats a girs brutals de la conjuntura. Cal no subestimar, però, els riscos relatius

al sobreendeutament.

En particular, el flux de capitals no seria sostenible si afavorís més el

consum que la inversió. Un dèficit excessiu de la balança per compte corrent

també pot generar problemes de control monetari i pressions inflacionistes, la
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qual cosa podria deteriorar els bons resultats obtinguts en la lluita contra la

inflació, 12,6% al final del mes d’octubre de 1998 en taxa anual per al conjunt

dels PECO (i 8,9% sense Romania, que encara té una inflació alta). A més a

més, aquest problema és important, perquè els PECO s’integraran en un con-

junt de països que ara comparteixen una tradició d’estabilitat de preus. Per

tant, hi ha un nivell òptim de dèficit que no es pot superar. Aquest nivell

màxim augmenta en la mesura que es desenvolupa millor el procés de re-

forma.

Aquest caràcter estructural dels dèficits per compte corrent, ja sancio-

nat per crisis a Hongria, la República Txeca i Eslovàquia, qüestiona la sostenibi-

litat del procés d’integració i planteja la possibilitat d’ajornaments. No obstant

això, la perspectiva de la integració permet atenuar, en gran part, els riscos

associats. Per aquest motiu, en el marc de les negociacions de l’ampliació, és

important arribar ràpidament a una situació en què s’asseguri l’ampliació i la

integració, no forçosament immediata, dels PECO en un espai econòmic estable

i més segur institucionalment. Tot i que el calendari tingui en compte els

retards necessaris a les adaptacions, l’objectiu ha de quedar clar.

A l’Agenda 2000 presentada al juliol de 1997, la Comissió va proposar

un marc financer de referència per al període 2000-2006. Aquest marc té en

compte la perspectiva d’una ampliació de la Unió el 2002 i augmenta de forma

molt significativa la despesa en euros constants. Ateses aquestes noves perspec-

tives financeres, el conjunt dels nous compromisos de despesa augmentaria al

ritme del PIB. Com les despeses corresponents a certes rúbriques –en especial

la Política Agrària Comuna (PAC)– creixen menys de pressa que el producte

interior brut (PIB), altres, en canvi, coneixen un ritme de despeses molt supe-

rior. Seria el cas de la segona gran partida de despesa pressupostària, les ac-

cions estructurals, les quals, en les propostes de la Comissió, creixen a un ritme

50% superior al del creixement del PIB.

Aquest marc permet el finançament de l’ampliació a un primer grup de

cinc països de l’Europa central i oriental i Xipre, sempre que l’assumpció de la

càrrega sigui progressiva i que la Política Agrícola Comuna s’apliqui només par-

cialment a l’Est. El nivell de despeses destinades a accions estructurals a l’Est

sembla raonable. En termes d’intensitat per als receptors, és superior al nivell

corresponent al Pla Marshall del 1948 al 1951.
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No obstant això, un control més segur de les despeses destinades a

aquest concepte necessita un marc reglamentari precís de mesures. El cost de

la posada en pràctica del cabal comunitari és immens en certs sectors, com el

de medi ambient (de l’ordre de 120 miliards d’euros). Per aquest motiu, cal

establir una estratègia d’adhesió per limitar els costos i les transferències públi-

ques. Aquest últim punt és un dels reptes més importants de l’ampliació, ja que

encara no es coneix prou bé la situació real de l’Est i, en particular, la capacitat

administrativa de posar en pràctica el cabal comunitari. En qualsevol cas, com

més fort sigui el creixement menys problemes representaran el cost per als

PECO (i, per tant, in fine, per als Quinze) i les migracions.

D’altra banda, sembla que la reforma de la Política de Cohesió està més

centrada en els Quinze que en els problemes de l’Est. La política de cohesió

«clàssica», és a dir, la que concerneix els membres (i no els candidats), no afec-

tarà els PECO fins al dia de la seva adhesió. Fins aleshores, els PECO es veuran

específicament afectats pels elements de preadhesió desenvolupats específica-

ment per a ells. Durant el període transitori, seria particularment bo debatre

nous conceptes de política de cohesió. En efecte, en el moment de l’adhesió,

serà necessari establir instruments que permetin l’exercici de la solidaritat

europea, tenint en compte el nivell de pobresa de les zones afectades a la Unió

ampliada, i que responguin a les necessitats específiques dels PECO. Així, la

definició d’aquests instruments haurà d’integrar l’heterogeneïtat de la zona

ampliada, derivada d’uns nivells de desenvolupament clarament més baixos,

d’unes estructures econòmiques encara molt diferents de les de l’Oest i d’unes

formes diferents de funcionar.

Quan no es compara amb les perspectives financeres del passat sinó

amb les despeses executades, aquest marc financer autoritza un augment en

punts del PNB de les despeses efectives. En efecte, les despeses realitzades

s’han situat per sota de les previstes en les perspectives financeres del període

1993-1999. Sembla que el 1999 el pressupost efectiu només serà d’1,1 punts de

PNB. Així, el punt de partida és clarament més baix, i l’increment de les despe-

ses, en termes de crèdits de pagament, seria un 50% més ràpid que el del PNB

quan les comparem amb les despeses efectives del període precedent. Es pot,

doncs, preveure un control més estricte de les despeses.
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S’han previst uns marges pressupostaris per controlar els imprevists

econòmics, suficients per finançar l’adhesió fins i tot en cas d’alentiment eco-

nòmic dels Quinze.

Un risc suplementari prové de l’articulació entre reforma (aprofundi-

ment dirien alguns) i ampliació. En el passat, les ampliacions han estat factors

innegables d’aprofundiment i de desenvolupament dels instruments comunita-

ris. Per aquest motiu, hi ha probablement poc fonament per enfrontar-los. No

obstant això, perquè els dos vagin, una vegada més, a la par en aquesta amplia-

ció cap a l’Est, caldrà modificar força la Política de Cohesió i la Política Agrícola

Comuna. Així mateix, també caldrà integrar en el calendari d’adhesió la necessi-

tat prèvia de dur a terme la reforma institucional demanada per França, Itàlia i

Bèlgica per permetre un funcionament operatiu i eficaç de les institucions

europees en una Europa ampliada.

En aquest marc, és indispensable tenir en compte les visions i les aspira-

cions que l’Est i l’Oest puguin tenir. En particular, la quantia dels costos i dels

beneficis no s’hauria de calcular només en termes econòmics, també caldria in-

cloure els efectes socials, polítics, de seguretat, etc. Els múltiples efectes de

l’ampliació encara no estan ben integrats, ni tan sols pels governs dels països

candidats a l’adhesió, que hi han vist una garantia de seguretat i que, a causa de

la poca reflexió global sobre les conseqüències de l’ampliació, potser n’han

subestimat les dificultats. En particular, no hi ha treballs sobre el ritme de trans-

posició, quan se sap, per exemple, que aquest problema és crucial en l’àmbit

del medi ambient.

4. Importància decisiva d’una bona preparació
per a l’adhesió

Es pot estimar que l’augment total d’activitat econòmica, en cas d’inte-

gració completa a l’Oest d’aquesta zona, seria de l’ordre d’1 punt de PIB per a

la Unió actual, obtingut amb un cost pressupostari brut anual del 0,25% del PIB

i, al final del procés, amb un cost pressupostari net nul (és a dir, incloses les

devolucions a les finances públiques). Per tant, la convergència de les econo-

mies de l’Est i de l’Oest es realitzaria sobre la base d’una forta acceleració del
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creixement de les economies de l’Est, acompanyada d’una acceleració a l’Oest.

Es pot preveure, doncs, que la integració crearà molta ocupació a l’Oest i

desenvoluparà l’Est.

No obstant això, aquesta acció tan ambiciosa, rica en promeses per a les

dues parts d’Europa, no està lliure de riscos; tot i que com més sostingut sigui

el ritme de les reformes, menors seran els riscos.

Per limitar al màxim els riscos de crisis, els governs dels països de la

regió s’han d’esforçar per donar signes tangibles de la seva voluntat d’establir

polítiques econòmiques duradores i equilibrades. Després d’una sèrie de refor-

mes molt més ambicioses, la situació dels PECO no es pot comparar amb la de

Rússia. Les inversions directes reflecteixen la confiança de la qual disposen. El

mateix es pot dir de les qualificacions dels títols emesos per les institucions

financeres.

Un mercat integrat no pot funcionat bé, i els PECO no se’n podran be-

neficiar plenament, si les regles no són les mateixes per a tots i a tot arreu. Per

aquest motiu, el necessari apropament de les legislacions ha d’anar acompa-

nyat de l’establiment d’una capacitat de posada en pràctica adequada. En

aquest sentit, les conclusions del Consell Europeu de Viena dels dies 11 i 12

de desembre de 1998 recalquen que: «No n’hi ha prou amb la incorporació del

cabal. Cal aconseguir-ne l’aplicació i el compliment efectius. Per tant, el desen-

volupament de les capacitats administratives i judicials és un aspecte fonamen-

tal de la preparació per a l’adhesió, i l’existència d’estructures i d’institucions

dignes de crèdit i operatives constitueix un requisit previ indispensable per a

la futura integració a la Unió. El Consell destaca la necessitat que es pari un

esment especial, abans de l’adhesió, en l’aplicació efectiva de tots els elements

del cabal relatius al mercat interior, inclòs l’establiment d’un sistema eficaç de

control dels ajuts públics. Entre altres sectors que requereixen atenció, hi ha

el de medi ambient, el nuclear i el de justícia i assumptes interiors».

L’ajuda proporcionada per la Unió Europea permet accelerar el ritme

d’adaptació. La reforma en curs dels instruments d’intervenció comunitària

reforçarà el vincle entre els recursos i les prioritats. Les associacions per a l’ad-

hesió també permeten als PECO concentrar els seus esforços en aquestes prio-

ritats. Com ho indiquen els últims informes periòdics de la Comissió sobre els
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progressos realitzats per cadascun dels països candidats en vies d’adhesió, els

esforços que cal fer encara són molt importants.

En el marc del memoràndum d’entesa, que busca promoure una ajuda

conjunta de preadhesió, signat per la Comissió, el BERD i el Banc Mundial, està

previst el principi de condicionalitat de l’ajuda als avanços dels països candi-

dats en les reformes. La idea és vincular l’ajuda als progressos realitzats en les

reformes estructurals, en l’absorció i posada en pràctica del cabal comunitari i

en l’estabilitat macroeconòmica.

Evidentment, aquest principi planteja el problema d’establir una políti-

ca adequada, que no es pot reduir a la limitació del dèficit per compte corrent,

sinó que ha de crear i mantenir l’entorn més positiu per a un creixement

econòmic viable. En particular, és necessari comprovar si les reformes es duen

realment a la pràctica a nivell microeconòmic. A més a més, és necessari esta-

blir mecanismes molt rigorosos de valoració de l’eficàcia dels instruments d’a-

juda pública.

Les dades disponibles sobre el tema dels fluxos migratoris provinents

dels PECO continuen essent poc fiables. Els fluxos potencials, estimats sobre la

base d’enquestes, són relativament baixos. El nombre d’assalariats originaris de

l’Europa de l’Est a Alemanya ja hauria superat el nivell màxim i baixa des de fa

alguns anys. Llevat de les regions frontereres, doncs, convé no exagerar la im-

portància d’aquest problema.

Per tant, l’Est (mesures sobre la balança per compte corrent, drets de

propietat, competència, medi ambient, política social, cofinançament de la polí-

tica comunitària de cohesió) i l’Oest (PAC), o els dos (migracions), poden sol·li-

citar, alhora, períodes de transició. Per aquest motiu s’ha introduït el concepte

de «gradualisme» en l’estratègia d’integració a la Unió Europea. Aquest concep-

te es basa, sobretot, en les ampliacions anteriors. Els països afectats es van be-

neficiar d’un llarg termini per satisfer els criteris que permeten la integració.

Sembla que les integracions massa ràpides, acompanyades de polítiques genero-

ses d’ajuts públics (Grècia), han estat negatives i han retardat els indispensables

ajustaments. A més a més, moltes de les integracions anteriors tampoc no han

estat gaire ràpides (el Regne Unit, Portugal, Espanya). Una pressa excessiva en

l’indispensable procés de preparació a l’adhesió pot ser contraproduent. No
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obstant això, cal destacar la contradicció existent entre els llargs terminis dels

quals s’han beneficiat certs països en ampliacions anteriors per a la seva adap-

tació abans de l’adhesió i la pressió que s’exerceix avui sobre els nous postu-

lants, o que els postulants exerceixen sobre els Estats membres, per a una adap-

tació accelerada. La credibilitat de la perspectiva d’adhesió és molt més impor-

tant que la data d’entrada dels països: l’estratègia de negociació ha d’integrar

l’absoluta necessitat d’assegurar aquesta credibilitat al llarg de tot el procés.
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página 32
en blanco



I. Els deu països candidats 
de l’Europa central i oriental

Deu anys després del principi de la seva liberalització, les economies

de l’Europa de l’Est estan ja integrades amb força en l’economia europea. La

intensitat dels fluxos comercials i el desenvolupament de complementarietats

productives entre l’Est i l’Oest, mitjançant la subcontractació i les inversions

directes, en donen testimoni. En aquest sentit, com observa Inotai (1998), les

forces del mercat i les estratègies de les empreses han creat un nivell d’inter-

dependència econòmica que s’ha avançat als canvis institucionals. La liberalit-

zació de l’accés dels productes industrials al mercat comunitari està gairebé

acabada, sense haver tingut efectes desestabilitzadors en l’economia de la

Unió Europea. Les empreses europees han aprofitat les oportunitats obertes a

l’Est per reorganitzar les indústries que havien arribat a una fase del cicle del

producte que requeria una deslocalització de certs segments en països menys

desenvolupats (indústria tèxtil, indústria de l’automòbil). L’ampliació de la

Unió a la perifèria d’Europa de l’Est dóna a Europa unes dimensions i uns re-

cursos que li permeten competir amb les altres regions de l’economia mundial,

Amèrica i Àsia.

1. Països que surten d’una fase d’economia dirigida

El 1989 i el 1990, els règims polítics dels països de l’Europa central i

oriental es van emancipar de la tutela de Moscou. En pocs mesos, desapareix

l’ordre europeu resultant de la segona guerra mundial i s’esvaeix la divisió del
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continent entre l’Est i l’Oest. Els nous governs adopten ràpidament programes

radicals de liberalització econòmica, destinats a dur aquestes economies a un

règim de mercat. Les teràpies de xoc (posades en pràctica el 1990 o el 1991

segons els països) introdueixen la liberalització dels preus, dels salaris i del

comerç exterior i la convertibilitat de les monedes. Després de la desintegració

del bloc soviètic i de la seva institució econòmica, el Consell d’Assistència Eco-

nòmica Mútua (CAEM), l’ampliació de la Unió Europea a l’Est permetrà integrar

els PECO en un conjunt econòmic estable, la qual cosa reforçarà el procés de

reforma d’aquests països.

Les economies planificades vivien en autarquia. Estaven relacionades

entre elles pels vincles comercials del CAEM, però cap no comerciava gaire

amb la resta del món. Dècades de distribució burocràtica dels recursos han

creat greus distorsions. S’han sobredesenvolupat certs sectors, com el de la

indústria pesant, i s’han comprimit artificialment altres sectors, com el de la

indústria lleugera i el dels serveis. No menys d’una quarta part, potser, del que

produïa l’economia soviètica anava a les forces militars. Els preus relatius

variaven de manera considerable de les tendències observables als mercats

mundials, la qual cosa implicava el recurs a subvencions massives, explícites o

implícites, entre sectors. El preu de l’energia, de l’habitatge, del transport

públic i dels articles de consum de primera necessitat era molt baix, mentre

que els productes manufacturats, quan n’hi havia, eren molt sovint de molt

mala qualitat. L’existència de penúries constants permetia a les empreses ope-

rar en un mercat favorable al venedor i no ajudava a estimular una millora de

la qualitat dels productes. En moltes empreses, el valor afegit era negatiu. Als

preus existents als mercats internacionals, el cost dels recursos que utilitzaven

hauria estat superior al valor de la seva producció.

En un context caracteritzat per l’omnipresència de la propietat de l’Es-

tat, les empreses no sabien el que eren els drets de propietat clarament defi-

nits. Tenien poques raons per treure de manera eficaç partit dels seus mitjans

de producció, però sí tenien bones raons per acumular reserves de mà d’obra i

de primeres matèries.

L’objectiu a llarg termini de la transició és el mateix que el de les refor-

mes econòmiques en altres llocs. Consisteix a establir una economia de mer-

cat pròspera, capaç de generar una millora duradora dels nivells de vida. Al
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món, la majoria de les economies, en un moment o altre de la seva història, han

suprimit el control de preus, han liberalitzat el seu comerç o han privatitzat les

empreses públiques. Amb la transició, però, es tracta de passar a un tipus d’or-

ganització econòmica completament diferent. Les reformes han de penetrar

fins al cor del funcionament de la societat, tant econòmic com social. Molts

altres països han hagut de dur a terme canvis similars, però les reformes que

han posat en marxa no es poden comparar amb l’amplitud i la intensitat de la

transició que representa el pas de l’economia planificada a l’economia de mer-

cat.(1)

Al principi de la transició, es van aplicar els drets de propietat al con-

junt de la societat. Les velles institucions i organitzacions evolucionen o són

reemplaçades, de manera que es provoca una renovació de les competències i

de les mentalitats. I les relacions entre el ciutadà i l’Estat canvien radicalment:

augmenta la llibertat d’elecció, però també el risc econòmic. Resulta llavors

important establir els mecanismes pertinents de mediació entre l’Estat i els

actors econòmics i socials, en especial les empreses i els sindicats, que puguin

permetre actuacions col·lectives.

L’autorització legal de la propietat privada individual estimula la recerca

de benefici i desenvolupa els comportaments competitius. Altres avantatges

econòmics provenen de l’establiment d’un marc legislatiu que afavoreix les

activitats privades i la lliure entrada als mercats. A llarg termini, la producció ja

no es correspon amb les demandes del Pla sinó amb les preferències indivi-

duals. Certament, canvis d’aquesta mateixa naturalesa poden ser necessaris en

moltes economies, una mica arreu del món, però, en les economies en transi-

ció, la seva amplitud és infinitament més important. Així, segons el Banc Mun-

dial, les economies en transició han privatitzat més de 30.000 grans empreses

en l’espai de cinc anys. En 11 anys, del 1980 al 1991, la resta del món n’ha pri-

vatitzat menys de 7.000.
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1.1. Forta caiguda inicial de la producció, que no té tendència 
a repetir-se

Tots els països han patit una forta recessió a partir del 1989. Van experi-

mentar, de mitjana ponderada, una caiguda del PIB de l’ordre del 20% en tres

anys. En l’actualitat, com ho posa de manifest la taula 1.1, certs països estan en

una situació relativament favorable (Polònia, la República Txeca, Eslovàquia,

Eslovènia i Hongria), mentre que altres estan encara particularment endarrerits

(principalment Bulgària, Letònia o Lituània).

Taula 1.1

EVOLUCIÓ DEL PIB
Any 1989 = 100

Països 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
estimat previst

Polònia 100 88,4 82,2 84,3 87,6 92,8 98,8 104,8 112 117,8 124,9

Eslovènia 100 95,3 87,6 82,9 83,9 88,5 92,1 94,9 98,5 102,4 106,4

Rep. Txeca 100 98,8 87,4 84,6 85,1 87,4 92,5 96,3 97,3 96,3 97,8

Eslovàquia 100 99,6 83,8 78,2 74,5 78,1 83,8 89,6 94,7 99,4 103,0

Hongria 100 96,5 85 82,5 81,8 84,2 85,6 86,5 89,9 94,0 98,4

Estònia 100 96,4 84,9 66,6 61 62,8 65,3 67,9 75,4 79,2 84,7

Romania 100 92,6 80,7 73,6 74,5 77,4 82,8 86,2 80,5 76,5 77,5

Bulgària 100 90,9 80,3 74,4 72,6 73,6 75,5 67,3 62,3 64,8 67,3

Letònia 100 97,7 86,9 56,3 48 48,9 49,1 50,5 53,5 55,6 59,3

Lituània 100 95 82,3 51,8 42,3 42,7 44,2 45,8 48,6 50,1 53,4

Mitjana
ponderada 100 92,7 83,4 80,6 81,3 85,1 89,6 93,2 96,8 100,8 103,6

Fonts: Autoritats nacionals, FMI, Banc Mundial, BERD, CEE/ONU i Economie européenne per a les previsions (1999).

Els primers estudis que tractaven principalment sobre els PECO consi-

deren que la reculada inicial de la producció va ser deguda a una estabilització

massa ambiciosa.(2) Però, com ho posa de manifest Banc Mundial (1996), els

esdeveniments tendirien ara a indicar que, de fet, tres factors expliquen aquesta

reculada. Es tracta dels ajustaments de la demanda després de la liberalització,

de l’enfonsament del CAEM i de la Unió Soviètica i de les dificultats de submi-
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nistrament, degudes a l’aparició o a l’absència d’institucions i a l’existència

d’un sistema d’estímuls aberrant.(3)

Així, amb l’estabilització, la liberalització, en suprimir les restriccions

sobre l’oferta, indicava el final de l’economia de penúria, en què fins i tot els

productes de qualitat més mediocre trobaven comprador. D’aleshores ençà, els

béns que ningú no volia romanien a les prestatgeries. No havent-se ja d’assegu-

rar les reserves, les empreses i els consumidors van començar a eliminar les

existències –la reducció dels estocs ha representat al voltant d’un terç de la cai-

guda de la producció a Polònia el 1990-1991 i la meitat del descens de l’11% re-

gistrat als països bàltics el 1993.

A Rússia, les comandes militars han disminuït el 70%. Tots aquests des-

censos inicials de producció, en disminuir les rendes, han tingut efectes sobre

la demanda, de manera que s’ha ampliat l’efecte global sobre la producció..(4)

Finalment, als PECO i als Nous Estats Independents, les institucions del

Pla havien desaparegut abans de l’establiment de les del mercat i la seva regula-

ció, que pot ser pública. El sobtat abandonament de la planificació en una eco-

nomia complexa crea problemes de coordinació i, per tant, un malbaratament

de recursos derivat d’una producció inadequada.(5)
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(3) Fischer, Sahay i Végh (1998) obtenen resultats similars. Un règim de canvi fix, una política de rigor pressupostari i
les reformes estructurals han tingut un efecte positiu sobre el creixement. La desaparició del CAEM (Consell d’Assistèn-
cia Econòmica Mútua) i de la Unió Soviètica ha tingut un impacte força negatiu sobre el creixement. Fischer, Sahay i
Végh (1998) també posen de manifest que un sistema de canvis fixos i un petit dèficit fiscal faciliten el control de la
inflació.
(4) A més de la liberalització dels intercanvis, la desintegració del CAEM i de la Unió Soviètica va provocar l’enfonsa-
ment del comerç entre els PECO i els Nous Estats Independents. Els compradors van començar llavors a reemplaçar
els productes absents per importacions, inclosos els béns de consum durador, provinents de països exteriors al CAEM,
mentre que l’alineament progressiu dels preus amb els dels mercats mundials i el pagament de les transaccions en
monedes convertibles van comportar un augment molt important dels preus de l’energia i de les primeres matèries
fora de Rússia. Segons una estimació molt aproximativa presentada per «Banc Mundial» (1996), les subvencions de
preus que Rússia oferia a altres països representaven 58 miliards de dòlars el 1990, dels quals 40 anaven a la resta de la
Unió Soviètica i 18 a altres membres del CAEM. La supressió d’aquestes subvencions ha fet augmentar el cost dels fac-
tors de producció importats i ha reduït globalment l’oferta i la producció.
(5) Així, nombrosos països han eliminat els antics sistemes d’atribució del crèdit agrícola sense reemplaçar-los per xar-
xes de majoristes i de detallistes i per uns sistemes d’adjudicació del crèdit basats en criteris de mercat. La falta d’insti-
tucions al servei del mercat ha provocat errades de coordinació en el conjunt de l’aparell de producció i de comerç,
ocasionades en molts casos per la insuficiència de la informació i per l’existència d’un clima d’incertesa. Així mateix,
les dimensions dels ramats als Nous Estats Independents s’ha reduït força a causa del gran augment dels preus dels
farratges en relació amb els preus relatius dels productes animals. Tot i l’augment molt intens del preu relatiu de l’ener-
gia, la producció petroliera de Rússia també ha caigut –gairebé la meitat des del 1988. Les principals raons que ho
expliquen són l’existència d’una greu penúria d’inversions de manteniment i de modernització i l’existència d’un siste-
ma jurídic, institucional i pressupostari inadequat, que desincentiva les millores de gestió, la inversió estrangera i l’adop-
ció de noves tecnologies.



Un sistema d’incentius inadaptat, moltes vegades relacionat amb drets

de propietat inadequats, ha empitjorat la penúria de tecnologies i de coneixe-

ments moderns i ha creat enormes obstacles a una ràpida reassignació dels fac-

tors de producció cap a sectors joves. La incertesa ha esperonat les fugides de

capitals, tant de les famílies com de les empreses. Per tant, aquests problemes

són, fins a cert punt, el resultat de la ruptura d’aquests països amb el seu passat.

1.2. Més de vint anys de retard

És possible quantificar el retard patit pels PECO arran de la seva inclu-

sió al bloc soviètic. La taula 1.2 presenta les conseqüències del comunisme so-

bre les economies dels PECO. Procedeix d’un estudi molt complet de l’FMI

sobre els PECO (Fischer, Sahay i Végh, 1998).

Es presenten successivament el PIB per capita del 1992 d’aquests paï-

sos i el PIB per capita que haguessin tingut aquest mateix any si no haguessin

estat sota el règim d’autarquia comunista. Per calcular aquest PIB teòric, Fis-

cher, Sahay i Végh (1998) observen el nivell del PIB el 1937 dels PECO expres-

sat en relació amb la mitjana europea. Tot seguit, extrapolen el nivell teòric

actual del PIB que tindrien aquests països si no haguessin estat comunistes, tot

utilitzant regressions sobre els anys corresponents establertes per als països de

l’Oest.(6)

En estimar unes taxes de creixement futures seguint els mètodes de

Barro (1991) i de Levine i Renelt (1992),(7) la taula presenta el nombre d’anys

«perduts» pels països de l’Est en relació amb l’Europa de l’Oest.

Aquesta xifra correspon al nombre d’anys necessaris per superar el re-

tard, en les condicions actuals.(8) De mitjana, el retard degut al període comu-

nista és d’una generació.
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(6) Aquest tipus d’extrapolació pot ser legítimament discutit, però és especialment vàlid en el cas de l’antiga Txecos-
lovàquia, d’Hongria i de Polònia, països que tenien bases culturals i industrials força properes a les de l’Europa de 
l’Oest.
(7) Es dóna una explicació més precisa en el capítol IV.
(8) Es consideren unes despeses de les administracions públiques equivalents al 10% del PIB i una inversió igual al 30%
del PIB al llarg del període. Aquestes hipòtesis són relativament optimistes, motiu pel qual el nombre d’anys obtingut
ha de ser considerat com el mínim.



Taula 1.2

RETARD DE CERTS PAÏSOS ANTIGAMENT COMUNISTES
DE L’EUROPA ORIENTAL

PIB per PIB per Taxa de Taxa de

capita capita creixement Nombre creixement Nombre

1992 1992 anual en % d’anys anual en % d’anys

(real) (estimat) (mètode de retard (mètode de retard
Barro) Levine-Renelt)

Bulgària 4.054 14.000 5,06 25 5,31 24

Rep. Txeca 6.845 15.845 5,66 15 4,73 18

Hongria 5.638 15.448 5,19 20 4,74 22

Polònia 4.726 14.584 5,54 21 5,06 23

Romania 2.565 13.102 5,61 30 5,85 29

Iugoslàvia 3.887 13.446 5,62 23 5,42 24

Font: Fischer, Sahay i Végh (1998).

1.3. Les economies més liberalitzades obtenen els resultats més
positius: les diferències són notables entre els PECO i els Nous
Estats Independents, menys avançats en les reformes

Als PECO i als Nous Estats Independents, les polítiques de liberalització

i d’estabilització han produït els principals resultats immediats.

Per estudiar l’impacte de la liberalització, De Melo, Denizer i Gelb

(1996) han classificat els països en transició en sis grups diferents en funció del

seu grau de liberalització econòmica, mesurat per un índex agregat de liberalit-

zació econòmica(9) (IALE). Cal acceptar que aquestes classificacions són, en

part, subjectives i que constitueixen necessàriament aproximacions.
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(9) L’índex és un agregat de mesures anuals ponderades per al període 1989-1994 d’estimacions de la liberalització
econòmica dels intercanvis interns (liberalització dels preus i supressió dels monopolis comercials estatals), dels inter-
canvis externs (supressió de les mesures de control i de les taxes a l’exportació, substitució dels contingents a la
importació i dels aranzels duaners alts per uns drets d’entrada baixos o moderats, convertibilitat per dur a terme tran-
saccions corrents) i de la implantació de noves empreses al mercat (privatització i desenvolupament del sector privat o
no públic); els coeficients de ponderació són, respectivament, 0,3, 0,3 i 0,4. Les estimacions inicials s’han dut a terme a
partir de dades comparades, recollides als informes del Banc Mundial i en altres estudis. Han estat revisades, en una
perspectiva de comparació entre diversos països, sobre la base de consultes fetes a especialistes de les economies afec-
tades i a diferents experts. Els indicadors de transició del BERD han proporcionat una base addicional de contrast per
als 25 PECO i els Nous Estats Independents.



Es constata que les economies més liberalitzades han obtingut els

millors resultats econòmics. La liberalització dels preus va fer desaparèixer ràpi-

dament les penúries, i la supressió progressiva de les subvencions, per neutralit-

zar els excessos de crèdit, va forçar les empreses a tenir disciplina financera i

els va imposar un inici de reestructuració. Però aquesta liberalització de preus

també va provocar una alça sobtada de la inflació a tots els països, llevat d’Hon-

gria, on les mesures de control en aquest àmbit havien estat eliminades abans

del 1990. Com ho mostra el gràfic 1.1, on més ràpidament s’ha atenuat aquesta

inflació ha estat als països més liberalitzats.

Gràfic 1.1

INFLACIÓ PER ALS DIFERENTS GRUPS DE PAÏSOS
Log de la taxa d’inflació del 1989 al 1994
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Nota: El primer grup està constituït pels països amb un IALE superior a 3, és a dir, els països ja molt reformats. En
aquest grup hi ha Eslovènia, Polònia, Hongria, la República Txeca i Eslovàquia. El segon agrupa els països amb un IALE
comprès entre 2 i 3, és a dir, els països mitjanament reformats, entre els quals hi ha Bulgària, Estònia, Lituània, Letònia i
Romania. Tot seguit, el tercer i el quart corresponen, respectivament, als països que tenen un IALE comprès entre 1,3 i
2 i als països amb un IALE inferior a 1,3. Els dos últims grups corresponen, d’una banda, als països en conflicte al llarg
del període 1989-1994 i, de l’altra, als països de l’Àsia oriental en transició. Els països més liberalitzats són els del grup
1: tots ells han sol·licitat l’adhesió a la Unió Europea.
Font: Banc Mundial.

En canvi, la inflació encara és elevada als països menys avançats en les

reformes, tot i que, en la majoria dels casos, ha disminuït notablement en rela-

ció amb els nivells anteriors. Això no ha evitat el descens de la producció.



De fet, en molts casos, la producció ha disminuït més que als països més

avançats en les reformes i, a la majoria d’aquestes economies, es continua con-

traient. Encara no han arribat a establir la massa crítica d’instruments d’acció

necessaris per mantenir l’estabilitat macroeconòmica i la reactivació del creixe-

ment. Per tant, els països dels grups 3 i 4 encara estan en plena transició.

En general, els països han retrobat el camí del creixement després de

tres anys de liberalització sostinguda. Els dels grups 1 i 2 –on la liberalització ha

estat més ràpida o més completa– van veure disminuir la seva producció més

aviat, però la recuperació també ha estat més ràpida i amb més força. Als països

dels altres grups, la producció va continuar caient el 1994-1995, però les refor-

mes recents n’han apropat alguns a les portes de la recuperació.

Gràfic 1.2

CREIXEMENT DELS DIFERENTS GRUPS DE PAÏSOS
Variació anual del 1989 al 1994
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Per tant, la liberalització ha estat sinònima de creixement. Als països en

què l’esforç de liberalització ha estat més intens, les pèrdues de producció, des-

prés de les reformes, han estat en general menys importants. I la diferència aug-

menta amb el temps: una liberalització relativament forta ha estimulat el creixe-

ment durant el període 1989-1995, però encara més el 1994 i el 1995.



Alemanya de l’Est o la transició instantània:
una obligació política en detriment d’un desenvolupament durador

En el moment de la reunificació, Alemanya oriental tenia un quart de

la població d’Alemanya occidental, però només aportava una dècima part del

producte interior brut de la seva veïna. La reunificació aportava un marc ins-

titucional i jurídic que havia mostrat la seva validesa i donava accés a un

ampli conjunt de professionals. També va anar acompanyada de la mobilitza-

ció de recursos considerables –gairebé el 50% del PIB de l’antiga RDA i entre el

4% i el 5% del PIB d’Alemanya occidental– per finançar les inversions i les

transferències socials. No obstant això, es va posar ràpidament de manifest

que la situació creada per les diferències de salaris entre l’Est i l’Oest, necessà-

ries per compensar la feblesa de la productivitat a la part oriental del país,

era insostenible socialment i políticament. Els augments salarials van empè-

nyer els costos laborals unitaris d’Alemanya oriental a nivells mai assolits

abans al món.

Per tant, com ho destaquen Bénassy-Quéré i Villa (1995), Alemanya s’ha

llançat a una política de recuperació econòmica i, sobretot, social de les provín-

cies de l’Est que perjudica el creixement a Alemanya de l’Oest i, més en general,

a l’Europa occidental. Així, les autoritats alemanyes han acceptat els augments

salarials a l’Est sense subvencionar-los; han subvencionat el capital a l’Est i, mit-

jançant bonificacions d’interès, han desconnectat el preu del capital a l’Est de la

política monetària restrictiva practicada pel Bundesbank; finalment, han recap-

tat impostos suplementaris a l’Oest per finançar les inversions en infraestructu-

res i la protecció social a l’Est. Tot plegat s’ha traduït en un atur generalitzat,

convertit en políticament acceptable per unes transferències socials que assegu-

ren als aturats un nivell de vida superior al dels actius abans de la reunificació.

Sense la institució de la prejubilació i d’altres programes de la mateixa natura-

lesa, l’atur hauria superat el 30%. Pel que fa a les simulacions, des del punt de

vista de les províncies de l’Est, el manteniment provisional en activitat dels

antics béns de capital hagués estat més eficaç per a l’ocupació durant la transi-

ció que les subvencions als salaris.
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L’antiga República Democràtica Alemanya comença a sortir de la fase

de recessió que ha acompanyat el període d’ajustament, i les empreses que han

sobreviscut formen un nucli molt competitiu. Però és difícil que els aturats pu-

guin esperar tornar a trobar un lloc de treball. La transició ha marginat econò-

micament tota una generació i ha representat un cost enorme per a les finances

públiques. Per tant, com la gestió macroeconòmica ha estat totalment diferent a

la practicada fins ara als PECO, i de la futura, el cas d’Alemanya de l’Est no pot

servir de model.

1.4. El vincle entre llibertat política i liberalització econòmica:
la liberalització econòmica trenca les estructures polítiques
heretades del sistema comunista i la llibertat política accelera
les reformes econòmiques

A més dels índexs cumulatius de liberalització econòmica de De Melo,

Denizer i Gelb (1996), es poden utilitzar mesuraments de llibertat política. El

terme «llibertat política» està vinculat als drets polítics i civils tradicionals de les

democràcies occidentals. És un exercici difícil. L’índex de llibertat política es

calcula, per a cada país, en funció d’un cert nombre d’indicadors basats en les

dades i en els informes de les organitzacions que defensen els drets humans.(10)

Com ho mostra el gràfic 1.3, els països que tenen un fort índex de llibertat polí-

tica també tenen un alt índex de liberalització IALE. Hi ha, doncs, una correlació

entre llibertat política i liberalització.(11)

L’explicació d’aquest vincle podria ser que la llibertat política i la libera-

lització són dues variables fortament vinculades a una tercera variable, la renda.

No obstant això, les verificacions economètriques proposades per De Melo,

Denizer i Gelb (1996) no confirmen aquesta hipòtesi.

De fet, per comprendre el vincle entre llibertat política i liberalització, cal

estudiar individualment el cas de cada país. En el cas dels PECO, la ruptura amb el

règim comunista ha estat radical,més ràpida que a la resta de països en transició. La

rapidesa i la radicalitat d’aquesta liberalització explica que aquest moviment no
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(10) Des del 1973, la institució nord-americana Freedom House publica i revisa anualment un índex sobre aquest tema.
Les dades es presenten en el gràfic 1.3.
(11) Del tipus IALE = 0,625 *e0,2677*x.



s’hagi invertit posteriorment,com,per exemple,a Ucraïna,ni tan sols als països que

han tornat a escollir partits comunistes,com Lituània, Polònia,Hongria i Estònia.

Gráfic 1.3

ELS EFECTES DE LA LLIBERTAT POLÍTICA SOBRE LA LIBERALITZACIÓ
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Per tant, es pot afirmar, com ho fa el Banc Mundial (1996), que, quan el

canvi polític ha estat ràpid i profund, com a gran part dels PECO i als països

bàltics, ha estat més fàcil posar en pràctica les reformes econòmiques.

En aquests països, els governs comunistes estaven sostinguts des de

l’exterior i aconseguien mantenir-se, en part per la repressió, gràcies al suport

polític i militar de la Unió Soviètica. Les poblacions acceptaven molt malament

la presència soviètica, i es mantenia arrelada l’herència de la democràcia i de

l’economia de mercat. La geografia també ha tingut molta importància. Aquests

països, en estar a la vora de l’Europa de l’Oest, havien estat exposats a la seva

influència política i cultural. Per aquest motiu, l’obertura política posterior al

1989 va ser particularment forta. En aquests països, les reformes polítiques han

estat el motor de les reformes econòmiques.

Els defensors dels nous règims també donaven suport a l’establiment de

polítiques econòmiques d’obertura al mercat. S’ha donat,doncs,una conjuntura po-

lítica favorable que ha fet possible canvis de gran envergadura sense aixecar massa

oposició. Algunes personalitats han deixat una empremta en aquesta època.



La major part de les reformes decisives han estat obra d’un cap o d’un

petit grup de persones decidides.(12) Segons el Banc Mundial (1996), el camí de

la reforma es complica a mesura que la conjuntura política passa d’excepcional

a ordinària. Es formen grups polítics per defensar els interessos, i els qui patei-

xen amb el canvi es fan sentir. Amb el temps, la posada en pràctica de les refor-

mes estructurals i institucionals fa intervenir un nombre creixent de decisoris i

de col·laboradors, el nombre d’actors es multiplica i el procés es complica i s’a-

lenteix de forma natural.

Però no tots els països han conegut una obertura política tan forta, i

alguns han tingut altres prioritats. Els primers governs independents d’Ucraïna,

per exemple, estaven preocupats per afirmar la seva identitat nacional, i el

ritme de les reformes només s’ha accelerat després d’un llarg període de maras-

me econòmic.

Per tant, com es pot observar en les enquestes d’opinió, el context varia

segons el país. Com ho mostra el gràfic 1.4, el 1993, gràcies a l’alt grau d’accep-

tació de l’obertura política a la majoria dels PECO, hi havia menys sensibilitat

als efectes negatius de les reformes econòmiques que es realitzaven al mateix

temps. Així, gairebé el 70% dels enquestats en aquests països pensaven que, tot

i que momentàniament constatessin un deteriorament, el sistema econòmic

milloraria. A més a més, altres enquestes realitzades cap al final de 1995 a l’Eu-

ropa central i oriental posen de manifest que cada vegada hi ha més gent a

favor de l’economia de mercat que progressivament s’està establint.(13)

D’altra banda, una enquesta realitzada el 1994 mostra que els russos

eren molt més pessimistes sobre l’evolució política i econòmica del seu país.

Aquesta enquesta posa de manifest un desencís creixent sobre l’economia de

mercat. Però no es pot dir en quina mesura aquesta desaprovació anava dirigida

a les reformes i en quina mesura els patiments vinculats als trastorns econò-

mics eren deguts a errors en el procés d’ajustament.(14) Per tant, aquest son-
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(12) Altres obertures similars han tingut lloc en un petit nombre de països allunyats de qualsevol influència europea,
com Mongòlia o la República del Kirguizistan, on caps polítics d’una envergadura excepcional han arribat al poder i
han fet adoptar reformes decisives.
(13) Atès que el present estudi no distingeix entre els diferents PECO, no es pot aplicar a tots els països afectats.
(14) Un sondeig d’opinió realitzat al desembre de 1991 mostrava que poc més d’una quarta part de la població russa
pensava que l’home del carrer no sortiria guanyant amb la introducció de la propietat privada. Al març de 1995, eren
més de dues terceres parts. L’èxit durador de la transició exigeix la realització d’un consens social: les anàlisis sobre
diversos països posen de manifest que les societats molt poc igualitàries des del punt de vista dels béns són en general
menys estables políticament i socialment i tenen taxes d’inversió i de creixement més baixes.



deig, esmentat pel Banc Mundial (1996), ratifica la idea que una reforma

econòmica ben desenvolupada reforça el suport popular a una organització

política liberalitzada.

Gráfic 1.4

POSICIÓ DEL PÚBLIC PEL QUE FA A LES REFORMES POLÍTIQUES
I ECONÒMIQUES A L’EUROPA CENTRAL I ORIENTAL I A RÚSSIA
Percentatge dels qui estan a favor
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2. Reintegració de l’Est a la xarxa d’intercanvis
europeus

2.1. Reorientació del comerç dels PECO cap a la Unió Europea:
un èxit de la transició

L’obertura dels mercats de l’Europa de l’Oest als països de l’Est ha estat

un element clau de la política de suport a la transició de la Unió Europea. L’ex-

pansió dels intercanvis amb Europa ha estat important en la sortida de la crisi i

en la reactivació del creixement. La ràpida reorientació del comerç exterior

dels PECO cap a l’Oest ha estat un dels èxits de la transició. Els PECO han apro-

fitat ràpidament les oportunitats que els oferia un accés liberalitzat als mercats

de l’Europa de l’Oest. A partir del 1991, com ho reflecteixen els gràfics 1.5 i

1.6, el comerç amb la Unió Europea ha estat el motor del restabliment dels

intercanvis exteriors d’aquests països.

Gràfic 1.5

PES DE LA UE-15 EN LES EXPORTACIONS DE L’EUROPA CENTRAL 
I ORIENTAL DEL 1988 AL 1996
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Gàfic 1.6

PES DE LA UE-15 EN LES IMPORTACIONS DE L’EUROPA CENTRAL 
I ORIENTAL DEL 1988 AL 1996
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Font: CEPII, base de dades CHELEM.

Des del 1990, la Unió Europea ha pres mesures excepcionals per afavo-

rir els intercanvis dels països més avançats en la transició (Polònia, Hongria i la

República Txeca); els ha concedit la clàusula de nació més afavorida i ha elimi-

nat totes les restriccions quantitatives sobre les importacions procedents d’a-

quests països. Entre els anys 1991 i 1993, va signar acords d’associació (acords

europeus) amb cadascun d’aquests països. En l’àmbit comercial, aquests acords

preveien la liberalització completa dels intercanvis de productes industrials

(supressió de tots els drets duaners i de totes les restriccions quantitatives als

intercanvis) el 2002. A l’informe de la Comissió Europea «European Economy»

(1994), aquesta institució indica que els acords també preveien un ritme asimè-

tric de liberalització: s’havien d’obrir més ràpidament els mercats de la Unió

Europea (de fet, des del 1997-1998, arran de les decisions de la Cimera de

Copenhaguen) que els mercats de l’Europa de l’Est.

Importacions dels PECO
procedents de la Comunitat
Europea (en M $)

Proporció de les importacions dels
PECO procedent de la Comunitat
Europea

Importacions
totals dels
PECO (en M $)

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Milions de dòlars %
70

60

50

40

30

20

10

0

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

25,7 28,4

32,9

51,3

56,8 54,5
59,4

61,0
62,6



2.2. Reaparició dels PECO al comerç europeu

2.2.1. Els intercanvis dels països candidats ja estan molt centrats
en la Unió Europea

La ràpida reorientació dels intercanvis dels PECO cap a l’Oest s’ha fet

principalment cap a Europa. Els PECO tenen un comerç amb els països no

europeus que continua essent relativament modest i que reflecteix la feblesa

de les seves xarxes de distribució i les seves dificultats per superar els obsta-

cles a l’exportació cap a aquests mercats llunyans. Els intercanvis amb Rússia,

després de disminuir sobtadament, s’han recuperat a un ritme sostingut, i la

seva part en el comerç total dels PECO s’ha estabilitzat al voltant del 10%-12%,

és a dir, una part relativament elevada, que reflecteix complementarietats eco-

nòmiques tradicionals (importacions de primeres matèries i d’energia de l’anti-

ga URSS) i la proximitat geogràfica (particularment en el cas dels països bàl-

tics).

Actualment, la dependència comercial dels PECO respecte a la Unió

Europea és anàloga a la dels països membres. De mitjana, duen a terme el 60%

dels seus intercanvis amb la Unió Europea-15, mentre que el comerç intraco-

munitari representa, de mitjana, el 65% dels intercanvis dels països membres.

Hi ha, però, grans diferències entre els PECO pel que fa al grau de con-

centració dels intercanvis amb la Unió Europea. Els països bàltics són els menys

orientats cap a la Unió Europea, en especial Lituània i Letònia, que han mantin-

gut una forta dependència de Rússia. Els quatre països de l’Europa central que

formen part de la primera onada d’adhesió, Hongria, Polònia, la República

Txeca i Eslovènia, són els que tenen els intercanvis més orientats cap a la Unió

Europea. Arran del seu pes econòmic i de la seva orientació comercial, aquests

quatre països representen més del 80% del comerç dels deu països candidats a

la Unió Europea. La primera onada d’adhesió serà, amb escreix, la que tindrà

l’impacte comercial més important.
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Taula 1.3

PROPORCIÓ DELS INTERCANVIS AMB LA UNIÓ EUROPEA
DELS QUINZE
En percentatge del total

Països
Exportacions Importacions

1993 1996 1993 1996

Polònia 71,1 68,7 68,4 66,5

Hongria 60,1 64,3 57,7 62,1

República Txeca 57,0 59,8 53,6 60,5

Eslovàquia 30,4 42,5 29,4 38,6

Eslovènia 64,3 65,6 67,7 70,2

Bulgària 21,1 40,7 43,8 40,7

Romania 44,0 56,7 47,1 54,1

Estònia 55,9 51,0 60,5 64,5

Letònia 32,0 44,1 27,1 50,5

Lituània 38,2 33,4 50,5 42,1

Lectura: el 71% de les exportacions de Polònia es van destinar a la Unió Europea el 1993.
Font: FMI (1997), càlculs CEPII.

2.2.2. Pes relativament petit però creixent dels PECO
en els intercanvis de la Unió Europea

El 1996 els deu països de l’Europa central i oriental que actualment són

candidats a l’entrada a la Unió Europea representaven el 2,5% de les importa-

cions de la Unió Europea dels Quinze i el 3,5% de les seves exportacions. Si es

considera la Unió Europea com un espai comercial integrat i només es tenen

en compte els seus intercanvis amb tercers països (comerç extracomunitari), el

pes dels PECO és naturalment molt més gran, entre el 7% i el 8% de les impor-

tacions i de les exportacions de la Unió Europea. La importància dels països de

l’Europa central i oriental en el comerç de la Unió Europea ha crescut des del

final dels anys vuitanta, ja que el 1988 els intercanvis amb aquests països repre-

sentaven entre el 2% i el 3% dels intercanvis de la Comunitat dels Dotze (sense

comptar el comerç intracomunitari). Aquesta progressió és el resultat de tres

fenòmens:

a) La progressió dels intercanvis de la Unió Europea dels Dotze amb els

sis països de l’Europa central i balcànica (Bulgària, Hongria, Polònia, la Repúbli-
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ca Txeca, Eslovàquia i Romania) que, en certa manera, formen el primer grup

de països amb els quals la Unió Europea va concertar acords d’associació: amb

la liberalització dels intercanvis es va doblar el pes d’aquests països en el co-

merç de la Unió Europa entre els anys 1988 i 1996 (es va passar del 2,7% al

5,7% de les importacions i del 3,6% al 7,3% de les exportacions de la Unió

Europea dels Dotze).

b) L’aparició a l’Est de nous Estats independents: el 1991 apareixen

quatre nous Estats a la perifèria de la Unió Europea (Eslovènia, Letònia, Lituània

i Estònia), els quals desenvolupen els seus propis intercanvis comercials amb la

Unió Europea a partir del 1992 i firmen acords de lliure canvi i, des del 1996,

d’associació. Aquests acords contenen disposicions de liberalització comercial

anàlogues a les dels acords firmats amb els altres països. Eslovènia és, amb

escreix, el més important d’aquests nous socis, i els seus intercanvis comercials

amb la Unió Europea són equivalents als dels tres Estats bàltics junts, o també

als d’Eslovàquia o Romania.

c) L’ampliació de la Unió Europea a quinze membres: l’entrada el 1995

d’Àustria, Finlàndia i Suècia a la Unió Europea accentua l’orientació cap a l’Est

del comerç de la Comunitat Europea. Els PECO tenen, en efecte, més pes en el

comerç d’aquests tres nous membres (el 16%) que en el de la Unió Europea

dels Dotze. Això és degut, sobretot, a la intensitat dels intercanvis d’Àustria

amb l’Europa central i dels països nòrdics amb els països bàltics (principalment

amb Estònia). Així, l’ampliació de la Unió Europea a quinze membres ha re-

forçat les interdependències econòmiques entre la Unió i els PECO i ha afavorit

una integració dels països de l’Europa central i d’Estònia en la Unió.

2.2.3. Relacions bilaterals d’intensitat desigual

Pel que fa a la Unió Europea, els intercanvis amb els deu països candi-

dats també estan molt polaritzats en un petit nombre de països membres. Qua-

tre països concentren més de tres quartes parts dels intercanvis de la Unió

Europea amb els PECO: Alemanya, que concentra gairebé la meitat d’aquests

intercanvis, Itàlia, Àustria i França. Aquesta distribució és el resultat de la com-

binació de la dimensió econòmica i comercial dels països membres i de la seva

major o menor orientació cap a l’Est. El pes dominant d’Alemanya és el resultat
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tant del seu pes comercial global com de l’orientació privilegiada dels seus

intercanvis cap a l’Est. En el cas d’Àustria, el seu lloc en el comerç dels PECO

amb la Unió Europea és degut sobretot a la forta orientació dels seus intercan-

vis cap a l’Est; mentre que França, tot i la poca inclinació del seu comerç cap a

l’Est, és el quart soci comercial dels PECO.

Gràfic 1.7

DISTRIBUCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE L’EUROPA CENTRAL 
I ORIENTAL CAP A LA UNIÓ EUROPEA
En percentatge
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Font: Eurostat Comext, càlculs CGP.

L’examen de les intensitats bilaterals d’intercanvi entre els països mem-

bres de la Unió Europea i els països de l’Europa central i oriental posa de mani-

fest la importància de la proximitat geogràfica. S’observen, en efecte, els inten-

sos vincles que mantenen Alemanya i Àustria amb els països de l’Europa cen-

tral; l’Europa del sud (Grècia i Itàlia) amb els països balcànics, i l’Europa del

nord (Dinamarca, Finlàndia i Suècia) amb els països bàltics. Des d’aquest punt

de vista, sembla que França està en desavantatge per la seva posició geogràfica i

no manté relacions privilegiades amb cap dels PECO (llevat d’Eslovènia pel

que fa a exportacions).
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2.2.4. Nivell potencial del comerç UE-PECO

Per a Maurel i Cheikhbossian (1998), la ràpida reorientació geogràfica

del comerç dels PECO cap a l’Europa de l’Oest des del 1990 demostra fins a

quin punt el comerç Est-Oest havia estat restringit fins aleshores per l’existèn-

cia de barreres polítiques i sistèmiques entre les dues parts d’Europa. ¿Han

assolit ja aquests intercanvis el seu nivell «natural» o encara estan per sota del

seu nivell potencial? Aquesta pregunta ha estat explorada mitjançant models

anomenats de gravetat.(15) Els nombrosos estudis que han utilitzat aquest enfo-

cament, com els del CEPR de Wang i Winters (1991), el de Baldwin (1994) o els

de Fontagné, Freudenberg i Pajot (1998), condueixen a les següents observa-

cions sobre el nivell dels intercanvis dels PECO amb la Unió Europea i sobre

els intercanvis bilaterals:

a) Les simulacions realitzades donen com a resultat estimacions diver-

gents pel que fa al potencial d’intercanvis que cal assolir. Els primers estudis

arribaven a la conclusió que, per arribar al seu nivell normal, les exportacions

dels PECO cap a l’Europa occidental s’havien de multiplicar per dos o per tres

en relació amb el nivell de 1989. Simulacions més recents també arriben a la

conclusió que, el 1995, la majoria dels intercanvis bilaterals entre els PECO i els

països de la Unió Europea encara no havien assolit el nivell normal predit pel

model de gravetat utilitzat. Ens sembla que aquestes conclusions, que fan

referència al conjunt de la zona, estan molt influenciades per les xifres del PIB

utilitzades. En efecte, tots aquests estudis utilitzen, a l’hora de mesurar la dimen-

sió econòmica dels països, el PIB en termes de paritat de poder adquisitiu; quan

el PIB, en el cas dels PECO (i dels països en desenvolupament), és molt més ele-

vat que el PIB valorat al tipus de canvi corrent, augmentant el comerç poten-

cial. Altres simulacions fetes per Brenton i Gros, basades en el total dels PIB

dels PECO a tipus de canvi corrent, conclouen que, des del 1992, els intercan-

vis entre la Unió Europea i els PECO han superat el nivell normal predit pels
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pot deduir, ceteris paribus, el marge esperat d’increment dels intercanvis.



models de gravetat. De llavors ençà, l’augment dels intercanvis depèn del crei-

xement econòmic d’uns i altres.

b) Totes aquestes anàlisis corroboren la importància de la proximitat

geogràfica en els intercanvis d’un país, sobretot quan normalment la proximitat

comporta vincles històrics i culturals. No obstant això, els factors utilitzats en

els models de gravetat no són suficients a l’hora de reflectir la intensitat dels

intercanvis bilaterals. En efecte, diversos autors, com Festoc (1997), Piazolo

(1997) o Schumacher (1995), indiquen que els intercanvis d’Alemanya, Àustria i

Itàlia amb els PECO superen, en moltes ocasions, el seu nivell normal. En canvi,

com han posat en evidència Adam i Boillot (1995), els intercanvis de França

amb aquests països estan per sota del seu potencial.

3. Economies complementàries i rivals en un espai
econòmic ampliat

3.1. Avantatges comparatius dels PECO

3.1.1. Una situació específica

La integració econòmica Est-Oest, com ho reflecteix la taula 1.4, aug-

menta de manera considerable l’heterogeneïtat del continent europeu, en ter-

mes de nivell de salaris i de productivitat, i crea al seu si les condicions d’una

divisió del treball del tipus Nord-Sud.

No obstant això, les dotacions en factors dels països en transició no són

les dels països del Tercer Món; el potencial de convergència d’aquests països és

relativament alt i capaç de modificar ràpidament la seva inserció en la divisió

internacional del treball a Europa. En efecte, com ho mostra la taula 1.5, tot i

que aquestes economies tenen nivells salarials considerablement inferiors als

dels països de la Unió Europea i comparables als d’un país en desenvolupament

com Mèxic, molt més baixos que els dels Nous Països Industrialitzats (NPI) d’À-

sia, han heretat unes capacitats industrials importants del període comunista,

amb un estoc considerable de capital físic i humà. És una herència profunda-

ment desequilibrada, en la qual coexisteixen flagrants insuficiències (tècni-
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Taula 1.4

COSTOS LABORALS ALS PECO EL 1993
En marcs alemanys

Països Cost d’una hora Del qual:

de treball Salari net Càrregues socials

Hongria 4,54 2,27 2,27

Polònia 3,45 1,89 1,57

República Txeca 3,01 1,80 1,21

Eslovàquia 2,70 1,59 1,11

Bulgària 1,68 0,96 0,72

Romania 1,34 0,84 0,50

Alemanya de l’Oest 42,672 23,442 19,222

Font: Càlculs IW Köln a partir de dades nacionals, C. Schroeder.

ques de comercialització, infraestructures de comunicació) i excessos de capa-

citats, la qual cosa du a una feble eficàcia de conjunt. En aquestes condicions,

qualsevol millora puntual que suprimeixi un nus d’escanyament pot tenir unes

externalitats positives molt fortes. Així mateix, per a Halpern (1995), el bon

nivell d’educació que preval a l’Est és evidenciat pels diferents indicadors de

capital humà (difusió de l’ensenyament, despeses d’R+D, patents), que situen

els PECO darrere els països més industrialitzats, però no gaire lluny dels països

de l’Europa del Sud, i per davant dels països en vies de desenvolupament de

rendes intermèdies. L’avantatge comparatiu dels PECO, si més no dels més

avançats, podria no ser la mà d’obra barata, sinó, segons Faini i Portes (1995), la

mà d’obra qualificada a bon preu, a condició que es pugui explotar aquest

potencial i reconvertir les qualificacions obsoletes. Així, doncs, cal extreure

amb precaució les conclusions d’una anàlisi dels avantatges comparatius d’a-

quests països en un moment donat. Les anàlisis presentades tot seguit insistei-

xen en el fet que la posició dels PECO a la DIT (Divisió Internacional del Tre-

ball), tal com es presenta al principi o cap a la meitat dels anys noranta, podria

ser força transitòria.
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Taula 1.5

CAPITAL HUMÀ A L’EUROPA CENTRAL I ORIENTAL
Taxa d’escolarització (a) Despeses en educació Ocupació en R+D

Primària i Superior En percentatge En percentatge de
secundària del PIB l’ocupació total

UMI(1) 87,6 22,3 2,3 0,288 (b)

UE-Sud 94,3 22,6 3,5 0,154

AELC 92,8 25,2 5,5 0,705

UE-Nord 94,9 26,3 5,2 0,687

Europa de l’Oest 93,9 25,8 5,4 0,689

Europa de l’Est 89,6 18,5 4,6 0,932

Europa de l’Est/URSS 96,3 20,1 5,7 1,060

Notes: (a) mitjanes no ponderades, (b) Mèxic exclòs.
(1) Països de renda elevada.
Font: CEPR (1990).

3.1.2. Dotacions en factors i avantatges comparatius revelats
de l’Europa central i oriental

Ens situem primer en el marc de la teoria tradicional del comerç inter-

nacional per destacar els avantatges comparatius dels PECO, que s’expliquen

per les seves dotacions en factors de producció. Segons la teoria de Hecksher-

Ohlin, un país tendeix a exportar els productes que incorporen una proporció

relativament forta del factor de producció del qual disposa en abundància i, per

tant, el preu dels quals és relativament baix. Les grans disparitats de nivells de

renda entre l’Est i l’Oest d’Europa suggereixen que les dues regions tenen dota-

cions de factors molt diferents i que es pot esperar que aquestes dotacions es

reflecteixin en les estructures d’intercanvis. Els nombrosos estudis de les espe-

cialitzacions dels PECO en funció del contingut en factors dels béns intercan-

viats amb la Unió Europea, i en especial els de Gacs i Wincklers (1994), Landes-

mann (1995) i (1996), Neven (1995) i Wolfmayr-Schnitzer (1996), utilitzen uns

indicadors i unes classificacions sectorials diferents, però arriben a conclusions

molt similars. Els PECO estan especialitzats:

• en indústries amb forta intensitat de mà d’obra, la qual cosa s’explica

pel nivell relativament baix dels salaris (confecció); i
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• en sectors amb forta intensitat de primeres matèries i d’energia

(indústries de la fusta i del moble, química pesant, metal·lúrgia), fet que, més

que les dotacions d’aquests països en recursos naturals, reflecteix la seva he-

rència del període comunista, durant el qual el preu d’aquests productes es

mantenia artificialment baix per afavorir les indústries pesants. Així, s’observa

que aquesta especialització tendeix a disminuir amb la supressió de les subven-

cions de preus i amb l’apropament dels preus als nivells normals.

D’altra banda, els intercanvis dels PECO reflecteixen un desavantatge

comparatiu en:

• indústries amb forta intensitat de capital i tecnologia (R+D) (maquinà-

ria i equip); i

• indústries amb forta intensitat de treball qualificat o, reprenent altres

classificacions, en indústries amb forta intensitat de capital humà.

3.1.3. Punts forts i febles sectorials dels PECO

Analitzats a nivell sectorial, els punts forts en els intercanvis dels PECO

amb la Unió Europea el 1996 se situen, d’una banda, al sector de la confecció i,

de l’altra, al sector metal·lúrgic. Els països bàltics es caracteritzaven per la inten-

sa especialització en els sectors de la fusta i de l’energia (importada de Rússia).

Els punts febles més importants dels PECO se situen al sector de maquinària i

equip i en productes tèxtils intermedis. Aquestes especialitzacions s’adequaven

força al seu nivell relatiu de desenvolupament econòmic, i no sembla que la

situació hagi canviat radicalment al llarg dels primers anys de transició.

Aquestes complementarietats intersectorials estan acompanyades d’una

forta concentració de les exportacions i de les importacions dels PECO en un

petit nombre de sectors. En particular, una important proporció de les seves

exportacions està formada per productes de sectors «sensibles» de la indústria

europea, és a dir, de sectors en dificultats que són objecte de mesures de pro-

tecció enfront de la competència exterior. Aquest és el cas de les indústries de

la confecció i de la siderúrgia. En aquests sectors, els acords d’associació només

preveien una liberalització gradual de l’accés al mercat europeu, per por a la

competència de l’Europa de l’Est. No obstant això, en confecció, les exporta-

57L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



cions dels PECO han avançat, tot i les restriccions quantitatives, gràcies a les

operacions de subcontractació que han desenvolupat les empreses alemanyes.

Per tant, les restriccions han estat esquivades a iniciativa dels productors de

l’Europa de l’Oest.

No obstant això, segons Brenton (1998), des del 1992 els productes sen-

sibles, tot i que encara són una part important de les exportacions dels PECO

cap a la Unió Europea, han tendit a perdre pes. La dinàmica dels intercanvis

comercials en els últims anys, estudiats per Lemoine (1994) i per Lemoine i

Freudenberg (1994), evidencia una diversificació de les exportacions manufac-

tureres en benefici de les indústries mecàniques, electromecàniques i de l’au-

tomòbil.
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Taula 1.6

AVANTATGES COMPARATIUS SECTORIALS DELS PECO EN RELACIÓ 
AMB LA UNIÓ EUROPEA

Hongria Polònia Romania Eslovènia

Roba ++ +++ +++++ +++

Metal·lúrgia + + ++ +

Fusta + +

Coc i petroli refinat

Mobles i productes
manufacturats + + +

Minerals no metàl·lics

Articles metàl·lics

Ràdio, TV, aparells
de telecomunicacions

Alimentació, begudes + –

Química –– – ––

Vehicles a motor ++ –

Tèxtils – – –– –

Maquinària i equip –– –– ––

Nota: (+) Indica una contribució positiva al saldo comercial, (–) una contribució negativa. Cada (+) o (–) representa 10
punts de l’indicador de contribució al saldo comercial.
Font: F. Lemoine i M. Freudenberg (1998b).



Gràfic 1.8

EVOLUCIÓ DE L’AMPLITUD DE LES ESPECIALITZACIONS 
DELS PECO (*)
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A més a més, en general, l’amplitud de les especialitzacions dels PECO

tendeix a ser menys marcada, la qual cosa significa que les complementarietats

intersectorials disminueixen en benefici dels intercanvis intraindustrials. Així,

els costos i els beneficis derivats de la intensificació de la competència es

repartiran entre els sectors de manera menys desigual.

3.1.4. Diferenciació creixent de les economies de l’Europa de l’Est

De fet, aquestes estructures d’intercanvis i la seva evolució amaguen

situacions molt diverses i, sobretot, un contrast entre, d’una banda, l’Europa

central (Hongria, Polònia, la República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia) i, d’altra

banda, els països balcànics (Romania, Bulgària) i bàltics. En efecte, l’estructura

d’intercanvis dels països de l’Europa central ha iniciat un moviment de con-

vergència amb la dels països de la Unió Europea. Això forma part del procés

de recuperació al qual estan abocats aquests països, mentre que el retard dels

països balcànics ha tendit a accentuar-se. Aquesta divergència en l’evolució

comporta una heterogeneïtat creixent en la posició dels diferents PECO en la

divisió internacional del treball a Europa.

Ja des de l’inici dels anys noranta, els països més industrialitzats de l’Eu-

ropa central (la República Txeca i Hongria) tenen unes estructures d’especialit-

zació menys allunyades de les de la Unió Europea que els països de l’Europa

oriental. Segons Dobrinski (1995), aquesta diferència s’ha reduït en el cas de

l’Europa central i tendeix a ampliar-se en el cas dels altres països.

Les anàlisis en termes d’intensitat factorial dels productes intercanviats

entre l’Est i l’Oest mostren que les especialitzacions dels països de l’Europa cen-

tral en indústries intensives en mà d’obra i en recursos naturals tendeixen a

reduir-se i que el seu desavantatge comparatiu en indústries amb fort contingut

de capital humà també es redueix lentament. Tres països de l’Europa central

encapçalen aquest procés: Hongria, Eslovènia i la República Txeca. Polònia se

situa freqüentment en una posició intermèdia entre els països que estan reduint

ràpidament les diferències i els que tenen un retard cada vegada més important.
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Per tant, la diferència entre les economies de l’Europa central i la Unió

Europea tendeix a disminuir a poc a poc mentre s’amplia entre els països de

l’Europa central i els països balcànics. Aquestes evolucions divergents suggerei-

xen una bifurcació en la trajectòria dels països candidats: alguns estan abocats

al procés de convergència en l’àmbit econòmic i comercial i altres han caigut

al parany d’un retard creixent. Aquesta bifurcació es manifesta tant en els resul-

tats macroeconòmics (creixement i estabilització) com en les pautes comer-

cials.

3.1.5. Similituds i diferències amb l’Europa del Sud

Landesmann (1995), Lemoine (1995), Neven (1995) i Guerrieri (1998)

mostren que, efectivament, els països del nord d’Europa no tenen exactament

els mateixos avantatges comparatius en relació amb els PECO que els països

del Sud. En indústries amb fort contingut de capital humà, l’Europa del Nord i

l’Europa del sud comparteixen el mateix avantatge comparatiu en relació amb

els PECO. El Nord i el Sud també comparteixen un desavantatge comparatiu

molt clar en relació amb els PECO en indústries que combinen importants

intensitats de treball i capital. Aquesta especialització constitueix l’originalitat

dels PECO, derivada de les estratègies d’industrialització anteriors, centrades en

la indústria pesant. L’Europa del Nord també té un clar desavantatge compara-

tiu en relació amb l’Est en les indústries de mà d’obra, però aquest no és el cas

dels països del Sud que encara no han desenvolupat amb els PECO les comple-

mentarietats corresponents a dotacions factorials diferents.

Per tant, es pot concloure que els PECO s’haurien d’especialitzar en

indústries amb forta intensitat tant de capital com de treball, és a dir, en allò en

què tenen avantatges enfront del conjunt europeu. Es tracta de produccions

com: automòbils, cristall, acer, metal·lúrgia, matèries plàstiques, cautxú, tèxtils i

indústries de la fusta. També poden desenvolupar exportacions de produccions

intensives en treball –materials de construcció, confecció, mobles, cuir, maqui-

nària agrícola– cap als països del Nord, però, en aquest àmbit, estaran compe-

tint amb els països del sud de la Unió Europea.
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3.2. Naturalesa de la competència

3.2.1. Increment dels intercanvis intraindustrials en el comerç UE-PECO

La teoria econòmica suggereix que l’expansió dels intercanvis entre

països que tenen nivells de desenvolupament econòmic molt diferents està

associada a una accentuació de les seves especialitzacions sectorials. En canvi,

el motor del comerç entre països que tenen nivells de desenvolupament

econòmic anàlegs són els intercanvis intraindustrials (exportació i importació

simultànies al si d’una mateixa indústria). Generalment, es creu que els costos

d’ajustament que imposa l’expansió del comerç interindustrial són més elevats

que en el cas del comerç intraindustrial: en el cas dels intercanvis interindus-

trials, en efecte, el reforç d’especialització implica la concentració de les activi-

tats econòmiques en un petit nombre de sectors i l’abandonament d’activitats

en què el país té desavantatges. Això representa una reassignació intersectorial

dels factors de producció, la qual cosa té conseqüències sobre la distribució de

la renda entre sectors.

El 1996 el comerç entre els PECO i la Unió Europea encara estava

dominat pels intercanvis intersectorials, la qual cosa testimonia la importància

de les complementarietats intersectorials en la determinació del comerç. El

comerç interindustrial representava el 70% del total dels intercanvis dels PECO

amb la Unió Europea, mentre que només representava menys del 40% dels

intercanvis intracomunitaris. No obstant això, l’increment dels intercanvis

intraindustrials entre l’Est i l’Oest d’Europa és relativament ràpid. Això sugge-

reix que el procés de reintegració té altres determinants a més dels avantatges

comparatius i que el comerç entre les dues parts d’Europa no genera una con-

centració de certs sectors a un lloc i a l’altre. Aquest fenomen ha estat àmplia-

ment documentat: la literatura destaca un creixement força general d’aquest

tipus d’intercanvis, però, sobretot, diferències molt importants en el pes que

ocupa segons els diferents països candidats. De fet, segons Hoekman i Djankov

(1996), els països de l’Europa central (la República Txeca, Hongria, Eslovènia)

tenen un nivell d’intercanvis intraindustrials amb la Unió Europea clarament

superior al del conjunt dels PECO i superior o similar al de certs països de la

Unió Europea. Així, el comerç intraindustrial representa gairebé la meitat del

comerç de la República Txeca amb la Unió Europea, una tercera part del
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d’Hongria i Eslovènia i una quarta part del de Polònia i Eslovàquia. De fet, entre

els països no membres de la Unió Europea, els cinc països de l’Europa central

són els que tenen més intercanvis intraindustrials amb la Unió Europea. A l’al-

tre extrem, pràcticament tots els intercanvis dels països bàltics amb la Unió

Europea són interindustrials. Per tant, els països que formen part de la primera

onada d’adhesió són els que tenen la major proporció d’intercanvis intraindus-

trials, és a dir, els països la integració dels quals hauria d’ocasionar costos d’ajus-

tament més limitats, ja que la competència es manifestarà cada vegada més a

l’interior de les indústries.

3.2.2. Intercanvis de productes de diferent qualitat

Dins el comerç intraindustrial, però, és necessari distingir entre l’inter-

canvi de productes diferenciats i l’intercanvi de productes similars. L’intercanvi

de productes diferenciats, o comerç intraindustrial amb diferenciació vertical,

correspon a l’intercanvi de productes pertanyents a la mateixa nomenclatura

però de diferent qualitat. L’intercanvi de productes similars, o comerç amb dife-

renciació horitzontal, correspon a l’intercanvi de productes de qualitat similar i

respon a una demanda de varietat. El comerç intraindustrial amb diferenciació

horitzontal neix de noves teories del comerç internacional: per explicar l’inter-

canvi de productes similars, que no és competència de la teoria d’avantatges

comparatius, les noves teories afirmen el paper de la preferència per la diversi-

tat i el de les economies d’escala. En canvi, el comerç intraindustrial amb dife-

renciació vertical no és incompatible amb la teoria clàssica: els països més rics,

que tenen un estoc de capital important, exporten els productes d’alta qualitat,

i els països pobres, els productes de baixa qualitat. Hi ha, en efecte, una correla-

ció entre la importància del comerç amb diferenciació horitzontal i el nivell de

desenvolupament econòmic dels socis. Ara bé, els productes de diferent quali-

tat no tenen la mateixa funció de producció ni el mateix contingut de factors.

Així, els costos d’ajustament, dins les indústries, podrien tenir efectes anàlegs

als observats entre indústries en el marc del comerç interindustrial. Les anàlisis

dutes a terme sobre la naturalesa del comerç entre l’Est i l’Oest d’Europa, ja

sigui per Wolfmayr-Schnitzer (1996), Fontagné, Freudenberg i Péridy (1997),

Freudenberg i Lemoine (1998a) i (1998b) o Fontagné, Freudenberg, Gordo,

Martin i Péridy (1997), arriben a conclusions similars, tot i que hi ha diferències
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en els resultats obtinguts a causa de les metodologies utilitzades, del període i

dels fluxos d’intercanvi observats.

• Entre els PECO i la Unió Europea, la major part del comerç intrasecto-

rial és de productes de diferent qualitat (comerç amb diferenciació vertical) i la

part dels intercanvis de productes similars és marginal (comerç amb diferencia-

ció horitzontal).

• Hi ha diferències molt importants entre els PECO: el comerç intrain-

dustrial amb diferenciació horitzontal és insignificant per a la majoria dels paï-

sos, però ho és menys per a la República Txeca, Hongria i Eslovènia (del 5% al

10% del seu comerç amb la Unió Europea).

El gràfic 1.9 resumeix la naturalesa dels intercanvis entre la Unió Europea i

els PECO i els situa en el context dels intercanvis intracomunitaris dels països mem-

bres.Mostra que la naturalesa dels intercanvis de la República Txeca és semblant a la

d’Àustria i Itàlia;que la d’Hongria (i,en menor mesura,la d’Eslovènia) és comparable a

la de Dinamarca o Suècia,i que la de Bulgària i Romania difereix poc de la de Grècia.

Gràfic 1.9

NATURALESA DEL COMERÇ AMB LA UNIÓ EUROPEA, 1996
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3.2.3. Lent increment de la gamma de les exportacions de l’Europa central

Finalment, els intercanvis entre els PECO i la Unió Europea es poden

caracteritzar per la posició que ocupen els PECO en l’escala de qualitat dels

productes intercanviats en comparació amb la posició que ocupen altres paï-

sos. Tots els estudis consideren el valor unitari del producte intercanviat com

una aproximació de la seva qualitat. També en aquest cas, els estudis arriben a

conclusions similars.

Així, l’estudi de Landesmann i Burgstaller (1996) mostra que:

• Hi ha grans diferències de preus entre els exportadors de l’Europa

central i oriental i els seus presumptes competidors tant de l’interior com de

l’exterior de la Unió Europea. El nivell de preu/qualitat dels productes expor-

tats pels PECO és clarament més baix que el dels països del sud d’Europa i que

el dels NPI de primera generació. En general, les categories de gamma baixa

estan sobrerepresentades en les exportacions dels PECO, mentre que els pro-

ductes de gamma alta estan infrarepresentats.

• En el període 1988-1994, es va registrar un extraordinari procés d’in-

crement de la gamma de les exportacions dels països de l’Europa central (la

República Txeca, Hongria i Eslovènia). Als sectors en què les diferències eren

més importants, les indústries mecàniques i elèctriques, que són intensives en

capital, les exportacions van disminuir considerablement entre els anys 1988 i

1994. Però la bifurcació Europa central / Balcans tendeix a accentuar-se.

• La reducció de la diferència no està vinculada als moviments d’apre-

ciació del tipus de canvi (i als seus efectes sobre els preus), sinó que està asso-

ciada, en nombrosos subsectors de la indústria mecànica, a una millora de la

quota de mercat de l’exportador de l’Europa central.

L’anàlisi de Freudenberg i Lemoine (1998b), que distingeix tres categories

de qualitat/preu (gamma alta, gamma mitjana i gamma baixa), analitza el període

recent 1993-1996. Els productes de «gamma baixa» eren la categoria més important

d’exportació per a tots els PECO. Hi havia, però, grans diferències entre països: la

proporció d’aquesta categoria anava del 42% en el cas de les exportacions d’Eslovè-

nia al 70% de les de Romania. Simètricament, la categoria de gamma alta representa-

va fins al 31% de les exportacions eslovenes, però només el 7% de les letones. Per

tant,hi havia una gran dispersió d’estructures de producció al si dels PECO.

65L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



66 ■ ELS DEU PAÏSOS CANDIDATS DE L’EUROPA CENTRAL I ORIENTAL

De gamma alta

Alemanya

Portugal

GB

Espanya

Finlàndia

Grècia

Itàlia

Irlanda

França
Països Baixos

Romania

Estònia
Eslovàquia

Suècia

Lituània

BulgàriaPolònia

Eslovènia

Rep.Txeca

Dinamarca

Letònia

Hongria

Àustria

Bèlgica-Luxemburg

De gamma baixa De gamma mitjana

Font: Freudenberg i Lemoine (1998b).

La distribució de les importacions per gammes, en canvi, posava de

manifest una relativa similitud d’estructures de demanda dins la regió. L’estruc-

tura de consum estava molt menys dispersa que l’estructura de producció.

Els PECO tenien un avantatge comparatiu en les categories de gamma

baixa i, a vegades, de gamma mitjana i un desavantatge comparatiu en els pro-

ductes de gamma alta. No obstant això, les posicions van evolucionar entre els

anys 1993 i 1996. Els països de l’Europa central van millorar la seva posició en

el comerç de productes de gamma alta (el seu desavantatge comparatiu va dis-

minuir) i van reduir la seva especialització en els productes de gamma baixa (el

seu avantatge comparatiu va disminuir). Hi havia, doncs, una relativa convergèn-

cia de les estructures d’intercanvi dels països de l’Europa central amb les de la

Unió Europea. Per tant, sembla que l’escenari d’una integració d’aquests països

a la Unió Europea basada en una especialització «residual» en els productes de

baix preu, amb les conseqüències que això tindria sobre la seva capacitat de

convergència, ja no té fonament.

Gràfic 1.10

EXPORTACIONS PER GAMMES CAP A LA UNIÓ EUROPEA, 1996



Finalment, un estudi molt detallat indústria per indústria de la qualitat

confirma l’existència d’una divisió qualitativa del treball entre l’Est i l’Oest i

que, a les indústries en què els PECO tenen els seus excedents estructurals més

importants, aquests excedents es realitzen en els productes de gamma baixa o

mitjana. No obstant això, hi ha excepcions: els responsables dels avantatges

comparatius que Hongria ha adquirit al sector de l’automòbil són els productes

de gamma alta; a aquests tipus de productes són deguts, així mateix, els exce-

dents de Polònia i d’Eslovènia en confecció.

4. Integració de l’Europa de l’Est en les xarxes
de producció i d’intercanvi de les empreses
occidentals

En obrir-se a l’exterior, les economies de l’Europa central i oriental

s’han vist compromeses amb el fenomen de la mundialització, que engloba no

solament l’acceleració dels intercanvis internacionals, sinó també la intensifica-

ció dels fluxos directes d’inversió a l’estranger, del comerç intraempreses i de

les múltiples formes de cooperació industrial entre empreses. Les transaccions

entre empreses més o menys associades, per l’estructura del capital o pels con-

tractes de producció, representen una part important del comerç internacio-

nal. Aquestes noves formes d’internacionalització juguen un paper determinant

en la reestructuració de les indústries de l’Europa de l’Est i expliquen una bona

part de les dinàmiques dels intercanvis analitzades anteriorment. Des d’aquest

punt de vista, segons Kurz i Wittke (1998), «la integració dels PECO ha de ser

considerada com un element de la profunda reorganització de la manera de

producció occidental. La transformació dels PECO ha tingut lloc en el moment

en què s’operava una dràstica reestructuració de la indústria europea (en particular

l’alemanya). A la primeria dels anys noranta, les indústries manufactureres ale-

manyes van haver de reestructurar la seva organització interna i les seves xar-

xes internacionals de producció, és a dir, van haver de reorganitzar les seves

capacitats de producció a escala mundial. Com altres regions del món (Amèrica

del Sud i els Estats Units), l’Europa de l’Est s’ha beneficiat d’aquesta reorienta-

ció geogràfica de les xarxes de proveïdors i de les reestructuracions realitzades

al cor de les empreses de producció. Així, la integració de les capacitats indus-
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trials dels PECO està ancorada en la reorganització a l’Oest... Es genera un

doble procés de transformació a l’Est i d’ajustament a l’Oest».

Tot seguit, s’identifiquen dues modalitats de relacions industrials entre

empreses de l’Est i de l’Oest que contribueixen a aquest procés: les operacions

de subcontractació, que generen un comerç de perfeccionament passiu, i les

inversions directes estrangeres.

4.1. Deslocalització cap a l’Est de les indústries de mà d’obra:
la subcontractació

4.1.1. Dues indústries afectades: confecció i material elèctric

Les empreses de l’Est i de l’Oest d’Europa havien desenvolupat les

operacions de subcontractació molt abans de la caiguda del mur de Berlín,

però es van ampliar molt durant els primers anys de la transició: el 1992 asse-

guraven gairebé una cinquena part de les exportacions dels PECO cap a la

Unió Europea, enfront de l’11% del 1989. Aquestes operacions han estat un

dels motors de l’expansió inicial de les exportacions de l’Europa de l’Est de

productes manufacturats en tres sectors: roba, cuir i sabates i material elèc-

tric. Des del 1992, la seva importància ha disminuït, però les operacions de

perfeccionament passiu dominen els intercanvis intereuropeus a la cadena

del valor afegit tèxtil, ja que més del 70% de les exportacions de roba dels

PECO cap a la Unió Europea són el resultat d’operacions de comerç de per-

feccionament passiu (CPP) (vegeu el requadre). Segons Messerlin (1993) i la

Comissió Econòmica per a Europa de l’ONU, CEE/ONU (1995), el règim dua-

ner aplicable a aquestes operacions (drets de duana i contingents) és, en efec-

te, més favorable que el que s’aplica al comerç normal de productes tèxtils. El

CPP té un paper menys important, però significatiu, en les exportacions de

l’Europa de l’Est de cuir i sabates i de material elèctric. Del 1989 al 1992, el

CPP va tenir un paper decisiu en l’intens creixement de les exportacions de

l’Europa de l’Est de material elèctric, que, de llavors ençà, s’han independitzat

del CPP. En aquests tres sectors, les empreses europees han seguit una políti-
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ca de deslocalització cap a l’Est de la seva producció que ha condicionat el

progrés de les vendes d’Europa de l’Est al mercat comunitari.

Taula 1.7

EL COMERÇ DE PERFECCIONAMENT PASSIU
EN EL COMERÇ UE-PECO

Principals
Importacions després de perfeccionament passiu Importacions

sectores
en percentatge de les importacions de la UE TPP per sectors

de CPP

(percentatge)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990- 1990-
1995 1995

Total 10,9 11,4 13,0 16,8 19,2 16,9 15,9 13,3 15,7 100,00

Total productes
manufacturats 15,0 16,3 17,4 21,3 22,5 19,4 17,9 14,6 18,2 99,83

Roba 62,9 66,7 69,5 85,1 80,6 70,0 73,9 71,8 74,5 66,48

Cuir i sabates 36,1 42,8 43,8 44,3 41,5 31,8 28,7 19,0 31,8 8,16

Màquines
elèctriques 20,1 19,7 16,0 29,3 40,3 20,7 15,8 13,1 19,3 8,08

Tèxtils 0,7 1,3 4,7 6,6 7,5 8,5 10,8 11,5 9,0 1,34

Maquinària 8,1 8,9 8,0 15,2 12,8 6,1 6,1 4,8 7,5 4,00

Productes
alimentaris 0,3 3,0 5,6 3,9 6,5 7,7 7,8 5,7 6,2 1,09

Material de
transport 19,2 22,0 19,6 10,4 11,5 3,9 4,3 2,3 5,7 2,47

Materials de
construcció 0,1 0,3 0,5 1,6 3,6 2,5 4,0 1,9 2,6 0,21

Fonts: Eurostat Comext, càlculs CEPII.

Subcontractació internacional i comerç de perfeccionament passiu

La subcontractació és l’activitat que consisteix a fabricar o a donar

forma a un producte o, normalment, als seus components, anomenats «peces»,

per compte exclusivament de l’ordenant i d’acord amb les especificacions tècni-

ques i les modalitats de recepció que l’ordenant determina, en última instància,

en funció del producte industrial que busca (CENAST, guia contractual de la

subcontractació). La subcontractació internacional és un cas particular de sub-

contractació en què el subcontractat i l’ordenant no són residents del mateix

país. La subcontractació es distingeix del comerç tradicional perquè la transac-
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ció no fa referència al producte sinó a una operació tècnica. Es poden distingir

dues formes de subcontractació: en una, l’operació de proveïment es deixa en

mans del subcontractat (subcontractació de producció) i, en l’altra, és l’orde-

nant qui assegura el proveïment (subcontractació d’elaboració). En el segon cas,

es generen, per tant, dos fluxos internacionals: l’exportació per l’ordenant de

productes destinats a ser transformats al país subcontractat i la seva reimporta-

ció un cop transformats.

Aquesta segona forma de subcontractació internacional pot ser identifi-

cada en les estadístiques comercials de la Unió Europea amb els tercers països.

En efecte, correspon a un règim duaner específic, el que s’aplica al comerç de

perfeccionament passiu. El règim de perfeccionament passiu s’aplica quan una

empresa comunitària exporta béns que, un cop transformats, són destinats a

ser reimportats a la Unió Europea. L’objectiu del règim és el de no gravar les

mercaderies comunitàries contingudes en les importacions realitzades per un

país membre. Només se sotmet al dret de duana el valor afegit a l’estranger. A

més a més, al sector tèxtil, la Unió Europea ha establert, en el marc de contin-

gents especials, preferències aranzelàries per a les importacions provinents del

tràfic de perfeccionament. Dues condicions per beneficiar-se’n: els béns subminis-

trats per a la transformació han de ser d’origen comunitari i el total de CPP no

ha de superar el 50% de la producció de l’ordenant europeu.(16)

4.1.2. L’expansió de la subcontractació testimonia l’ampliació cap a l’Est
de l’espai econòmic europeu i els seus efectes sobre la reorganització
de les produccions industrials europees

Les empreses de la Unió Europea han desenvolupat les operacions de

subcontractació amb l’Est sota la pressió de la competència internacional, que

va intensificar les dificultats a les indústries de mà d’obra al començament dels

anys noranta. Això és particularment cert al sector tèxtil, amb la firma el 1995

de l’acord de Marràqueix, que preveu la supressió de totes les barreres aran-

zelàries i no aranzelàries a la importació per part de la Unió Europea (el 2005).

L’obertura de les economies de l’Europa de l’Est oferia a les empreses europees
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la possibilitat de beneficiar-se de costos salarials molt baixos i dels avantatges

de la proximitat geogràfica transferint-hi les seves capacitats de producció. Che-

vallier, Lemoine i Naymann (1998) destaquen que aquestes transferències han

permès a certes indústries de la Unió Europea resistir la competència de com-

petidors asiàtics de salaris baixos. En efecte, el creixement de la quota de mer-

cat dels PECO al sector de la roba coincideix amb una reculada de la quota de

mercat dels proveïdors asiàtics. En les estratègies de deslocalització de les

empreses europees, la proximitat geogràfica dóna un clar avantatge als PECO

en relació amb els competidors llunyans, redueix els costos de transport i facili-

ta els contactes entre ordenants i subcontractats. La subcontractació aporta un

benefici de flexibilitat a l’empresa de l’Europa de l’Oest i li permet adaptar-se a

les fluctuacions de la demanda; no implica ni compromís a llarg termini ni

inversions importants, la qual cosa ha permès a les PIME europees embarcar-se

en operacions d’aquest tipus. La subcontractació permet, sobretot, que l’empre-

sa de l’Europa de l’Oest s’especialitzi en allò en què té un avantatge compara-

tiu, les operacions de concepció i de comercialització. Com ho subratlla un

estudi alemany d’Spinanger i Piatti (1994): «La internacionalització de la

indústria del tèxtil-confecció ha permès la supervivència de la majoria de

les empreses d’aquest sector i ha anat acompanyada, durant els últims anys,

d’una millora de la qualitat que ha permès als productes alemanys compe-

tir amb els productes italians d’alta qualitat als principals mercats».

Pel que fa a l’Europa de l’Est, la subcontractació també aporta una via

de supervivència a unes indústries enfrontades a dificultats considerables d’a-

justament estructural arran de la caiguda de la demanda interna i de l’enfonsa-

ment dels antics mercats de l’Est. La subcontractació afavoreix l’aparició de

petites empreses que en viuen; també permet a les empreses existents adquirir

un bagatge i un know how tècnic que més tard pot permetre l’alliberament

d’aquesta situació i pot servir per atreure inversors estrangers, com és el cas, en

els últims anys, del sector del material elèctric. En efecte, la subcontractació pot

ser un substitut de les inversions directes en certs casos, però, en altres, és una

etapa prèvia. A més a més, el règim preferencial que aplica la Unió Europea a

les importacions provinents del comerç de perfeccionament passiu (exemp-

cions aranzelàries, quotes més àmplies, gestió simplificada) afavoreix el tràfic

de perfeccionament passiu, en detriment del comerç directe. Això també pot

tenir efectes negatius, ja que el CPP imposa a les empreses d’Europa de l’Est
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l’adquisició dels productes intermedis en empreses de la Unió Europea, la qual

cosa pot conduir a la ruptura de vincles de subministrament locals i a la desor-

ganització de les cadenes de valor nacionals de producció. A més a més, Grazia-

ni (1997) mostra que, en el cas de les indústries del tèxtil i de la roba, el co-

merç de perfeccionament passiu fa que les empreses d’Europa de l’Est siguin

molt vulnerables als canvis d’estratègia de l’ordenant. Segons la Comissió Eco-

nòmica per a Europa de l’ONU, CEE/ONU (1995), la seva importància s’hauria

de reduir a partir del 1998-1999, quan els règims de la Unió Europea d’importa-

ció de tèxtils provinents dels PECO estiguin totalment liberalitzats.

4.1.3. Desplaçament de la subcontractació cada vegada més
cap a l’Est

En la mesura que el baix nivell dels costos salarials a l’Est és un determi-

nant essencial de les deslocalitzacions, l’augment dels salaris reals als països de

l’Europa central aquests últims anys n’ha reduït una mica l’atractiu. En aquest

sentit, Kurz i Wittke observen un desplaçament de les activitats de subcontrac-

tació tèxtil cap als països balcànics i cap als països de l’antiga URSS (Ucraïna),

on els salaris són molt més baixos. Es pot considerar que el baix nivell dels sala-

ris és un avantatge comparatiu transitori per als països de l’Europa central i que

el CPP perdrà importància a més o menys llarg termini. Aquests països haurien

de reduir la seva especialització en les indústries de mà d’obra i desenvolupar

indústries amb més intensitat de capital, de mà d’obra qualificada, una estratè-

gia que representa unes inversions massives de capital. En un escenari d’aquest

tipus, els països balcànics d’Europa tindrien més espai per desenvolupar les

seves especialitzacions en indústries de mà d’obra.

4.1.4. Subcontractació a l’Est, una qüestió alemanya

El desenvolupament de la subcontractació amb l’Est ha estat, sobretot,

una tasca dels industrials alemanys. La preponderància de les empreses alema-

nyes en el CPP és encara més intensa que en el conjunt del comerç UE-PECO:

són responsables, en efecte, de dues terceres parts del total d’aquestes opera-

cions. Itàlia ocupa el segon lloc, però força enrere, seguida dels Països Baixos i

de França. Kurz i Wittke mostren que una de les especificitats de l’estratègia de
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les empreses alemanyes en relació amb l’Europa de l’Est ha estat considerar

aquesta zona no solament com un mercat sinó també com una base de produc-

ció. Aquesta tendència a deslocalitzar cap a l’Est és deguda, d’una banda, a l’ele-

vat nivell dels salaris alemanys, que ha comportat per a molts productors una

pèrdua de competitivitat al seu territori i ha empès les empreses de sectors de

forta intensitat de mà d’obra (confecció) a optar per una transferència de les

seves activitats a l’estranger. D’altra banda, la proximitat geogràfica, acompanya-

da molt sovint d’una proximitat cultural, ha facilitat les transferències de pro-

ducció cap a l’Est, sobretot per a les PIME,que han travessat fàcilment la frontera.

Taula 1.8

PROPORCIÓ DELS DIFERENTS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA
EN EL COMERÇ DE PERFECCIONAMENT PASSIU AMB ELS PECO

Exportacions Importacions

Declarants

Unió Europea 100,0 100,0

Alemanya 69,2 67,0

Itàlia 9,5 8,9

Països Baixos 3,8 6,2

França 4,9 5,5

Àustria 4,6 3,7

Dinamarca 2,5 3,3

Regne Unit 2,2 2,3

Bèlgica, Luxemburg 1,4 1,9

Suècia 1,0 1,0

Grècia 0,6 0,1

Finlàndia 0,0 0,1

Espanya 0,1 0,0

Portugal 0,0 0,0

Irlanda 0,0 0,0

Font: Eurostat Comext, càlcul CEPII.
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4.2. Inversions directes a l’Est

4.2.1. Inversions directes europees als PECO

Diversos treballs, ja sigui de la Comissió Econòmica per a Europa de

l’ONU, CEE/ONU (1998), de la UNCTAD (1997) o del Wiener Institut für Inter-

nationale Wirtschaftvergleiche, Hunya (1998), mostren que les inversions direc-

tes estrangeres (IDE) juguen un paper molt important en la integració de les

economies de l’Europa central i oriental en la divisió internacional del treball.

Gairebé inexistents el 1989, les IDE als PECO van augmentar ràpidament i el

1997 van assolir un total acumulat de 42 miliards de dòlars. L’estoc total d’IDE,

que inclou els beneficis reinvertits, superava els 50 miliards de dòlars. El total

dels fluxos el 1995-1996, tot i que en gran creixement, representava menys del

4% dels fluxos mundials d’IDE, és a dir, una quarta part dels fluxos d’IDE que

anaven cap als països en desenvolupament. No obstant això, com els PECO són

unes economies de petites dimensions que produeixen pocs recursos d’estalvi

intern, les IDE ocupen un lloc significatiu en la inversió interna.

Taula 1.9

FLUXOS D’IDE ALS PECO (1994-1997) I ESTOCS AL FINAL
DE 1997

Fluxos, milions de dòlars
Fluxos Estoc 1997
en %

1994 1995 1996 1997 de la Milions En %
FBCE de dòlars del PIB

Rep. Txeca 869 2.562 1.428 1.300 8,1 6.763 13,0

Hongria 1.319 4.571 2.069 2.307 22,5 17.529 39,3

Polònia 1.493 2.511 4.000 5.678 19,7 15.305 11,5

Eslovàquia 185 181 666 200 2,7 1.410 7,2

Eslovènia 377 414 190 600 14,3 2.400 13,7

Bulgària 214 164 303 510 51,0 1.252 12,5

Romania 568 313 609 1.210 18,0 2.800 8,1

7 PECO 5.025 10.716 9.264 11.805 - 49.859 -

Estònia 225 205 150 308 - 1.106 -

Letònia 279 180 382 420 - 1.284 -

Lituània 3 73 152 344 - 641 -

Països bàltics 535 457 684 1.072 - 3.031 -

Fonts: PECO, Hunya; països bàltics, CEE/ONU (1998).
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Així, segons la UNCTAD (1997), el 1995 la ràtio fluxos d’IDE/inversions

de capital fix als PECO era generalment superior a la ràtio mitjana assolida als

PVD (8,2%) o, en certs casos, a les ràtios assolides a Àsia de l’Est (Malàisia: 18%).

Cal esmentar que, en el cas de Bulgària, aquesta elevada ràtio reflectia l’enfonsa-

ment de la inversió interna. Les IDE es concentren en tres països que han rebut

dues terceres parts dels capitals estrangers invertits: Hongria, Polònia i la Repú-

blica Txeca. Així, com en el cas dels intercanvis de béns, les IDE realitzades als

PECO es concentren als països de l’Europa central.

Gràfic 1.11

FLUXOS D’IDE ALS PECO
En milions de dòlars EUA
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Font: Economic Commission Europe, Economics Survey for Europe, diversos números.

Segons Lemoine (1998a), el 1995 els països de l’Europa occidental

aportaven tres quartes parts de les IDE a la regió i els països de la Unió Euro-

pea, dos terços.(17)

Igual que per al comerç, la proximitat geogràfica és un important factor

determinant dels fluxos d’IDE. La preponderància d’Alemanya és, però, menys

nítida que en el comerç, ja que representa un terç de les IDE de la Unió Euro-

pea a l’Est. Que la preponderància alemanya sigui menor en les inversions a
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l’Est que en el comerç amb aquesta regió es pot explicar pel fet que les inver-

sions directes alemanyes als PECO estan concentrades, sobretot, al sector indus-

trial i tenen, sens dubte, un efecte d’arrossegament especialment fort sobre els

intercanvis i, en particular, sobre les exportacions alemanyes.

Taula 1.10

ESTIMACIÓ DE L’ESTOC D’INVERSIONS DIRECTES ALS PECO
PER PAÍS D’ORIGEN
Estocs al final de 1995

Rep.
Polònia Hongria Txeca Bulgària Romania Eslovàquia Eslovènia Total

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

Europa 
occidental 68,6 78,2 78,8 80,5 61,7 68,0 73,2 74,5

UE 63,1 73,5 64,7 72,4 51,0 64,7 67,6 67,5

Àustria 4,1 19,6 5,4 5,1 2,4 21,4 23,6 12,4

Alemanya 17,0 22,0 30,0 39,5 9,1 17,5 19,8 21,8

França 6,2 5,1 9,3 2,3 7,8 5,9 9,7 6,8

Itàlia 3,7 4,6 2,4 0,0 8,6 2,1 8,3 4,4

Països Baixos 18,6 11,2 13,6 5,8 7,3 7,8 0,9 11,9

Regne Unit 4,3 4,4 0,0 4,5 5,5 7,2 1,8 3,4

Altres Europa 5,5 4,8 14,2 8,0 10,7 3,3 5,6 7,3

Estats Units 22,9 14,3 13,6 6,6 7,4 11,4 1,3 14,1

Altres 8,5 7,5 7,6 13,0 30,9 20,6 25,6 11,3

Font: Lemoine (1998a).

En canvi, França orienta la major part de les IDE a l’Est fora de la indús-

tria manufacturera i, majoritàriament, cap als serveis i les infraestructures, sec-

tors que, en principi, són menys susceptibles d’«arrossegar» fluxos comercials.

L’obertura de l’Est ja ha fet sentir els seus efectes sobre l’orientació geogrà-

fica dels fluxos d’inversió a l’estranger dels països europeus: l’Europa de l’Est rep

al voltant del 10% de les IDE dels països membres fora de la Unió, una proporció

que, en el cas d’Alemanya, va assolir el 20% del 1992 al 1996. L’augment de les in-

versions europees als PECO ha coincidit amb la disminució de les seves inver-

sions directes a l’Europa del Sud (Espanya, Portugal i Grècia), i el 1995 les pri-

meres van superar el total de les segones. Això suggereix que l’obertura dels
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Taula 1.11

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LES IDE ALEMANYES
Estoc al final de 1995

Sectors del projecte Polònia Hongria República 3 PECO
d’inversió Txeca

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

Manufacturer 60,3 65,3 69,1 65,9

Químic 5,4 3,1 5,8 4,7

Mecànic 1,1 1,7 2,5 1,9

Material de transport
per carretera 4,6 27,9 31,8 25,0

Electrotècnic 2,2 4,8 3,7 3,8

Altres 46,9 27,8 25,3 30,5

No manufacturer 39,7 34,7 30,9 34,1

Comerç 25,2 9,8 14,6 14,9

Bancs 5,7 9,4 7,9 8,0

Companyies d’assegurances 0,0 2,3 0,6 1,1

Companyies de participació 0,0 0,3 0,4 0,3

Particulars 0,0 0,0 0,3 0,1

Altres no manufacturers 8,8 12,9 7,1 9,6

Font: Bundesbank (1997).

PECO ha tingut un efecte desviació sobre les inversions europees cap a l’Euro-

pa del Sud. Una altra hipòtesi, però, defensada per Buch, Heinrich i Piazolo

(1998), és que les IDE cap als països del Sud d’Europa, després d’haver augmen-

tat ràpidament sota l’efecte de la liberalització financera i de l’adhesió d’a-

quests països a la Unió Europea, han tocat sostre. Aquest mateix fenomen es

podria produir properament als PECO. Aquests països, però, continuen dispo-

sant d’un gran marge per atreure inversions de cartera, les quals, fins ara, estan

molt menys desenvolupades als països de l’Est que als països del sud d’Europa.
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Taula 1.12

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LES IDE FRANCESES ALS PECO
Polònia Rep. Txeca Hongria 3 PECO

1989-95 1993-95 1989-95

Total (fluxos bruts acumulats) 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura 0,0 0,0 0,0 0,0

Energia 0,0 8,5 48,8 33,7

Indústria manufacturera 70,1 40,8 16,5 29,7

De la qual:

Minerals no metàl·lics 13,8 17,6 0,0 5,3

Productes químics 7,3 3,7 4,7 5,0

Maquinària i instruments,
material elèctric
i electrotècnic 1,3 2,3 3,1 2,6

Material de transport 0,1 4,6 0,0 0,8

Alimentació 25,2 10,8 7,5 11,0

Tèxtil, confecció, altres productes
manufacturats 22,4 1,8 1,2 4,9

Construcció 0,0 5,9 3,5 3,3

Serveis per a la venda 18,2 28,2 29,0 27,1

Dels quals:

Comerç 6,6 1,0 3,9 3,9

Crèdit 7,9 23,5 5,9 9,3

Serveis no per a la venda 0,0 0,0 0,0 0,0

Operacions immobiliàries 0,3 13,0 0,3 2,5

Holdings 7,2 2,2 1,2 2,4

Font: Banc de França, càlculs CEPII.

4.2.2. Paper reestructurant de les IDE a l’Est

Les IDE tenen un paper important en les reestructuracions de les indús-

tries d’Europa de l’Est: aporten capitals que no estan disponibles a l’interior;

pal·lien les errades dels sistemes financers en efectuar la selecció de projectes;

venen acompanyades de transferències de tecnologia i de capacitat de gestió, i

milloren l’accés als mercats exteriors.

Els sectors industrials als quals es dirigeixen les IDE (indústries ali-

mentàries, mecàniques i electromecàniques, de l’automòbil i indústria química)
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no són els sectors en què els països amfitrions tinguin inicialment un avantatge

comparatiu. Així, l’estructura de les IDE no reflecteix la dels avantatges compa-

ratius presents; les IDE no van dirigides cap als sectors de forta intensitat de mà

d’obra, sinó cap als de forta intensitat de capital i de tecnologia. Com ho posen

de manifest la Comissió Econòmica per a Europa de l’ONU, CEE/ONU (1998), i

Hoekman i Djankov (1997), les IDE són una força de canvi dels avantatges com-

paratius, i la seva orientació sectorial pot ser un bon indicador de futures espe-

cialitzacions i de les properes fonts de creixement. En efecte, els sectors que

tenen una taxa important de penetració d’inversió estrangera disposen d’un

estoc de capital superior no solament en quantitat sinó també en qualitat. A

més a més, l’estudi de Zemplinerova i Benacek (1997) sobre les IDE a la Repú-

blica Txeca mostra que la millora dels nivells de productivitat del treball és

conseqüència dels resultats més positius de les empreses de capital estranger.

Les IDE tenen un paper decisiu en la internacionalització de la produc-

ció industrial als quatre països candidats que formaran part de la primera onada

d’adhesió. El 1996 les empreses de capital estranger eren responsables d’una

proporció de la producció manufacturera que anava des d’una quinta part al

país més tancat, Eslovènia, al 60% d’Hongria. El comerç exterior d’aquests paï-

sos encara està dominat, sobretot, per empreses de capital estranger, una situa-

ció que suggereix que una bona part dels intercanvis internacionals en certes

indústries està de fet constituïda per intercanvis entre les cases matriu a l’Oest i

les seves filials a l’Europa central (equipaments de telecomunicacions, automò-

bils).

És interessant constatar, segons Hunya (1996), que el 1996, en termes

del pes de les IDE a l’economia, la taxa d’internacionalització de l’economia

hongaresa, sens dubte la més oberta de la regió, era superior a la d’Àustria.

El flux de capitals estrangers ha estat estimulat pels processos de priva-

tització (a Hongria gairebé la meitat de les IDE han estat adquisicions en lloc

d’inversions noves). Aquest tipus d’inversió s’hauria d’alentir al llarg dels pro-

pers anys, i es pot esperar que les inversions estrangeres seran alimentades

majoritàriament pels beneficis reinvertits.
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Taula 1.13

PROPORCIÓ D’EMPRESES DE CAPITAL ESTRANGER
A LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA

Països Capital Ocupació Inversions Vendes Exportacions

Hongria 67,4 36,1 82,5 61,4 77,5

Eslovàquia 16,9 11,7 24,3 21,6 –

Eslovènia 15,6 10,1 20,3 19,6 25,8

Àustria 24,8 32,9 – 45,0 –

Font: Hunya (1998).

4.2.3. Estratègia dels inversors estrangers

Kurtz i Wittke (1998) distingeixen dues motivacions principals, que es

poden combinar en proporcions diferents, en les estratègies dels inversors:

d’una banda, la recerca de costos més baixos i, de l’altra, la conquesta de nous

mercats. El seguiment del BERD (1994) de les estratègies dels inversors occi-

dentals als PECO indica que el principal motiu d’inversió és l’accés als mercats

i que els avantatges de cost només ocupen el segon lloc. No són determinants

ni el proveïment de primeres matèries ni les condicions preferencials (privile-

gis fiscals). Per tant, els inversors estrangers que escullen un país de l’Europa

central com a base de producció segueixen dues estratègies. La primera, que

només es pot aplicar als sectors de mà d’obra, consisteix a treure profit dels

avantatges de costos i a fer de la filial de l’Europa de l’Est un simple taller. La se-

gona tendeix a basar-se en les qualificacions i en l’experiència existents en

aquests països i a desenvolupar-hi especialitzacions complementàries a les de

l’empresa matriu. Aquesta segona estratègia s’utilitza als sectors de l’automòbil,

de les màquines i dels equips electrònics. De fet, el cas de la indústria de l’au-

tomòbil, estudiat per Tulder i Ruigrok (1997), evidencia una estratègia força

sofisticada per part de les multinacionals que dominen aquest sector a l’Europa

central: cadascuna ha pres una sòlida posició en un o dos països (Volkswagen a

la República Txeca i Eslovàquia, Fiat a Polònia, Renault a Eslovènia i GM i Audi

a Hongria). Aquestes multinacionals consideren la regió alhora com un lloc de

producció a bon preu per a les reimportacions al país inversor, com una zona

de producció de cotxes i components «de gamma baixa» per al mercat mundial

i, finalment, com un mercat per a les seves pròpies produccions. Aquest mercat
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concret posa de manifest, sobretot, les relacions existents entre les IDE i el

desenvolupament del comerç intrasectorial amb diferenciació vertical observat

més amunt.

Un èxit francès a Eslovàquia:
la filial de France Télécom de telefonia mòbil GLOBTEL, GSM

El grup France Télécom, interessat pel mercat eslovac des del 1991 i

que hi havia desenvolupat aliances modestes però diversificades, va reaccio-

nar ràpidament quan el govern eslovac va anunciar l’obertura de la com-

petència en l’àmbit de la telefonia mòbil. Al maig de 1996, en el marc d’una

convocatòria pública de candidatures, un consorci format per France Télécom

(35% via la seva filial FTM), les empreses públiques d’energia (36%) i un

inversor privat eslovac (29%) va presentar una oferta. Declarat guanyador al

juliol de 1996, el consorci, convertit més tard en GLOBTEL GSM, rebia al

setembre del mateix any una llicència (8 milions de dòlars) per 15 anys per

explotar una xarxa de telefonia mòbil GSM. El seu competidor, present al mer-

cat des de feia cinc anys en règim de monopoli, rebia una llicència equiva-

lent.

El servei de GLOBTEL GSM, llançat tot just quatre mesos més tard (al

gener de 1997) a les principals ciutats eslovaques, cobria un any després, d’a-

cord amb les promeses de l’oferta, més del 90% de la població eslovaca. La políti-

ca de tarifes baixes, conjugada amb una campanya destinada a banalitzar el

mòbil (fins aleshores considerat rar, car i, més aviat, mal vist), va permetre d’en-

trada un enlairament ràpid del mercat. Amplificada pel comportament de la

clientela (flexibilitat, modernitat, necessitat de comunicar-se), la tendència es va

confirmar el 1998.A Eslovàquia, la taxa d’equipament en mòbils és actualment

del 9% de la població, és a dir, equivalent a la situació francesa el 1997, tot i un

producte interior brut per habitant sis o set vegades inferior.

Després de vint-i-dos mesos d’activitat, GLOBTEL GSM té el 60% del mercat

eslovac del GSM, disposa de 270.000 clients, dóna feina a 560 assalariats i assoli-

rà una xifra de negoci de 650 milions de francs el 1998. La inversió d’1 miliard
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de francs ha estat finançada, a parts iguals, pel capital i per un préstec sindicat

internacional sense garantia, obtingut amb condicions molt interessants. El

resultat d’explotació per al 1998 serà positiu.

Si sembla clar que els resultats de la companyia són deguts, sobretot, a

les bones condicions del mercat, també cal destacar alguns factors determi-

nants:

• la confiança, necessària per aconseguir un llançament com aquest:

confiança dels accionistes entre ells, tot i no haver treballat mai junts; confiança

atorgada a l’accionista estranger minoritari France Télécom, líder operacional

del consorci; confiança del regulador, que ha vetllat per l’equilibri i la trans-

parència de la competència, i confiança del personal, que també ha acceptat el

risc inherent a qualsevol nova activitat;

• un context favorable, que ha permès a GLOBTEL GSM exercir la seva

activitat en excel·lents condicions; i

• la qualitat del personal eslovac: competents, molt flexibles, sense mesu-

rar el seu temps de treball, els empleats de GLOBTEL GSM han estat els princi-

pals artífexs de l’èxit de la companyia.

[Segons el Ministeri d’Indústria, Direcció General d’Indústria, Tecnologies de la

Informació i Correus.]

5. La Unió Europea enfront del Sud i de l’Est

Els Països Tercers Mediterranis (PTM)(18) i els països d’Àfrica, del Carib i

del Pacífic (ACP)(19) pateixen un endeutament considerable(20) i un gran retard

en el seu desenvolupament, tot i l’amplitud de l’ajut financer rebut,(21) els plans

d’ajust estructural i la liberalització progressiva de les seves economies. Segons
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(18) Es tracta dels 12 països que van participar a la Conferència de Barcelona (de 27 i 28 de novembre de 1995): el
Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Israel, Territoris Palestins, Malta, Jordània, Líbia, Síria, Turquia i Xipre.
(19) Són els 71 països de l’Àfrica, el Carib i el Pacífic signataris de la Convenció de Lomé amb la Unió Europea.
(20) L’Àfrica subsahariana dedica més del 14% dels seus ingressos d’exportació al servei del seu deute.
(21) Des del 1975, s’han destinat 293 miliards de francs a la zona ACP per al seu desenvolupament.



Reiffers (1997), els països de la ribera europea mediterrània generen les nou

dècimes parts del producte nacional de la zona tot i que només representen el

40% de la seva població. Si en els propers trenta anys no es dóna una con-

vergència, els 164 milions d’habitants de la ribera europea del Mediterrani crea-

ran i posseiran nou vegades més riquesa que els 345 milions d’habitants del

sud i de l’est del Mediterrani.

A més a més, aquests països s’hauran d’enfrontar a reptes més impor-

tants. Els PTM hauran d’aplicar els acords de l’Associació Euromediterrània.(22)

Aquests països hauran d’obrir les seves fronteres, al llarg d’un període de deu

anys, als productes industrials exteriors. Els països ACP s’hauran d’enfrontar

més aviat a la mundialització. Hauran de respectar les noves disposicions co-

mercials de la futura Convenció de Lomé, que serà renegociada al març del

2000. Segurament, l’ampliació de la Unió Europea als països de l’Europa central

i oriental (PECO) els afectarà. Sembla que els PTM estan més preocupats que

els països ACP. La Unió Europea ampliada als PECO hauria de crear un movi-

ment de creixement econòmic a Europa i a la seva perifèria, principalment als

països del Sud. No obstant això, aquests beneficis no seran immediats. Mentres-

tant, és necessari examinar les interaccions que poden existir entre el Sud i

l’ampliació del Nord cap a l’Est, sobretot pel que fa al paper dels fons públics.

Aquest difícil tema està poc estudiat en la literatura, però farem un esforç per

donar algunes indicacions sobre el que està en joc.

5.1. La integració dels PECO a la Unió Europea
i els Països Tercers Mediterranis (PTM)

És probable que l’ampliació afecti les inversions als PTM, l’ajuda públi-

ca al desenvolupament que aquests països reben, els intercanvis comercials que

efectuen i l’emigració dels seus nacionals cap a la Unió.
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5.1.1. Conseqüències sobre les inversions

Els PTM, i en especial els països del Magrib,(23) reben poca quantitat d’in-

versions directes estrangeres (IDE). A més a més, aquestes inversions van poques

vegades a la indústria. Segons Ould Aoudia (1996), entre els anys 1971 i 1992,

només el 7% de la inversió directa estrangera mundial es va dirigir cap als PTM,

mentre que el 27% va anar a Espanya, Portugal i Grècia, el 25% a Mèxic, Brasil i

Argentina, i el 39% als Nous Països Industrialitzats (NPI). Com ho mostra la taula

1.14, del 1993 al 1997, aquesta proporció va caure a l’1,3% per al conjunt i al

0,2% per al Magrib. Sembla que només el Marroc viu una situació de millora.(24)

Taula 1.14

PROPORCIÓ DE LA IDE MUNDIAL DESTINADA AL MAGRIB, 
1993-1997

1993 1994 1995 1996 1997

Marroc 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Algèria 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0

Tunísia 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Total Magrib 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2

Font: CNUCED.

L’atractiu dels PTM està limitat per diversos factors: el mercat és petit i

està compartimentat, el creixement és incert, el teixit industrial no té prou qua-

litats, les infraestructures no estan al millor nivell, la mà d’obra no està prou

qualificada, el marc jurídic ha de millorar, el risc-país que coneixen és elevat i

les societats experimenten bloquejos polítics, econòmics i socials que retarden

les temptatives de reforma.

Quan els PECO entrin a la Unió, els PTM s’arrisquen a patir l’erosió de

dos dels avantatges que tenien un interès relatiu per als inversors europeus: la

proximitat geogràfica amb la Unió i el reduït cost de la mà d’obra. Els PECO

estaran tan a prop de la Unió com els PTM. Amb un nivell de salaris similar, tot i

que és probable que pugin després de la integració a la Unió, és gairebé segur
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(23) El Marroc, Algèria i Tunísia.
(24) Les inversions creuades entre els PECO i els PTM són gairebé inexistents.



que aquests països rivalitzaran amb els PTM pel que fa a la destinació de les

inversions. Els PECO podran oferir als inversors europeus una mà d’obra abun-

dant molt qualificada i la seva tradició industrial, dos trumfos que no tenen els

PTM. Els PECO seran membres de la Unió i es podran beneficiar dels avantat-

ges que això comporta. L’adopció del cabal comunitari generarà un marc i una

seguretat jurídica favorables a la inversió. Formaran part d’una gran zona de

creixement europea al si de la qual els intercanvis i les inversions es desenvolu-

pen entre els membres de forma natural i prioritària, com ha passat després de

les ampliacions precedents. Segons Diméglio (1994), els PECO poden atreure

inversions ja localitzades als PTM i altres noves que, en lloc d’anar cap als PTM,

aniran cap als PECO. Com ho mostra el gràfic 1.12, aquesta competència, si es

produeix, agreujarà la situació dels PTM, ja prou desfavorable. En efecte, tot i

que els PECO encara no han entrat a la Unió, les inversions s’hi orienten amb

més intensitat, en detriment dels PTM.

Gràfic 1.12

EVOLUCIÓ DE LES IDE ALS PECO I ALS PTM (1988-1994)

85L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

Font: World data, Banc Mundial.
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en el futur. Segons aquesta institució, els inversors estimen que els països més

atractius seran els següents:(25)

• a Àsia: la Xina, Malàisia, Tailàndia i Indonèsia;

• a l’Europa central i oriental: Hongria, la República Txeca i Polònia; i

• a la conca mediterrània: Turquia i Portugal.

Bloquejos polítics i socials frenen la inversió en aquests països. A més a

més, l’Associació Euromediterrània, que hauria de permetre una certa liberalit-

zació dels intercanvis, pot no ser suficient per reorientar la inversió cap als

PTM. En aquest sentit, l’efecte publicitat de l’Associació no ha tingut cap

impacte visible sobre l’evolució de la inversió als PTM i, en particular, a Tuní-

sia(26) i al Marroc.(27)

5.1.2. Conseqüències sobre els intercanvis comercials

Més del 60% del comerç exterior dels PECO i dels PTM es dirigeix cap

a la Unió. Segurament, l’ampliació accentuarà la competència entre els PTM i

els PECO en aquest mercat. En aquests últims anys, els PTM i, en especial, els

països del Magrib ja han perdut quota de mercat a la Unió a favor dels PECO.

Al sector tèxtil, la competència entre els PECO i els PTM pot augmentar

després de l’ampliació. Ara bé, aquest sector, font primordial de llocs de treball,

és un sector molt sensible per als PTM: representa el 40% de les exportacions

del Marroc, el 50% de les de Tunísia i el 30% de les d’Egipte. Aquestes exporta-

cions estan dirigides gairebé de manera exclusiva cap a la Unió.

A l’àmbit agrícola, hi ha complementarietats entre certes produccions

dels PECO i dels PTM. Els PTM són deficitaris en productes agrícoles de base

(cereals, productes animals), mentre que els PECO disposen d’un fort potencial

en aquesta producció. En canvi, els PTM tenen excedents de cítrics, tomàquets,

flors i oli d’oliva, mentre que els PECO no en disposen. Sembla, doncs, que el
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(25) Els PTM són penúltims en aquesta classificació, just per davant de l’Àfrica subsahariana. És possible que l’actual
crisi financera a Àsia modifiqui aquesta nota.
(26) A Tunísia (Estat membre de l’Associació), la IDE ha passat de 600 milions de dinars el 1994 a 262 el 1996.
(27) Al Marroc (Estat membre de l’Associació), la IDE representava 5.488 milions de dirhams el 1993 i només 3.781 el
1996.



concepte de «curt circuit d’intercanvis» entre els PECO i els PTM hauria de ser

analitzat més a fons.

Taula 1.15

EVOLUCIÓ D’ALGUNES EXPORTACIONS DELS PECO
I DEL MAGRIB CAP A LA UNIÓ
En milions d’ecus

Magrib PECO

1989 1992 1997 Var. % 1989 1992 1997 Var. %

Màquines elèctriques 203 321 840 314 212 535 6.570 3.000

Gèneres de punt 341 520 899 1.640 208 500 1.483 613

Roba 1.137 1.966 2.989 163 931 2.003 4.430 376

Sabates 103 164 351 241 212 535 1.320 523

Adobs 343 258 345 0 107 245 545 409

Sal, sofre, calç, ciment 330 172 245 –26 175 356 442 152

Fonts: Eurostat, CFCE.

5.1.3. Conseqüències sobre els fluxos d’ajuda al desenvolupament

L’arribada el 1990 dels països en transició al mercat d’ajuda pública al

desenvolupament (APD) es va notar de seguida. Segons Ehrmann (1991), el

1990 aquesta ajuda era igual als PTM, 4,1 ecus per habitant, i als PECO, 6,8 ecus

per habitant.

Tabla 1.16

LES ACCIONS EXTERIORS DE LA UNIÓ EUROPEA
Crèdits (en milions d’ecus) Crèdits per capita en ecus

Anys PECO Mediterrani PECO Mediterrani

1993 986 407 9,1 2,0

1994 985 427 9,1 2,0

1995 1.154 550 10,6 2,6

1996 1.235 900 11,3 4,1

1997 1.273 1.000 11,6 4,4

1998 1.397 1.092 12,7 4,7

1999 1.634 1.143 14,8 4,8

1995-1999 6.693 4.685 12,2 4,1

Font: Nacions Unides.
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Aquest any, la Comunitat va aplicar una «política mediterrània renovada»

i va reequilibrar els seus fluxos financers cap als PTM. Així, segons Périgot

(1998), el 1993 els fluxos financers representaven el 10% de les accions exteriors

de la Comunitat.(28) El 1995, amb l’Associació Euromediterrània (gràcies al pro-

grama MEDA), la dotació va augmentar sensiblement: l’ajuda per habitant es va

duplicar i va aconseguir que l’ajuda a nivell agregat assolís l’1% del seu PIB.

L’Agenda 2000 atorga la mateixa importància a la cooperació de la

Unió amb els PTM i amb els PECO. Caldrà assumir el finançament de la pread-

hesió i de l’adhesió dels PECO i, al mateix temps, mobilitzar recursos considera-

bles per assegurar l’èxit de l’Associació Euromediterrània, de la qual depèn, en

gran part, el desenvolupament dels PTM.(29)

5.1.4. Conseqüències sobre els fluxos migratoris dels PTM cap a la Unió

Segons Wiese (1997), els fluxos nets anuals de població dels PECO cap

a la Unió seran limitats i s’afegiran als dels països del Sud. Per la seva banda, el

potencial migratori del Sud depèn de l’èxit de les estratègies de desenvolupa-

ment dutes a terme per l’Associació Euromediterrània. Si pot accelerar prou el

creixement als PTM, aquesta Associació pot evitar l’emigració.

Taula 1.17

FLUXOS D’IDE I DE TRANSFERÈNCIES FINANCERES ALS SIS PTM
(ALGÈRIA, TUNÍSIA, MARROC, EGIPTE, ISRAEL I TURQUIA)
COMPARATS AMB ELS FLUXOS D’AJUDA I LES TRANSFERÈNCIES
FINANCERES D’ALTRES ZONES, 1971-1992

1971 6 PTM Esp.+Port. Mèx.+Bra. NPI
a 1992 +Grè. +Arg. d’Àsia

IDE En milions
de dòlars 24.381 94.956 85.685 135.201

Transferències En milions
financeres de dòlars 125.076 101.983 9.091 11.993

Font: CHELEM-CEPII.
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(28) Enfront del 24% dels PECO.
(29) La quantia del futur paquet MEDA serà fixada a la Conferència Euromediterrània d’Stuttgart (els dies 15 i 16 d’a-
bril de 1999) i haurà d’estar a l’altura de l’objectiu de l’Associació.



Aquests fluxos migratoris són de vital importància en el finançament de

les economies del Sud. Així, tot i que en els últims anys hagin disminuït, les trans-

ferències financeres entre zones són de sis a vuit vegades més elevades que les

inversions realitzades en aquests països i són indispensables per al seu desen-

volupament.

Seria interessant desenvolupar aquest punt. Es podria intentar determi-

nar el nivell de competència que es pot establir al mercat de treball de la Unió

entre treballadors dels PTM i dels PECO. La competència es podria accentuar si

l’atur perdura a la Unió i ser limitada, o nul·la, si la Unió té una penúria de mà

d’obra provocada, per exemple, per l’envelliment demogràfic de la població.

5.2. La integració dels PECO a la Unió Europea
i els països d’Àfrica, del Carib i del Pacífic (ACP)

Àfrica representa actualment menys del 2% dels intercanvis mundials i

l’1,4% de la IDE mundial. Aquest continent està classificat en última posició en

les intencions d’inversió de les empreses internacionals. Per tant, si més no a

curt termini, aquest relatiu allunyament dels circuits econòmics el deixarà, per

defecte, al marge de l’embranzida de l’ampliació, la qual, segurament, tindrà

pocs efectes sobre el continent en l’àmbit dels intercanvis i de les inversions.

No obstant això, l’ampliació podria tenir repercussions en matèria d’immigra-

ció i d’ajuda pública al desenvolupament.

Així, els ACP, que es van beneficiar del 65% de les ajudes exteriors de la

Unió entre els anys 1988 i 1990, només van captar el 42% entre els anys 1991 i

1995 i el 33,5% el 1996. Aquest últim any, els països menys avançats (PMA)

només es van beneficiar d’una ajuda de 0,7 ecus per habitant, mentre que els

PECO van rebre 11,3 ecus per habitant.

Sembla que s’ha generat, com ho reflecteix la taula 1.18, un canvi

geogràfic de l’ajuda de la Unió: entre els anys 1986 i 1990, hi havia nou països

d’Àfrica entre els deu primers beneficiaris de l’ajuda de la Unió i, entre els anys

1991 i 1995, ja només en quedaven quatre (Etiòpia, Egipte, Costa d’Ivori i Mo-

çambic). Entre els deu primers beneficiaris d’aquesta ajuda hi havia, en canvi,

cinc països de l’Est (a més de l’antiga Iugoslàvia i de la Federació Russa, hi havia

tres PECO: Polònia, Hongria i Romania).
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Taula 1.18

ELS DEU PRIMERS BENEFICIARIS DE L’AJUDA
DE LA UNIÓ EUROPEA
En milions d’ecus

Països Total 1986-1990 Països Total 1991-1995

Etiòpia 490 ExIugoslàvia 1.067

Costa d’Ivori 478 Polònia 1.005

Índia 452 Federació Russa 860

Camerun 320 Etiòpia 671

Senegal 308 Egipte 637

Sudan 282 Romania 594

Nigèria 262 Hongria 493

Moçambic 260 Costa d’Ivori 492

Guinea 259 Moçambic 492

Egipte 256 Índia 461

Fonts: Informes anuals del CAD/OCDE.

Sembla que el pressupost de la Unió previst per al 1999 prorroga aques-

ta situació. En efecte, en detriment dels títols B7-6 i B7-7, destinats a finançar les

accions de desenvolupament als països més pobres d’Àfrica, l’augment de la

línia B7-500 (+43%), per a la reestructuració dels PECO, absorbeix, i fins i tot

supera, l’augment previst del 2,67% aplicat a la categoria 4 («accions exteriors

de la Unió»). Aquesta situació serà reexaminada quan es renovi el «paquet FED»

a la Conferència euro-ACP de Lomé (març del 2000).

6. Economies amb un nivell de riquesa molt inferior
a la mitjana comunitària (30)

La integració dels deu països candidats aportaria 105 milions de perso-

nes (l’Europa ampliada tindria, doncs, un total de 490 milions d’habitants), però

només representaria un augment del 3%-4% del PIB europeu, tenint en compte

el nivell força modest de la seva riquesa nacional: el PIB per habitant (en ter-

mes de paritat de poder adquisitiu) arriba, de mitjana, al 40% del dels països de

l’Europa occidental.
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6.1. Posició relativa de les economies dels deu països de l’Europa
central i oriental en preadhesió

Els deu països de l’Europa central i oriental en preadhesió es caracterit-

zen per un nivell de riquesa molt inferior a la mitjana comunitària. Les dimen-

sions petites d’aquestes economies es posen de manifest en examinar els

nivells de PIB. El 1997, la població de Polònia, Estònia, Eslovènia, la República

Txeca i Hongria representava, en conjunt, gairebé el 17% de la dels Quinze,

però el seu PIB era només el 3,2% del de la Unió Europa. En termes de paritat

de poder adquisitiu, la situació continua sent la mateixa: el PIB del conjunt dels

cinc països només representava el 7,6% del de la Unió Europea, és a dir, una

mica menys de la meitat del de França. No obstant això, un creixement més

intens que el de la Unió Europea ha permès augmentar la proporció del PIB ex-

pressat en termes de paritat de poder adquisitiu, ja que el 1994 la paritat era

només del 6,9%. Amb la segona onada d’adhesió, l’augment global del PIB no-

més seria del 0,9% (o del 3,5% en termes de paritat de poder adquisitiu), men-

tre que la població augmentaria l’11%.

Taula 1.19

COMPARACIÓ CANDIDATS UNIÓ EUROPEA

PIB en % Població PIB PPA p. cap. PIB PPA p. cap.

de la UE en % PIB PPA en % en % en %
Països dels 15 població UE de la UE 15 de la UE 15 de la UE 15

1997 1997 1997 1997 Evolució
1997-1993

Polònia 1,7 10,3 4,1 40 21,2(**)

Estònia 0,06 0,4 0,1 37 15,6(**)

Eslovènia 0,2 0,5 0,4 68 9,7(**)

República Txeca 0,6 2,7 1,7 63 5,0(*)*

Hongria 0,6 2,7 1,3 47 4,4(**)

Total 5 PECO 3,2 16,7 7,6 48

Eslovàquia 0,2 7,0 0,7 47 17,5(**)

Romania 0,4 1,8 1,9 34 13,3(**)

Letònia 0,07 0,2 0,3 27 8,0(**)

Lituània 0,1 1,9 0,2 30 7,1(**)

Bulgària 0,1 0,1 0,5 23 –17,9(**)

Total 10 PECO 4,1 28,0 11,1 40

*(*) Evolució a partir de 1994.

(**) Evolució a partir de 1995.
Font: Càlculs DP i CGP a partir de dades Eurostat (1998).
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A les dimensions limitades cal afegir un nivell de riquesa per habitant

inferior al dels Quinze. En efecte, en el conjunt dels països de la primera onada

d’adhesió, el PIB per habitant expressat en termes de paritat de poder adquisi-

tiu va del 37% de la mitjana comunitària d’Estònia al 68% d’Eslovènia. Aquestes

disparitats són encara més importants si es consideren els altres països candi-

dats de l’Europa central i oriental: el nivell va llavors del 23% (Bulgària) al 47%

(Eslovàquia) de la mitjana comunitària. Per tant, llevat d’Eslovàquia, els cinc paï-

sos de la primera fase de l’adhesió són els països més rics del conjunt dels can-

didats de l’Europa central i oriental. D’altra banda, el més ric de tots, Eslovènia,

ho és tant com el país més pobre dels Quinze (Grècia). Polònia representa més

de la meitat de la població i del PIB agregat dels cinc països considerats. Però,

tot i que el fort creixement que registra aquest país (des del 1994 supera el 5%

per any) ha empès el seu PIB PPA per habitant del 33% de la mitjana comunità-

ria el 1993 al 40% el 1997, aquest nivell encara és el més baix dels cinc després

d’Estònia.

6.2. Fort creixement de l’heterogeneïtat de la Unió Europea

La profunda diferència entre el creixement de la població i del PIB indi-

ca que l’heterogeneïtat de la Unió augmentarà molt amb l’ampliació. Com ho

mostra la taula 1.20, aquest ha estat el cas de les ampliacions anteriors. Aquest

cop, però, el creixement de les diferències serà encara més gran. La nova onada

d’adhesions es traduirà en una disminució del PIB per habitant de més del 16%.

Taula 1.20

IMPACTE DE LES SUCCESSIVES AMPLIACIONS DE LA UNIÓ EUROPEA
A partir de dades de 1995

Augment Augment Augment Augment Mitjana
de la de la del PIB PPA del PIB p. cap. PIB p. cap.

superfície població total
(%) (%) (%) (%) Eur.6 = 100

Eur.9/Eur.6 31 32 29 –3 97

Eur.12/Eur.9 48 22 15 –6 91

Eur.15/Eur.12 43 11 8 –3 89

Eur.26/Eur.15 34 29 9 –16 75

Font: Comissió Europea, Agenda 2000.
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Com ho mostra la taula 1.21, els indicadors socioeconòmics també són

molt diferents.

Taula 1.21

INDICADORS SOCIOECONÒMICS

Tele-

Línies

Abonats Nombre
Llibres

visors

telefò-

a Internet de
publi- Casos Suïcidis Nombre

per 100

niques

per metges
cats de sida per d’estu-

Països
Cotxes

habi-

d’abo-

100.000 por 1.000
per per 100.000 diants

per 1.000

tants

nats

habitants habitants
100.000 100.000 habi- per

habitants per 100 habi- habi- tants 100.000
habi- tants tants habitants
tants

1995 1994 1994 1995 1995 1992-94 1995 1989-93 1995

Alemanya 495,5 55 48,3 579 3,33 87 1,7 32 2.319 (93)

Àustria 446,2 48 46,5 662 3,35 100 2,4 43 2.893

Eslovàquia 189,5 28 18,7 54 3,43 65 0,05 – 1.542

Rep. Txeca 301,4 38 21,2 211 3,59 91 0,1 38 1.604

Hongria 219,7 52 16,9 155 3,58 100 0,3 73 1.312 (93)

Polònia 186,6 30 13,1 60 2,28 28 0,3 30 1.952 (93)

Estònia 238,8 36 25,2 278 3,16 152 0,2 79 1.654

Letònia 176,0 47 25,8 53 3,45 65 0,1 89 1.473

Lituània 185,3 34 24,1 12 4,48 77 0,1 88 1.086

Romania 96,9 20 12,3 8 1,77 18 2,8 – 1.086 (93)

UE 437,5 48 47,6 200,5 3,14 108 5,8 27 2.911 (94)

Rússia – 38 16,2 – 4,50 20 0,05 79 3.025 (94)

Font: P. Lemarchand i K. L. Guidec, eds. (1997).

6.3. Al marge de la crisi dels països emergents

Fins ara, els PECO s’han quedat relativament al marge de la crisi dels

països emergents, i les perspectives continuen essent favorables, si més no per

als països més avançats en la transició. Tot i que el 10% del comerç dels

PECO(31) es dirigeix cap als països en crisi (Àsia, Rússia i Ucraïna), el risc d’un

contagi de la crisi pel canal comercial és moderat, atesa la importància de l’Eu-

ropa de l’Oest en els intercanvis dels PECO (de l’ordre del 60% de mitjana). En

aquest sentit, els PECO depenen encara més del creixement de l’Oest el 1999.
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Així, l’OFCE (1998) estima que la crisi asiàtica només comportarà un alenti-

ment del creixement del 0,1% per any durant el període 1998-2000.

D’altra banda, persisteix el risc d’un contagi financer, que sancionaria

fragilitats existents o provindria d’un moviment de desconfiança irracional

cap a una zona associada a vegades a un «bloc de l’Est». En efecte, l’estretor

dels mercats financers els fa vulnerables a canvis de posició de grans opera-

dors: la crisi russa ha provocat, sobretot, descensos sensibles però momentanis

al mercat borsari, tot i que també als mercats de bons, i tensions als mercats

de divises.

7. Sectors agrícola i agroalimentari dels PECO

L’ampliació convertirà la Unió Europea en la primera potència agrícola

mundial. En efecte, la Unió Europea és ja la primera importadora mundial de

productes agroalimentaris i, amb l’ampliació, es convertirà també en la primera

exportadora i obtindrà així un pes decisiu en els intercanvis internacionals. No

obstant això, l’herència dels PECO i les disparitats de nivells de vida, d’una

banda, i el seu potencial agrícola, de l’altra, són sengles preocupacions per a la

Unió Europea dels Quinze.

Per respondre els interrogants suscitats per la integració dels PECO, pri-

mer descriurem la situació actual del sector agrícola d’aquests països, la situa-

rem en la història agrària recent i analitzarem les seves principals dificultats.

Després, estudiarem i compararem les competitivitats actuals i previsibles dels

PECO i de la Unió Europea dels Quinze als sectors agroalimentaris.

7.1. Potencial agrícola globalment important, però variable
segons els països

7.1.1. Importància de l’agricultura en l’economia

En general, l’agricultura ocupa, tant en termes de PIB com en termes

d’ocupació, un lloc més important als PECO que a la Unió Europea dels Quin-
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ze. Al voltant del 22% de la població activa dels PECO treballa al sector agríco-

la. A la Unió Europea dels Quinze, amb prou feines hi treballa el 5%.

No obstant això, hi ha notables disparitats entre aquests països: Polònia

és un país molt agrícola en què la població rural és important, mentre que a la

República Txeca les xifres s’apropen més a les de països com França, amb una

petita minoria d’actius al sector agrícola.

L’important pes de l’agricultura és una herència de l’era comunista i

explica la importància atorgada pels països de l’Est a l’apartat agrícola de l’ad-

hesió.

Taula 1.22

INDICADORS MACROECONÒMICS DELS PECO EL 1996
Demografia i superfície Paper de l’agricultura

Superfície Población Superfície Sector Sector

(en milions (en milions cultivable agrícola agrícola

d’ha) d’habitants) (en milions en l’ocupació en el PIB
d’ha) total en % en %

Bulgària 11,1 8,3 4 24,2 11,1

Estònia 4,5 1,5 1 7 6

Letònia 6,5 2,5 1,7 17,8 7,6

Lituània 6,5 3,7 2,3 22,5 11,8

Rep. Eslovaca 4,9 5,4 1,5 7 5,2

Eslovènia 2 2 0,2 6,3 4,5

Romania 23,8 22,6 9,3 37,3 18,7

Rep. Txeca 7,9 10,3 3,1 4,3 3

Hongria 9,3 10,2 4,7 8,2 7

Polònia 31,3 38,6 14,3 25,7 6

Total PECO-4
o mitjana 72,3 81,7 31,4 24,0

% P4/P10 67% 78% 75%

Total PECO-10
o mitjana 107,8 105,1 42,1 22,4

Total UE 323,6 372,81 76,1 4,8 2,3

% PECO/UE 33% 28% 55%

Fonts: OCDE (1998) i Comissió Europea (1998).
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7.1.2. Produccions similars a les de la Unió Europea dels Quinze

Romania, Polònia, Hongria i la República Txeca produeixen més de tres

quartes parts de la producció agrícola total dels PECO. No obstant això, la pro-

ducció agrícola romanesa és absorbida en gran part pel seu mercat interior

(vegeu la següent secció sobre els intercanvis).

La producció agrícola dels PECO està centrada en els grans cultius de la

zona temperada: fruites i llegums i ramaderia bovina (lletera), porcina i avícola.

Les quantitats produïdes pels PECO en comparació amb les de la Unió Europea

dels Quinze són variables: 38% pel que fa al blat, 24% de la llet, 16% de la carn

de boví, però 74% de les patates (mitjanes 1994-1996).
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Taula 1.23

PRINCIPALS PRODUCCIONS DELS PECO: MITJANES 1994-1995-1996
En milions de tones

Produccions vegetals

Països
Cereals

Oleaginoses Patates

Total Blat Cereals
secundaris

Bulgària 5.538 2.993 2.545 261 483

Estònia 495 45 450 2 533

Letònia 845 266 579 0 997

Lituània 1.519 107 1.412 7 1.571

Rep. Eslovaca 3.504 1.932 1.572 80 539

Eslovènia 522 150 372 1 431

Romania 17.402 5.649 11.753 397 3.056

Rep. Txeca 6.819 3.816 3.003 215 1.440

Hongria 11.074 4.466 6.608 347 1.046

Polònia 24.279 8.306 15.973 309 25.055

Total PECO-4 59.574 22.237 37.337 1.268 30.597

PECO-4/PECO-10 83% 80% 84% 78% 87%
en %

Total PECO-10 71.997 27.730 44.267 1.619 35.151

Total UE 188.341 91.237 97.104 6.278 47.607

PECO/UE en % 38% 30% 46% 26% 74%

Dades: FAO, programa Sofa (1997).



Els PECO són importants productors i exportadors tradicionals de frui-

tes i llegums.

Les quantitats produïdes també han disminuït amb el xoc de la transi-

ció: les produccions eren superiors abans de la caiguda del mur de Berlín.

Al començament dels anys noranta, aquest important potencial agrí-

cola en produccions idèntiques a les de la Unió Europa dels Quinze, i amb

problemes d’excedents, va fer témer una possible «invasió» de productes de

l’Est després de l’adhesió. Aquests productes farien la competència als pro-

ductes de l’Oest i contribuirien a augmentar els estocs públics.
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Produccions animals

Sucre Fruites Llegums
Carn

Llet
Bovina Porcina Pollastre

10 1.360 1.216 83 246 87 1.440

0 27 64 26 32 6 720

27 65 212 47 52 11 960

72 105 369 95 88 26 1.850

166 332 470 61 236 53 1.180

57 264 109 49 62 127 590

598 2.831 2.770 259 604 277 5.780

526 465 539 165 473 58 3.110

533 1.601 1.488 77 612 288 1.930

1.889 2.337 1.991 425 1.939 331 11.730

3.546 7.234 6.788 926 3.628 954 22.550

91% 77% 74% 72% 84% 75% 77%

3.878 9.387 9.228 1.287 4.344 1.264 29.290

38.320 58.247 49.149 7.950 16.245 5.987 121.101

10% 16% 19% 16% 27% 21% 24%



L’examen de les actuals transaccions agroalimentàries entre la Unió

Europea dels Quinze i els PECO mostra que no és així.

Taula 1.24

PROPORCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DELS PECO
EN LA PRODUCCIÓ COMUNITÀRIA

Producció PECO Producció

(1986-1989) Unió Europea %
1992

Cereals 778,9 Mt 168,4 Mt 47

Llet 32 Mt 112,5 Mt 28

Carn porcina 5 Mt 14,4 Mt 34

Oleaginoses 4,5 Mt 14 Mt 32

Sucre 3,7 Mt 15,8 Mt 23

Carn bovina 1,7 Mt 8,4 Mt 21

Ocells de corral 1,6 Mt 6,9 Mt 23

Font: OCDE.

7.1.3. Intercanvis agroalimentaris deficitaris amb la Unió Europea
dels Quinze

Tots els PECO tenen una balança comercial agroalimentària defi-

citària amb la Unió Europea, llevat d’Hongria i de Bulgària, i això és així

des del 1990. Els saldos positius nets d’aquests dos països s’han deteriorat (poc

i lentament en el cas d’Hongria, de manera més important en el cas de Bulgà-

ria). Majoritàriament, les importacions provinents de la Unió Europea dels

Quinze són de productes alimentaris molt transformats (sobretot productes lac-

tis i carnis) i de fruites i llegums.

Si en conjunt els PECO són grans importadors de la Unió Europea dels

Quinze, les seves relacions amb els Nous Estats Independents s’han recuperat.

Això assegura una sortida als productes agrícoles de base, que no sempre res-

pecten les normes (sanitàries) de la Unió Europea dels Quinze, i els permet

tenir un saldo agroalimentari positiu.
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Taula 1.25

INTERCANVIS AGRÍCOLES DELS PECO EL 1997
En percentatge

Importacions Exportacions

UE PECO NEI Resta UE PECO NEI Resta

Estònia 45 8 5 42 16 16 63 5

Letònia 52 25 3 20 16 16 66 7

Lituània 51 22 10 17 20 12 59 9

Rep. Txeca 50 17 0 33 35 33 19 13

Hongria 42 10 1 47 40 17 23 20

Polònia 46 3 18 23 39 5 41 15

Bulgària 30 17 6 47 26 7 46 21

Romania 38 14 7 41 27 9 21 57

Eslovàquia 37 40 4 19 22 50 20 8

Eslovènia 46 16 2 36 35 3 4 68

Mitjana 43,7 17,2 5,6 32,5 27,1 16,8 36,2 22,3

Font: OCDE (1998).

7.1.4. Conclusió: ¿els PECO, competidors o mercats,
després de l’adhesió?

Actualment, la Unió Europea dels Quinze treu més partit de les seves

relacions comercials amb els PECO que els PECO (tot i els acords asimètrics

que els afavoreixen). Encara som lluny, però, d’un mercat unificat i d’una con-

frontació directa entre els productes de l’Europa de l’Est i de l’Oest.

Una comparació de les competitivitats dels sectors agrícoles i agroali-

mentaris de les dues Europes ens pot donar pistes sobre la direcció que poden

prendre, a llarg termini, els intercanvis entre la Unió Europea dels Quinze i els

PECO al si d’una Europa ampliada.
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7.2. Evolució dels sectors agrícola i agroalimentari
dels PECO del 1990 al 1997: de recessió a un principi
de recuperació

7.2.1. L’herència de 40 anys d’economia dirigida (32)

Per tal d’assegurar l’autosuficiència alimentària, durant els anys seixan-

ta, l’URSS i els PECO van establir polítiques, molt subvencionades, d’intensifica-

ció i de modernització agrícoles. Gràcies a un augment dels rendiments per

hectàrea i per animal, l’objectiu d’aquesta política es va assolir.

No obstant això, els costos de producció dels sectors agrícoles i agro-

alimentaris eren molt elevats i creixents,(33) per dues raons:

1. aquests sectors patien, igual que els altres sectors d’activitat, els dis-

funcionaments propis de l’economia dirigida (irracionalitat econòmica de l’as-

signació de recursos i de les decisions productives i tècniques); i

2. les decisions estructurals i socials dels PECO generaven una baixa

productivitat del treball agrícola. En efecte, predominaven dos tipus d’unitats

agrícoles:

• unitats molt grans (de milers d’hectàrees), que donaven feina a cente-

nars d’assalariats (de dret a les granges d’Estat o de fet a les cooperatives) en

horaris limitats; i

• miniexplotacions familiars, no modernitzades i molt poc mecanitza-

des,(34) semblants a les existents a l’Europa de l’Oest just després de la segona

guerra mundial.(35)

A les explotacions, els costos de producció del sector agrícola, molt

elevats, eren compensats amb ajudes molt importants.(36)
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(32) En particular segons A. Pouliquen (1993) i K.E. Wadekin (1991).
(33) Això era menys cert en el cas d’Hongria, gràcies sobretot a la gran autonomia de les empreses agrícoles i a la
presència de parcel·les de terra individuals, molt sovint modernitzades i explotades a temps parcial.
(34) Exemple de Polònia: explotacions amb una superfície mitjana de 6 hectàrees (amb notables variacions regionals),
amb policultiu-ramaderia, semimecanitzades, que utilitzaven inputs modestament i que, majoritàriament, eren explota-
des a temps parcial. El seu treball era, doncs, poc productiu i els seus rendiments, mediocres. Aquestes explotacions
aconseguien sobreviure gràcies, sobretot, a un important complement de renda d’origen no agrícola (salaris i pensions)
i a una autarquia parcial.
(35) I, per tant, abans de la segona revolució agrícola dels anys seixanta i setanta.
(36) Forta subvenció d’inputs, inversions i tipus d’interès, cost d’accés a la terra gairebé nul (renda i impostos de béns
seents) i gratuïtat de les instal·lacions relatives als béns seents (drenatge, irrigació). Aquestes «ajudes» estaven menys
presents a Hongria.



A més a més, com les inversions en comerç i en indústries no eren

prioritàries, el sector agroalimentari (a les cadenes de proveïment –subminis-

trament de material, de maquinària i d’inputs– i de mercat –recollida, transfor-

mació i distribució–) acumulava significatius retards tècnics i d’organitza-

ció en relació amb l’Europa de l’Oest. Els elevats costos de producció que

se’n derivaven eren compensats, també en aquest cas, per ajudes a indústries i

a empreses.

Aquestes subvencions, que representaven entre el 10% i el 15% del

pressupost de l’Estat, permetien així que els alts nivells de costos de producció

no repercutissin en els preus alimentaris al detall.

A més d’un important cost pressupostari, l’organització del sector agrí-

cola tenia dues conseqüències:

• l’agricultura absorbia de mitjana tres i quatre vegades més llocs de

treball (37) i rendes nacionals que a l’Europa de l’Oest; i

• la producció per habitant també era més petita.

Així, el 1989, en vigílies de la caiguda del mur de Berlín, els sectors agrí-

coles i agroalimentaris de l’Est:

• tenien costos de producció elevats, compensats per subvencions que

representaven entre el 10% i el 15% del pressupost de l’Estat; i

• absorbien parts importants de l’ocupació i de la renda nacional.

7.2.2. 1989-1993: el xoc de la transició

a) Recessió agrícola

L’enfonsament del bloc comunista es va traduir, sobretot entre els anys

1989 i 1993, en una liberalització de preus (fins aleshores fixats administrativa-

ment) i en una disminució de les subvencions als sectors agrícoles i agroali-

mentaris. Aquests dos fenòmens van provocar un augment dels preus alimenta-

ris al detall superior a l’augment dels salaris. Com el poder de compra de les

famílies tendia a la baixa, el consum interior d’aliments va recular.(38) Es va
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(37) 28% a Polònia, 17% a Hongria i 12% a Txecoslovàquia.
(38) S’estima que, el 1990-1991, el consum va baixar el 20% a Hongria i a Txecoslovàquia i el 10% a Polònia.
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Gràfic 1.13

EL XOC DE LA TRANSICIÓ AL SECTOR AGRÍCOLA DELS PECO 
ENTRE ELS ANYS 1989 I 1993: DESCRIPCIÓ ESQUEMÀTICA
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reduir, sobretot, el consum de llet, de productes lactis i de carn de boví, és a dir,

el consum dels productes més subvencionats abans del 1989. En canvi, la pro-

porció de les despeses alimentàries sobre la renda de les famílies, ja força

important, va augmentar del 35% al 50%.

A aquesta reculada de la demanda interna es va afegir una reducció

brutal de les exportacions cap a l’ antiga Unió Soviètica i cap a l’Alemanya

de l’Est. La desaparició del CAEM,(39) l’enfonsament de la capacitat de pagament

de l’URSS i, amb posterioritat, dels països de la CEI, i la integració de l’exRDA a

la CEE van reduir en gran mesura els mercats agroalimentaris externs dels

PECO i, en particular, els mercats dels tres agroexportadors nets més impor-

tants: Hongria, Bulgària i Romania. A més a més, les exportacions dels PECO ja

competien amb les dels grans productors occidentals (sobretot els Estats Units

i la CEE), que subvencionaven les seves agricultures i les seves exportacions i,

freqüentment, combinaven les exportacions amb les ajudes al país importador.

Els PECO, en canvi, no tenien els mitjans per finançar les seves agricultures i les

seves agroexportacions en la mateixa mesura.

Els preus agrícoles augmentaven molt menys ràpid que la inflació i, per

tant, baixaven en termes reals.(40) Aquesta evolució dels preus agrícoles era

deguda:

• a la reculada de la demanda interior i exterior, que comportava un

«excés» d’oferta; i

• a la posició quasi monopolística, heretada de l’economia dirigida, de

les indústries i de les empreses de les cadenes de proveïment i de mercat. Els

preus dels inputs agrícoles (material, adobs) augmentaven al mateix ritme que

la inflació i, per tant, més ràpid que els preus agrícoles.

El descens en termes reals dels preus agrícoles, sumat a un augment

relatiu dels preus dels inputs, a la intensa disminució de les subvencions i a un

augment dels tipus d’interès, va originar una (important) reducció dels marges

financers de les unitats agrícoles, les quals van afrontar la crisi:

• reduint la renda dels assalariats (cooperatives, granges d’Estat) i/o de

la família (explotació individual);
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(39) CAEM: Consell d’Assistència Econòmica Mútua, creat el 1949 i dissolt el 1991.
(40) El 1990-1991: –35% a Hongria, –60% a Polònia i –50% a Txecoslovàquia.



• reduint considerablement les inversions i el consum d’inputs. Aquesta

reducció dels inputs va comportar una inestabilitat dels nivells de producció

en funció de les condicions pedoclimàtiques, sobretot en l’àmbit de les produc-

cions vegetals; i

• reduint la producció. Es va poder observar una descapitalització mas-

siva en les produccions animals (nombrosos sacrificis són a l’origen de la inun-

dació del mercat de l’Oest al començament dels anys noranta).

No obstant això, cal matisar aquest difícil escenari. Sembla que alguns

sectors van resistir bé la crisi, valorant els baixos costos del treball i el know-

how local (sucs de fruita, ànecs, oques, conills i vins hongaresos).

b) Crisi de les indústries de les cadenes de proveïment

i de mercat

La recessió patida pel sector de la producció agrícola va repercutir

sobre les cadenes agroalimentàries de proveïment i de mercat.

La intensa disminució de les compres agrícoles va provocar una crisi a

les indústries de la cadena de proveïment.

A la cadena de mercat, les antigues empreses estatals de recollida i de

transformació també van patir una important crisi financera, provocada per la

ineficàcia estructural heretada de l’era de l’economia dirigida, la reculada de la

demanda i de l’oferta, i la creació de nous circuits privats (vegeu el requadre

sobre les indústries agroalimentàries a Polònia).

c) Deteriorament de la balança agroalimentària

Des del 1991, la balança agroalimentària dels PECO s’havia deteriorat,

sobretot amb la Unió Europea. Aquest deteriorament s’explica per:

• la pèrdua dels mercats tradicionals dels països membres del CAEM;

• la disminució dels «excedents» (sorgits pel descens de la demanda)

després de la reculada de l’oferta; i

• el creixement de les importacions, estimulades per l’«apreciació» de

les monedes de l’Est. En efecte, aproximadament des del 1991, les devaluacions

eren més «lentes» que la inflació i van dur a un augment dels preus convertits
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en ecus, en dòlars o en francs francesos. La protecció monetària proporcionada

per les intenses devaluacions inicials tendien així a erosionar-se.

7.2.3. Des del 1993-1994: modesta millora de l’agricultura

A partir de l’any 1993, la reculada de l’oferta ensopega per fi amb la

demanda interior, que s’estabilitza. Dos factors poden explicar aquesta evolució

de la demanda:

• l’augment de la renda real de les famílies; i

• l’increment dels nivells de protecció a les fronteres, establerts pels

PECO per als productes sensibles, en particular per a la carn de boví. Els drets

de duana, més elevats, possibiliten que certes produccions interiors puguin

resistir millor les importacions.

Els preus agrícoles remunten, i el seu increment és més ràpid que el

dels preus dels inputs. A aquesta evolució favorable per a les unitats de produc-

ció agrícola s’afegeixen:

• el desenvolupament de nous circuits curts de comercialització;

• la recuperació dels intercanvis amb els NEI;

• l’augment eventual (exemple: Hongria) de les ajudes de l’Estat; i

• més conjunturalment, les bones condicions pedoclimàtiques el 1993-

1994 i el 1994-1995.

Aquests diferents factors se sumen i comporten l’augment de certes

produccions i una lleugera millora de la situació financera de les unitats agríco-

les a partir del 1995, dos o tres anys després de la recuperació de la indústria i

dels serveis.

En canvi, les indústries de transformació han d’afrontar marges encara

més reduïts, amb preus agrícoles a l’alça i preus alimentaris al detall que aug-

menten més lentament.
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Adaptació de les indústries agroalimentàries (IAA) a Polònia

L’evolució de Polònia en aquest àmbit sembla significativa. La recessió

de certes produccions agrícoles va arrossegar la de la seva transformació. No

obstant això, després d’una caiguda espectacular (30%) de la producció venuda

a preus constants de les indústries alimentàries el 1989 i el 1990, la producció

es va estabilitzar el 1991 i es va reactivar a partir del 1992 (+4,2%). Sembla,

doncs, evident una notable capacitat d’adaptació.

De fet, van aparèixer nous circuits de comerç i de transformació industrial

que van reemplaçar en part les empreses estatals i les cooperatives. Però la seva

proliferació i l’oferta que els permetia funcionar, molt atomitzada i flexible,

també els va limitar a un estadi artesanal i va reduir les possibilitats de les

antigues estructures de l’Estat, que van perdre el seus circuits de proveïment i de

sortida.

En l’àmbit de la transformació agroalimentària, les estructures mitjanes

(de 5 a 50 treballadors) van ser les que s’ho van arreglar millor i les que van ali-

mentar el creixement.Apareixen com les més ben adaptades a l’atomització dels

circuits i a l’evolució de la demanda.

Les grans unitats, per la seva banda, només van experimentar un creixe-

ment notable en les indústries d’olis, confiteries, concentrats, cervesa i tabac. De

fet, les dificultats d’aquestes grans estructures, principalment les anteriorment esta-

tals, eren:

• el desviament dels fluxos a causa de la competència i de la recessió, amb

una capacitat (instal·lacions) i uns efectius (nombre d’assalariats) constants

(que generen un augment dels costos unitaris);

• la inadaptació de la seva oferta davant les noves demandes (i davant, a

més a més, la competència internacional i d’empreses de capital estranger); i

• la pèrdua de capacitat de gestió.

Ateses aquestes dificultats, la rendibilitat de les indústries alimentàries

poloneses (empreses de més de cinquanta treballadors) va disminuir i es va tor-

nar globalment nul·la el 1992. No obstant això, aquesta mitjana amaga dispari-

tats importants segons els sectors. La rendibilitat era molt negativa als sectors de
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transformació de fruites i llegums, refrigeració, «vins» de fruites, peix, patates i

molineria. En canvi, la rendibilitat era bona als sectors de la cervesa, els concen-

trats, el tabac, la confiteria, els espirituosos i els olis.

[Segons Pouliquen (1993).]

El 1995, en comparació amb la Unió Europea dels Quinze, els preus

agrícoles de les produccions de l’Est més importants representaven entre el

65% i el 80% dels preus de la Unió Europea dels Quinze, mentre que els princi-

pals preus alimentaris al detall als PECO equivalien, més o menys, al 40% dels

preus de la Unió Europea dels Quinze. L’increment dels preus alimentaris als

PECO és més lent que la inflació perquè és frenat per la feblesa de les rendes i

per l’important pes mitjà de les despeses alimentàries en la renda de les famí-

lies (entre el 30% i el 40% aproximadament a l’Europa central). Aquesta mode-

ració en l’augment dels preus alimentaris és necessària en el pla econòmic i

social (lluita contra la inflació, preservació de la competitivitat internacional

dels salaris industrials i, per tant, del creixement global).

Limitades per uns preus agrícoles a l’alça i per un augment més feble

dels preus alimentaris, les indústries de primera transformació tenen dificul-

tats a l’hora d’obtenir prou marge per millorar la rendibilitat (de mitjana, infe-

rior a la de les indústries de l’Europa de l’Oest) i per finançar la seva reestruc-

turació.

No obstant això, cal matisar aquesta descripció general. En efecte, en

certs sectors hi ha indústries que tenen bones rendibilitats (confiteria, xocola-

teria, tabac).

Per lluitar contra el deteriorament de les balances agroalimentàries, a

partir del 1993 la majoria dels PECO ha augmentat de manera significativa els

drets de duana sobre certs productes sensibles.

En efecte, la mitjana ponderada dels aranzels ha pujat del 20% al 25%.

No obstant això, aquesta mitjana amaga disparitats:

• els drets són molt petits o nuls per als articles indispensables i

exclusivament importables (per exemple, productes tropicals), per a certs
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productes de base, i en el límit d’escassetats temporals o regulars (quotes «ad

hoc»); i

• en canvi, els drets són elevats, de l’ordre entre 40% i 70%, per als pro-

ductes nacionals «sensibles» (llet, carn de boví, sucre, patates i certes fruites i

llegums frescos del temps).

Aquest augment de certs drets aranzelaris va permetre una inversió de

la balança agroalimentària dels PECO el 1994, seguida d’una nova degradació el

1995.

Per tant, sembla que els PECO comencen amb prou feines a recuperar-

se del xoc de la transició. Sembla que la liberalització dels preus i la reducció

de les subvencions han posat de manifest la falta global de competitivitat dels

seus sectors agrícoles i agroalimentaris, que un augment dels aranzels a les

fronteres no ha permès protegir de forma duradora (dèficit de la balança

comercial agroalimentària amb la Unió Europea dels Quinze). No obstant això,

des del 1995 s’observa una lleugera millora.

7.3. Principals obstacles al desenvolupament del potencial agrícola
dels PECO: l’atur i la falta de finançament

Per tal de conèixer el seu potencial agrícola, és possible identificar

diversos factors que limiten la reestructuració dels sectors agrícoles i agroali-

mentaris dels PECO.

7.3.1. Rendibilitat petita o negativa

Segons alguns experts, els marges financers de les unitats de producció

agrícola i de les indústries agroalimentàries de les cadenes de proveïment i de

mercat són, en general, petits o negatius a conseqüència dels retards estructu-

rals heretats de l’era de l’economia dirigida.

Per donar suport a aquesta tesi, els experts utilitzen, en general, dos

enfocaments. El primer és de tipus macroeconòmic. Es basa en dades generals

(nivell de la balança agroalimentària, dels preus agrícoles i dels preus alimenta-
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ris al detall) de l’ESP, que els experts interpreten en funció del que coneixen

arran de situacions amb les quals s’han trobat als PECO. Aquesta aproximació

és la desenvolupada a la secció sobre el xoc de la transició.

Situació econòmica del sector agrícola, costos de producció
i renda agrícola: el cas txec el 1994

El 1993-1994 el compte global de l’agricultura txeca mostrava una pèr-

dua total propera als 10 miliards de corones. El 1995, amb l’augment dels preus

agrícoles (superior al dels inputs) i l’augment de les ajudes directes,(41) la situa-

ció financera va millorar. No obstant això, els ingressos encara no eren sufi-

cients per afrontar les amortitzacions i assegurar així la reproducció del capital

existent. La renda neta del sector continuava essent molt negativa.

COMPTE GLOBAL AGRÍCOLA
En milions de corones

1993 1994 1995

Producció final agrícola 95.301 94.923 100.170

Consum intermedi 65.577 69.936 63.174

Valor afegit 29.724 31.987 36.996

Subvencions 1.331 2.255 3.466

Arrendaments 1.175 1.600 1.680

Impostos sobre la producció 2.270 2.270 2.270

Salaris 22.080 21.972 22.269

Excedent brut d’explotació 2.868 3.890 7.311

Interessos 4.309 4.509 5.036

Amortitzacions 9.002 9.449 11.447

Resultat net –10.443 –10.068 –9.172

Font: Informe 1996 sobre l’agricultura txeca. Ministeri d’Agricultura.
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L’estudi, a partir d’enquestes sobre la comptabilitat de les unitats de pro-

ducció agrícoles, confirma la no-rendibilitat posada en evidència pels comptes

de l’agricultura:

• L’anàlisi dels costos de producció mostra que les produccions animals

eren menys rendibles que les vegetals, a causa del marge més petit entre el cost

de producció i el preu de venda. Si es tenia en compte l’intraconsum, la produc-

ció lletera es tornava deficitària (cost de producció superior al preu de venda) i

la producció de carn de boví s’equilibrava. En canvi, les produccions porcines i

vegetals continuaven oferint un marge important.

COSTOS DE PRODUCCIÓ I PREU AGRÍCOLA
Milers de corones Cost de producció Intraconsum Cost total Preu agrícola mitjà

Per litre 5,71 1,71 7,42 5,96

Per quilo 15,17 16,05 31,22 31,9

Per quilo 18,08 4,82 22,9 30,03

Per tona 1.725 70 1.795 3.031

Per tona 1.950 94 2.044 2.879

Per tona 3.736 94 3.830 5.867

Font: Enquesta VUZE 1994.

• L’anàlisi de les rendes del 1994 mostra que les pèrdues registrades per

les explotacions agrícoles txeques arribaven als 500-600 F/ha i eren pràctica-

ment idèntiques fos quina fos la forma jurídica. En efecte, l’EBE (excedent brut

d’explotació) era amb penes i treballs suficient per afrontar les despeses finance-

res, però no permetia finançar les amortitzacions.Aquesta feblesa de l’EBE esta-

va essencialment vinculada a la dels ingressos, no compensada per les econo-

mies realitzades sobre les càrregues corrents.
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RENDES
En corones

SRL Cooperatives Individuals

Nombre d’explotacions 16 80 139

SAU mitjana (hectàrees) 1.272 1.735 84

Producte per hectàrea 30.750 32.890 9.190

Càrregues per hectàrea 30.045 32.194 8.440

EBE per hectàrea 704 696 750

EBE més salaris per hectàrea 6.897 7.308 2.393

Despeses financeres per hectàrea 486 592 240

Amortitzacions per hectàrea 2.638 3.164 1.263

Resultat net per hectàrea –2.421 –3.039 –750

Remuneració del treball per hectàrea 2.370

Autofinançament per hectàrea –3.079 –5.307 –262

En francs per hectàrea –484 –612 –6.525

Font: Enquesta VUZE 1994.

[Segons Simon i Blogowski (1996).]

Un segon enfocament és de tipus microeconòmic: consisteix en esta-

blir, a partir de dades comptables fiables (per exemple, les antigues granges

d’Estat per a l’agricultura), la rendibilitat de certes estructures en un determi-

nat país. Aquestes aproximacions microeconòmiques es poden unir als estudis

de casos que confirmen (o invalidin, o matisin) les conclusions extretes de

l’enfocament macroeconòmic.

Així, l’anàlisi dels comptes nacionals de l’agricultura i de les dades

comptables de les explotacions agrícoles txeques mostren que la renda neta

del sector i de les explotacions va ser negativa del 1993 al 1995, tot i la lleugera

millora del 1995. En efecte, la feblesa dels ingressos no permetia afrontar les

amortitzacions i assegurar així la reproducció del capital existent.

7.3.2. Falta de finançament

La falta de finançament és un problema crucial, que es dóna als PECO,

sigui quin sigui l’origen dels fons.
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a) Feblesa o fins i tot absència d’autofinançament, conseqüència

de rendibilitats petites o negatives.

b) Feblesa del finançament intern als PECO: el crèdit rural té mol-

tes dificultats per establir-se a causa de:

• L’escassa rendibilitat intrínseca del sector agrícola, als PECO en parti-

cular (però també a la Unió Europea dels Quinze).

• La falta de garanties presentades pels prestataris. Això és degut, sobre-

tot, a les incerteses sobre els drets de propietat i a la feblesa del mercat de béns

seents, que no permeten utilitzar les terres com a garantia.

• Una evolució delicada del paper del crèdit en l’economia en transició:

l’assignació de crèdits ja no és un instrument de política monetària per a l’Es-

tat, sinó que està en mans d’institucions financeres independents que basen la

seva política de préstecs en l’avaluació dels riscos i de la rendibilitat financera.

Els bancs, que abans només eren simples sucursals del banc central, han d’inte-

grar un cert poder de decisió i deixar d’acontentar-se amb funcions administra-

tives. Per aconseguir-ho, cal un gran canvi de mentalitat: és necessari dur a

terme una important inversió en capital humà per mitjà de la formació del per-

sonal bancari i agrícola. Amb l’ajuda de donants internacionals, els governs han

posat en marxa programes d’aquest tipus.

Els governs de l’Est intenten sortir d’aquesta falta de finançament esta-

blint dos tipus d’ajuts: préstecs bonificats i garanties de préstec.

Polítiques establertes per facilitar l’accés
dels productors agrícoles al crèdit

Pressionats amb força pels productors, els governs han pres mesures des

del final del sistema socialista. Al principi, el finançament de l’agricultura era

sostingut per préstecs i per ajuts a les inversions finançades pel pressupost. Ara

s’estableixen programes que volen desenvolupar instruments de crèdit subven-

cionats i de garantia de préstecs vinculats a préstecs concedits pels bancs comer-

cials:
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• els préstecs bonificats han d’impedir que es penalitzi la situació de

les explotacions a llarg termini per falta de mitjans a curt termini (mesura

d’urgència). Però, molt sovint, aquesta mesura provisional es perpetua.A més a

més, en beneficiar sobretot les explotacions més grans i en atacar el problema de

les garanties, aquestes mesures poden tenir un efecte negatiu sobre el desenvolu-

pament d’altres fonts de crèdit agrícola (sectors de les cadenes de proveïment i

de mercat), perquè generen una competència desigual;

• les garanties de préstec exerceixen de mecanisme de repartiment

dels riscos: les pèrdues dels prestadors, en cas de falta de pagament, són parcial-

ment cobertes (si més no fins al 50%) pels poders públics. Aquesta mesura vol

incrementar l’oferta de préstecs sota garantia a prestataris limitats per proble-

mes de falta de garanties i de disponibilitat de crèdit.Així, s’han creat fons de

garantia a Hongria (1991), a les Repúbliques Txeca i Eslovaca, a Polònia, a

Romania (1994) i als Estats bàltics (1997). Les garanties aportades per l’Estat

incrementen l’oferta de crèdit. No obstant això, els efectes perversos són inevi-

tables: els bancs poden tendir a descurar el seguiment i l’anàlisi de les deman-

des de préstecs i els explotadors poden tendir a no retornar els préstecs (les

garanties són percebudes com ajudes públiques implícites). S’han utilitzat

dues categories de programes de garantia de préstecs. En la primera, les estruc-

tures d’incitació són establertes curosament: tant els prestataris com el banc

asseguren el reemborsament màxim, diversos bancs participen perquè hi hagi

competència i els poders públics es limiten a establir unes regles clares i trans-

parents. D’aquesta manera, les taxes de reemborsament han estat elevades

(cas hongarès). Desgraciadament, el caràcter estricte de les condicions només

permet que un col·lectiu massa reduït d’agricultors es beneficiï del crèdit.A la

segona categoria de programes, en què hi ha una major intervenció de l’Estat,

els «crèdits dirigits» han orientat el crèdit de forma preferencial cap a les

explotacions d’Estat. Les taxes de reemborsament han estat baixes, situació

que ha comportat un augment de les despeses pressupostàries.
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S’han establert, però, «solucions» per resoldre aquestes dificultats de

crèdit als PECO:

• crèdit-arrendament (préstec de maquinària o d’equips): societats pri-

vades compren el material i el presten als explotadors agrícoles (cessió a llarg

termini); els cànons d’arrendament reemplacen les anualitats d’un préstec clàs-

sic;

• contracte a terminis sobre els lliuraments de productes en contrapar-

tida d’inputs i de fons d’operacions;

• garanties a terminis per als productors proporcionades per les empre-

ses de transformació i combinades amb contractes de lliurament;

• concessió de préstecs en espècies als explotadors sota contracte per

part dels transformadors i dels proveïdors d’inputs; i

• atestacions de lliurament.

c) Increment de la inversió estrangera, principalment als sec-

tors rendibles de l’agroalimentari:

De mitjana, la inversió directa estrangera als PECO es va quintuplicar

entre els anys 1991 i 1997. Al sector agroalimentari, l’aportació de capitals

estrangers permet les reestructuracions i la modernització exigides pel context

de competència internacional i per l’estat de les estructures de producció. En

la majoria dels casos, aquestes inversions s’han dirigit més a l’agroindústria

(sector secundari) que a la producció agrícola (sector primari) i, sobretot, als

sectors més rendibles, és a dir, als subsectors del sucre, de la confiteria, del

tabac i de les begudes sense alcohol, entre d’altres. Els països que més se n’han

beneficiat (en termes d’inversió directa estrangera per habitant) són Polònia, la

República Txeca i Hongria.

Les inversions estrangeres són sinònim de reestructuració (i molt

sovint, per tant, d’atur), mitjançant el tancament de les unitats menys producti-

ves, i de major productivitat del treball. A més a més, per tal d’evitar que les

multinacionals ocupin una posició monopolística, pot ser necessari escalonar

l’entrada dels capitals estrangers per deixar que el sector nacional es reestruc-

turi abans de l’arribada de la competència. En aquest sentit, certs governs han

establert mesures per limitar o, més aviat, condicionar la inversió estrangera. Als
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Estats bàltics, els agricultors tenen prioritat en l’adquisició del capital de les

empreses agroalimentàries: aquesta mesura ha frenat de forma voluntària l’a-

portació de capitals estrangers. El problema el tenen després els accionistes

per trobar el capital necessari per al funcionament d’aquestes indústries. A

Polònia, la privatització ha de passar molt sovint per un acord del personal, reti-

cent a les participacions estrangeres, i la compra de més del 10% del capital per

part d’un estranger ha d’anar precedida del vistiplau de l’Agència de Privatit-

zació.

Taula 1.26

INVERSIÓ DIRECTA ESTRANGERA (IDE) AL SECTOR 
AGROALIMENTARI DELS PECO

Fluxos d’IDE Proporció de la IDE

(en milions de dòlars) agroalimentària
en la IDE total

1991 1994 1997(e) 1997

Bulgària 56 105 438 25

Estònia – 215 308 10,05

Hongria 1.462 1.144 2.085 n.d.

Letònia – 214 420 8

Lituània – 31 344 15,5

Polònia 291 1.875 3.034 14,5

Romania 40 341 956 17,5

República Txeca – 878 1.300 7,5

Eslovàquia – 203 140 n.d.

Eslovènia – 128 315 n.d.

Total 1.849 5.120 9.340

Font: OCDE (1998). (e): Estimació.

Conclusió: la falta de finançament als PECO és deguda tant a la

feblesa (global) de la rendibilitat dels sectors agrícoles i agroalimentaris

com a les restriccions dels pressupostos governamentals, mentre que la

inversió estrangera es concentra en els sectors rendibles de l’agroalimen-

tari.

Aquesta falta de finançament frena les privatitzacions i les reestructura-

cions dels sectors agrícoles i agroalimentaris.
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7.3.3. Privatitzacions lentes per falta de capitals

Al conjunt dels PECO, les privatitzacions ensopeguen amb dos proble-

mes que les compliquen i les endarrereixen: la falta de capitals i les modalitats

d’indemnització dels ciutadans víctimes de l’era comunista. Aquestes dificultats

varien, però, segons els països i els sectors.(42)

a) Al sector agrícola

L’objectiu de la indemnització dels antics propietaris d’explotacions

agrícoles i de terres, espoliades en el moment de les col·lectivitzacions, és

doble: es tracta, d’una banda, de satisfer una necessitat de justícia i, de l’altra,

d’assegurar la viabilitat econòmica a llarg termini de les estructures privades

acabades de crear.

Es poden distingir dos grups diferents de països. A la majoria dels

PECO, la col·lectivització va funcionar, i la majoria de les terres estaven sota el

control de l’Estat. En canvi, a Polònia i a Eslovènia sempre han predominat

les petites explotacions privades. Per aquest motiu, els objectius d’aquests

dos grups de països són diferents: a Polònia, la modernització passa per un

augment de les dimensions mitjanes de les explotacions privades, mentre que

als països molt col·lectivitzats fa falta assegurar la distribució de la terra i un

cert fraccionament de les grans finques per apropar-les a les dimensions

humanes.

S’han utilitzat diferents mètodes: la restitució de les terres als antics pro-

pietaris (la República Txeca, Romania, Bulgària i Eslovàquia) o la indemnització

dels propietaris mitjançant bons de compensació atorgats per l’Estat que per-

meten comprar un bé públic (habitatge, terra) o obtenir una renda (cas d’Hon-

gria).

No obstant això, independentment del mètode utilitzat, el resultat ha

estat una lenta redistribució de la terra, és a dir, una divisió insuficient de les

cooperatives en explotacions familiars individuals.

En efecte, els expropiats de l’era comunista o els seus descendents són,

majoritàriament, habitants de ciutats i/o jubilats. Molt sovint, aquests nous pro-

pietaris (en recuperar les seves antigues terres o havent comprat terres col·lec-
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Sector socialitzat Sector privat

Cooperatives Granges d’Estat Explotacions privades

Bulgària – 90 13.000 10 0,4

Estònia – 96 3.500 4 0,5

Letònia – 96 3.000 14 0,5

Lituània – 91 2.773 9 0,5

Hongria 80 4.179 14 7.138 16 0,3

República Txeca 61 2.561 38 6.261 1 4,0

Romania 61 2.374 14 5.001 25 1,5

Eslovàquia 68 2.654 26 5.162 6 0,3

Polònia 4 335 19 3.140 77 6,6

Eslovènia – 8 470 92 3,2

Nota: Proporció en la superfície agrícola total del país; les dimensions mitjanes (en ha) de les explotacions estan
indicades en cursiva.
Font: Comissió Europea (1995).

Granges d’Estat Cooperatives de producció

Granges d’EstatExplotacions privadesExplotacions privades

Una col·lectivització exemplar Una col·lectivització important

Explotacions privades

Granges d’Estat

El fracàs de la col·lectivització

Cooperatives de producció
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Gràfic 1.14

ESTRUCTURES DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES ALS PECO
ABANS DE LA TRANSICIÓ (1989, 1990)
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tives mitjançant bons) prefereixen llogar la terra a baix preu a les cooperatives

que ja l’utilitzen, en lloc de crear una nova explotació. Els ho impedeixen

l’absència de capital, la manca de know-how i fins i tot la incapacitat física.

Per aquest motiu, la privatització efectiva (i no solament «formal» per

mitjà de la transformació jurídica de les cooperatives o de les granges d’Estat

en societats anònimes o en societats de responsabilitat limitada o en «verita-

bles» cooperatives) és lenta. Juhasz (1992) i Palovics (1992) estimen que el

desenvolupament d’explotacions familiars similars a les de l’Europa de l’Oest

s’aconseguirà lentament. En el millor dels casos, tot i les ajudes financeres i els

incentius governamentals, cap al final dels anys noranta, el 40%-50% de la pro-

ducció a Hongria estarà assegurada per les antigues cooperatives i el 20%-30%,

per explotacions agrícoles privades individuals.

b) Al sector agroalimentari

La privatització del subsector del comerç i de la distribució pot ser total

o estar en un estadi molt avançat. Hi han ajudat: la creació de circuits curts

(massiva a Polònia), les inversions estrangeres i el know-how dels grans distri-

buïdors occidentals.

En canvi, pel que fa a la transformació, en certs sectors hi ha una falta

de capitals i de know-how. En efecte, els sectors més rendibles, o els que més

fàcilment poden arribar a ser-ho, s’han pogut «beneficiar» de la inversió estran-

gera (sucre, confiteria i oli). Però, a causa de la manca de capitals, la privatitza-

ció de les altres cadenes de valor avança lentament.

7.3.4. Obstacles a l’eficiència de la cadena de mercat
del sector agroalimentari(43)

Durant el període socialista, els intercanvis, l’emmagatzematge i la trans-

formació estaven assegurats pels monopolis de l’Estat, amb preus fixats pel Pla.

No hi havia cap incentiu per aplicar mètodes de producció i de distribució efi-

caços, i molt sovint no hi havia competència. A més a més, no eren estranys els

errors d’orientació de les inversions i es prioritzava la quantitat més que la qua-

litat de les produccions agrícoles. Les pèrdues en la cadena de mercat de l’ex-

(43) OCDE (1998).
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plotació podien representar del 30% al 40% del valor de la producció. L’escassa

qualitat impedia moltes vegades l’exportació, i la mediocritat de les instal·la-

cions industrials provocava importants contaminacions.

Actualment, herència de l’era comunista, diferents obstacles limiten la

cadena agroalimentària.

a) Mediocre transparència dels mercats

La manca d’informació sobre els preus penalitza sobretot el productor,

pitjor informat que els negociants. En efecte, anteriorment, informar-se sobre

preus (fixats) no tenia cap interès: cal aprendre a obtenir-los i a explotar-los.

b) Dificultats vinculades als transports

El cost unitari del transport de productes agrícoles és, en general, ele-

vat (elevada relació volum/valor), la qual cosa fa que l’eficàcia dels transports

sigui encara més important. No obstant això, la insuficiència de la xarxa i la

falta de manteniment són manifestes. El parc de camions és vell o està mal

conservat i hi ha escassetat de material de manteniment o de camions frigorí-

fics, de remolcs i de camions de transport de bestiar. L’increment del preu dels

carburants (devaluacions, disminució de la subvenció dels inputs) també ha

incrementat els costos del transport de productes agrícoles. A Polònia, Eslovè-

nia, Lituània i Romania, l’elevat nombre d’explotacions es tradueix en alts cos-

tos de recollida.

c) Necessitat de modernitzar i d’adaptar l’emmagatzematge 

agrícola

El caràcter estacional de l’oferta agrícola i el caràcter estable de la

demanda de productes alimentaris comporten la necessitat d’un emmagatze-

matge agrícola de qualitat. L’antic sistema no va empènyer els explotadors a

desenvolupar l’emmagatzematge, ja que els preus estaven fixats. Els explota-

dors lliuraven la mercaderia el més ràpid possible per evitar pèrdues després

de la collita o robatoris. El problema el tenia l’Estat, ja que es generava una

acceleració de la collita. A més a més, en l’actualitat, les instal·lacions són velles.

Hi ha sobrecapacitat d’emmagatzematge, però, així i tot, el seu estat és de penú-

ria (per exemple, absència d’instal·lacions especials per a fruites i llegums). Els

magatzems han estat privatitzats, però la manca de capital dels nous propietaris

impedeix la modernització i l’adaptació de les instal·lacions a les normes. El

problema dels tipus d’interès elevats també s’ha de tenir en compte en les
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estratègies d’emmagatzematge, sobretot quan hi ha molta inflació. Per exem-

ple, a Bulgària, s’exporta després de la collita i s’importa al llarg de l’any (es

tracta, de fet, d’un emmagatzematge a l’estranger). Això, en un context de forta

inflació, resulta menys car que emmagatzemar al país.

d) Dificultats en la transformació

A Estònia i a Hongria, la privatització formal de les indústries agroali-

mentàries està gairebé acabada. Els altres països segueixen els seus passos. Molt

sovint, però, el funcionament continua essent el mateix per manca d’informa-

ció dels propietaris: la privatització no és una condició suficient. En moltes

ocasions, els nous propietaris necessiten capital. La plètora de mà d’obra, que

no s’ha pogut reduir proporcionalment a la caiguda de la producció, i el servei

del deute heretat del període socialista són costos fixos que incrementen els

costos unitaris, en un context de producció reduïda.

El problema de la qualitat és crucial: la Unió Europea, per exemple, ha

suspès totes les importacions de formatge blanc de Bulgària i de tots els pro-

ductes lactis polonesos (manca d’higiene, problema de funcionament, a la mei-

tat de les fàbriques enquestades). S’estan duent a terme esforços de qualitat i

de presentació (envasat) a la República Txeca, Estònia i Hongria. Però, sovint, la

falta de coneixements en matèria de comercialització (màrqueting i tècniques

de venda) és encara una feblesa en aquests països.

e) Persistència de monopolis

La concentració de les principals transformacions en algunes empreses

(antics monopolis d’Estat) fa menys evident la competència, cosa que debilita

encara més als productors, que moltes vegades estan poc organitzats. De vega-

des, les organitzacions mafioses també perturben la nova competència.

f) Intervenció dels poders públics

Avalar crèdits d’empreses i d’explotacions agrícoles no és fàcil, per falta

de legislació estricta o per manca d’aplicació de les lleis. A més a més, les lleis

civils i de fallides estan poc desenvolupades. Per aquest motiu, els actors reco-

rren al bescanvi i a la liquidació d’operacions al comptat i prefereixen els cir-

cuits habituals, encara que siguin més cars.
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7.3.5. Un obstacle clau: la importància de l’atur

La important proporció de població activa que treballa al sector agríco-

la (més del 20%, enfront del 5% de la Unió Europea) representa que un nombre

important d’actius haurà d’abandonar aquest sector al llarg de la seva reestruc-

turació i modernització.

Taula 1.27

OBSTACLES A L’EFICÀCIA DE LA CADENA AGROALIMENTÀRIA ALS PECO

Tipus d’obstacle/països
Bulgària

Dèficit Absència d’informació fiable sobre
d’informació els preus de mercat –

Absència de normes de qualitat coherents —

Comerç de bescanvi generalitzat —

Problemes Escassa densitat de la xarxa de carreteres +
de transport Falta de manteniment de les carreteres

i de les vies fèrries –

Falta de vehicles de transport i de material
de manteniment –

Problemes Falta d’instal·lacions d’emmagatzematge –
relacionats Pèrdues materials importants a causa
amb l’emma- del manteniment i/o de l’emmagatzematge
gatzematge rudimentaris —

Costos unitaris d’emmagatzematge elevats —

Problemes de Excés de mà d’obra a les grans empreses
transformació agroalimentàries (exmonopolis d’Estat) —

Deutes heretats del període socialista —

Falta de coneixements en direcció d’empreses —

Traves a la Poder de mercat dels transformadors
competència agroalimentaris –

Barreres d’entrada per a nous competidors
potencials –

Absència d’organitzacions agrícoles per
cadenes de valor –

Polítiques Respecte insuficient dels contractes —
dirigides Lliuraments obligatoris a l’Estat a preus administrats +

Control de preus i marges +

Nota: (+) cap problema; (–) problema de petita a mitjana importància; (—) problema de greu a molt greu.
Font: OCDE (1998), polítiques agrícoles.
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No obstant això, l’atur actual frena aquest moviment. En aquest sentit,

el futur del sector agrícola depèn de la recuperació global de l’economia, la

qual, en crear llocs de treball, permetria absorbir els anteriors actius agrícoles.

Estònia Hongria Lituània Polònia Rep. Txeca Romania Eslovàquia Eslovènia

– – – – – – – –

– – — – + – + –

+ + – + – – + –

– – – – + – + +

– – – – + – + +

– – – – + — + +

– – – – – – – –

– – – – – – – –

– – – – – — – –

– + — – – – – –

– + + – – — – –

– + — – – — – –

– – – – – – – –

– + – + – + + +

– – – – — — — —

– – – – — — — –

+ + – + + + + –

+ + – + + + + –



7.3.6. Obstacles múltiples

Diferents obstacles s’oposen a la reestructuració i a la modernització

dels sectors agrícoles i agroalimentaris dels PECO: unes rendibilitats petites o

negatives, la falta de finançament, els retards de la privatització, un atur rural i

global important, els bloquejos propis de la cadena de mercat, la lentitud de la

construcció del marc institucional i infraestructural i la feblesa del mercat de

béns seents. No obstant això, totes aquestes dificultats deriven, de fet, de dos

problemes capitals:

• la falta de finançament, que limita la millora de la rendibilitat i la priva-

tització; i

• l’atur, que frena el moviment de millora de la productivitat.

7.4. Anàlisi comparada de la competitivitat dels PECO
i de la Unió Europea dels Quinze

7.4.1. Els PECO: ¿competència per a la Unió Europea dels Quinze?

Una de les qüestions essencials que es planteja en relació amb l’amplia-

ció de la Unió Europea dels Quinze als PECO és la forma com evolucionaran

els intercanvis agroalimentaris entre els Quinze i els països de l’Est. Es tracta, en

particular, de respondre la pregunta: ¿es convertiran els PECO, en una Europa

ampliada, en competència o, en canvi, en un mercat suplementari per als

exQuinze?

No és fàcil definir la direcció que prendran els intercanvis nets de pro-

ductes agroalimentaris, ja que:

• nombroses incerteses hipotequen les previsions: el resultat de les

futures negociacions a l’OMC, el futur de la PAC, la recuperació global de l’eco-

nomia dels PECO i el nivell de les cotitzacions mundials a mitjà i a llarg termini;

• els models de simulació actuals no estan adaptats a la situació real

dels PECO; i

• la qualitat i la fiabilitat de les dades disponibles limiten a vegades les

anàlisis.
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No obstant això, l’anàlisi de la competitivitat agroalimentària actual i

previsible dels PECO, comparada amb la dels països de la Unió Europea dels

Quinze i amb els mercats internacionals, ofereix alguns elements de resposta

sobre els intercanvis agroalimentaris nets susceptibles de produir-se, a mitjà i a

llarg termini, entre els PECO i els països de l’exUnió Europea dels Quinze en

una Europa ampliada. Entre els elements clau que manifesten aquesta competi-

tivitat, i sobre els quals nombrosos experts basen les seves conclusions, figuren

la comparació de preus entre els PECO, les cotitzacions mundials i els preus de

la Unió Europea dels Quinze i la comparació dels ESP(44) dels PECO i de la Unió

Europea dels Quinze.

El posicionament dels experts agrícoles que han analitzat les competiti-

vitats comparades dels PECO i de la Unió Europea dels Quinze és, en general,

de dos tipus:

• Una part dels experts (de fet, la majoria al començament dels anys no-

ranta) estima que els PECO són més competitius que la Unió Europea dels Quin-

ze. L’anàlisi «clàssica» de la competitivitat dels PECO en relació amb la Unió Euro-

pea dels Quinze es basa en l’abundància, la disponibilitat i els baixos costos de la

mà d’obra i de la terra en aquests països. En efecte, sembla que els preus agríco-

les baixos, a vegades inferiors als del mercat mundial, confirmen la competitivi-

tat-preu dels productes agrícoles dels PECO. El 1995, els preus agrícoles de les

principals produccions de l’Europa de l’Est representaven del 65% al 80% dels

preus de la Unió Europa dels Quinze,mentre que els principals preus alimentaris

al detall equivalien al 40%, més o menys, dels de la Unió Europea dels Quinze. A

més a més, l’ESP global dels PECO és inferior al de la Unió Europea dels Quinze.

Així, aquest primer grup d’experts arriba a la conclusió que els PECO,

tot i ajudar menys la seva agricultura, produeixen a preus globalment inferiors

als de la Unió Europea dels Quinze, gràcies als seus avantatges comparatius

(baix cost de la mà d’obra i de la terra). Els PECO tindrien, doncs, una competi-

tivitat superior a la dels països de la Unió Europea dels Quinze.

• Un altre grup d’experts (minoritari al començament dels anys noran-

ta, però que tendeix ara a ampliar-se) matisa molt aquesta anàlisi, en particular
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(44) Equivalent de subvenció a la producció: es tracta del suport aportat per un Estat (o grup d’Estats) a la producció
(tant suport mitjançant els preus com mitjançant les ajudes directes). Els ESP són calculats per l’OCDE.



Alain Pouliquen. Des del 1989, aquest grup defensa la no-competitivitat agroali-

mentària global previsible dels PECO a mitjà i a llarg termini en la majoria de

les produccions més importants.

7.4.2. Els PECO: ¿mercats per a la Unió Europea dels Quinze? (45)

Pouliquen compara la competitivitat dels PECO als mercats mundials

no solament en termes globals sinó també per sectors de producció: llet, carn

de boví, cereals i oleaginoses.

Aquesta segmentació aporta molta informació, com ho mostra el requa-

dre sobre l’anàlisi de les competitivitats PECO / mercats mundials / Unió Euro-

pea dels Quinze.

D’aquesta anàlisi es desprèn que els PECO tenen competitivitats infe-

riors o, en el millor els casos, equivalents a les de la Unió Europea dels Quinze

en les produccions més importants (llet, carn de boví, porcs-ocells de corral-

ous, cereals i oleaginoses). No obstant això, Hongria i, de manera més conjuntu-

ral, la República Txeca són competitives en cereals i oleaginoses. A més a més,

certs sectors (vins fins, cerveses i aigües minerals, concentrats de sucs de fruita,

llegums congelats o en conserva, certa xarcuteria, salaons, confiteries) utilitzen

certs avantatges (mà d’obra barata, know-how i terres especials, inversions

estrangeres) per exportar competitivament (i tradicionalment) el seus produc-

tes cap a la Unió Europea dels Quinze.

Pouliquen (1996) utilitza els criteris «clàssics» d’apreciació de la compe-

titivitat –comparació dels preus agrícoles i dels ESP, però també té en compte

altres aspectes com:

• Les «despeses de la cadena de mercat», és a dir, les despeses de condi-

cionament, de transport i de comercialització, que no estan incloses en els

preus agrícoles dels PECO (aquests preus són els dels productes a peu d’explo-

tació o «preus en granja»). La suma d’aquests «costos de la cadena de mercat» és

indispensable per poder comparar directament les cotitzacions mundials amb

els preus dels PECO. A més a més, segons A. Pouliquen, aquests costos són
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generalment importants als PECO i arribarien a situar-se entre el 20% i el 40%

dels «preus en granja».

Així, com ho il·lustra la taula 1.28 per a Hongria, Polònia i la República

Txeca, «si s’incloguessin aquests marges, es pot afirmar que, el 1994, llevat

del blat hongarès i txec (alineat amb el nivell «mundial»), tots els altres

preus superarien notablement, o molt, els preus mundials de referència de

l’OCDE».(46)

Taula 1.28

RELACIONS ENTRE ELS PREUS AGRÍCOLES EN GRANJA
D’HONGRIA, POLÒNIA O LA REPÚBLICA TXECA I ELS PREUS
MUNDIALS DE REFERÈNCIA
En percentatge

Productes Països 1990 1991 1992 1993 1994

Hongria 68 75 65 87 77

Blat Polònia 60 78 89 115 96

República Txeca 71 76 63 84 80

Hongria 87 75 76 103 98

Ordi Polònia 69 68 86 136 116

República Txeca 90 63 69 106 106

Hongria 179 147 138 154 157

Llet Polònia 56 77 101 109 96

República Txeca 249 131 139 148 138

Hongria 163 147 140 112 121

Carn bovina Polònia 64 87 94 84 86

República Txeca 241 175 157 127 140

Hongria 105 84 88 101 117

Carn porcina Polònia 82 94 84 95 115

República Txeca 127 92 90 102 107

Font: OCDE (1996).

• Altres criteris diferents al del nivell de preus i que cal tenir en compte

en l’apreciació de les competitivitats relatives de la Unió Europea dels Quinze i
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(46) L’autor prossegueix: «[Els preus mundials de referència] són els següents:
– blat i ordi: preu a l’exportació de la Unió Europea;
– llet: preu neozelandès en granja ajustat pel cost de transport i pel contingut de matèria grassa;
– carn bovina: valor unitari a l’exportació hongarès de carcassa menys marge de matança (pes viu); i
– carn porcina: valor unitari a l’exportació hongarès de carcassa».



dels PECO, com, sobretot, el respecte de les normes comunitàries de qualitat

(en particular, la qualitat sanitària) i l’«organització» de l’oferta agrícola. En

aquest àmbit, els PECO estarien en desavantatge en relació amb la Unió Euro-

pea dels Quinze, si més no pel que fa als productes animals. Per exemple, el

1995 el preu de producció d’un litre de llet «estàndard» polonès era equivalent

a 0,44 zloty, és a dir, al voltant d’1 franc francès o la meitat del preu d’un litre

de llet produït a França (1,90 F/litre). No obstant això, la qualitat mitjana d’a-

quests dos tipus de llet era diferent, només la «menor»(47) qualitat de la llet polo-

nesa permetia una producció a un cost menor. A idèntica qualitat, és a dir, res-

pectant les normes en vigor al si de la Unió Europea dels Quinze, el preu de

producció d’un litre de llet polonès pujava a 1,80 F/l i s’apropava molt al preu

francès.

Així, la correcció dels inconvenients de competitivitat «diferents que el

preu» representaria un cost suplementari que augmentaria els preus de pro-

ducció dels PECO de forma notable en funció dels països i de les produc-

cions.

• Finalment, cal tenir en compte l’«apreciació» de les monedes de l’Eu-

ropa de l’Est. Més o menys des del 1991, el ritme de devaluacions, més lent que

el de la inflació, provoca un augment dels preus convertits en ecus, dòlars o

francs francesos. Així, l’avantatge competitivitat-preu proporcionada al comen-

çament dels anys noranta per les fortes devaluacions inicials té tendència a ero-

sionar-se. A Polònia, per exemple, els principals preus agrícoles s’han apropat

notablement als preus francesos, llevat del cas de la llet, la carn de boví i la

poma (i probablement les fruites i els llegums).

A més d’apropar tendencialment els preus agrícoles dels PECO als de la

Unió Europea dels Quinze, aquesta «apreciació» monetària té una segona

conseqüència: augmenta el nivell d’ESP dels PECO. En efecte, els ESP mesuren

alhora el suport mitjançant els preus (apreciant l’amplitud de la superació de

les cotitzacions mundials per part dels preus interiors) i les ajudes directes. Ara

bé, les ajudes directes són generalment petites als PECO, principalment a causa

de les limitacions pressupostàries dels països de l’Europa de l’Est. Per tant, els
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Quinze.



ESP dels PECO s’apropen a les taxes de superació dels preus mundials per part

dels preus interiors. Per aquest motiu, els ESP dels PECO tenen, en general, ten-

dència a augmentar. Reprenent l’exemple polonès, l’ESP creix regularment des

del 1991 i ha augmentat en un 50% entre els anys 1992 i 1994.(48)

Taula 1.29

PREUS AGRÍCOLES COMPARATS POLÒNIA-FRANÇA
Ràtio preu polonès / preu francès

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Blat tou 0,45 0,39 0,63 0,84 0,74 0,90

Colza 0,19 – – 0,89 0,99 0,96

Remolatxa sucrera(*) 0,40 0,45 0,52 0,54 (0,52) (0,59)

Patates de consum 0,17 0,32 1,28 0,68 0,65 1,07

Pomes de taula 0,11 0,17 0,17 0,12 0,14 0,25

Llet 0,18 0,31 0,3 0,38 0,35 0,47

Bovins 0,21 0,29 0,32 0,35 0,33 0,45

Porcs 0,54 0,62 0,59 0,82 0,91 0,69

Pollastres 0,71 0,85 0,88 0,99 1,10 0,97

Ous 0,55 0,64 0,66 1,12 1,20 –

(*) La referència per al preu de la remolatxa sucrera és el preu danès.
Font: Pouliquen (1996).

Així, a causa de l’«apreciació» monetària, els preus agrícoles conver-

tits en dòlars, ecus o francs francesos i els ESP dels PECO tenen tendència a

augmentar.

7.4.3. Conclusió: opinions diverses

L’anàlisi de la competitivitat comparada dels sectors agroalimentaris de

l’Europa de l’Est i de l’Oest és un bon indicador de la possible evolució dels

intercanvis nets entre l’actual Unió Europea dels Quinze i els PECO al si d’una

Europa ampliada.
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(48) L’ESP de Polònia era del 21% el 1994 (del qual, el 24% per a les produccions animals i el 12% per a les vegetals),
enfront del 48% de la Unió Europea dels Quinze.



No obstant això, les opinions dels experts són divergents pel que fa a

l’estimació de la competitivitat dels PECO:

• Un primer grup d’experts estima que els PECO són molt competitius,

gràcies en particular als avantatges comparatius conferits per una mà d’obra i

una terra abundants, disponibles i a bon preu. Sembla que els preus agrícoles i

agroalimentaris globalment més baixos i un nivell de suport a l’agricultura infe-

rior al de la Unió Europea dels Quinze acrediten aquesta tesi.

• Un segon grup d’experts opina que la competitivitat dels PECO és

inferior o, en el millor dels casos, equivalent a la de la Unió Europea dels Quin-

ze en la majoria de les produccions més importants (llet, carn de boví, cereals,

oleaginoses, porcs-ocells de corral-ous) segons les regles comunitàries de quali-

tat. Aquest retard de competitivitat provindria en gran part de l’herència de

l’era comunista.

Aquesta constatació ha de ser matisada en funció dels països. Així, Hon-

gria i, en cas de bona conjuntura mundial, la República Txeca serien competi-

tius en cereals i oleaginoses, a causa dels seus avantatges estructurals (i pedo-

climàtics naturals en el cas d’Hongria).

Al marge de la situació hongaresa, alguns sectors tenen una bona com-

petitivitat en relació amb la Unió Europea dels Quinze i/o amb el pla interna-

cional. Aquests sectors valoren eficaçment els baixos costos del treball, el

know-how i les terres particulars i són ajudats per inversions estrangeres: con-

centrats de sucs de fruites, ocells de corral secundaris (ànecs i oques) i conills,

vins hongaresos i petites fruites vermelles.
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Competitivitat agrícola internacional, actual i a mitjà termini dels PECO
(en particular: Hongria, Polònia i la República Txeca)

anàlisi per sectors i comparació amb la Unió Europea dels Quinze

Utilitzant tres criteris principals d’anàlisi:

• els preus agrícoles comparats amb les cotitzacions mundials;

• els nivells d’ESP; i

• les restriccions diferents del preu (despeses de la cadena de mercat, dis-

persió de l’oferta, falta de respecte de certes normes sanitàries de qualitat, sub-

productivitat).

A. Pouliquen matisa l’opinió habitual de competitivitat internacional

dels PECO.

Pel que fa als sectors de producció més importants, l’autor conclou que:

1. No-competitivitat internacional actual i a mitjà termini dels productes

animals de base (llets i carn de boví), ja que:

• els preus agrícoles en granja d’aquests productes són superiors a les

cotitzacions mundials (del +20% al +60% en el cas d’Hongria i de la República

Txeca). Polònia seria una falsa excepció si es tenen en compte les seves restric-

cions diferents del preu i el fet que el 1994 va ser l’any en què l’oferta agrícola

va ser superior a la demanda (vegeu apartat 6.2 sobre la recessió agrícola dels

anys 1989-1995);

• els ESP dels PECO són positius, la qual cosa confirma que els seus

preus són superiors a les cotitzacions mundials; i

• a més a més, els aspectes de competitivitat diferents del preu limiten

les produccions de l’Europa de l’Est i revitalitzen l’avantatge que els atorguen

els ESP inferiors als de la Unió Europea dels Quinze.
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Llet Carn de boví

Preus agrícoles/
ESP

Preus agrícoles/
ESP

Preus mundials Preus mundials

Hongria 157 +43 121 –16

Polònia 96 +11 86 –7

República Txeca 138 +34 140 +27

Unió Europea 15 +63 +60

Així, els PECO no serien competitius internacionalment en llet i carn de

boví i, en el millor dels casos, produirien al mateix preu que la Unió Europea

un cop corregides les seves restriccions diferents del preu.

2. Competitivitat internacional dels cereals en el cas d’Hongria i, conjuntu-

ralment, de la República Txeca, revelada per la comparació dels preus agrícoles i

de les cotitzacions mundials i confirmada per uns ESP de baix nivell i, fins i tot,

negatius:

Blat Ordi, cereals secundaris

Preus agrícoles/
ESP

Preus agrícoles/
ESP

Preus mundials Preus mundials

Hongria 77 –9 98 –7

Polònia 96 +7 116 +11

República Txeca 80 +4 106 +21

Unió Europea 15 +57 +62

Hongria té avantatge pel seu important potencial agronòmic natural

(sòls i clima), que va unit a explotacions de grans dimensions. No obstant això,

el baix preu del gra, mantingut per protegir els consumidors, priva els produc-

tors del benefici de l’augment de les cotitzacions mundials i impedeix la plena

realització de la competitivitat potencial d’Hongria. Atesa la dimensió del país, no

s’hauria de témer una explosió de la producció a mitjà termini, com a molt un

excedent d’alguns milions de tones.

Pel que fa a Polònia, aquest país continua essent un importador net, si

més no a mitjà termini (feble productivitat a causa de la mediocritat relativa

de les condicions pedoclimàtiques mitjanes i de la parcel·lació de les explota-

cions semiextensives no especialitzades).
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3. Competitivitat internacional del gira-sol hongarès i, més conjuntural-

ment, de la colza txeca i polonesa (produïda, sobretot, a les antigues granges d’Es-

tat) si les cotitzacions mundials són elevades. Pel que fa als cereals, Hongria pre-

senta condicions naturals i estructurals ideals i, gràcies al capital estranger, s’ha

beneficiat, a més a més, d’una reestructuració eficaç del sector.

4. No-competitivitat (internacional i) en relació amb la Unió Europea dels

Quinze de les produccions en massa avícoles (ous, ocells de corral) i de la produc-

ció porcina (grup porcs-ocells de corral-ous): els preus són idèntics o superiors als

de la Unió Europea dels Quinze i, a més a més, gaudeixen d’un suport superior

al de la Unió.(49) El retard estructural d’eficiència d’aquestes cadenes de valor no

està compensat pel baix cost del treball (avantatge que, d’altra banda, està en

vies d’erosió a causa de l’«apreciació» monetària) ni pel manteniment a baix

preu (per sota de les cotitzacions mundials) del gra a Hongria i a la República

Txeca.

Així, pot haver un «risc hongarès» a mitjà i a llarg termini, ja que es

tracta de produccions molt capitalistes,(50) en què l’avantatge de la mà d’obra

barata és massa petit per invertir els fluxos a mitjà termini.

[Segons Pouliquen (1996).]
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(49) És a dir, per al grup porcs-ocells de corral-ous:ESP PECO > ESP Unió Europea.
(50) És a dir, el nivell d’inversió (edifici i material) per treballador és molt elevat.
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II. L’apropament de l’Est i de l’Oest
es realitza en la perspectiva de l’ampliació

de la Unió Europea

1. Ampliacions del passat

1.1. La Unió Europea ja és una gran família (els Quinze)

Inicialment, la construcció europea dels Sis va ser concebuda segons un

enfocament anomenat sectorial. Limitant la comunitarització a dos o tres sec-

tors d’activitat, es pensava que era més fàcil arribar a un millor equilibri entre

poder econòmic i poder polític en aquests sectors. Amb posterioritat, la major

o menor interdependència entre els sectors havia d’afavorir –per efecte propa-

gació– la total integració de les economies afectades. En els anys cinquanta, es

van elaborar des d’aquesta òptica estratègies d’integració relacionades amb l’a-

gricultura, el carbó i l’acer, els transports, la sanitat i la defensa. En un primer

moment, només es va concretar la integració de les activitats del carbó i de l’a-

cer (Tractat de París, 16 d’abril de 1951).

A conseqüència dels febles resultats obtinguts, la construcció sectorial

d’Europa va ser substituïda per una construcció regional que engloba el con-

junt d’activitats dels països afectats. La integració es torna més global però

menys intensa. Aquesta evolució està marcada per la signatura del Tractat de

Roma el 25 de març de 1957, amb el qual neix el Mercat Comú de la Comuni-

tat Econòmica Europea dels sis Estats membres. En el pla econòmic, el Tractat

preveu el lliure canvi de béns i serveis, l’establiment d’un aranzel exterior

comú, la llibertat de circulació dels factors de producció, treball i capital i
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l’harmonització i, fins i tot unificació, de certes polítiques. De manera transitò-

ria, l’agricultura queda al marge de les lleis de mercat. Els seus preus estaran

fixats per la Comunitat a un nivell elevat per garantir unes rendes mínimes als

explotadors i per permetre’ls finançar millor la necessària reestructuració.

L’activitat de l’energia atòmica neix amb el Tractat específic de l’Euratom, fir-

mat al mateix temps que el Tractat de Roma. El Mercat Comú ha aconseguit

resultats.

Cap a la meitat de la dècada dels setanta, a conseqüència de l’aparició i

de la intensificació de barreres no aranzelàries que segmentaven de nou el mer-

cat (quotes, normes tècniques i fiscals), es va produir un alentiment important

del creixement dels intercanvis intracomunitaris. Per evitar la segmentació,

l’Acta Única (desembre de 1985) va apostar per recrear el Gran Mercat abans

del 31 de desembre de 1992, paral·lelament a la reactivació de la Unió Econò-

mica i Monetària i a la simplificació del procés de presa de decisions, amb la

substitució –en diversos àmbits– del vot per unanimitat pel vot per majoria. A

més a més, el 7 de febrer de 1992 es va signar el Tractat de Maastricht sobre la

Unió, que, en establir les bases de la Unió Política que comportarà l’assoliment

de la Unió Econòmica i Monetària, és la continuació lògica de l’Acta Única.

Mentre progressava del Mercat Comú al Gran Mercat i després a la

Unió, la Comunitat inicial dels Sis s’ampliava al Regne Unit, Dinamarca i Irlanda

(l’1 de gener de 1973); a Grècia (l’1 de gener de 1981); a Espanya i Portugal (l’1

de gener de 1986), i a Suècia, Finlàndia i Àustria (l’1 de gener de 1995).

Per tant, la història de l’ampliació va començar amb el complex cas

del Regne Unit. En un primer moment, la Gran Bretanya no va voler formar

part de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA) ni participar en

l’elaboració dels Tractats de Roma i va organitzar paral·lelament l’Associació

Europea de Lliure Canvi (AELC). No obstant això, el 1961 el govern MacMi-

llan va presentar la candidatura d’entrada del Regne Unit a la Comunitat

Europea i va haver de patir les successives negatives de De Gaulle, el 1963 i

1967, abans de poder integrar-se finalment a la Unió el 1973. Grècia, Espanya

i Portugal van presentar les candidatures cap a la meitat o el final dels anys

setanta i es van integrar a la Unió Europea el 1981 i el 1986. Aquestes amplia-

cions «mediterrànies» tenien punts en comú: ambdues afectaven països del

sud alliberats recentment de règims autoritaris i econòmicament menys
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avançats que els altres membres de la Unió Europea. En el cas de la candida-

tura grega, la Comissió Europea havia manifestat algunes reserves i havia

recomanat un llarg període preparatori, però el Consell de Ministres, prefe-

rint assegurar la democràcia grega, encara jove i fràgil, va ignorar aquestes

consideracions i va integrar Grècia ràpidament a la Comunitat. Pel que fa a

Espanya i a Portugal, les negociacions van ser més lentes i no van acabar fins

al 1984. Al final, Grècia va necessitar sis anys de negociacions per integrar-se

a la Unió a partir del dipòsit de la seva candidatura, i Espanya i Portugal nou

anys. Però això no és res en comparació amb els dotze anys necessaris per a

la integració del Regne Unit.

Les ampliacions del 1995 a Àustria, Finlàndia i Suècia van ser més ràpi-

des. Per fer una prova, abans de l’adhesió a la Comunitat, l’Europa dels Dotze

de la CEE i els set membres de l’AELC van concloure, el 22 d’octubre de 1991,

un Tractat que instituïa l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Àustria va presentar la

seva candidatura el 1989; Suècia, el 1991 i, després, Finlàndia, Suïssa i Noruega

van completar el grup el 1992. La candidatura suïssa va ser retirada després del

resultat negatiu del referèndum sobre l’Espai Econòmic Europeu del desembre

de 1992. Les negociacions es van obrir al febrer de 1993, amb prou feines un

any després que s’hagués dipositat l’última candidatura; es va obtenir un acord

al març de 1994, i els tractats d’adhesió es van firmar al juny del mateix any.

Àustria, Finlàndia i Suècia van celebrar referèndums sobre l’adhesió a l’estiu i a

la tardor de 1994 i, al novembre de 1994, els noruecs van rebutjar la integració

del seu país a la Unió Europea.

Nombrosos països truquen avui a la porta de la Unió Europea. Tretze

països han presentat les seves candidatures per entrar a la Unió Europea. Pri-

mer, han estat els països mediterranis: Turquia el 1989 i, després, Xipre i Malta

el 1990.

Des de mitjan dels anys noranta han estat els països de l’Europa central

i oriental els que han presentat les seves candidatures: Polònia i Hongria el

1994; Eslovàquia, Bulgària, Romania i els tres Estats bàltics el 1995, i finalment

la República Txeca i Eslovènia el 1996.

L’organització de les relacions entre la Unió i els països que l’envolten

condiciona, a llarg termini, la seva evolució interna. Si afegim als dotze candi-



137L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

dats actuals (els deu de l’Europa central i bàltica, més Xipre i Turquia) els cinc

Estats dels Balcans –per als quals s’ha definit un enfocament regional i que, tard

o d’hora, presentaran les seves candidatures–, Suïssa, Noruega i Islàndia, un dia

es podria constituir una Unió de trenta-cinc membres, sense parlar de les aspi-

racions ucraïneses o moldaves.

1.2. Les ampliacions al Sud

Els canvis dels instruments comunitaris que van implicar les amplia-

cions del 1981 i del 1986 a Grècia, Espanya i Portugal van ser molt més impor-

tants que els que havien estat necessaris per admetre el Regne Unit, Irlanda i

Dinamarca. El desenvolupament dels Fons Estructurals és degut en gran mesura

a la pressió dels països mediterranis. La política regional ha tingut una gran

importància política per assegurar, en el context de les negociacions multilate-

rals amb la Unió Europea, el suport dels països mediterranis en altres inicia-

tives.

D’una banda, les disparitats econòmiques entre la Unió Europea i Grè-

cia, Espanya i Portugal es van estimar prou importants per justificar un ampli

programa d’ajuda als nous membres. El 1975, el PIB per habitant d’Espanya

només era de 2.902 dòlars; el de Grècia, de 2.306 dòlars, i el de Portugal, de

1.682 dòlars, mentre que a la Comunitat dels Nou era, de mitjana, de 5.388

dòlars. Els seus perfils sectorials també eren molt diferents, amb un sector agrí-

cola molt més important que a l’Europa dels Nou. Els sectors industrials en

declivi presentaven una proporció important del seu PIB, en particular el tèxtil

a Portugal. Pel que fa al comerç, la proporció de les exportacions en el PIB dels

tres països estava molt per sota de la mitjana europea del 26%: el 1975 era del

13,8% a Grècia, del 13,4% a Espanya i del 17,5% a Portugal.

D’altra banda, des del 1973 la Unió Europea s’havia confirmat com una

entitat política i econòmica. Les negociacions amb el Regne Unit, Irlanda i

Dinamarca es van desenvolupar en un context d’unió duanera recentment aca-

bada i d’obligacions internacionals mínimes en matèria de liberalització del

comerç i de moviments de capitals. En canvi, durant les negociacions amb els

països mediterranis, l’Acta Única Europea ja estava en perspectiva i existia una
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dinàmica cap a la creació d’un Mercat Únic. A causa de l’evolució, des del 1973,

de les polítiques de la Unió Europea en relació amb comerç interior i exterior,

ajudes de l’Estat i política tecnològica, les ampliacions mediterrànies van impli-

car ajustaments considerables per als nous membres a l’hora d’adaptar-se a les

regles europees. A llarg termini, els Fons Estructurals s’han convertit en un ele-

ment important de la política interna de la Comunitat i representen una pro-

porció significativa del pressupost de la Unió Europea.

Gràcies als acords d’associació, de reducció o de supressió de les barre-

res duaneres, les relacions comercials entre la Unió Europea i els nous mem-

bres es desenvolupaven des de feia anys i s’havien dut a terme progressos en

matèria d’alineació de les polítiques abans de l’inici de les negociacions for-

mals. Pel que fa al comerç interior, les llargues negociacions d’adhesió van tro-

bar obstacles als sectors agrícola, industrial i pesquer. Després de la seva inte-

gració, els nous membres van haver d’acceptar la supressió de les barreres

comercials i, en particular, de les barreres no aranzelàries que comportava el

programa del Mercat Únic llançat el 1985. No obstant això, i sobre la base del

seu nivell de desenvolupament econòmic, van ser concedides derogacions de

certs punts del programa. Per exemple, es van concedir, molt sovint, períodes

més llargs per engegar les directives de la Unió Europea. La posada en pràctica

de les lleis del Mercat Únic també va patir nombrosos retards no sancionats

(sobretot, en qüestions relacionades amb la incorporació de les directives en el

dret nacional). Pel que fa al comerç exterior, les ampliacions del 1981 i del

1986 van imposar un canvi en les relacions comercials de la Unió Europea amb

la resta del Mediterrani, la qual cosa va conduir a la Iniciativa de Barcelona i a

l’«Associació Euromediterrània» el 1994.

Abans de la seva adhesió, els tres països mantenien un grau significatiu

de proteccionisme directe o indirecte sobre algunes indústries. Paral·lelament,

tenien un clar retard tecnològic en comparació amb els membres de la Comu-

nitat. Així, Grècia, Espanya i Portugal van haver d’afrontar significatives rees-

tructuracions al sector industrial.

En tots aquests sectors, els nous Estats membres van haver d’acceptar

el cabal comunitari i van haver d’establir polítiques de la Unió Europea difícils

d’integrar. Tot i que se’ls va garantir una major llibertat d’acció en l’establiment
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o durant els períodes de transició que als altres Estats membres, no es va modi-

ficar l’enfocament general de la majoria de les grans mesures de la Unió Euro-

pea.

A canvi, la Unió Europea va desenvolupar una política regional, amb

fons especials per donar suport a l’ajustament. Per tant, la política regional va

fer un salt endavant a causa de les ampliacions i es va convertir en un element

clau de la política interna de la Unió Europea. La dimensió dels Fons Estructu-

rals, pel que fa a la d’altres instruments com els programes tecnològics, és el

resultat de la primacia de la política regional sobre altres aspectes de la política

europea. Els nous membres mediterranis van integrar a la Unió Europea

regions clarament més pobres i menys industrialitzades que les dels Nou, llevat

d’Irlanda. Per aquest motiu, l’ampliació va estimular un nou conjunt de mesures

(que actualment comprometen un terç del pressupost de la Unió Europea) des-

tinades a facilitar l’ajustament estructural de les seves economies i a permetre

una major cohesió econòmica i social al si de la Unió.

La Unió Europea ja havia ajudat Portugal a adaptar els seus sectors agrí-

cola i pesquer abans de l’adhesió. També havia proporcionat una ajuda finance-

ra a Espanya per mitjà dels préstecs del Banc Europeu d’Inversions, en el marc

de projectes relatius a petites empreses, infraestructures regionals i energia.

L’informe de preadhesió de la Comissió havia confirmat la necessitat d’impor-

tants transferències financeres de la Unió Europea cap a Grècia, Espanya i Por-

tugal mitjançant els Fons Estructurals, per permetre la seva adaptació a la legis-

lació europea.

2. Perpètua evolució del procés d’adhesió

2.1. Evolució dels criteris d’adhesió

2.1.1. Dret d’adhesió

El dret a poder dipositar una sol·licitud d’adhesió no confereix el dret a

l’adhesió. La Unió és lliure d’acceptar un nou membre o de rebutjar la sol·lici-

tud d’adhesió o bé el resultat de les negociacions entaulades.
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D’altra banda, l’Estat sol·licitant és lliure de retirar explícitament la seva

candidatura en tot moment o bé implícitament no dipositant l’acte de ratifica-

ció del tractat negociat. Noruega ja ha practicat en dues ocasions la retirada

implícita de la seva sol·licitud d’adhesió en resultar negatius els referèndums

realitzats en aquest país sobre la qüestió de l’adhesió. Un altre exemple el pro-

porciona la sol·licitud d’adhesió de Suïssa: dipositada el 1992, el govern d’a-

quest país la va retirar després del resultat negatiu del referèndum sobre la rati-

ficació de l’acord EEE.

2.1.2. Criteri europeu

L’única condició material de l’adhesió recollida a l’article 0 del Tractat

de la Unió Europea és que l’Estat sol·licitant sigui un «Estat europeu». La inter-

pretació d’aquest criteri no està lliure de debat. Pot ser llegir en clau geogràfi-

ca, cultural o política. Aquest criteri s’inscriu en una concepció voluntàriament

vaga de l’«europeisme».

Així, a les cimeres de Lisboa (26-27 de juny de 1992) i de Copenhaguen

(21-22 de juny de 1993), es va decidir no definir «Europa». Com ho indica un

informe de la Comissió presentat al Consell de Lisboa:«el terme ‘europeu’ no ha

estat definit oficialment. Combina elements geogràfics, històrics i culturals,

elements que formen part de la identitat europea. L’experiència comuna de

proximitat, idees, valors i interacció històrica no es pot recollir en una simple

fórmula i ha de ser revisada per cada nova generació. Per aquest motiu, la

Comissió estima que establir les fronteres de la Unió Europea, els contorns de

la qual seran redefinits en els propers anys, no és ni possible ni oportú».

En qualsevol cas, el terme «Estat europeu» no s’interpreta en un sentit

estrictament geogràfic. Com ho destaquen el paràgraf 2 de l’article 237 del

Tractat de Roma i l’article 0 del Tractat de Maastricht, que estipulen que «les

condicions d’admissió (...) són objecte d’un acord entre els Estats membres i

l’Estat candidat», es tracta d’un criteri sotmès a una apreciació política. Així, el

1987 el Marroc va sol·licitar convertir-se en membre de les Comunitats. Aques-

ta demanda va ser rebutjada pel Consell, ja que el Marroc no era un Estat euro-

peu.(1) En canvi, en el cas de Turquia, l’acord d’associació, signat el 1963, pre-

(1) Per a les conclusions, vegeu la decisió del Consell de l’1 d’octubre de 1987 esmentada a Europa-Archiv 1987, Z 207.
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veu, a l’article 28, la possibilitat de l’adhesió de Turquia a les Comunitats. Histò-

ricament, Turquia ha format part del «Concert europeu». Tot i que una part del

territori turc es troba geogràficament a Àsia, el Parlament, el Consell i la Comis-

sió han confirmat la possibilitat que Turquia pugui ser escollida.(2) Així, Turquia

va dipositar una sol·licitud d’adhesió el 14 d’abril de 1987.

2.1.3. Criteris de Copenhaguen

Recents trobades del Consell Europeu i conferències intergovernamen-

tals han afegit tres condicions al criteri d’europeisme esmentat. El Consell

Europeu de Copenhaguen va definir, els dies 21 i 22 de juny de 1993, els crite-

ris segons els quals tots els països candidats a l’adhesió han de ser jutjats. A més

de ser europeu, l’Estat candidat ha de ser democràtic liberal i ha de subscriure

les finalitats polítiques, és a dir, els objectius a llarg termini, de la Unió Euro-

pea, tot garantint la primacia del dret, dels drets humans, del respecte a les

minories i de la seva protecció; ha de tenir una economia de mercat viable,

capaç d’afrontar la pressió de la competència i de les forces del mercat a l’inte-

rior de la Unió, i ha d’estar preparat per absorbir el cabal comunitari vigent en

el moment de la seva entrada a la Unió.(3)

Per respectar els criteris polítics, els candidats han de complir cinc con-

dicions en el moment de la seva entrada a la Unió:

• estabilitat de les institucions,

• garantia del caràcter democràtic del règim polític,

• establiment d’un Estat de dret,

• respecte dels drets humans, i

• respecte i protecció de les minories.

(2) Per a les conclusions de les institucions europees, vegeu PE-Resolució A4-0368/97 del 4.12.1997, considerant S i
punt 31; Consell Europeu de Luxemburg del 12/13.12.1997, conclusions de la Presidència, punt 31; Opinió de la
Comissió del 18.12.1989, SEC(89)2290 final. Comunicació de la Comissió al Consell sobre l’estratègia europea per a
Turquia –primeres proposicions operacionals de la Comissió COM(98)124 final del 4.3.1998.
Per a un examen més detallat de les qüestions sobre l’adhesió de Turquia, vegeu la fitxa temàtica Turquia i les relacions
amb la Unió Europea.
(3) Criteris definits pel Consell Europeu de Copenhaguen dels dies 21 i 22 de juny de 1993.
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Dues condicions primordials permeten el respecte dels criteris econò-

mics:

• l’existència d’una economia de mercat i la seva estabilitat; i

• la capacitat d’afrontar la competència econòmica i les forces del mer-

cat presents a la Unió Econòmica i Monetària.

El Consell Europeu de Copenhaguen va precisar que l’adhesió necessi-

tava «la capacitat d’assumir les obligacions de l’adhesió, inclosa l’acceptació

dels objectius de la Unió en matèria política i de la Unió Econòmica i Monetà-

ria». Els candidats han de respectar aquest cabal. En particular, els nous mem-

bres han de ser capaços de posar en pràctica mesures de la Unió Europea grà-

cies a un sistema legal i administratiu adequat als sectors públic i privat.

Aquests criteris no són els que el Tractat de Maastricht estableix per a

l’accés dels països membres a l’euro. Són, alhora, més amplis i menys precisos i

permeten que el Consell Europeu decideixi sobre la validesa de les candidatu-

res segons criteris no quantificables, valorant els esforços realitzats i l’evolució

dels resultats. Així, Redmond (1993) pot destacar que, per bé que aquestes con-

dicions clarifiquen superficialment el que un país candidat ha de fer per facili-

tar la seva elecció, «també continuen permetent interpretacions diferents, i no

és possible donar una definició clara del que ha de ser un candidat admissible

(...). És evident que alguns països tindran dificultats (...). També es pot donar el

cas que els criteris de la Comunitat siguin interpretats més generosament per a

alguns candidats que per a altres, amb les conseqüències polítiques que això

representa».

2.1.4. Unicitat de l’adhesió

A part de les condicions descrites, hi ha altres principis que condicio-

nen l’adhesió, entre els quals figura el principi d’unicitat de l’adhesió. Significa

que l’Estat candidat s’ha d’adherir a tots els tractats. Aquest principi s’imposa

per garantir el respecte a la integritat de la Unió Europea i prové directament

del fet que la disposició pertinent per a l’adhesió es troba al TUE. No està

permès que un nou Estat membre faci una tria entre els tractats que constituei-

xen la base de la Unió Europea.
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2.2. La teoria dels jocs permet analitzar els efectes 
dels mecanismes de vot en el marc d’una Unió ampliada

La qüestió de la reforma institucional està estretament relacionada amb

el procés d’ampliació de la Unió Europea i amb l’evolució de la naturalesa del

projecte europeu. Fa falta una reflexió més àmplia sobre dues qüestions: d’una

banda, sobre les ampliacions pròpiament dites –tipus de països integrats defi-

nits pel seu model polític i cultural, grau de preparació a l’adhesió, nombre de

futurs Estats membres, calendari d’aquestes adhesions...– i, de l’altra, sobre la

naturalesa de la construcció europea i la seva evolució cap a una nova Europa

de 25 o 35 membres –nou projecte europeu ambiciós que planteja interrogants

sobre l’ocasió a l’adhesió, el model institucional europeu, el funcionament de

les institucions europees, l’exercici dels poders, les modalitats de presència i la

visibilitat al món d’una Unió Europea ampliada.

El Tractat d’Amsterdam, que aporta algunes millores al funciona-

ment de les institucions europees, no ha proporcionat solucions a les qües-

tions essencials que es plantegen en vigílies d’una ampliació sense prece-

dents. Es tracta, en particular, dels tres punts esmentats a la declaració que

França va subscriure amb Itàlia i Bèlgica i que va ser adjuntada al Tractat

d’Amsterdam: composició de la Comissió, àmbit de les votacions per majo-

ria al si del Consell i ponderació dels vots quan s’aplica aquest tipus de

votació.

A l’obertura de l’última Conferència Intergovernamental, el Consell

Europeu, reunit a Torí el 29 de març de 1996, va declarar que, en la perspectiva

de l’ampliació, «les institucions i el seu funcionament i els procediments s’han

de millorar per preservar la capacitat d’actuació de la Unió, mantenint i desen-

volupant, al mateix temps, el cabal comunitari i respectant l’equilibri entre les

institucions».

En les seves conclusions, el Consell Europeu, reunit a Madrid els dies 15

i 16 de desembre de 1995, va encarregar a la Conferència Intergovernamental

que determinés quines eren les condicions polítiques i institucionals necessà-

ries per adaptar la Unió a les realitats i exigències del present i del futur, en par-

ticular amb la perspectiva de la propera ampliació. Sobre aquesta qüestió, el
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Consell Europeu va confirmar les orientacions que havia aprovat a la reunió de

Canes del juny de 1995.

En les seves conclusions, i a l’annex de les conclusions dels Consells de

Brussel·les, Lisboa i Copenhaguen, el Consell Europeu, reunit a Canes els dies

26 i 27 de juny de 1995, va esmentar, «amb la perspectiva de l’ampliació», les

següents «qüestions institucionals»: «ponderació dels vots, llindar de les deci-

sions adoptades per majoria qualificada, nombre de membres de la Comissió i

qualsevol altra mesura que es consideri necessària per facilitar els treballs de

les institucions i garantir-ne l’eficàcia amb la perspectiva de l’ampliació».

El Consell Europeu, reunit a Luxemburg els dies 12 i 13 de desembre

de 1997, va confirmar que l’ampliació de la Unió necessitava prèviament un

reforç i una millora del funcionament de les institucions, d’acord amb les dispo-

sicions del Tractat d’Amsterdam sobre les institucions. A més a més, va decidir

convocar, a la primavera de 1998, Conferències Intergovernamentals bilaterals

per iniciar les negociacions amb Xipre, Hongria, Polònia, Estònia, la República

Txeca i Eslovènia sobre les condicions de la seva admissió a la Unió i les adap-

tacions dels tractats que aquesta admissió comporta.

La teoria dels jocs permet abordar el problema de la ponderació dels

vots, en particular Feltgen (1998). Segons el Tractat de la Unió Europea, pot

haver-hi quatre processos de decisió al si del Consell de Ministres: vot per majo-

ria simple, per majoria qualificada, per doble majoria o per unanimitat. El més

utilitzat és el vot per majoria qualificada.(4) En aquest procés de decisió, la pon-

deració dels vots correspon, més o menys, a la importància relativa de la pobla-

ció del país, però els estats petits estan sobreponderats i, de forma inversa, els

Estats grans estan infraponderats.

La Unió Europea s’ampliarà essencialment a estats petits, llevat de Polò-

nia. Si es conserva l’actual ponderació de vots, la configuració del Consell de

Ministres serà la següent:

(4) El total de vots possibles al Consell de Ministres és de 87. La majoria qualificada se situa en 62 vots. La minoria de
bloqueig se situa, lògicament, en 26 vots (87 – 62 + 1).
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Taula 2.1

TRANSPOSICIÓ DE L’ACTUAL PONDERACIÓ DE VOTS
ALS PAÏSOS CANDIDATS

Nombre Vots Habitants
d’habitants % de la UE al Consell Vots en
en milions de Ministres milions

Polònia 38,00 8,81 8 4,750

República Txeca 10,30 2,39 5 2,060

Hongria 10,20 2,36 5 2,040

Eslovènia 2,00 0,46 2 1,000

Estònia 1,50 0,35 2 0,750

Xipre 0,73 0,17 2 0,365

Font: Feltgen (1998).

S’observa clarament que la situació es torna insostenible, ja que, en

aquest cas, una majoria qualificada del 70% correspondria a 77 vots dels 111

possibles (87 vots actuals i 24 vots nous):

• és possible que es formi una coalició de països (sense Alemanya, la

Gran Bretanya, França i Suècia) que, tot i representar només el 52,5% de la

població de la Unió Europea, pugui formar una majoria qualificada; i

• en canvi, una coalició constituïda per Alemanya, la Gran Bretanya,

França, Itàlia, Espanya, Polònia, els Països Baixos, Grècia, Bèlgica i Portugal, que

representen el 87% de la població, no estaria en posició d’assolir els 77 vots

necessaris per formar una majoria qualificada.

Per aquest motiu, s’ha proposat en diverses ocasions un sistema de do-

ble majoria: majoria qualificada dels vots i majoria de la població de la Unió

Europea. No obstant això, amb aquest sistema no desapareixeria el problema

de la minoria de bloqueig, que només es pot solucionar mitjançant una nova

ponderació dels vots. Per aquest motiu, tot seguit i amb l’ajut de l’índex de Sha-

pley-Shubik, es duen a terme diverses simulacions per determinar quina combi-

nació, majoria de vots-majoria de població, minimitza els canvis en les relacions

de poder al si del Consell de Ministres, en relació amb un simple sistema de

majoria qualificada. El concepte de «poder» es defineix, en aquest cas, com la

capacitat d’influència sobre el procés de decisió.
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L’índex de poder Shapley-Shubik permet modelitzar aquesta capacitat

d’influència.(5) En aplicar-lo al Consell de Ministres de la Unió Europea, sense can-

viar les condicions de vot (majoria qualificada), s’obtenen els següents resultats:

Taula 2.2

MODIFICACIONS DELS PODERS AL SI DEL CONSELL
DESPRÉS DE L’AMPLIACIÓ A L’EST EN UNES CONDICIONS 
DE VOT NO CANVIADES (MAJORIA QUALIFICADA): 
ÍNDEX DE SHAPLEY ABANS I DESPRÉS DE L’AMPLIACIÓ

Ponderació Ponderació Valor Shapley Pèrdua
Estats membres dels vots dels vots en % de poder

en %

República Federal d’Alemanya,
Gran Bretanya, França, Itàlia 10 9,01 (11,49) 9,33 (11,67) 20,05

Espanya 8 7,21 (9,20) 7,33 (9,55) 23,24

Països Baixos, Grècia, Bèlgica,
Portugal 5 4,50 (5,75) 4,44 (5,52) 19,55

Suècia, Àustria 4 3,60 (4,60) 3,35 (4,54) 26,12

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda 3 2,70 (3,45) 2,63 (3,53) 25,31

Luxemburg 2 1,80 (2,30) 1,70 (2,07) 17,84

Polònia 8 7,21 (–) 7,33 (–) –

República Txeca, Hongria 5 4,50 (–) 4,44 (–) –

Eslovènia, Estònia, Xipre 2 1,80 (–) 1,70 (–) –

Suma UE 111 (87) 100 100 21,84
Mitjana UE

Nota: Les xifres entre parèntesis corresponen als valors anteriors a l’ampliació.

D’aquesta taula es poden treure dues conclusions:

• En el cas dels antics Estats membres, els canvis de poder no es fan de

manera uniforme; i

• no obstant això, no es pot extreure una lògica general; per exemple,

no hi ha cap relació clara entre l’amplitud de la pèrdua de poder i les dimen-

sions del país.

(5) Càlcul del valor de Shapley: aquest valor expressa la probabilitat d’acceptació o de rebuig de la proposta d’un país
segons la seva capacitat d’influència en el procés de decisió, és a dir, la seva capacitat per formar una coalició de països
a favor seu. No obstant això, no té en compte aspectes no modelitzables, com, per exemple, les afinitats ètniques o ide-
ològiques entre països. Així, quan una coalició K de k membres té majoria, se li dóna un valor d’afinitat V(K) = 1. Quan
no la té, se li dóna un valor d’utilitat V(K) = 0. La relació de força d’una subcoalició i ve donada per la diferència d’utili-
tat existent entre la d’una coalició que inclou i i l’altra que no la inclou. Per determinar el valor mitjà d’aquesta relació
de forces, es consideren totes les coalicions K possibles. S’obté llavors:

s(i) = S
(k – i) ! (n – k)!

[V (K) – V (K – i)]
K#N;i[K

n!
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També es pot imaginar quin seria el canvi de poder al si del Consell des-

prés de l’ampliació a l’Est en condicions de doble majoria, tenint en compte

diferents combinacions, majoria de vots/majoria de població. La taula següent

presenta el repartiment de poder al Consell quan, per obtenir la «majoria», s’ha

de tenir una majoria de vots al Consell del 70% i, a més a més, una majoria basa-

da en la població del 60%, 70% i 80%.

Taula 2.3

REPARTIMENT DE PODER PER A UNA MATEIXA MAJORIA DE VOTS
I DIFERENTS MAJORIES DE POBLACIÓ

% de la Majoria Doble majoria
Estats membres població qualificada

UE (%) P60/V70 P70/V70 P80/V70

Alemanya 18,77 9,33 10,26 16,98 20,72

Gran Bretanya 13,39 9,33 9,61 11,43 12,42

França 13,30 9,33 9,60 11,38 12,33

Itàlia 13,14 9,33 9,60 11,32 12,12

Espanya 8,94 7,33 7,56 7,57 8,71

Polònia 8,81 7,33 7,56 7,37 8,65

Països Baixos 3,50 4,44 4,26 3,66 3,54

Grècia 2,39 4,44 4,24 3,22 2,57

Bèlgica 2,39 4,44 4,24 3,22 2,57

Portugal 2,39 4,44 4,24 3,22 2,57

República Txeca 2,39 4,44 4,24 3,22 2,57

Hongria 2,36 4,44 4,24 3,20 2,56

Suècia 2,04 3,35 3,21 2,50 2,21

Àustria 1,88 3,35 3,20 2,43 2,04

Dinamarca 1,19 2,63 2,51 1,82 1,16

Finlàndia 1,19 2,63 2,51 1,82 1,16

Irlanda 0,86 2,63 2,50 1,67 0,86

Eslovènia 0,46 1,70 1,61 1,04 0,44

Estònia 0,35 1,70 1,61 1,02 0,36

Xipre 0,17 1,70 1,60 0,97 0,24

Luxemburg 0,09 1,70 1,60 0,96 0,21

Unió Europea 21 100 100 100 100 100

Nota: «P60/V70» significa: majoria de població del 60% i majoria de vots del 70%.

Així, s’observa que el poder dels països grans (Alemanya, la Gran Bre-

tanya, França i Itàlia) augmenta a mesura que augmenta el quòrum necessari
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per aconseguir la majoria de població. Això és patent en el cas d’Alemanya: el

seu índex de poder es dobla quan la majoria de població exigida passa del 60%

al 80%. Aquest efecte és menys clar en el cas de França, tot i que també s’obser-

va un augment.

La taula 2.4 ofereix el repartiment de poder al Consell quan la majoria

de vots se situa en el 60%, 70% i 80% i la majoria de població en el 50%, 60%

i 70%.

Taula 2.4

REPARTIMENT DE PODER PER A DIFERENTS MAJORIES DE VOTS
I DE POBLACIÓ

% de la Majoria Doble majoria
Estats membres població qualificada

UE (%) P50/V60 P60/V70 P70/V80

Alemanya 18,77 9,33 10,22 10,26 10,69

Gran Bretanya 13,39 9,33 9,79 9,61 9,55

França 13,30 9,33 9,76 9,60 9,55

Itàlia 13,14 9,33 9,74 9,60 9,55

Espanya 8,94 7,33 7,27 7,56 7,02

Polònia 8,81 7,33 7,27 7,56 6,88

Països Baixos 3,50 4,44 4,29 4,26 4,28

Grècia 2,39 4,44 4,23 4,24 4,25

Bèlgica 2,39 4,44 4,23 4,24 4,25

Portugal 2,39 4,44 4,23 4,24 4,25

República Txeca 2,39 4,44 4,23 4,24 4,25

Hongria 2,36 4,44 4,23 4,24 4,25

Suècia 2,04 3,35 3,41 3,21 3,60

Àustria 1,88 3,35 3,40 3,20 3,60

Dinamarca 1,19 2,63 2,45 2,51 2,37

Finlàndia 1,19 2,63 2,45 2,51 2,37

Irlanda 0,86 2,63 2,42 2,50 2,37

Eslovènia 0,46 1,70 1,62 1,61 1,73

Estònia 0,35 1,70 1,61 1,61 1,73

Xipre 0,17 1,70 1,59 1,60 1,73

Luxemburg 0,09 1,70 1,58 1,60 1,73

Unió Europea 21 100 100 100 100 100

Nota: «P50/V60» significa: majoria de població del 50% i majoria de vots del 60%.
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El repartiment de poder al si del Consell varia molt menys amb un

canvi paral·lel del quòrum necessari per a la majoria de vots.

2.3. Ampliació i aprofundiment(6)

Ja als anys seixanta, quan la Comunitat Europea va haver de considerar

la possibilitat d’una ampliació al Regne Unit, es temia que ampliació i aprofun-

diment fossin incompatibles. La Cimera de La Haia del 1969 va intentar assegu-

rar el manteniment dels valors centrals establint la trilogia «terminació, aprofun-

diment i ampliació». Però les primeres experiències d’una Europa ampliada no

van ser particularment felices. Els britànics, per exemple, van intentar renego-

ciar els termes de la seva adhesió gairebé immediatament. Això va coincidir

amb la crisi del petroli del 1974, l’estancament econòmic i la inflació, i, en

aquest context, la perspectiva d’una segona fase d’ampliació als països mediter-

ranis va enfortir la inquietud general. Es temia la creació d’una «Europa dife-

rent», que seria una Europa estructurada de forma menys ferma, més propera a

una simple zona de lliure canvi que a la Unió Europea desitjada pels fundadors

de la CEE.

Aquestes inquietuds s’han de contrastar amb diversos informes i arti-

cles dels anys setanta, els quals suggereixen que la uniformitat no és necessària-

ment l’objectiu primordial a mitjà o, fins i tot, a llarg termini. Ralf Dahrendorf,

antic comissari, defensava una Europa a la carta, en què la cooperació només

s’establiria en els àmbits en què fos útil i realitzable. Al novembre de 1974,

Willy Brandt suggeria una Europa dotada de diversos nivells i, al desembre de

1975, l’antic primer ministre belga, Leo Tindemans (1996), publicava el seu In-

forme sobre la Unió Europea: ¿quina Europa escollir?, en el qual defensava la

idea de diferents velocitats d’integració per a cada Estat membre, en particular

amb la perspectiva de la Unió Econòmica i Monetària (UEM). L’objectiu, si més

no per a Tindemans, era salvaguardar la possibilitat i la voluntat d’avançar cap a

la UEM, sense que els països amb un nivell més baix de desenvolupament ha-

guessin de frenar el procés.

Pel que fa als nous candidats, Metcalfer (1995) suggereix que, més que

reforçar la posada en marxa d’una integració europea, l’aprofundiment només

(6) Segons Edwards (1998).
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ha tingut la tendència a girar al voltant d’ambicions més federalistes. Per la seva

banda, Inotaï (1998) veu el dilema ampliació/aprofundiment com un problema

a curt termini. Considera que el rebuig a admetre els PECO provocaria una per-

torbació al si de la Unió Europea –a causa, sobretot, del problema que això

comportaria per a Alemanya– que amenaçaria en qualsevol cas l’aprofundi-

ment; el seu argument implícit és que l’ampliació i l’aprofundiment han de ser

afavorits de manera paral·lela.

Per a Emerson (1998), ampliació i aprofundiment no solament no són

antinòmics, sinó que, en canvi, van junts. S’ha d’ampliar, d’aprofundir i de vet-

llar per la coherència i el reforç mutu d’aquests dos processos. Per permetre

aquesta dinàmica, testimoni de la seva convergència, és indispensable, segons

l’autor, redefinir de manera precisa els objectius perseguits en la construcció

de l’Europa del demà.

3. L’avanç dels PECO cap a la Unió Europea

3.1. Des de la caiguda del mur de Berlín, una estratègia
de lliure canvi

El pas d’una economia planificada a una economia de mercat, els canvis

concomitants de l’estructura econòmica, la dissolució de les relacions econòmi-

ques al si del CAEM i la pèrdua dels mercats de la Unió Soviètica i de l’Alema-

nya de l’Est han ocasionat grans pèrdues econòmiques a tots els països de l’Eu-

ropa de l’Est. Des del començament, la Unió Europea –els interessos econòmics

i polítics a l’Est de la qual són importants– ha estat conscient de la seva respon-

sabilitat en assegurar l’èxit de la transició en aquesta regió. El suport que ha

donat a l’Europa de l’Est ha consistit en una ajuda financera i tècnica (en el

marc del programa PHARE) i, de manera més significativa, en una obertura del

seu mercat als productes de l’Est.

La «primera generació» de contractes que reglamentava la cooperació

econòmica entre la Unió Europea i els països de l’Est eren acords a llarg termi-

ni, de comerç no preferencial i de cooperació, alguns dels quals es van firmar

amb governs comunistes (amb Hongria el 1988 i amb Polònia al setembre de

1989).
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Després dels canvis polítics a l’Est, la Comunitat Europea va integrar la

majoria dels països de l’Est al sistema de preferència generalitzada (avantatges

duaners unilaterals per als països en desenvolupament). L’1 d’octubre de 1990,

la CE va suprimir les barreres duaneres que gravaven els béns no sensibles d’a-

quests països. Fins aleshores, la Comunitat s’havia limitat a anunciar les mesu-

res, però els Estats membres ja havien posat en pràctica, individualment, la

majoria de les regulacions d’importació.

3.2. Acords d’associació

Els instruments més importants en l’establiment d’estrets vincles

econòmics entre els PECO i la Unió Europea han estat els «acords europeus» (o

acords d’associació). Els acords europeus volen promoure l’expansió del

comerç i de les relacions econòmiques entre la Unió Europea i els PECO i pro-

mocionar un marc per al diàleg polític i l’assistència tècnica i financera de la

Unió Europea als PECO. Haurien de facilitar, sobretot, la integració progressiva

de cada país a la Unió Europea.

El 1971 i el 1973, respectivament, van entrar en vigor els acords d’asso-

ciació de la Unió Europea amb Xipre i Malta. El seu objectiu era establir una

unió duanera en dues etapes. Per raons de política interior, en el cas de Malta,

l’acord es va quedar en la primera etapa i ha estat revisat periòdicament. La pri-

mera fase d’aquests acords es concentra essencialment en la reducció de les

taxes duaneres. La segona etapa, en canvi, comprèn un conjunt més ampli de

polítiques, particularment la política de la competència, les ajudes de l’Estat i

l’aproximació dels drets nacionals. Pel que fa a Malta, la Unió Europea importa

productes industrials lliures de taxes, mentre que aquest país encara manté un

important nivell de protecció, tot i alguna millora en aquest sentit. L’acord amb

Xipre preveia el pas a la segona etapa el 1977, però la primera etapa es va

ampliar fins al 1987, de manera que la segona etapa es va realitzar entre els

anys 1988 i 1997.

En el cas dels PECO, els acords europeus van entrar en vigor per a nou

dels deu PECO entre els anys 1994 i 1995. L’acord amb Eslovènia va estar blo-

quejat per un vet italià durant un cert temps. Va entrar en vigor al comença-

ment del 1997, quan es va arribar a un compromís sobre els béns italians nacio-
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nalitzats a Eslovènia. Mentre s’esperava la plena ratificació dels acords europeus,

van entrar en vigor acords provisionals sobre comerç, a partir del 1992 en el

cas d’Hongria i de Txecoslovàquia i a partir del 1993 en el cas de Bulgària i de

Romania.

Els acords europeus preveuen la creació d’una zona de lliure canvi des-

prés d’un període de transició de deu anys, dividit en dos períodes contractuals

de cinc anys. Quan els acords van entrar en vigor, la Unió Europea va suprimir

els drets de duana i les restriccions quantitatives sobre la majoria dels produc-

tes industrials i comercials de l’Est. Per a certs productes industrials, els aran-

zels s’havien de suprimir en sis anys; per a les restriccions quantitatives estava

previst el mateix.

Taula 2.5

RELACIONS DELS PECO AMB LA UNIÓ EUROPEA
Acord d’Associació (AA)

Data

Data de d’entrada en Sol·licitudCandidats
la signatura vigor de les d’adhesió

disposicions
comercials

Hongria 16-12-1991 1-3-1992 31-1-1994

Polònia AA 16-12-1991 1-3-1992 5-5-1995

República Independència AA 16-12-1991 1-3-1992 17-6-1996
Txeca 1-1-1993

Eslovàquia Independència AA 16-12-1991 1-3-1992 27-6-1995
1-1-1993

Eslovènia Independència AA 10-6-1996 1-1-1997 10-6-1996
26-6-1991

Bulgària AA 8-3-1993 1-12-1994 14-12-1995

Romania AA 18-7-1994 1-5-1993 22-6-1995

Estònia Independència Acord de 1-1-1995 24-11-1995
8-1991 lliure canvi

18-7-1994
AA 12-6-1996

Letònia Independència Acord de 1-1-1995 15-10-1995
21-9-1991 lliure canvi

18-7-1994
AA 12-6-1996

Lituània Independència Acord de 1-1-1995 8-12-1995
2-1991 lliure canvi

18-7-1994
AA 12-6-1996
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A la Cimera Europea de Copenhaguen del 1993, es va decidir escurçar

sensiblement aquest període. Per a l’acer, els drets de duana es van suprimir

totalment cap al final de 1995; en el cas del tèxtil i de la roba, cap al final de

1996. Les quotes pel que fa al tèxtil es van abandonar cap al final de 1997, és a

dir, en menys de la meitat del temps fixat a la Ronda d’Uruguai. En el cas de

Romania i de Bulgària, el calendari (que, en principi, havia de durar un any

suplementari) es va adaptar al dels altres PECO. Per la seva banda, els acords

amb els tres Estats bàltics reflecteixen el continu desenvolupament de la políti-

ca de la Unió Europea «a l’Est». L’acord amb Estònia no preveu cap període de

transició, mentre que els acords amb Letònia i Lituània inclouen períodes de

transició, que s’estendran com a mínim fins al final de desembre de 1999. Els

pròlegs dels acords preveuen estratègies de preadhesió.

Es preveu que els PECO suprimeixin les seves restriccions comercials

més lentament que la Unió Europea. Els períodes de transició duren, com hem

vist, un màxim de deu anys i difereixen segons els grups de béns i els països.

Les reglamentacions tenen en compte les necessitats específiques de cada país

en matèria de protecció. En el cas de la República Txeca, d’Eslovàquia i d’Hon-

gria, el desmantellament de les barreres duaneres pel que fa a un cert nombre

de productes no es completarà fins a nou anys després de l’entrada en vigor de

l’acord.

Els acords contenen un cert nombre d’exempcions, per a productes i

sectors especials considerats «sensibles». En aquest cas, s’estableixen calendaris

diferents per a les reduccions duaneres, segons tres categories de productes, i

se sotmeten certs productes i sectors a quotes o sostres. El sistema de protec-

ció a la importació de la Unió Europea al sector agrícola es manté intacte. Per a

nombrosos béns agrícoles, s’han reduït les taxes en un 60% en tres anys, men-

tre que s’han incrementat les quotes d’importació en un 50% en cinc anys. Els

acords sobre el sector agrícola varien en funció dels països. Els acords europeus

permeten, d’altra banda, proteccions específiques als sectors amb greus proble-

mes generats pel ràpid augment de les importacions i inclouen mesures anti-

dumping i indemnitzacions per a la protecció de les indústries joves i un

suport a la reestructuració. Els sectors sensibles són el tèxtil, el carbó, el ferro i

l’acer, els productes químics, els mobles i la indústria del calçat.
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Si no es revisen els acords, a partir del 2001 s’aplicarà el lliure canvi a

tots els productes industrials afectats pel comerç entre la Unió i els PECO. No

obstant això, el 2001 encara es mantindran algunes de les restriccions esmenta-

des. No es liberalitzarà el comerç de productes agrícoles; quedaran en vigor les

clàusules de protecció i d’antidumping, i es restringiran globalment les migra-

cions des dels PECO cap a la Unió. Els membres de la Unió Europea, però,

podran negociar individualment acords bilaterals separats. Els acords tampoc

no estipulen una assistència financera sistemàtica en el pla macroeconòmic per

part de la Unió Europea per accelerar la transició dels PECO d’una economia

planificada a una economia de mercat.

Acords d’associació i liberalització de l’accés dels productes industrials
al mercat comunitari

Els acords d’associació firmats entre la Comunitat i els PECO preveuen

l’establiment d’una zona de lliure canvi per als productes industrials amb vista

al 2002. La liberalització de l’accés al mercat comunitari segueix un calendari

més ràpid, que el Consell Europeu de Copenhaguen del juny de 1993 va decidir

accelerar encara més. Les disposicions comercials dels acords van entrar en vigor,

al març de 1992, amb Hongria, Polònia i l’antiga RFCE;(7) al maig de 1993, amb

Romania i, al febrer de 1994, amb Bulgària. El principi general és la supressió de

les barreres aranzelàries i no aranzelàries a les importacions de la Comunitat

des de l’entrada en vigor dels acords.Aquest principi general afecta, més o menys,

la meitat de les importacions manufactureres de la Comunitat que provenen dels

PECO: la proporció dels productes afectats en les importacions provinents dels

diferents països varia en funció de la composició de les importacions. El 1992, la

liberalització afectava el 49,1% de les importacions manufactureres provinents

de l’antiga RFCE; el 54,5%, en el cas d’Hongria; el 44,7%, en el de Polònia; el

55,5%, en el de Bulgària, i només el 25,4%, en el de Romania, a causa del pes

dels tèxtils. En efecte, els acords preveuen excepcions d’aquestes disposicions gene-

rals: el sector tèxtil i el del carbó i de l’acer tenen protocols particulars, un cert

nombre de productes de base i productes considerats sensibles.

(7) Txecoslovàquia o República Federal Txeca i Eslovaca (RFCE) i, des de l’1 de gener de 1993, República Txeca i Eslo-
vàquia.
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1. Mesures de liberalització aranzelàries i no aranzelàries 

als sectors «sensibles»

Sector tèxtil

Restriccions quantitatives eliminades el 01/01/1998 en el cas dels paï-

sos de Visegrad i el 01/01/1999 en el cas de Romania i de Bulgària.(*)

Drets de duana suprimits al llarg d’un període de transició de 5 anys a

partir de l’entrada en vigor dels acords.

El tràfic de perfeccionament passiu es beneficia de les exempcions dua-

neres previstes per les regulacions comunitàries.

Carbó i acer

Restriccions quantitatives: sobre els productes siderúrgics, eliminades

des de l’entrada en vigor dels acords i, sobre el carbó, un any després d’aquesta

entrada en vigor.

Drets de duana: sobre els productes siderúrgics, reduïts progressivament

a zero abans del 01/01/1996 en el cas de Bulgària, Polònia, Hongria i l’antiga

RFCE; abans del 01/01/1997 en el cas de Romania.(*) Sobre el carbó, eliminats

el 01/01/1996.

Productos industrials de base

La llista d’aquests productes no és la mateixa per a tots els països asso-

ciats. Inclou, segons els casos, el cuir, els metalls de base no ferrosos i els aliatges

de ferro, el sofre.

Restriccions quantitatives eliminades amb l’entrada en vigor dels

acords.

Aranzels duaners suprimits abans del 01/01/1994 amb els països de

Visegrad i abans del 01/01/1995 amb Bulgària i Romania.(*)

Productes sensibles

La llista de productes sensibles no és la mateixa per a tots els països

associats. Entre els principals productes sensibles figuren: els automòbils, les

sabates, els mobles, la vaixella, els pneumàtics i els tubs.
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Restriccions quantitatives eliminades des de l’entrada en vigor dels

acords.

Quotes i sostres aranzelaris (és a dir, els llindars més enllà dels quals s’a-

pliquen drets de duana) suprimits el 01/01/1995 en el cas dels països de Vise-

grad i el 01/01/1996 en el cas de Bulgària i Romania.(*)

2. Mesures de protecció contingents

Les disposicions antidumping previstes als acords d’associació es van

establir d’acord amb les aplicables a les economies de mercat. Els acords pre-

veuen que els països emprenguin accions de salvaguarda quan l’augment de les

importacions d’un producte provinent d’un país associat provoqui o amenaci

de provocar i) un greu perjudici a un productor de la Unió Europea o ii) una

greu pertorbació en un sector o un greu deteriorament en la situació econòmi-

ca d’una regió.

3. Normes d’origen

Les normes d’origen defineixen els productes exportats pels PECO que es

beneficien de la liberalització de l’accés al mercat comunitari. Distingeixen entre

productes originaris dels PECO (íntegrament productes locals) i béns produïts

amb la contribució de diversos països. En aquest últim cas, l’origen del producte

es defineix generalment segons el país en què s’hagi produït l’última transforma-

ció substancial del producte (el criteri d’aquesta transformació substancial és

generalment un canvi de posició del producte en la nomenclatura duanera de

quatre xifres). En alguns casos, la norma d’origen imposa un contingut local

mínim (del 50% al 60%) en el producte exportat. Aquestes normes d’origen són

acumulables entre els països del grup de Visegrad, però no ho són entre els paï-

sos de Visegrad i Bulgària o Romania, ni tampoc entre aquests dos països.(**)

*(*) Després del Consell Europeu d’Essen (desembre de 1994), el calendari de liberalització per a Bulgària i

Romania s’alinea amb el dels altres països associats.

(**) Després del Consell Europeu d’Essen (desembre de 1994), les normes d’acumulació s’estenen a Bulgària i a

Romania.

[Segons F. Lemoine, «La dynamique des exportations des PECO vers l’Union euro-

péenne», Economie internationale núm. 62, 1998.]

Font: Comissió Europea (1994).
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3.3. De l’associació a la preparació per a l’adhesió

3.3.1. El Consell Europeu de Copenhaguen del 1993 va permetre obrir
les portes de la Unió Europea a l’Est i el d’Essen del 1994 va llançar 
l’estratègia de preadhesió

El 22 de juny de 1993, el Consell Europeu de Copenhaguen va prendre

la decisió de principi sobre la perspectiva d’ampliació de la Unió als països

associats de l’Europa central i oriental. Aquest Consell va adoptar el principi

d’adhesió dels deu països i, amb aquesta perspectiva, va fixar tres criteris de

naturalesa institucional, econòmica i administrativa.

El Consell Europeu d’Essen, que va tenir lloc al desembre de 1994, va

establir una estratègia de preadhesió per apropar més els països firmants d’un

acord d’associació a la Unió Europea. Aquesta estratègia de preadhesió es basa

en quatre elements:

• els acords europeus (o acords d’associació);

• el Llibre Blanc redactat al maig de 1995, que indica les mesures clau

en cada sector del mercat interior i proposa un ordre per agilitar l’apropament

de les legislacions;

• un diàleg estructurat en el pla institucional; i

• el programa PHARE, principal instrument financer de suport a les

estratègies de preadhesió. Aquest programa, Polònia, Hongria, ajuda a la

reconstrucció econòmica, creat a iniciativa del Consell de Ministres de la Unió

Europea al desembre de 1989, s’ha estès de llavors ençà a Txecoslovàquia,

Bulgària i Alemanya de l’Est (1990), Albània i Romania (1991), Eslovènia i els

Estats bàltics (1992), Bòsnia i l’ARYM –Macedònia– (1994).

Un altre element essencial de l’estratègia de preadhesió és el programa

de cooperació transfronterera, que fomenta la cooperació entre Estats, regions i

grups d’interès al llarg de les fronteres de la Unió Europea i dels països de l’Eu-

ropa central.
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3.3.2. Llibre Blanc del 1995 «Preparació dels països associats de l’Europa
Central i Oriental per a la seva integració al mercat interior de la Unió»

La Comissió Europea va fer públic el Llibre Blanc («Preparació dels paï-

sos associats de l’Europa Central i Oriental per a la integració al mercat interior

de la Unió») en dues etapes. La primera part, el document polític, el 3 de maig

de 1995, i la segona part, l’annex, el 10 de maig. El Consell Europeu el va apro-

var a Canes els dies 26 i 27 de juliol de 1995. El Llibre Blanc inclou un progra-

ma per complir les exigències relacionades amb el Mercat Únic, que els països

associats poden seguir i la Unió supervisar. No estarà inclòs en les negociacions

d’adhesió, les quals cobriran íntegrament el camp del dret i de les polítiques de

la Unió i regularan les condicions d’una eventual transició. El Llibre Blanc se

centra en el mercat interior.

El Llibre Blanc marca l’inici d’un procés i ha de servir de guia per als

països associats. Ha d’aconseguir que aquests països siguin capaços d’adaptar

les seves estructures legals per participar en el mercat interior. Aquesta trans-

posició de la legislació del mercat interior de la Unió no s’ha de confondre,

però, amb la pertinença a la Unió, que representa l’absorció integral del cabal

comunitari. El Llibre Blanc també hauria de facilitar el comerç, en la mesura

que crea condicions favorables per a acords de reconeixement mutu dels con-

trols de conformitat executats segons les normes industrials. L’objectiu és el

reconeixement mutu dels certificats, dels segells de conformitat i dels informes

de les agències responsables de les normes industrials tant als països associats

com a la Unió.

3.3.3. Consell Europeu de Madrid del desembre de 1995

El 15 de desembre de 1995, el «Grup de reflexió» va presentar un infor-

me al Consell Europeu de Madrid, destinat a ser la base de la Conferència Inter-

governamental prevista pel Tractat de Maastricht. L’informe es referia a qües-

tions com ara els ciutadans i la Unió, la preparació de la Unió Europea per a

l’ampliació (institucions, procediments, polítiques) i una major capacitat d’ac-

ció exterior de la Unió (política exterior comuna, seguretat europea i política

de defensa). L’objectiu de les propostes era millorar la capacitat de funciona-
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ment de la Unió Europea i crear les condicions necessàries per afrontar els rep-

tes exteriors i interiors.

El Consell Europeu de Madrid va prendre decisions importants sobre

l’adhesió dels països de l’Europa de l’Est. Va encarregar a la Comissió de la

Unió Europea que emetés, com més aviat millor, «dictàmens» sobre cada can-

didatura. A l’abril de 1996, la Comissió va enviar a nou PECO i, de manera

informal, a Eslovènia un qüestionari de 160 pàgines que incloïa diversos

milers de preguntes que s’havien de respondre en sis mesos. El qüestionari

cobria 23 sectors relacionats amb el mercat interior, com els serveis finan-

cers, les conseqüències de l’adhesió sobre la unió duanera, l’ocupació i el

diàleg social. D’altra banda, es va demanar a la Comissió que presentés un

«estudi d’impacte» que analitzés les conseqüències de l’ampliació sobre les

diferents polítiques comunes de la Unió, particularment en matèria de políti-

ca agrícola i estructural; una anàlisi detallada dels mètodes per establir els

pressupostos de la Unió després del 1999, que han de substituir les regla-

mentacions acceptades pel Consell Europeu d’Edimburg, i una anàlisi de les

eventuals reglamentacions de transició i de les excepcions temporals per a

cada candidat. A més a més, el Consell va recomanar que les negociacions

d’adhesió amb els països de l’Europa de l’Est comencessin al mateix temps

que la de Xipre, és a dir, sis mesos després del tancament de la Conferència

Intergovernamental.

3.3.4. Conferència Intergovernamental d’Amsterdam del juny de 1997

El 29 de març de 1996, el Consell Europeu de Torí va convocar la Con-

ferència Intergovernamental de la Unió Europea (CIG), que es va prosseguir

mitjançant consultes regulars, en particular mitjançant reunions mensuals entre

els ministres d’Assumptes Exteriors. Els Consells Europeus de Dublín d’octu-

bre i desembre de 1996 i el de Nordwijk de maig de 1997 van ser punts de tro-

bada importants. Durant la Conferència del Consell Europeu d’Amsterdam de

juny de 1997, els caps d’Estat i de Govern de la Unió es van posar d’acord sobre

la primera versió del Tractat d’Amsterdam. El 2 d’octubre de 1997, els ministres

d’Assumptes Exteriors van firmar aquest acord, que entrarà en vigor un cop

finalitzats tots els processos de ratificació.



160 ■ L’APROPAMENT DE L’EST I DE L’OEST ES REALITZA EN LA PERSPECTIVA DE L’AMPLIACIÓ DE LA UE

El Tractat d’Amsterdam és el tercer canvi que es dóna en els principis

de la Unió Europea en 10 anys. El Tractat té els quatre objectius següents:

• situar l’ocupació i els drets dels ciutadans al centre de les preocupa-

cions de la Unió Europea;

• suprimir els últims obstacles a la lliure circulació i reforçar la segure-

tat interior;

• reforçar la posició d’Europa al món; i

• aconseguir institucions més eficaces amb vista a les futures amplia-

cions.

Tot i que el Tractat inclou importants innovacions en nombrosos sec-

tors, no es va arribar a cap acord sobre temes tan centrals com la dimensió de

la Comissió, el repartiment dels vots al si del Consell o la definició dels temes

que cal decidir per majoria qualificada. Aquesta falta d’acord en aquests temes

ha estat objecte de crítiques i ha dut tres països (Bèlgica, França i Itàlia) a recla-

mar que la Unió Europea resolgui els seus problemes institucionals abans d’ac-

ceptar nous membres.

Les conclusions de la Presidència del Consell Europeu sobre les candi-

datures existents van ser que «després de l’èxit amb què ha conclòs la Con-

ferència Intergovernamental, s’ha aplanat el camí per emprendre el procés

d’ampliació, d’acord amb les conclusions del Consell Europeu de Madrid».

3.3.5. ‘Agenda 2000’ de juliol de 1997

Elaborada per la Comissió Europea, l’Agenda 2000 determina els països

que cal incloure en el marc d’una primera onada d’ampliació. La Comissió pro-

posa obrir negociacions amb cinc dels deu països candidats de l’Europa cen-

tral, oriental i bàltica –Estònia, Hongria, Polònia, la República Txeca i Eslovènia–

i precisa que la situació dels altres països s’examinarà cada any en funció de la

seva sol·licitud d’adhesió.

Sembla que el primer criteri (institucions democràtiques) es respecta a

tots els països, llevat d’Eslovàquia, on «l’Estat de dret i la democràcia no estan
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prou arrelats» i «la protecció de les minories sembla encara insuficient». Per

aquest motiu, Eslovàquia no pot formar part de la primera onada.

La selecció es va fer sobretot mitjançant el segon criteri (economia de

mercat). En efecte, els cinc països inclosos poden ser considerats com «econo-

mies de mercat viables», i Eslovàquia és molt a prop d’aconseguir-ho. Però la

segona part d’aquest criteri econòmic –la capacitat d’afrontar la pressió de la

competència i les forces del mercat a l’interior de la Unió– introdueix un nou

element de selecció: sembla que només Hongria i Polònia estan llestos; es

demana a la República Txeca, a Eslovàquia i a Eslovènia que intensifiquin els

seus esforços de reestructuració; pel que fa a Estònia, es manté lleugerament

endarrerida en relació amb aquest segon grup. Finalment, la Comissió observa

que els quatre països no inclosos han realitzat recentment grans progressos

que els podrien permetre assolir el nivell dels altres països «al llarg de la prope-

ra dècada».

El tercer criteri (capacitat d’absorbir el patrimoni comunitari) és el que

introdueix una distinció més estricta entre els països: Bulgària i Romania «no

estaran, en principi, preparades per absorbir les obligacions del cabal comunita-

ri a mitjà termini»; els tres Estats bàltics i Eslovènia «només podran absorbir l’es-

sencial del cabal a mitjà termini si realitzen esforços considerables»; Hongria,

Polònia, la República Txeca i Eslovàquia «haurien de ser capaços d’absorbir

l’essencial del cabal a mitjà termini» sempre que aconsegueixin progressos en

sectors precisos. Es dotarà cada país candidat d’una fitxa individual (road map)

que recollirà els progressos assolits en l’absorció d’un patrimoni comunitari

que també pot evolucionar.

3.3.6. Consell Europeu de Luxemburg del desembre de 1997:
el compromís de l’equilibri

El Consell de Luxemburg dels dies 12 i 13 de desembre de 1997 es va

pronunciar sobre les modalitats concretes de posada en execució de l’amplia-

ció, sobre les quals els països membres no havien arribat a un consens. Es va

decidir que aquestes modalitats estarien basades en un procés evolutiu i inclu-

siu pel qual cada país candidat s’integraria en la Unió Europea en funció del

seu grau de preparació en relació amb els criteris de Copenhaguen. El Consell
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de Luxemburg es va posicionar a favor d’una obertura de les negociacions a l’a-

bril-maig de 1998 amb els sis països seleccionats per la Comissió al seu informe

Agenda 2000: cinc països de l’Europa central, oriental i bàltica i Xipre. En

aquesta cimera també es va decidir prestar 100 milions d’ecus als altres cinc

candidats per al finançament de projectes que permetin «recuperar el retard en

l’aplicació de les reformes econòmiques».

3.3.7. La Conferència Europea reunida per primera vegada al març de 1998

Creada a iniciativa de França, la Conferència Europea aprovada pel

Consell Europeu de Luxemburg es va reunir per primera vegada a Londres

el 12 de març de 1998, a nivell de caps d’Estat i de Govern, i una segona

vegada a Luxemburg el 6 d’octubre de 1998, a nivell de ministres d’Assump-

tes Exteriors.(8) És l’únic fòrum en què els països candidats poden debatre

amb els Estats membres en igualtat de condicions, en especial sobre qües-

tions de dimensió transfronterera com la lluita contra el crim i la droga, el

medi ambient, la cooperació regional i la política exterior i de seguretat co-

muna.

Convé reforçar el seu paper i el seu contingut respectant els criteris de

participació definits pel Consell de Luxemburg. Així mateix, caldrà precisar si

poden participar-hi tercers Estats (recent sol·licitud de Suïssa), per exemple

amb estatut d’observador, i evitar que aquesta instància es converteixi en l’únic

instrument de diàleg dels països candidats menys preparats per a l’adhesió, per

tal de no relegar-los, per aquest mètode de discussió, a una tercera categoria de

països candidats, situació que bloquejaria el procés inclusiu de la preadhesió i

de l’adhesió ulterior.

3.3.8. Informes periòdics sobre els progressos realitzats pels països candidats
en vies d’adhesió del 4 de novembre de 1998

El Consell Europeu de Luxemburg del desembre de 1997 va demanar a

la Comissió que fes informes periòdics sobre els progressos realitzats pels paï-

(8) Turquia va rebutjar la invitació en ambdues ocasions.
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sos candidats en vies d’adhesió.(9) El Consell Europeu de Cardiff va demanar

que els informes presentats al final de 1998 també incloguessin Xipre. Pel que

fa a Turquia, el Consell Europeu de Cardiff va demanar un informe «basat en

l’article 28 de l’Acord d’Associació i en les conclusions del Consell Europeu de

Luxemburg».

De manera similar al mètode seguit pels dictàmens, a l’Agenda 2000, la

Comissió presenta al Consell una «anàlisi de conjunt», síntesi de les anàlisis con-

tingudes als informes periòdics, i recomanacions. Aquest document també ana-

litza l’estat de les negociacions i el reforç de l’estratègia de preadhesió.

Des de la publicació dels dictàmens i l’inici del procés d’adhesió, el

treball preparatori per a l’ampliació s’ha desenvolupat de manera considera-

ble. Els informes presentats per la Comissió valoren el camí recorregut pels

països candidats que, en diferent mesura, han prosseguit els seus esforços d’a-

daptació a les obligacions del seu futur estatut d’Estat membre de la Unió

Europea, en el marc de les consideracions establertes pel Consell Europeu de

Copenhaguen.

L’anàlisi dels progressos realitzats per cada Estat candidat en l’últim any

i mig no ha dut la Comissió a modificar la seva avaluació del juliol de 1997.

Així, doncs, no creu necessari proposar, sobre la base dels informes presentats,

noves recomanacions «sobre el desenvolupament de les negociacions o sobre

la seva ampliació a altres candidats» com ho preveia el Consell Europeu, en cas

de necessitat, al final de 1998.

En canvi, la Comissió es mostra reservada pel que fa al calendari d’adhe-

sió. Al marge dels països candidats, la principal conclusió dels informes presen-

(9) El Consell va decidir específicament que «L’examen dels progressos realitzats per cada Estat candidat de l’Europa
central i oriental en el camí de l’adhesió en relació amb els criteris de Copenhaguen i, en particular, amb el ritme d’assi-
milació del cabal de la Unió donarà lloc per a cada país a informes periòdics de la Comissió al Consell, acompanyats, si
s’escau, de recomanacions per a l’obertura de conferències intergovernamentals bilaterals, i això des del final de l’any
1998. Amb caràcter previ a aquests informes anuals, el funcionament de les associacions per a l’adhesió i l’estat de l’as-
similació del cabal s’examinaran amb cada Estat candidat en el marc dels òrgans dels Acords Europeus. Els informes de
la Comissió serviran de base per adoptar en el marc del Consell les decisions necessàries sobre el desenvolupament de
les negociacions d’adhesió o sobre la seva ampliació a altres candidats. En aquest context, la Comissió continuarà apli-
cant el mètode utilitzat a l’Agenda 2000 per a l’avaluació de la capacitat dels Estats candidats de complir els criteris
econòmics i d’assumir les obligacions resultants de l’adhesió. Serà convenient mantenir un plantejament dinàmic en
l’avaluació dels progressos realitzats pels Estats candidats en el marc dels informes periòdics que la Comissió sotmetrà
al Consell».
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tats al Consell Europeu és que el ritme de preparació per a l’adhesió s’ha d’ac-

celerar si es volen mantenir els terminis.

D’altra banda, s’atribueixen bones i males valoracions.(10) Pel que fa a

una futura extensió de les negociacions, Letònia és el país més ben valorat. Si el

moviment de reforma es manté, la Comissió proposa l’obertura de les negocia-

cions abans del final de 1999. Lituània també ha realitzat progressos considera-

bles. No obstant això, perquè la Comissió proposi l’inici de les negociacions fa

falta que s’aprovin i es posin en marxa mesures addicionals. Així mateix, la

Comissió valora favorablement la nova situació creada a Eslovàquia després de

les eleccions, la qual cosa permet considerar, també en aquest cas, l’obertura de

negociacions, però només si es confirma un funcionament regular, estable i

democràtic de les institucions. La Comissió desitja que es verifiqui.

Ara com ara, els altres dos països de la segona onada no es poden sumar

a aquest procés de negociacions. Això no impedeix, però, que la Comissió els

diferenciï. Bulgària, a diferència de Romania, ha aconseguit progressos conside-

rables. Per a la Comissió, «Romania suscita preocupacions. Per accelerar les

reformes i situar de nou aquest país en la bona via, fan falta esforços constants i

l’ajuda de la Unió Europea i de la comunitat internacional». La Comissió critica

dos països de la primera onada: Eslovènia i la República Txeca. Els informes

posen de manifest un alentiment preocupant del ritme de transposició i d’apli-

cació del cabal en aquests països.

La Comissió proposa que el calendari de les primeres adhesions es

determini en funció dels esforços de preparació duts a terme. Per tant, la seva

prioritat és garantir una valoració el més objectiva possible de la preparació de

cada Estat candidat a l’adhesió. Per aquesta raó, la Comissió preveu presentar al

Consell, al final de 1999, nous informes sobre els progressos realitzats, que li

permetin decidir sobre el desenvolupament de les negociacions o sobre la seva

ampliació a altres candidats.

(10) S’esmenten els casos de Turquia i de Malta. La Comissió subratlla que, «En valorar la situació de Turquia amb els
mateixos criteris utilitzats per a l’Europa central i oriental, es posa de manifest la singularitat d’aquest país candidat pel
que fa als criteris polítics d’adhesió. La Unió Europea està disposada a ajudar aquest país en l’àmbit de les reformes
econòmiques i de l’assimilació del cabal comunitari en el marc de l’estratègia europea. Però la responsabilitat de millo-
rar la situació quant als imperatius de reforç de la democràcia i de protecció dels drets humans i de les minories perto-
ca a Turquia. La confirmació per part de Malta de la seva voluntat de tornar a unir-se a la resta de països candidats en el
procés d’adhesió només es pot acollir favorablement i s’hauria de traduir en els propers mesos, sobre la base de l’actua-
lització del dictamen del 1993, en l’extensió de les negociacions a aquest país».
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3.3.9. Ja s’ha experimentat la integració a l’Oest en el marc de cooperacions
interregionals

Com ho subratllen Blaha i Heimerl (1996), des del 1990 s’han desenvo-

lupat cooperacions transfrontereres institucionalitzades, anomenades eurore-

gions, o altres tipus de cooperacions menys formals a les fronteres de l’Europa

central amb la Unió Europea i a les fronteres de l’Europa oriental amb Ucraïna

o Bielorússia. L’objectiu, en tots els casos, és recuperar vincles històrics tren-

cats, és a dir, tornar a crear un engranatge econòmic i social. Ja hi ha vuit euro-

regions entre la República Txeca, Polònia, l’RFA i Àustria basades en el model

de les establertes a la CEE des del 1960 –al llarg de la frontera entre Alemanya i

Països Baixos i, després, a les fronteres entre França, Bèlgica, Luxemburg o la

Gran Bretanya– amb l’objectiu de trobar solucions a problemes econòmics i

culturals. En l’actualitat, els objectius són més aviat econòmics (vies de comuni-

cació, cooperació entre empreses, organització de fires, serveis públics co-

muns...), culturals i lingüístics (intercanvi de joves, escoles mixtes...). Totes

aquestes euroregions estan finançades per les autoritats regionals i per la Unió

Europea. Independentment de l’especificitat de cada cas, es tracta de refer vin-

cles tradicionals trencats des de fa temps i, alhora, dibuixar noves geografies

regionals.

L’establiment de mecanismes de cooperació transfronterera és com-

plex: la majoria dels actors fronterers de l’Est comencen de «zero». Les seves

iniciatives, però, es poden inspirar en les formes de cooperació transfronterera

establertes des de fa temps a l’Europa occidental, on xarxes internacionals en

l’àmbit comunal influeixen cada vegada més en les polítiques d’ordenació del

territori o de subvencions regionals. En l’àmbit de la Unió Europea, el règim

transfronterer està representat, sobretot, per l’Associació de les Regions Fronte-

reres Europees (ARFE), fundada el 1971 a partir d’una iniciativa de les autori-

tats locals. Amb la Comissió Europea i el Consell d’Europa, aquesta Associació

té un paper actiu en els debats europeus sobre les regions i els problemes que

es plantegen a les fronteres interiors i exteriors de la Unió Europea. Les iniciati-

ves transfrontereres a l’Europa central i oriental es poden inspirar sobretot en

les experiències de cooperació realitzades per LACE (Linkage Assistance and

Cooperation for the European Border Regions), projecte pilot d’ARFE finançat

per la Unió Europea. El seu objectiu primordial és la transferència d’experièn-
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cia. Hi participen les autoritats locals, les cambres de comerç i d’indústria, els

sindicats i altres associacions.(11)

3.3.10. L’ampliació de la Unió Europea és paral·lela a l’entrada
d’aquests països a l’OTAN

El Pacte de Varsòvia es va dissoldre oficialment l’1 de juliol de 1991. Les

seves estructures militars ja havien estat desmantellades al febrer de 1990. El 20

de desembre de 1991, a partir d’una iniciativa dels ministres d’Afers Exteriors

nord-americà i alemany, es va establir un Consell de Cooperació Nord-Atlàntic

(CCNA) amb vista a la institucionalització de noves relacions amb els PECO. A

més dels 16 Estats membres de l’OTAN, aquest Consell reuneix els següents

països: Bulgària, Romania, Hongria, Polònia, Txecoslovàquia, Estònia, Letònia,

Lituània i Rússia.

Un dels principals sectors de cooperació del CCNA és la defensa, i l’1

d’abril de 1992 va tenir lloc una primera reunió dels ministres de Defensa d’a-

quest nou grup. No obstant això, del 1991 al 1993, el problema de l’ampliació

de l’OTAN als PECO va romandre entre les qüestions no plantejades. Els pri-

mers en expressar-se a favor d’aquesta ampliació van ser els alemanys. Al se-

tembre de 1993, a Brussel·les, el secretari general de l’OTAN, Manfred Woerner,

va insistir en el mateix per preservar la preeminència de l’OTAN en l’arquitec-

tura de seguretat europea i, no cal dir-ho, per assegurar l’estabilitat d’aquesta

part d’Europa que no pertanyia a cap altra aliança militar i que, segons algunes

(11) Des del 1991, la Unió Europea ajuda financerament les xarxes transfrontereres que es creen entre l’Europa occi-
dental i l’Europa central, en especial mitjançant el programa INTERREG. En aquest context, INTERREG II (1995-1998)
va ser concebut sobre la base de les particulars condicions polítiques i econòmiques de les regions frontereres dels
països de l’Europa central, i es van destinar 150 milions d’ecus a projectes transfronterers. No obstant això, en ser un
instrument de la política interior de la Unió Europea, aquestes ajudes financeres s’atorguen a les regions occidentals
(Baviera, Brandenburg...), i les euroregions, com altres actors locals, poden llavors presentar les seves peticions de
finançament. Per a les regions situades a l’exterior de les fronteres de la Unió Europea, INTERREG II es completa amb
el programa PHARE-Cross Border Cooperation Programme (PHARE-CBC), considerat un element de la política exterior
de la Unió Europea que depèn conjuntament de la Comissió Europea i dels governs nacionals afectats. A petició del
Parlament Europeu, es reservaran 150 milions d’ecus del pressupost PHARE del 1995 per a programes de cooperació
entre els països de la Unió Europea i els països de l’Europa central i oriental que comparteixen frontera, és a dir, Polò-
nia-RFA, la República Txeca-RFA, Dinamarca-països bàltics, Itàlia-Eslovènia, Itàlia-Albània, Grècia-Bulgària. Per exemple,
les regions frontereres entre la República Txeca i Alemanya es beneficiaran, entre 1995 i 1998, de gairebé 25 milions
d’ecus per any, i les regions entre la República Txeca i Àustria, de 6 milions d’ecus per any. D’altra banda, el 1996 el
programa LACE-PHARE va donar prioritat a les fronteres occidentals de països com Bulgària, Albània, Eslovènia, Hon-
gria i Eslovàquia. Si tingués èxit, es podria estendre i sustentar la cooperació entre els països que es beneficien de
PHARE i els països inclosos al programa PHARE-TACIS.
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tesis, estaria enfrontada, en endavant, a un «buit de seguretat». No obstant això,

aquest procés d’ampliació suscitava l’hostilitat de Rússia i les reserves de certs

Estats membres de l’OTAN.

El 10 de gener de 1994, s’avança un segon pas amb l’adopció, per part

dels participants a la 13a Cimera de l’OTAN, d’una resolució que proposa als

PECO una «associació per la pau». Aquesta associació preveu, sobretot, l’organit-

zació d’exercicis militars comuns i la participació en operacions de manteni-

ment de la pau. El 12 de juny de 1997, el president Clinton anuncia el suport

dels Estats Units a les candidatures de Polònia, Hongria i la República Txeca, i el

8 de juliol de 1997, a la Cimera de Madrid, es pren la decisió d’ampliar l’OTAN a

Hongria, Polònia i la República Txeca. Aquesta decisió es farà efectiva a l’abril

de 1999, data de la propera cimera, en què se celebrarà el 50è aniversari del

Tractat de l’Atlàntic Nord. Encara queden nou candidats a la palestra: Eslovènia,

Romania, Bulgària, Eslovàquia, Lituània, Letònia, Estònia, Macedònia i Albània.

Fins ara, els deu PECO són membres associats de la UEO, el Tractat de

Brussel·les de la qual implica més obligacions que el de l’Aliança Atlàntica, ja

que declara al seu article 5 «que, en cas que una de les parts contractants sigui

objecte d’una agressió armada a Europa, les altres l’ajudaran (...) i l’assistiran

posant tots els mitjans al seu abast, militars i altres». Sens dubte, aquesta amplia-

ció de l’OTAN a tres PECO prèvia a la seva integració a la Unió Europea com-

portarà que es plantegin qüestions de responsabilitat, definició i organització

de les polítiques i mitjans de seguretat i defensa del continent europeu. El

repartiment de les decisions i dels mitjans entre OTAN, UEO i PESC determi-

narà la posició de l’Europa ampliada a l’Est enfront dels Estats Units, Rússia i

Àsia.

Emerson (1998) subratlla que aquestes dues ampliacions formen part

d’un moviment més ampli: la construcció de l’Europa del demà en el marc

d’una multiplicitat d’institucions que se superposen (BCE, UE, EEE, UEO, OTAN,

AELC, CEI, Consell d’Europa, OSCE, BERD, G7/8, OCDE, OMC, FMI, Banc Mun-

dial i ONU). Segons aquest autor, aquestes institucions són molt més comple-

mentàries que concurrents.



III. Profunda reforma dels mecanismes 
d’intervenció comunitària

1. ¿Sabrà integrar-se el problema de l’adequació dels
nous instruments a les necessitats de l’Est en la
necessària reforma de les polítiques de cohesió?

Des del Tractat de Roma, el 1957, el projecte europeu d’integració –rea-

lització d’un Mercat Comú, assoliment del Mercat Únic i, finalment, unificació

econòmica i monetària– ha anat acompanyat d’una estratègia d’atenuació de

les disparitats entre les regions de la Comunitat. En aquest context, es va consi-

derar necessària una política anomenada de «cohesió» per reduir els desequili-

bris regionals mitjançant intervencions sobre les causes d’aquestes desigualtats

(creació d’infraestructures, formació, recerca-desenvolupament...) i per posar

en funcionament la solidaritat interregional, a fi i efecte d’assegurar la igualtat

de les oportunitats de desenvolupament i l’accés al treball i d’actuar sobre la

competitivitat.

1.1. Cohesió econòmica i social al cor de la construcció europea

Les accions estructurals constitueixen la política més dinàmica de la

Unió. Marginal durant molt de temps, aquesta política ocupa actualment el

segon lloc pel que fa a intervenció comunitària. L’evolució de la política regio-

nal europea ha estat en gran part el resultat de les successives ampliacions de

la Comunitat.
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1.1.1. Primeres fites de la política regional

El Tractat de Roma només tractava la dimensió regional de forma inci-

dental. Els fundadors consideraven que la liberalització dels intercanvis genera-

ria el creixement que permetria la reducció de les disparitats territorials. No

obstant això, es van establir alguns instruments: el Fons Social Europeu (FSE),

amb la missió d’actuar sobre les «facilitats d’ocupació», és a dir, la mobilitat pro-

fessional i la mobilitat geogràfica, i, el 1962 la secció orientació del Fons Euro-

peu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA-Orientació), consagrada a l’a-

daptació de les estructures de les explotacions agrícoles i a les infraestructures

rurals. Aquests dispositius van completar els que ja existien en altres institu-

cions europees: els préstecs del Banc Europeu d’Inversions (BEI), destinats al

desenvolupament regional, i els de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer

(CECA), que beneficien principalment les regions en declivi industrial. Però no

es va crear cap instrument específicament regional.

1.1.2. Impacte de les succesives ampliacions sobre la política regional

Les tres ampliacions successives, del 1972, 1980 i 1986, van fer neces-

sària una política de cohesió real. La primera ampliació (el Regne Unit, Irlanda

i Dinamarca), que va coincidir amb la crisi econòmica, va posar de manifest

nous problemes regionals (perifèries rurals, declivi industrial) i la necessitat

d’una política de solidaritat de la Comunitat cap a aquestes regions. La crea-

ció el 1975 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) respon

a la doble preocupació de donar una dimensió regional a les polítiques comu-

nitàries i de crear un instrument d’equiparació financera del qual es pogues-

sin beneficiar Irlanda i, sobretot, el Regne Unit, en aquell temps en una posi-

ció pressupostària molt desequilibrada en relació amb el pressupost comuni-

tari i amb la seva riquesa relativa en comparació amb els altres Estats membres.

Inicialment, disposa de pocs diners (250 milions d’ecus, és a dir, el 4,8% del

pressupost), i la política regional europea s’exerceix principalment sota la

forma de reemborsaments de les despeses dels Estats membres. Fins als anys

vuitanta, el funcionament del FEDER s’apropa més al d’un instrument d’ajusta-

ment de les taxes de retorn que a un veritable instrument de política regional.
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Les adhesions de Grècia, el 1981, i d’Espanya i Portugal, el 1986, incre-

menten el territori de la Comunitat en un 20%; la població, gairebé en un 18%, i

el nombre d’aturats, en un 30%. Aquestes adhesions, de països més pobres i

amb bosses de subdesenvolupament, accentuen el problema de les disparitats

regionals. Paral·lelament, la realització del Mercat Comú, després Únic, necessita

un esforç considerable de modernització que implica un cost social elevat. Es

va considerar que era necessari que les regions més pobres es beneficiessin

d’un instrument específic d’intervenció de la Comunitat.

L’Acta Única Europea del febrer de 1986, en instaurar, amb l’impuls de

Jacques Delors, el tríptic competició (les quatre llibertats(1)), cooperació

(recerca, social, medi ambient), solidaritat (cohesió econòmica i social), consti-

tueix el veritable gir de la política europea en aquest àmbit. La «cohesió

econòmica i social» es converteix en una política comunitària de ple dret, defi-

nida sota el títol V del Tractat com «encaminada a acompanyar la realització

del mercat interior» i a «reduir les diferències entre les regions» mitjançant una

estratègia de promoció d’un «desenvolupament harmoniós del conjunt de la

Comunitat».

A causa, sobretot, de la pressió d’Espanya, la cohesió econòmica i social

es converteix en una prioritat de fet de la Comunitat, amb la duplicació dels

recursos dels Fons Estructurals entre els anys 1987 i 1993. El concepte de

cohesió econòmica i social, introduït a l’Acta Única Europea, va ser la base de la

reforma dels Fons Estructurals el 1988.

1.1.3. El camí cap a la Unió Econòmica i Monetària, potent accelerador
de la política de cohesió

Durant la negociació del Tractat de Maastricht i per assolir els objectius

de convergència formulats amb la perspectiva de la tercera fase de la Unió

Econòmica i Monetària, Espanya, actuant de líder dels països del Sud i d’Irlan-

da, va argumentar que no sabria progressar en la via de la convergència sense

un suport global de la Comunitat. Així, el nou títol XVI del Tractat sobre la

Unió Europea (substitueix el títol V), especificat al protocol sobre la cohesió
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econòmica i social annex al Tractat, recull les orientacions establertes per l’Ac-

ta Única Europea i fa de la cohesió econòmica i social una de les orientacions

fonamentals de la Comunitat. L’article 130 A disposa que «la Comunitat es pro-

posarà reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de les diver-

ses regions i el retard de les regions menys afavorides, incloses les zones

rurals». L’acció de la Comunitat i de les polítiques dels Estats membres ha de

participar en la realització d’aquest objectiu general, al qual concorren igual-

ment els «Fons amb finalitat estructural» (art. 130 B).

De forma paral·lela, per tal de maximitzar l’abast de la política regional,

el nou marc financer, elaborat per al període 1993-1999, preveu accentuar la

concentració dels recursos creant un fons específic destinat als països més

pobres, el Fons de Cohesió (art. 130 D), i dobla el paquet acordat als Fons Es-

tructurals en comparació amb la programació anterior (arriba als 141 miliards

d’ecus). Finalment, i per donar resposta a l’especificitat de les regions dels nous

Estats adherents, Suècia i Finlàndia, es crea un nou objectiu el 1995. En total,

caldria consagrar finalment més de 160 miliards d’ecus a la cohesió econòmica

i social durant el període 1994-1999.

En definitiva, durant els últims deu anys, els mitjans financers assignats

per la Comunitat a la seva política regional han augmentat de manera conside-

rable. Les accions estructurals, instruments de la política regional comunitària,

representaven l’11,5% del pressupost comunitari el 1984, el 15,1% el 1988 i el

30,3% el 1992. Segons les perspectives financeres acordades el 1993 i actualit-

zades el 1995, les accions estructurals haurien de representar el 1999 més d’un

terç de les intervencions del pressupost comunitari, és a dir, el 0,46% del PNB

de la Unió Europea dels Quinze previst per al 1999.
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Taula 3.1

EVOLUCIÓ DE LA RÚBRICA «ACCIONS ESTRUCTURALS»
AL PRESSUPOST COMUNITARI
Execució de pagaments

1984 1988 1993 1999 2000 2006
PP(*) PF(*) PF(*)

PAC (milions d’ECU) 18.330 27.635 34.678 40.440 46.050 51.610
(en %) 65,4 65 52,4 47 45 43

Accions estructurals
(milions d’ECU) 3.220 6.419 20.478 30.950 36.640 44.550(**)

(en %) 11,5 15,1 31 36 36 37

*(*) Pressupost previst per al 1999, perspectives financeres per al 2000 i el 2006.
(**) El paquet per als Quinze –sense comptar l’ajuda als nous Estats membres– (12.080 milions d’euros) és de 32.470
milions d’euros, inclòs l’instrument estructural de preadhesió (1.040 milions d’euros).
Fonts: Vademècum pressupostari (1997), Comissió Europea (1998a).

1.2. Política estructural del 1994 al 1999

Cada fons contribueix a diversos objectius i cada objectiu està finançat

per diversos fons. Dues categories d’objectius, definits el 1988 i revisats el

1993, emmarquen la política de cohesió de la Unió: d’una banda, els objectius

regionals amb elegibilitat geogràfica limitada; de l’altra, els objectius horitzon-

tals aplicables al conjunt del territori de la Comunitat.

Els objectius regionals són:

• objectiu 1: «promoure el desenvolupament i l’ajustament estructural

de les regions menys desenvolupades»;

• objectiu 2: «reconvertir les zones en declivi industrial»;

• objectiu 5b: «promoure el desenvolupament de les zones rurals vulne-

rables»; i

• objectiu 6: «ajuda a les regions amb densitat de població extremada-

ment baixa».

Els objectius horitzontals són:

• objectiu 3: «lluita contra l’atur de llarga durada i inserció professional

dels joves»;
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• objectiu 4: «adaptació a les mutacions industrials»; i

• objectiu 5a: «promoure el desenvolupament rural accelerant l’adapta-

ció de les estructures agrícoles en el marc de la reforma de la PAC».

Taula 3.2

REPARTIMENT INDICATIU DE L’ASSIGNACIÓ PER OBJECTIU I PAÍS
DURANT EL PERÍODE 1993-1999
Milions d’ecus 1994

Països Objectiu 1 Objectiu 2 Objectius Objectiu 5a Objectiu 5b Objectiu 6 Total
3 i 4

Espanya 26.300 2.416 1.843 446 664 31.669

Itàlia 14.860 1.463 1.715 814 901 19.753

Alemanya 13.460 1.566 1.942 1.143 1.227 19.338

Portugal 13.980 13.980

Grècia 13.980 13.980

França 2.190 3.774 3.203 1.933 2.238 13.338

Regne Unit 2.360 4.581 3.377 450 817 11.585

Irlanda 5.620 5.620

Països Baixos 150 650 1.079 165 150 2.194

Finlàndia 179 336 347 190 450 1.502

Bèlgica 730 465 195 77 1.467

Àustria 162 99 387 380 403 1.431

Suècia 157 204 135 247 743

Dinamarca 119 301 267 54 741

Luxemburg 15 23 40 6 84

Total UE 93.972 15.360 15.180 6.916 6.862 697 138.987

% 68 11,1 11 5,4 5 0,5 100

Nota: Comissió Europea (1998b).

Els Fons Estructurals financen aquestes accions estructurals i alguns

programes complementaris.(2) El Fons de Cohesió finança un segon grup d’ac-

cions estructurals. Aquest fons va ser creat pel Tractat de la Unió Europea, però

va començar a funcionar el 1993. La seva missió es precisa al protocol sobre la

cohesió econòmica i social annex al Tractat. Només es dirigeix «als Estats mem-

bres que tinguin un PNB per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària i

que tinguin un programa de convergència dirigit a satisfer les exigències de la
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tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària». Contribueix «a la realització de

projectes en l’àmbit del medi ambient i de les xarxes transeuropees en matèria

d’infraestructures del transport». A diferència dels Fons Estructurals, el Fons de

Cohesió aporta una ajuda als Estats i no a les regions, finança projectes indivi-

duals en lloc de programes i assegura un suport financer concentrat únicament

en dos tipus de projectes (transport i medi ambient). L’ajuda del Fons de Cohe-

sió no es pot acumular amb la dels Fons Estructurals. El Fons disposa de 15

miliards d’ecus per al període 1994-1999 i cobreix el 80%-85% del cost dels

projectes als quals dóna suport. Beneficia els quatre països de la cohesió segons

una clau de repartiment preestablerta: del 52% al 58% per a Espanya, del 16% al

20% per a Grècia i per a Portugal, i del 7% al 10% per a Irlanda.

1.3. Tot i que els seus resultats són ambigus, les polítiques
estructurals són molt criticades

Les intervencions estructurals comunitàries provoquen dos tipus de

polèmiques: una sobre la naturalesa dels instruments, és a dir, sobre les modali-

tats de gestió de les ajudes, i una altra sobre l’eficàcia d’aquests instruments, és

a dir, sobre la valoració de la política de redistribució determinada per aquest

sistema de subvencions. La complexitat del funcionament del dispositiu comu-

nitari de les accions estructurals i la dificultat a l’hora d’avaluar-ne l’eficàcia

s’han de tenir en compte en l’evolució necessària de la política de cohesió de

la Unió abans i després de l’ampliació als països de l’Europa central i oriental.

1.3.1. Principals crítiques al sistema

La reforma del 1988 dels Fons Estructurals i els ajustaments posteriors

es van basar en diversos principis de gestió: la concentració dels objectius en

tipus d’activitat, zones o grups socials específics; l’elaboració de programes a

mitjà termini que definissin les necessitats locals; l’establiment de sistemes de

gestió financera i de control i la incitació a una cultura d’avaluació; l’aplicació

del principi de subsidiarietat; la voluntat de crear, a partir de les intervencions

estructurals de la Unió, un efecte palanca per atreure recursos suplementaris

dels sectors privat i públic.
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Molts d’aquests principis no s’han aplicat, la qual cosa en part justifi-

ca la reforma de la política estructural de la Unió que s’està negociant. Així, la

subsidiarietat continua essent feble. El 1996 el primer informe sobre la cohe-

sió de la Comissió indicava, a l’apartat consagrat a les perspectives, que el

«tracte apropiat (dels temes bàsics per a discussions ulteriors i per a una

reflexió comuna de la que formen part les polítiques estructurals comunità-

ries), en el ple respecte del principi de subsidiarietat, hauria de conduir a una

millora de la política destinada a reemplaçar la cohesió en el futur». A l’apar-

tat de les conclusions, s’indica que, «a més de reforçar la subsidiarietat, cal

millorar la cooperació entre tots els actors afectats i la seva participació als

programes».

Es critica sovint la mala aplicació del principi de cooperació, que pot

ser considerat com un element d’aplicació concreta del principi de subsidiarie-

tat. Es considera que no es té gaire en compte els actors o els socis locals en la

fase d’elaboració dels programes. Al seu informe anual de 1996, el Tribunal de

Comptes Europeu indicava que, «en el marc de la cooperació, la consulta ha

consistit a donar una opinió sobre projectes de programes i no a participar

estretament en la definició de les necessitats i en la recerca de solucions; s’ha

perdut, doncs, una ocasió de fer participar plenament els socis en el procés de

programació».

D’altra banda, al si de les estructures de gestió i de seguiment dels pro-

grames europeus, la cooperació està dominada per una de les parts o, fins i tot,

xoca amb la insuficient representació dels interessos econòmics, socials i asso-

ciatius. A França, per exemple, el recent informe Trousset (1998) denuncia

dues insuficiències de subsidiarietat al si dels comitès de seguiment. Aquests

comitès estan formats per responsables regionals i nacionals i tenen la missió

de seguir l’evolució de la posada en pràctica de les accions estructurals per a

cada marc comunitari de suport, document únic de programació i programa

operatiu. D’una banda, aquests comitès de seguiment, que es reuneixen dos

cops l’any, «no disposen de poders prou amplis i descentralitzats per poder

prendre en temps real les decisions que s’imposen». De l’altra, la cooperació al

si dels comitès de seguiment entre l’Estat, les regions i els departaments funcio-

na de manera molt desigual: «la rigidesa amb què sempre ha reaccionat l’Estat
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reflecteix la seva determinació d’assegurar-se la presidència i de prendre la

decisió final. Els límits de la cooperació estan així determinats d’una manera

que, pel que sembla, no es correspon amb l’esperit de les polítiques estructu-

rals».

A l’absència de reflexió estratègica real en el moment de la programa-

ció dels programes europeus, que es fa amb presses i sense assegurar la

coherència amb les polítiques públiques de l’Estat i de les col·lectivitats

locals, s’afegeixen les rigideses de funcionament dels serveis de la Comissió.

Aquestes dificultats i la subsegüent lentitud no faciliten l’aplicació real de la

subsidiarietat. Es pot citar una de les nombroses constatacions de l’informe

Trousset sobre la posada en pràctica de les polítiques estructurals a França:

«no és difícil que passin de 12 a 18 mesos entre la decisió del comitè de

seguiment i la seva validació per la Comissió, fins i tot si es tracta d’una sim-

ple modificació de mesura». De fet, la política regional és una competència

compartida entre la Unió i els seus Estats membres. El Tractat habilita la

Unió Europea per intervenir directament a les regions menys desenvolupa-

des per promoure la cohesió interna. No obstant això, per incrementar la

productivitat i reduir el cost de la política regional, cal aplicar sistemàtica-

ment el principi de subsidiarietat. Això implicaria confiar les competències a

la baula de decisió més ben preparada per assumir-les, i així reduir les dispa-

ritats regionals al si d’un Estat. En la situació actual dels procediments, sem-

bla que la centralització excessiva de la validació dels projectes presentats

s’ha traduït més aviat en un biaix que afecta negativament la rendibilitat dels

programes.

L’absència de seguiment i de control comença a ser crítica. Al seu últim

informe anual del 1996, el Tribunal de Comptes Europeu posa de manifest la

deficiència del sistema de seguiment i de control dels fons de finançament de

les accions estructurals. El Tribunal indica que, «per garantir el respecte a la

reglamentació aplicable en la matèria, és essencial que les autoritats designades

en l’àmbit nacional duguin a terme un nombre suficient de controls de cada

cas i in situ. Aquests controls són importants, ja que són els que permeten

garantir l’exclusió de despeses inacceptables de les sol·licituds d’ajuda i la veri-

ficació de l’existència dels projectes beneficiaris. En aquest àmbit, s’ha consta-

tat un cert nombre d’insuficiències».
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Pel costat de la Comissió, el mateix informe anual del Tribunal de

Comptes posa també de manifest l’absència de controls específics, en especial

pel que fa als relacionats amb el tancament i les peticions de saldos, que expli-

ca «els nombrosos problemes de legalitat i de regularitat constatats en relació

amb les accions liquidades. La Comissió i els Estats membres haurien d’establir,

en cooperació, veritables sistemes de control que permetessin assegurar la fia-

bilitat de les despeses presentades. Els sistemes d’informació que donen suport

a aquestes declaracions també haurien de permetre a les instàncies de control,

tant nacionals com comunitàries, traçar la pista d’auditories, per tal de relacio-

nar el pagament comunitari amb les despeses dels beneficiaris finals mitjançant

els diferents nivells de recollida i de certificació de dades».

1.3.2. La valoració de l’impacte de les accions estructurals mostra que les
economies convergeixen en l’àmbit nacional, però que, segons alguns
indicadors, les diferències no es redueixen en absolut en l’àmbit regional

Els efectes de redistribució entre països són positius. En efecte, quan

s’analitzen els efectes de les transferències, s’observa un apropament de les

rendes regionals.

Tal com ho mostra la taula 3.3, les despeses públiques permeten reduir

les diferències de rendes entre regions i entre països.(3) Quan es consideren els

PIB regionals amb i sense transferència, s’observa que la distribució és menys

desigual després de la transferències. De mitjana, i segons l’indicador escollit

(coeficient de Gini), és del 23%. Per tant, en termes estàtics, la reducció de les

desigualtats és més gran en l’àmbit regional, ja que, en el nacional, les desigual-

tats només es redueixen del 10 al 15%.

Per jutjar l’eficàcia de les transferències, també s’examinen els resultats

dels Estats membres més desafavorits en relació amb la resta. La renda per

habitant dels quatre països de la cohesió assolia el 66% de la mitjana de la

Unió el 1983 i no va evolucionar fins al 1986, any de l’adhesió d’Espanya i de

Portugal. De llavors ençà, el seu creixement anual ha estat superior a la mitja-

na (gairebé un punt), la qual cosa ha generat un lent però constant procés de
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convergència amb la resta de la Unió. El 1993 el PIB mitjà per habitant en

aquests quatre països assolia el 74% de la mitjana de la Unió i progressava vuit

punts en deu anys.

Taula 3.3

IMPACTE DE LES DESPESES PÚBLIQUES I DELS IMPOSTOS SOBRE
LES DISPARITATS DE PIB PER HABITANT ENTRE REGIONS
EN DIVERSOS ESTATS MEMBRES, 1993
Coeficients de Gini(4) de la concentració del PIB per regions
abans i després de les transferències

Abans de les Després de les Efecte
transferències transferències d’igualació %

[1] [2] [2] / [1]

França 0,12 0,11 –8

Alemanya 0,15 0,12 –16

Itàlia 0,13 0,10 –28

Portugal 0,15 0,13 –11

Grècia 0,11 0,07 –38

Espanya 0,05 0,04 –14

Regne Unit 0,07 0,04 –33

Reducció mitjana de la desigualtat(*) –23

Reducció de les desigualtats
al conjunt dels 7 països:

• en termes del PIB (ECU) 0,19 0,17 –10

• en termes del PIB (PAE) 0,14 0,12 –15

(*) Ponderat per la població.
Font: Comissió Europea.

No obstant això, les dinàmiques al si del grup constituït pels països de

la cohesió han estat molt diferents. Al llarg dels últims anys, Irlanda ha registrat

el creixement més ràpid de tots els Estats membres i ha mantingut un percen-

tatge elevat fins i tot durant la recessió del començament dels anys 90. El seu

PIB per habitant, que arribava al 64% de la mitjana europea el 1983, representa-

va el 80% el 1993, abans de progressar de nou i d’assolir el 90% el 1995. El cas

de Grècia és gairebé l’oposat. Així, per a L. Tsoukalis (1998), sembla que la seva

integració, massa ràpida, ha estat negativa. A Grècia, el conjunt de les magnituds
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macroeconòmiques es va deteriorar després de l’adhesió. A partir del 1993,

però, el país va trobar el camí de la convergència financera, que li ha permès

inserir la dracma al sistema monetari europeu. La política dels Fons Estructurals

pot haver atenuat aquest xoc negatiu, però, alhora, pot haver retardar els ajusta-

ments.

Taula 3.4

PIB PER HABITANT ALS PAÏSOS DE LA COHESIÓ, 1983-1995
Any Grècia Espanya Irlanda Portugal Eur. 4 Eur. 15

PIB per habitant (PAE) 1983 61,9 70,5 63,6 55,1 66,2 100,0

1988 59,6 72,4 65,0 56,5 67,4 100,0

Eur. 15 = 100 1993 64,5 77,8 80,2 68,2 74,2 100,0

1995 64,3 76,2 89,9 68,4 73,8 100,0

Font: Comissió Europea.

S’observen efectes econòmics positius als països de la Comunitat que

es beneficien dels Fons Estructurals. Com ho recorda Besnainou (1995), des

d’un punt de vista teòric, les inversions generades pels Fons Estructurals tenen

dos efectes. El primer és l’acceleració del creixement, resultat d’un afecte key-

nesià provocat per la inversió en infraestructures i en empreses, que genera

beneficis i, per tant, una nova demanda, és a dir, una millora de la productivitat

de la mà d’obra i de les capacitats de producció. El segon és un efecte oferta

com la millora de la xarxa d’infraestructures físiques (de carreteres, ferrovià-

ries...) o humanes (educació, formació...). Aquest efecte permet una productivi-

tat més intensa del capital privat. La taula següent presenta els resultats d’un

estudi encarregat pel Comissariat Général du Plan.(5)

La primera conclusió d’aquest model és que els efectes oferta es

comencen a donar al cap de cinc anys, superen progressivament els efectes

demanda i arriben a la seva plenitud al cap d’uns quinze anys. La segona con-
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(5) Una gran quantitat d’estudis identifiquen aquests dos efectes i mostren que tenen un impacte significatiu. Beutel
(1994), fent servir un model input-output utilitzat per la Direcció General per a la Política Regional (DG XVI); Roeger
(1996), utilitzant el model QUEST II de la Direcció General per als Assumptes Econòmics i Financers (DG II), i Bradley i
altres (1996), amb l’ajuda del model HERMIN, arriben a resultats similars als de l’ESRI. La London School of Economics
(1997) arriba també a resultats similars en l’àmbit local. Una última sèrie d’estudis va ser realitzada el 1998 per a la
Comissió Europea per l’Institut IFO per a Alemanya, el KEPE per a Grècia, el Quasar per a Espanya, l’ESRI per a Irlanda,
el Ministeri del Tresor per a Itàlia i el CISEOP per a Portugal. Els resultats de les avaluacions a mig camí de l’objectiu 1
indiquen un increment de 2 a 5 punts del PIB segons els països afectats.



clusió és que Espanya obté resultats més positius quan es consideren els efec-

tes oferta en relació amb el conjunt de les despeses. Quan només es tenen en

compte els efectes oferta, Portugal, que ha tendit a la realització d’infraestructu-

res físiques, obté el resultat més feble. En canvi, Irlanda, que ha invertit princi-

palment en els àmbits d’educació i de formació, obté efectes oferta molt impor-

tants. Sembla que aquests resultats, més que a favor de projectes d’infraestruc-

tures físiques, advoquen a favor de projectes educatius i de formació. En

definitiva, la política de cohesió ha permès accelerar el creixement dels països

ajudats. Si es té en compte l’import dels fons injectats als països de la cohesió,

aquests resultats positius no són sorprenents. Però tampoc no permeten esta-

blir si el mecanisme proposat és el més eficaç. Les preguntes clau –¿en quina

mesura les accions estructurals milloren la productivitat de les regions a llarg

termini? i ¿els efectes positius es mantenen un cop eliminades les transferèn-

cies?– no troben una resposta definitiva.

Taula 3.5

CREIXEMENT DEL PIB PROVOCAT PELS FONS
ESTRUCTURALS
En percentatge del PIB

Fons estructurals
i contrapartides Efectes demanda Efectes oferta Efectes totals

públiques

1994 1999 2020 1994 1999 2020 1994 1999 2020 1994 1999 2020

Irlanda 7,85 7,13 4,75 6,23 5,94 4,03 – 3,19 8,04 6,23 9,33 12,40

Espanya mitjana
durant 2% 1,50 2,50 1,20 – 1,19 5,63 6,40 4,40 6,90
el període

Portugal 6,35 6,20 5,82 7,03 8,14 7,64 – 0,95 1,21 7,03 9,17 8,94

Font: Bradley, Donnel, Sheridan i Whelan (1994).

La integració econòmica ha progressat molt durant els anys vuitan-

ta i noranta. La divergència en termes de PIB nacional per habitant s’ha

reduït significativament, sobretot gràcies a l’augment espectacular del PIB

per habitant a Irlanda. No obstant això, els resultats de la convergència en

l’àmbit regional són més aviat negatius. Com ho subratlla Baumont (1998), es

pot estimar que del 1970 al 1990 es va generar una lleugera tendència a la con-

vergència en el conjunt de les regions europees, però, a partir dels anys vuitan-
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ta, el procés de convergència es va començar a deteriorar. Així, la diferència

entre les 25 regions NUTS II més riques i les 25 regions NUTS II més pobres es

va mantenir gairebé constant entre els anys 1983 i 1993. Però tant a l’interior

de cada Estat com al si de la Comunitat, les disparitats de renda per habitant

entre regions van tendir més aviat a mantenir-se i, fins i tot, a accentuar-se. Les

disparitats en matèria d’ocupació també van créixer entre els anys 1983 i 1995.

El 1995 la mitjana de la taxa d’atur a les deu regions amb la taxa més

elevada era del 26,4%, gairebé set vegades superior a la mitjana de la taxa de les

deu regions més afavorides (3,9%). El 1983 aquesta relació només era de cinc.

De manera molt poc satisfactòria per a la política dels Fons Estructurals,

aquest creixement de les desigualtats és particularment notable als països que

es van beneficiar àmpliament dels fons comunitaris (Espanya i Portugal). Així

mateix, el nivell de disparitats regionals es va agreujar entre els anys 1983 i 1993

a Bèlgica i a Alemanya. En canvi, els pocs països que van aconseguir mantenir i,

fins i tot, reduir les disparitats regionals de renda o d’atur són els que menys es

van beneficiar de l’ajuda comunitària (Suècia, Finlàndia i Països Baixos).(6)

Les avaluacions microeconòmiques per programes d’ajudes estructurals

són molt heterogènies a causa del seu caràcter relativament recent(7) i de la diver-

sitat intrínseca d’unes polítiques estructurals cofinançades per quatre fons en
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(6) Així mateix, Neven i Guyette (1994) distingeixen entre les regions del Nord i del Sud d’Europa. Apareixen esque-
mes diferents: del 1980 al 1985, les regions del Sud viuen una forta convergència i les del Nord, un cert estancament.
Després del 1985, tot i el reforç del procés d’integració regional amb l’ampliació de la Unió Europea a Espanya i a Por-
tugal, s’observa de nou l’esquema invers i desfavorable recollit a la taula. Jean-Pierre (1997) detalla encara més aquesta
anàlisi i mostra que, en realitat, hi ha tres grups de regions europees. Un primer grup de regions «pobres», constituït per
gairebé totes les regions escollibles a títol de l’objectiu 1, que no presenten signes de convergència interna. Un segon
grup de regions «intermèdies», més aviat escollibles a títol dels objectius 2 i 5b de la  reforma, que estaria caracteritzat
per un mecanisme de convergència intern força fort. Finalment, el tercer grup de regions «riques» estaria format per les
regions centrals de l’Europa comunitària i presentaria un procés de convergència interna més aviat feble.
(7) Els procediments d’avaluació es van posar en marxa el 1993 amb motiu dels nous reglaments comunitaris. En el
marc del cicle de programació dels Fons Estructurals, es preveuen tres fases d’avaluació, i el principi consisteix en afe-
gir els resultats de les avaluacions de períodes anteriors als treballs d’avaluació en curs. Segons el Vuitè Informe de la
Comissió sobre els Fons Estructurals del 1996, aquestes tres fases d’«avaluació» es poden definir com: 1. la fase ex ante:
l’objecte de la valoració ex ante és preparar l’adopció de la programació següent. Es basa essencialment en la progra-
mació preparada per l’Estat membre; 2. la fase intermèdia: el paper de l’avaluació a mig camí és el de verificar, a partir
del balanç del primer any de la posada en pràctica de la programació realitzat sobre la base dels informes dels comitès
de seguiment i amb l’ajuda de l’avaluació ex post de la programació precedent, si els objectius identificats per la pro-
gramació es poden assolir i el de precisar els eventuals ajustaments que cal efectuar en la programació perquè els fons
siguin utilitzats d’una manera més eficaç; 3. la fase ex post: l’avaluació ex post s’efectua diversos anys després del final
del període de programació; la principal font d’informació per a una valoració ex post són, però, les enquestes sobre el
terreny que mesuren l’impacte real i durador de les intervencions.



funció de set objectius o mitjançant 400 programes derivats de les iniciatives

comunitàries. A França, les avaluacions encara són empíriques i aproximades, i

no permeten quantificar l’eficàcia de la política regional comunitària. Caldria

definir instruccions precises que emmarquessin objectius clars i indicadors

quantitatius d’avaluació en plecs de condicions conegudes pel conjunt dels

socis. Aquests plecs haurien de permetre l’obtenció de resultats interpretables

en termes d’eficàcia global de la Unió. Això permetria validar el diagnòstic rea-

litzat en aquest apartat.

Convergència i Fons Estructurals

Incerteses teòriques

Des d’un punt de vista teòric, l’enfocament neoclàssic no reconeix cap

utilitat a llarg termini a la intervenció pública, ja que no augmenta la taxa

d’estalvi: cada economia convergeix de manera natural cap a la seva via de

creixement a llarg termini. En estat estacionari, la taxa de creixement és la del

progrés tècnic exogen i el PIB PPA per càpita és funció de la taxa d’estalvi. En

aquest marc, les ajudes estructurals comunitàries només serveixen per a accele-

rar la velocitat de la convergència cap a aquest equilibri, però acaben tenint,

un cop assolit aquest equilibri, un efecte evicció sobre la inversió privada: els

ajuts estructurals són doncs ineficaços per reduir les disparitats a llarg termini

entre regions.

Les noves teories de creixement endogen han rehabilitat el paper de l’Es-

tat: quan el fenomen de convergència no es considera automàtic, la intervenció

pública es converteix en un factor de convergència entre nacions.A més a més,

la presència d’externalitats econòmiques vinculades, entre altres factors, a l’e-

xistència d’infraestructures i de personal qualificat, contribueix a diferenciar el

rendiment privat del rendiment social de la inversió, que és superior. En situa-

ció d’equilibri de mercat, s’està doncs en situació de subinversió. Per tant, en

corregir aquesta insuficiència del mercat, els Fons estructurals augmenten la

taxa de creixement de l’economia sense generar cap efecte evicció sobre la inver-

sió privada.
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L’anàlisi dels teòrics de l’economia geogràfica és diferent: en presència

d’efectes d’aglomeració, l’equitat es torna molt sovint antinòmica de l’eficàcia

global. Els estudis tampoc no es posen d’acord pel que fa als beneficis assolibles

per la regió pobra amb intervencions d’aquest tipus: el desenclavament d’aques-

tes regions podria incrementar la seva especialització en sectors intensius en

mà d’obra i, per tant, podria ser nociu per al seu desenvolupament. Cal identifi-

car els bons canals de transmissió per al creixement a llarg termini de les

regions desfavorides. Philippe Martin (1997) mostra que invertir en telecomuni-

cacions crea un entorn més propici per al desenvolupament d’aquestes regions

que la inversió en infraestructures de transport o fins i tot en formació, perquè

la gent formada tendiria a emigrar cap a regions més riques per valoritzar el

seu potencial.

Resultats empírics poc definitius...

Atesa la diversitat de resultats, la decisió pública s’ha de basar en els

estudis empírics per avaluar la importància dels diferents mecanismes en

marxa. Els estudis sobre la convergència entre regions europees conclouen que

es mantenen les disparitats interregionals en l’àmbit europeu: no hi ha, doncs,

convergència absoluta entre les economies regionals, és a dir, una reducció de

les seves diferències de riquesa. Un primer grup d’estudis tracta, en la línia de

Barro i Sala-i-Martin (1991), d’explicar aquestes disparitats per les diferències

d’elements fonamentals (taxes d’inversió, capital humà) existents entre les

regions europees. Cada economia regional tindria el seu propi nivell d’equilibri

cap al qual convergiria. Aquest fenomen s’anomena convergència condicional.

Les estimacions indiquen una velocitat de convergència propera al 2%, una

magnitud comparable als resultats obtinguts per als Estats americans. No obs-

tant això, altres estudis arriben a la conclusió que no hi ha tal convergència

condicional a Europa (Neven i Gouyette, 1994). Entre els factors qüestionats, es

poden esmentar la feble mobilitat del treball i la diferència en el temps de reac-

ció als xocs de productivitat.També es va observar i es va criticar l’existència de

clubs de convergència (Capron, 1995): les variables nacionals i geogràfiques

podrien ser actualment més importants que les variables macroeconòmiques

(Quah, 1996) a l’hora d’explicar la persistència de desigualtats regionals al si

dels països. No obstant això, aquesta persistència no augura que els Fons Estruc-
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turals puguin assegurar la recuperació i el desenvolupament de les regions

pobres de la Unió.

...i problemes de mesurament

L’estudi de la convergència europea topa amb certs problemes de mesu-

rament.Així, els estocs de capital es calculen mitjançant un mètode d’inventari.

La seva estimació és, doncs, més o menys fiable i homogènia entre els països.

D’altra banda, la convergència es basa en una comparació dels PIB PPA per

càpita. La Comissió Europea ha arribat a la conclusió que tres dels quatre paï-

sos de la cohesió –Espanya, Portugal i Irlanda– s’han apropat a Europa. En

canvi, el retard de Grècia en relació amb la mitjana europea s’accentuaria. No

obstant això, la constatació de convergència es basa en el càlcul d’una paritat

de poder adquisitiu fràgil. La relativa estabilitat del PIB PPA per càpita grec,

comparat amb la mitjana dels Quinze al llarg d’una dècada des de la seva

entrada a la Unió Europa (60%), correspon a una apreciació de l’11% de la

taxa de PAE grega (Poder Adquisitiu Estàndard calculat per Eurostat) sobre el

període, resultat d’una profunda modificació de les estructures de preus.Aquesta

apreciació compensa una caiguda del PIB per càpita en ecus de Grècia en rela-

ció amb la Unió Europa de 7 punts entre els anys 1981 i 1991 (del 52,5% al

45,7%). En canvi, la recuperació d’Irlanda en termes de PIB PPA per capita des

de mitjan anys vuitanta correspon, en part, a una evolució molt favorable dels

preus relatius. La convergència constatada en els casos d’Espanya i de Portugal

des de la seva entrada a la Unió Europea el 1986 s’assoleix tot i una deprecia-

ció de la seva taxa de PAE.Altres mètodes de càlcul de l’evolució dels preus dona-

rien mesures de PIB PPA diferents. Cal relativitzar, doncs, les conclusions sobre

l’impacte de les polítiques estructurals sobre la convergència europea.

[Segons Philippe Cour, Jean-Louis Guérin i Laurence Nayman, 1998.]

1.3.3. Una evolució en funció de certes dificultats observades a l’Oest, a
corregir en funció de les especificitats de l’Est

La finalització de les perspectives financeres 1994-1999, les crítiques

fetes al sistema i l’amplitud i la naturalesa de la futura ampliació de la Unió als
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països de l’Est imposen una reforma de les polítiques estructurals per fer-les

més selectives i eficaces. En aquest sentit, Mingasson (1998) subratlla que «el

repte és enorme, ja que es tracta de contribuir a la integració del cabal comuni-

tari en deu països amb nombrosa població (100 milions d’habitants), estructu-

res econòmiques i socials desfasades en relació amb les dels països de la Unió i

un nivell de prosperitat relativa molt feble, gairebé la meitat del de Portugal».

La prioritat política de la cohesió econòmica i social, concepte

introduït a l’Acta Única, es reafirma amb la perspectiva de l’ampliació cap a

nous països amb nivells de desenvolupament molt divergents. A les propos-

tes de reglament del març de 1998, la Comissió subratlla que «més que mai,

es requerirà la solidaritat europea per perseguir l’objectiu prioritari de

reducció de les diferències de desenvolupament previst a l’article 130 A del

Tractat de la Unió Europea. (...) Per aquest motiu, l’acció dels Fons Estruc-

turals ha d’estimular un desenvolupament competitiu sostenible des del

punt de vista del medi ambient, un creixement durador i creador de llocs

de treball, la innovació econòmica i tecnològica, la promoció d’una mà d’o-

bra qualificada i adaptable, elements que assegurin la supressió de les des-

igualtats». Al següent requadre es detallen les qüestions plantejades per la

Comissió.

Principals qüestions plantejades per la Comissió
sobre la política de cohesió

«Per a les polítiques de la Unió, es reconeix que hi ha possibilitats de

millora de la seva eficàcia, d’una orientació més marcada cap a resultats

d’una major pertinència. Les principals preguntes que cal respondre són les se-

güents:

• com concentrar els escassos recursos en els problemes més greus;

• com optimitzar la combinació de subvencions i de préstecs, de fons

públics i privats;

• com simplificar els procediments;
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• com reforçar la subsidiarietat clarificant els papers específics dels

Estats membres i de la Unió i augmentant la participació en els àmbits regional

i local i el compromís dels socis; i

• com mantenir una flexibilitat suficient per reaccionar davant els nous

reptes i oportunitats.

Una orientació més marcada de les polítiques estructurals cap als resul-

tats depèn de l’eficàcia del seguiment, del control i de la valoració.Això exigirà

que es reflexioni sobre l’addicionalitat de les transferències de la Unió, la capa-

citat d’absorció dels Estats membres, les incitacions per a una millora de la qua-

litat i les possibilitats d’introduir més competència en l’obtenció dels recursos.»

Font: Extractes del Primer Informe sobre la Cohesió Econòmica i Social, Comissió, Brusel·les, 8 d’abril de 1997, COM
(96)542 final/2

En resposta a les crítiques contra els Fons Estructurals, la Comissió pro-

posa, en la seva comunicació Agenda 2000 i en les proposicions legislatives

que la detallen, una reforma que giraria al voltant de tres eixos: la concentració

de les ajudes, la simplificació i la descentralització de la posada en pràctica dels

fons i el reforç de l’eficàcia i del control.

Els nous instruments estructurals de la reforma seran aplicables a tots

els Estats membres mitjançant dos paquets financers diferenciats, un per als

Quinze i un altre per als cinc primers nous adherents. Comporten objectius

regionals i zonals agrupats en dos instruments: un objectiu 1, concentrat en

les regions amb retard en el seu desenvolupament i un nou objectiu 2, que

s’ocuparà de les zones amb dificultats específiques. Es dedica un únic objec-

tiu horitzontal i temàtic al desenvolupament dels recursos humans. D’altra

banda, les intervencions directes de la Comunitat estaran més ben calibrades,

amb programes d’iniciativa comunitària més concentrats i el final de la cons-

tel·lació d’accions noves i projectes pilot. Està previst mantenir el Fons de

Cohesió.

Pel que fa als països candidats, la proposta més important és el concep-

te de capacitat d’absorció, concretat per la fixació d’un llindar relatiu a la densi-

tat de l’ajuda comunitària. La justificació d’aquest llindar és que aquests països
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en transició, com tots els beneficiaris de l’ajuda, tindran l’obligació de cofi-

nançar els projectes seleccionats i d’assegurar l’elaboració i la realització dels

projectes subvencionats per estructures administratives nacionals, regionals i

locals competents. L’Agenda 2000 indica que els nous membres de la Unió es

beneficiaran del Fons de Cohesió des del moment de l’adhesió, però dins el

límit màxim del 4% del seu PIB. Les necessitats encara no es defineixen de

manera realment sistemàtica. L’anàlisi de les necessitats dels països candidats

efectuada per la Comissió el 1998 està més dirigida a l’absorció del cabal comu-

nitari que a una previsió de les necessitats econòmiques que caldrà incloure-hi,

un cop adherits els països, en el marc de la política de cohesió de la Unió. Es

pot doncs pensar legítimament que la reforma de la política de cohesió està

molt més centrada en els Quinze que en els problemes de l’Est.Això, però, no

és massa problemàtic, ja que la política de cohesió «clàssica» només afectarà

els PECO a partir de la seva adhesió. Fins aleshores, aquests països es veuran

afectats essencialment per uns elements de preadhesió que han estat desen-

volupats específicament per a ells. En qualsevol cas, seria molt convenient

debatre nous conceptes durant el període transitori.

Transferències i convergència a la Unió Europea: una anàlisi 
dels problemes d’absorció i un repàs de la literatura

Hervé i Hulzman (1998) fan una recensió dels models que avaluen les

polítiques estructurals de forma semblant a la utilitzada en aquest apartat.Arri-

ben a resultats similars.

Per damunt de tot, intenten determinar les disparitats que poden existir

entre les intensitats pressupostàries d’aquestes polítiques i els efectes obtinguts.

Aquest fenomen, que aconsegueixen detectar, però que no quantifiquen en el

seu excel·lent treball, implica que els efectes que es poden esperar de la despesa

d’un euro més depenen crucialment dels totals ja injectats. En el marc d’una

anàlisi teòrica i modelitzada, aquests autors posen de manifest que, quan

aquestes polítiques estan massa desenvolupades, es fa difícil trobar cofinança-

ments, socis que puguin gestionar els projectes i administracions capaces de pla-

nificar-los, programar-los i controlar-los.Aquests efectes se sumen al principi més
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tradicional de decreixement marginal de la rendibilitat de les inversions. Els

autors també evidencien que les polítiques estructurals, quan s’apliquen mala-

ment, poden retardar les reformes.

Per tant, les capacitats d’absorció d’un país són limitades. En el cas dels

PECO, caldrà estudiar aquest problema amb molta cura. Hervé i Hulzman esti-

men que, a tot estirar, aquests països només podran establir un cofinançament

nacional, de l’ordre de l’1% al 2% del PIB.Aquest llibre és doncs una referència

indispensable sobre aquestes qüestions.

[Segons Yves-Hervé y Robert Hulzman (1998), «Transferts et convergence dans l’U-

nion européenne: une analyse des problèmes d’absorption et un survol de la littéra-

ture». Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.]

1.4. Accions estructurals per a una Europa ampliada: una estratègia
de preadhesió dissenyada específicament per a l’Est

La gestió del procés d’ampliació de la Unió als països de l’Europa cen-

tral i oriental, validada pel Consell Europeu de Luxemburg, s’organitza sobre la

base d’una separació de la preparació per a l’adhesió, anomenada preadhesió, i

de l’adhesió. Així, s’estableixen dos períodes i tres paquets financers, els recur-

sos dels quals es preveuen al pressupost comú 2000-2006 però les despeses

dels quals estan separades durant tot el període pressupostari, entre tots els

candidats a l’adhesió en situació de preadhesió, els quinze Estats membres

actuals i el primer grup de nous Estats membres.

1.4.1. Estratègia i instruments de preadhesió

El reforç de l’estratègia de preadhesió, decidida al Consell de Luxem-

burg, s’aplica a tots els PECO. Es basa en els instruments existents –els acords

europeus d’associació, el Llibre Blanc sobre el mercat interior, el programa

PHARE– i en un nou instrument que es converteix en l’eix d’aquesta estratè-

gia: les associacions per a l’adhesió concloses el 1998. El reglament-marc

(adoptat per unanimitat) i les decisions del Consell (per majoria qualificada)

relatives a les deu associacions individuals van permetre’n l’establiment al
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final del mes de març de 1998. Com ho subratlla Mingasson (1998), «es tractarà

de precisar les mesures que cal prendre i el calendari que cal respectar per

adoptar progressivament al cabal comunitari; d’oferir una participació en els

programes comunitaris per familiaritzar-se amb els procediments i els mèto-

des, i d’establir les ajudes de preadhesió, de major quantitat però condiciona-

des».

Les associacions per a l’adhesió són un instrument essencial per a l’ab-

sorció del cabal comunitari per part dels PECO. Reuneixen en un únic marc

tres elements fonamentals: els àmbits prioritaris d’integració del cabal comuni-

tari, la programació de l’assistència financera de la Unió i les condicions d’a-

questa ajuda, que són el respecte de les obligacions que es desprenen dels

acords europeus d’associació i els progressos en l’acompliment dels tres crite-

ris de Copenhaguen i en la posada en pràctica de l’associació. Les associacions

defineixen objectius intermedis (prioritats per al 1998 i prioritats a mitjà termi-

ni) i han de generar quatre tipus de documents:

• els programes nacionals d’adopció del cabal, ja adoptats i pendents de

l’examen de la Comissió;

• la valoració conjunta de les prioritats en matèria de política econòmica;

• els fulls de ruta del mercat interior concebuts per la Comissió; i

• el pacte contra el crim organitzat, adoptat pels Quinze Estats mem-

bres i els onze països candidats el 28 de maig de 1998.

L’aplicació de l’associació ha de ser examinada de manera regular, en

l’àmbit polític, pel Consell d’Associació existent per a cada PECO, format pel

PECO i per la Unió Europea (copresidit, d’una banda, per la presidència de la

Unió Europea i de la Comissió i, de l’altra, pel representant del PECO afectat) i,

a nivell tècnic, pel Comitè i els subcomitès existents per a cada àmbit (copresi-

dits pel país afectat i per la Comissió). El seguiment també s’assegura gràcies al

grup «Europa central» pel que fa al Consell.

El seguiment fa referència tant a l’escrutini dels progressos realitzats en

matèria de cabal comunitari com a les negociacions d’adhesió i constitueix un

envit de poder entre les diferents institucions de la Unió Europea, en particular

el Consell, la Comissió i els Estats membres. La comissió fa un balanç anual de
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l’assimilació del cabal comunitari. A més a més, les associacions han de ser revi-

sades anualment. La programació financera continua essent competència de la

Comissió, assistida pel Comitè del programa PHARE.

A partir de l’examen de les associacions per a l’adhesió negociades al

març de 1998, es van establir prioritats per a l’absorció del cabal comunita-

ri i es va definir l’assistència financera de la Unió Europea per a les priori-

tats a curt termini. Es preveu que la Comissió revisi les associacions per a l’ad-

hesió durant el segon semestre de 1999 per adaptar les prioritats a la situació

de cada país pel que fa als criteris d’adhesió i en funció dels resultats de l’scree-

ning (o escrutini) i de les negociacions. Una de les revisions podria tractar el

tema del criteri de condicionalitat de l’ajuda financera acordada en concepte

de la preadhesió.

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) tindrà un paper encara més impor-

tant en aquest àmbit(8) i es podria convertir en el veritable banc de la integració

europea. En el seu mandat per al període 1 de gener de 1999 - 1 de gener del

2000, el BEI dedicarà en total 7 miliards d’ecus als PECO. Cap al final de 1997

va crear un mecanisme de préstec de preadhesió de 3,5 miliards d’ecus per

facilitar l’adopció del cabal comunitari als deu PECO i a Xipre; aquest mecanis-

me s’afegeix al paquet de 3,5 miliards d’ecus del nou mandat per a préstecs a

països que no pertanyen a la Unió, que cobreix el període 1997-1999. A

diferència dels préstecs del mandat, garantits al 70% pel pressupost comunitari,

aquests nous préstecs estan garantits pels Estats beneficiaris o per consorcis

bancaris dels països desenvolupats.(9)

La Comissió, el BERD i el Banc Mundial han firmat un memoràndum

d’entesa amb l’objectiu de promoure una ajuda conjunta de preadhesió (el

total dels préstecs es podria situar entre els 3 i els 4 miliards d’ecus per any). El

memoràndum anuncia mecanismes de posada en pràctica i principis directors i
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procediments d’elegibilitat i de selecció. S’ha previst un grup de treball i con-

tactes periòdics. En aquest marc, es preveu el principi de condicionalitat de

l’ajuda als avanços dels països candidats en les reformes. Els projectes d’in-

versions estaran sistemàticament confinançats pels països candidats. El cofi-

nançament de les institucions financeres internacionals podrà sostenir els fons

nacionals d’inversió.

Tot i que l’FMI i el Banc Mundial utilitzin aquest principi, el debat sobre

les modalitats de posada en pràctica d’aquesta condicionalitat no està tancat.

Perquè la seva aplicació sigui la millor possible, els elements d’anàlisi econòmi-

ca recollits en aquest document ens permeten evocar els següents punts. La

suspensió d’ajudes s’ha de basar en valoracions objectives de les polítiques

econòmiques nacionals. La decisió ha de ser política, l’aplicació de la decisió ha

de ser independent, transparent i s’ha d’adaptar a les estratègies i a les particu-

laritats dels països. La lògica de conjunt que ha de guiar un mecanisme de con-

dicionalitat ha de ser compatible amb escenaris de convergència. Fa falta que

aconsegueixi el seus efectes sense que s’hagi de passar de les amenaces a l’apli-

cació efectiva. La condicionalitat podria estar vinculada a programes de con-

vergència.

1.4.2. Les grans línies de la reforma del programa PHARE

PHARE es va posar en marxa per donar suport al procés de reformes

econòmiques i socials als PECO. Per tal de corregir els errors del passat(10) i fer

de PHARE el principal instrument de preparació per a l’adhesió,(11) al març de

1998 el Consell de la Unió Europea va adoptar noves orientacions per a aquest

programa, amb l’objectiu d’inscriure’l en una estratègia de preadhesió.

L’ajuda financera ja no estarà dispersa en una multitud de petits progra-

mes, sinó que es concentrarà en dues prioritats: el reforç de les capacitats insti-

tucionals (30% del pressupost) i el finançament de les inversions en l’àmbit del

cabal (70% del pressupost). El conjunt de les intervencions s’haurà d’inscriure

en els treballs de preparació per a l’adhesió. El paquet del 30% per al reforç ins-

titucional dels PECO ha de permetre afrontar els retards de les estructures
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(10) Control de les despeses insuficient, absència de prioritats clares en els programes, absència d’avaluació, concentra-
ció de les despeses més en funció dels interessos dels consultors que dels principals interessats, etc.
(11) Concentració en les dificultats observades als dictàmens.



administratives i jurisdiccionals (tant a nivell central com regional), en especial

la falta de personal, les llacunes de formació en les qüestions europees i les difi-

cultats per aplicar les regles del cabal comunitari. El mecanisme de suport con-

sistirà principalment en agermanar les administracions dels Estats membres i

les dels Estats candidats. També es preveuen «accions específiques», com la par-

ticipació dels països candidats en programes comunitaris o una assistència tèc-

nica els Estats membres.

Cooperació francotxeca en la reconversió
de la regió industrial d’Ostrava

L’Agència de Desenvolupament Regional d’Ostrava (ADRO) es va crear

per ajudar la regió de Moràvia a realitzar la seva reconversió industrial. Des del

1993, França assegura a l’Agència:

• els serveis d’un expert contractat a la regió (remuneració). L’expert

francès està particularment encarregat del seguiment:

dels programes Ecos Obertura REGVIS 2005 i RESKO i, en cooperació

descentralitzada, AFOREST-Nancie; i

per a la regió de la Lorena, juntament amb ARCOLE,(12) dels projectes

Casa dels Empresaris de Kmov i Màster de l’Escola de Mines de Nancy;

• el suport logístic de l’assistència tècnica donada a l’Agència (despeses

de funcionament i de coordinació compartides entre la regió de la Lorena i el

Ministeri d’Afers Exteriors).

Entre les activitats en marxa o en curs de realització en el marc de la

cooperació, es poden esmentar:

• un seminari per a l’intercanvi de know-how en la descontaminació i

el desenvolupament industrial;

• el suport donat a la Casa dels Empresaris de Kmov, amb l’objectiu de

facilitar contactes entre societats franceses i txeques i l’associació entre cambres

de comerç locals, ARCOLE i cambres de comerç franceses;
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(12) Agència Regional de Cooperació Lorena-Europa de l’Est.



• l’assistència al Business Innovation Center d’Ostrava per trobar empre-

ses franceses que vulguin cooperar amb les homòlogues txeques (subcontracta-

ció, empreses comunes...) amb el suport de dos centres de la Lorena equivalents

(Promotech de Nancy i Synergy de Metz); i

• el programa Ecos Obertura RESKO, que consisteix en una assistència

tècnica al desenvolupament de nexes –als sectors de la mineria i de la siderúr-

gia– entre les regions d’Ostrava i de Katowice (Polònia) i que associa per part

de la Unió Europea les regions del Sarre, de Valònia i de la Lorena.

Fonts: Secretaria d’Estat per a la Indústria, Direcció General d’Indústria, Tecnologies de la Informació i Correus.

El paquet del 70% està previst per a la posada a nivell de les empreses i

de les infraestructures. En termes financers, PHARE només pot afrontar una

petita proporció de les necessitats, però, com a programa de subvenció, pot

tenir un paper essencial de catalitzador en operacions de cofinançament. Més

específicament, es preveu que aquest paquet, similar al de PHARE antiga fórmu-

la, financïi:

• l’adopció de les normes de la Unió: l’assistència es dirigirà a les insti-

tucions clau de control de l’aplicació del cabal (per exemple, el proveïment

d’equipament) i a les empreses i serveis que generen un benefici en matèria de

bé públic (per exemple, les externalitats en l’àmbit del medi ambient);

• accions estructurals: ateses les importants necessitats de reestructura-

ció existents (per exemple, la siderúrgia de Polònia), es podrà donar suport a

accions similars a les finançades al si dels Estats membres pels Fons Estructu-

rals. Aquestes mesures tindran igualment virtuts pedagògiques, ja que els PECO

hauran d’estar preparats per gestionar els paquets estructurals que rebran des-

prés de l’entrada a la Unió;

• grans infraestructures: aquests finançaments podran satisfer en part la

falta de grans infraestructures dels PECO, reforçaran la seva capacitat de

resistència a les pressions de la competència i acceleraran la modernització de

la seva economia. Però aquest tipus de finançament serà per definició molt

insuficient, i caldrà l’ajuda d’altres institucions multilaterals i l’augment substan-

cial dels esforços dels candidats; i
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• el suport a les PIME: en aquest marc, l’ajuda no ha de comportar dis-

torsions de la competència, sinó que s’ha d’inscriure en una política global per

limitar les conseqüències socials de les reestructuracions i eventualment con-

tribuir al restabliment del teixit econòmic a les zones sinistrades.

Ateses les crítiques formulades a la utilització sistemàtica de consultors

exteriors en el marc del programa PHARE, s’està posant en pràctica el procedi-

ment d’agermanament, basat en la presència d’experts de les administracions

(o del sector privat) dels Estats membres en les administracions dels PECO.

L’objectiu és que, gràcies a l’agermanament, el país candidat a la Unió Europea

pugui disposar d’una organització eficaç que li permeti adoptar les obligacions

comunitàries, en particular en funció de les prioritats fixades als programes

nacionals d’absorció del cabal comunitari. En un primer moment, els principals

àmbits afectats per aquests agermanaments són: el sector financer (en els

aspectes de legislació fiscal, programació pressupostària, control financer...), el

sector agrícola, l’ampli sector de la justícia i dels assumptes d’interior i el deli-

cat àmbit del medi ambient.(13)

1.4.3. Projecte de reglament sobre l’Instrument Estructural 
de Preadhesió (IEPA)

Un nou instrument, l’Instrument Estructural de Preadhesió (IEPA), hau-

ria d’agafar el relleu de PHARE a partir de l’any 2000, en l’àmbit de les infraes-

tructures de transports i del medi ambient.
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(13) La Comissió determina, amb els països candidats i els països membres de la Unió Europea, els projectes d’agerma-
nament que cal incloure i que s’han d’inscriure en les prioritats de la posada en funcionament del cabal comunitari pel
país candidat. Els projectes d’agermanament van ser l’objecte de propostes dels Estats membres al llarg de l’estiu de
1998, però formalment és el país candidat el que tria el tipus d’agermanament desitjat. No obstant això, la Comissió té
un dret de fiscalització sobre tres elements principals: la naturalesa dels agermanaments, que s’han d’inscriure en el
marc de l’absorció del cabal comunitari; l’equilibri en la representació de les administracions dels Estats membres als
agermanaments, per evitar que un sector sigui privatiu d’un únic Estat membre al país candidat afectat; i l’equilibri
entre experts a llarg i a curt termini, ateses les reticències d’alguns PECO (la República Txeca, els països bàltics) a la
presència d’experts a llarg termini, ja que els PECO no volen ser assimilats a països en via de desenvolupament, sinó ser
reconeguts com a futurs Estats membres. Sembla que els agermanaments contemplats i que s’hauran de posar en
marxa el 1999 afavoreixen els Estats membres amb administracions nacionals fortes i corrents d’intercanvis tradicio-
nals amb els PECO, en detriment dels països que tenen una major tradició com a consultors. Així, Alemanya representa-
ria gairebé el 50% dels agermanaments i França, entre el 20% i el 25%, mentre que la Gran Bretanya es veuria poc afec-
tada. Els primers agermanaments fan referència als àmbits financers, la justícia, els assumptes de l’interior i el medi
ambient.



Els deu Estats candidats són elegibles per a l’ajuda concedida per

aquest instrument, que s’inspira en el funcionament del Fons de Cohesió. Els

dos sectors coberts a parts iguals pel programa IEPA són les infraestructures de

transport i el medi ambient; finançarà projectes mediambientals fonamentals

destinats a integrar el cabal comunitari i les xarxes de transport amb la pers-

pectiva de l’extensió de les xarxes transeuropees. El percentatge de finança-

ment podrà assolir fins al 85% de les despeses públiques o assimilades i la seva

gestió financera se simplificarà. Aquest programa conté una regla d’exclusió

per al programa PHARE (que ha estat reorientat cap a les inversions i pot fi-

nançar fins al 70% de les despeses), que no es podrà integrar en operacions ja

finançades per l’IEPA. En canvi, aquest tipus de projecte podrà estar cofinançat

pel BEI, el BERD, el Banc Mundial o les inversions privades. A més a més, per als

dissenys financers i els estudis de fiabilitat, la Comissió utilitzarà les competèn-

cies del BEI en el marc del programa IEPA.

Es preveu dotar l’IEPA amb 7 miliards d’ecus per al període 2000-2006,

enfront dels 21 miliards d’ecus per al Fons de Cohesió. A diferència del Fons,

però, l’IEPA no solament estarà constituït per subvencions (85%), sinó també

per préstecs (15%).

1.5. Descobrir les necessitats dels futurs Estats membres 
és una part integrant dels processos de preadhesió i
d’obertura de les negociacions per a l’adhesió

Serà necessari seguir l’evolució de les necessitats dels PECO durant tot

el procés d’adhesió. Una de les dificultats és tenir un coneixement fiable i

actualitzat d’aquestes necessitats, coneixement que condiciona en part el pro-

cés d’adhesió.

L’estratègia de preadhesió ha de posar de manifest, d’una banda, la

importància dels esforços fets pels països candidats per preparar-se per a l’ad-

hesió i, de l’altra, la seva responsabilitat en col·locar-se en la via de la integració

europea. Tant per als Quinze com per a la Comissió i els països candidats, el

perill pot ser sobreestimar o infravalorar aquests esforços:

• sobreestimar, per exemple, valorant només l’absorció formal del cabal

comunitari sense apreciar correctament l’absorció operacional del cabal pels

195L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



països candidats o no reconeixent totes o una part de les dificultats internes

dels països candidats a l’hora d’assolir els objectius fixats pel Consell de Copen-

haguen; i

• infravalorar reconeixent oficialment els esforços realitzats pels països

candidats només a través de l’obertura de negociacions d’adhesió, i no per

altres mitjans.

1.5.1. Multiplicitat de fonts d’informació

Cap al final de 1998, diverses fonts d’informació i processos de segui-

ment acompanyen i avaluen la preparació dels PECO per a la integració a la

Unió Europea. Aquest procés de seguiment comporta diversos passos força

difícils i complexos a causa de la imbricació de les parts afectades (Consell,

Comissió, Parlament Europeu, instàncies d’associació dels acords europeus, ins-

titucions financeres internacionals, governs dels països membres i dels països

candidats...). Els conflictes no estan absents d’aquest treball efectuat alhora de

forma bilateral i multilateral.

Aquest procés de seguiment també està sotmès a la pressió del calenda-

ri, que implica un domini rigorós dels treballs de seguiment i un coneixement

realista de les situacions dels PECO. En aquest procés, el criteri d’absorció del

cabal comunitari pels països candidats continua essent central en el desenvolu-

pament del procés de les negociacions d’adhesió establert pel Consell Europeu

de Luxemburg, per respectar alhora un compromís d’equilibri en l’obertura de

les negociacions per països i el procés inclusiu i evolutiu de l’adhesió.

Els principals treballs de seguiment són els primers dictàmens per paï-

sos de l’Agenda 2000, establerts per la Comissió el juliol de 1997 i actualitzats

el novembre de 1998 sota la forma d’informes periòdics de progrés, l’screening

iniciat per la Comissió el març de 1998 pel que fa a l’absorció del cabal comu-

nitari i els programes nacionals d’accés a la Unió Europea presentats pels paï-

sos candidats.

Els dictàmens de l’Agenda 2000 van ser redactats per la Comissió sobre

la base de les sol·licituds d’adhesió dels diferents països candidats i van ser

publicats el juliol de 1997. Completen l’informe general Agenda 2000, que pro-
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posa, a més de les perspectives financeres per al període 2000-2006 i reformes

institucionals, de la PAC i dels Fons Estructurals, l’obertura de les negociacions

d’adhesió tenint en compte les «avaluacions» fetes als dictàmens per països.

Des del juliol de 1997 (Agenda 2000), la Comissió realitza un segui-

ment sistemàtic d’absorció del cabal comunitari per «sectors» o capítols(14) i per

països per apreciar l’avanç dels PECO cap a l’adhesió. D’acord amb la petició

del Consell Europeu de Luxemburg, la Comissió ha organitzat l’examen analític

del cabal comunitari, anomenat «screening» o escrutini, i ha distingit dos grups

de països: d’una banda, els països amb els quals no s’han iniciat negociacions i,

de l’altra, els països amb els quals s’han obert negociacions. L’screening s’efec-

tua per resoldre dues grans preocupacions: un aspecte bàsicament didàctic,

amb l’objectiu d’explicar el cabal als països candidats per facilitar-ne l’absorció,

i un aspecte més operacional d’intercanvis entre la Comissió i els països candi-

dats per calibrar les dificultats d’aquests països a l’hora d’assimilar el cabal

comunitari.

Els programes nacionals preparats pels països candidats indiquen les

prioritats i els instruments proposats pels governs d’aquests països per absor-

bir el cabal comunitari i, en alguns casos, inclouen plans de reforma sectorials.

Aquests programes plurianuals no són totalment homogenis pel que fa a la seva

estructura i contingut; els més antics es basen en els dictàmens de l’Agenda

2000 i els més recents responen, sobretot, als objectius recollits a les associa-

cions per a l’adhesió.

S’ha invitat els països candidats a revisar aquests programes per

tenir en compte les observacions de la Comissió, que donarà la seva opinió

sobre els programes quan es revisin les associacions per a l’adhesió el

1999.
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(14) Aquesta gestió de seguiment s’organitza en 31 capítols: ciències i recerca, educació, formació i joventut, telecomu-
nicacions i tecnologies de la informació, política cultural i audiovisual, petites i mitjanes empreses, política industrial,
política exterior i de seguretat comuna, dret de societats, protecció de la salut i dels consumidors, pesca, estadístiques,
relacions exteriors, agricultura, unió duanera, política social i ocupació, política de transports, energia, lliure circulació
de capitals, lliure circulació de mercaderies, lliure circulació de persones, lliure prestació de serveis, política de la com-
petència, unió econòmica i monetària, fiscalitat, política regional i coordinació dels instruments estructurals, medi
ambient, cooperació en l’àmbit de la justícia i dels assumptes interiors, control financer, disposicions financeres i pres-
supostàries, institucions.



El Consell Europeu de Luxemburg del desembre de 1997 va demanar a

la Comissió que realitzés informes periòdics sobre els progressos assolits pels

diferents països candidats en vies d’adhesió.(15)

El Consell Europeu de Cardiff va demanar que els informes presentats

al final de 1998 també incloguessin Xipre. Pel que fa a Turquia, el Consell Euro-

peu de Cardiff va demanar un informe «basat en l’article 28 de l’Acord d’Asso-

ciació i en les Conclusions del Consell Europeu de Luxemburg». Els informes

periòdics de progrés de la Comissió sobre els països candidats, acabats a l’inici

del mes de novembre de 1998, s’han realitzat seguint el model utilitzat per als

«dictàmens» per països de l’Agenda 2000, que queden així actualitzats.

Es presentaran al Consell Europeu de Viena dels dies 11 i 12 de desem-

bre de 1998 acompanyats, si s’escau, de recomanacions per a l’obertura de con-

ferències intergovernamentals bilaterals.(16)

El Parlament Europeu ha realitzat informes de síntesi per països sobre

l’estat de les negociacions sobre els diversos aspectes de l’ampliació de la Unió

i sobre les posicions adoptades pels Estats membres i per les institucions eu-

ropees. Les organitzacions internacionals, en particular el Consell d’Europa i

l’OSCE, i les institucions financeres internacionals, com el Banc Mundial, el

Banc Europeu d’Inversions i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el

Desenvolupament, també han realitzat treballs sobre la situació econòmica i

institucional dels països candidats i sobre les seves necessitats, sobretot per

avaluar-ne la capacitat de finançament de grans projectes, amb la vista posada

en la integració en la Unió Europea.
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(15) El Consell va decidir específicament que «l’examen dels progressos realitzats per cada Estat candidat de l’Europa
central i oriental en el camí de l’adhesió en relació amb els criteris de Copenhaguen i, en particular, amb el ritme d’assi-
milació del cabal de la Unió donarà lloc per a cada país a informes periòdics de la Comissió al Consell, acompanyats, si
s’escau, de recomanacions per a l’obertura de conferències intergovernamentals bilaterals, i això dels del final de l’any
1998. Amb caràcter previ a aquests informes anuals, el funcionament de les associacions per a l’adhesió i l’estat de l’as-
similació del cabal s’examinaran amb cada Estat candidat en el marc dels òrgans dels Acords Europeus. Els informes de
la Comissió serviran de base per adoptar, en el marc del Consell, les decisions necessàries sobre el desenvolupament de
les negociacions d’adhesió o sobre la seva ampliació a altres candidats. En aquest context, la Comissió continuarà apli-
cant el mètode utilitzat a l’Agenda 2000 per a l’avaluació de la capacitat dels Estats candidats de complir els criteris
econòmics i d’assumir les obligacions resultants de l’adhesió. Serà convenient mantenir un plantejament dinàmic en
l’avaluació dels progressos realitzats pels Estats candidats en el marc dels informes periòdics que la Comissió sotmetrà
al Consell».
(16) El composite paper del 4 de novembre de 1998 és el document de síntesi de la Comissió realitzat a partir dels
informes periòdics sobre els progressos realitzats pels països candidats i de les primeres apreciacions extretes dels dife-
rents treballs de seguiment sobre la preadhesió i l’screening.



1.5.2. Interrogants que plantegen l’screening i el composite paper

Els treballs de seguiment de l’absorció del cabal comunitari susciten

diversos interrogants. Tot i haver determinat amb força precisió les necessitats

dels països candidats en funció de la seva dificultat per absorbir el cabal comu-

nitari, encara hi ha un risc d’error.

En primer lloc, a causa d’una insuficient participació dels Estats mem-

bres, el procés de seguiment del cabal comunitari en els 31 capítols encara és

força indefinit i insatisfactori. Generalment, els Estats membres són informats a

posteriori dels resultats de l’screening. No són part activa en l’elaboració dels

resultats. D’altra banda, es tracta sobretot d’un exercici descriptiu que evita

entrar en conflicte amb les propostes de l’Agenda 2000.

En segon lloc, el to optimista adoptat pel que fa als set primers capítols,

«que no presenten dificultats», pot amagar problemes reals, tant institucionals i

administratius com econòmics i socials. En efecte, tot i que el Consell ha pre-

vist que se segueixi «un enfocament dinàmic en la valoració dels progressos» i

que la Comissió continuï controlant durant totes les negociacions els progres-

sos assolits en l’absorció i l’aplicació del cabal, una de les grans incerteses és la

diferència entre l’absorció formal i l’absorció real del cabal comunitari i, per

tant, en les condicions de negociació de les adhesions. Un dels temes de discus-

sió essencials apareguts durant l’screening és la concessió o no de períodes

transitoris als nous Estats membres. Aquest tema està relacionat amb la qüestió

de la data d’adhesió dels països candidats i amb la seva classificació en dos

grups. ¿Què és millor: integrar un país candidat abans amb períodes transitoris

derogatoris del dret europeu o integrar-lo més tard sense període transitori? Cal

respondre aquesta pregunta mitjançant els 31 capítols o mitjançant un «paquet»

de capítols –el que s’ha examinat fins ara– i cal reservar l’apreciació definitiva

del cabal pel que fa a aquest «paquet» de capítols als resultats de l’apreciació

global del cabal relativa als capítols que queden per examinar amb els països

candidats.

A més a més, la naturalesa de les negociacions canviaria si alguns Estats

membres, estimant que els futurs Estats membres no compleixen les condi-

cions d’absorció real del cabal comunitari, demanessin (com Alemanya pel que

fa a la lliure circulació de treballadors) períodes de transició. En aquest cas, cal-
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dria gestionar sol·licituds que no provindrien dels candidats, sinó dels Estats

membres.

Per les raons indicades, és primordial limitar la relativa vaguetat que, en

diversos capítols, envolta les condicions i els mitjans dels països candidats per

absorbir el cabal comunitari. Sobretot, quan els capítols que s’estan examinant

primer van ser triats per la Comissió en ser considerats els menys difícils des

del punt de vista de l’assimilació del cabal.

Convindria que les decisions d’adhesió i la seva jerarquització en el

temps tinguessin en compte simultàniament els tres criteris següents: l’estat

general de preparació dels països candidats, el seu progrés i les seves perspec-

tives de futur. Es tracta d’avaluar la data d’establiment del cabal, les condicions

d’aquest establiment i, si hi ha sol·licituds de períodes de transició, les raons

que les sustenten.

Les conclusions dels treballs d’avaluació de les necessitats dels dos úl-

tims anys 1996-1998 han permès realitzar una primera valoració de la capacitat

dels països candidats per absorbir el cabal comunitari i mostren que el ritme

de preparació per a l’adhesió s’ha d’accelerar, en especial pel que fa al mercat

interior (certificació i normalització, reestructuracions, competències, ajudes de

l’Estat...).

L’1 de desembre de 1998, el grup ampliació del Consell Europeu encar-

regat de preparar les posicions comunes destacava que la valoració feta per la

Comissió als seus informes del novembre de 1998 sobre l’adopció del cabal per

part dels països candidats variava molt segons els països i segons els sectors.

Aquest grup de treball del Consell subratlla, en particular, la importància que

els països candidats apliquin tots els elements del Llibre Blanc sobre el Mercat

Únic i siguin capaços de fer-ho en el moment de la seva adhesió a la Unió Euro-

pea. També insisteix en la relació existent entre absorció del cabal comunitari i

la urgent necessitat de reforç de les estructures institucionals dels països can-

didats.

Per la seva banda, al seu «composite paper» del 4 de novembre de 1998,

la Comissió indica que «no estima necessari proposar, sobre la base dels infor-

mes presentats (els informes periòdics de progrés per països), noves recoma-

nacions sobre el desenvolupament de les negociacions o sobre la seva
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ampliació a altres candidats com ho tenia previst fer el Consell Europeu, en

cas de necessitat, al final de 1998». La Comissió conclou: «És en funció dels

esforços de preparació realitzats que cal determinar, a curt termini, l’as-

sistència de la Unió a aquests països i, a llarg termini, el calendari de les

primeres adhesions. Per tant, és important garantir una valoració el més

objectiva possible de la preparació de cada Estat candidat a l’adhesió. Per

aquesta raó, la Comissió preveu presentar al Consell, al final de l’any

vinent, nous informes sobre els progressos realitzats, que li permetin decidir

sobre el desenvolupament de les negociacions o sobre la seva ampliació a

altres candidats».

Com a primera conclusió dels diferents passos de valoració de les

necessitats dels països candidats a la integració europea, convé subratllar el seu

caràcter restrictiu: s’està donant massa pes a la preocupació de preservació del

cabal comunitari, i no prou a l’assoliment d’una perspectiva de creixement

desitjable i possible dels països candidats. La Comissió no analitza realment ni

la qüestió de la capacitat d’absorció de les ajudes comunitàries i del cabal, ni la

qüestió de la convergència cap al nivell econòmic mitjà de la Unió Europea i

del temps necessari per als països candidats. Per a alguns autors, com Ritcher,

Landesmann i Havlik (1998), les diferències de desenvolupament i de capacitat

o incapacitat per reduir-les ràpidament en el període de preadhesió i de postad-

hesió podrien, en el pitjor dels casos, comportar un «crash scenario», en lloc

d’una integració positiva dels PECO a la Unió Europea. Una reflexió ambiciosa

de veritat sobre l’ampliació de la Unió Europea a països tan heterogenis hauria

d’interrogar-se sobre les finalitats de les polítiques estructurals de preadhesió i

de postadhesió i revisar-ne el finançament.
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La convergència dels països de l’Europa central i oriental en matèria 
d’adaptació de les legislacions al dret comunitari, de normalització, de

certificació, d’acreditació i de vigilància del mercat

Adaptació de les legislacions al dret comunitari

Les situacions varien segons els països de l’Europa central i oriental. En

general, les administracions locals fan esforços per traduir les directives i per

aplicar-les. No obstant això, ha estat impossible obtenir llistes clares de directives

transferides i de calendaris de transferència. D’altra banda, els industrials fran-

cesos subratllen molt sovint la subsistència de les antigues pràctiques. Els sectors

en els quals l’adaptació sembla més clara són els de la seguretat elèctrica i les

telecomunicacions.

Normalització

En general, els països de l’Europa central i oriental han adoptat legisla-

cions que creen organismes de normalització independents i que estableixen la

diferència entre normalització i reglamentació (sense que per aquest motiu els

actors econòmics locals acostumats a l’antic sistema ho comprenguin). Només

la República Txeca ha aconseguit que el seu organisme de normalització s’adhe-

rís al Comitè Europeu de Normalització. La resta no ha respectat la regla d’ab-

sorció nacional del 80% de les normes europees, que és el major obstacle (costos

de producció en particular). No obstant això, fins i tot a la República Txeca,

nombroses normes nacionals continuen essent d’aplicació obligatòria. Els indus-

trials francesos han assenyalat que, per regla general, les normes nacionals con-

tinuen essent exigides pels seus clients tot i la voluntat declarada dels governs

d’afavorir l’absorció de les normes europees. Al sector elèctric és on les normes

nacionals dels països de l’Europa central i oriental estan més a la vora de les

normes europees i/o internacionals.

Certificació

En teoria, els principis comunitaris de certificació semblen assimilats. Hi

ha reglamentacions que recullen els principis de certificació voluntària i obli-
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gatòria existents a la Unió Europea. A la pràctica, les coses són molt diferents.

Entrevistes amb els industrials francesos han posat en evidència el manteni-

ment de nombrosos procediments de certificació obligatoris (difícils i costosos)

amb les marques nacionals de conformitat, fins i tot per a productes coberts per

l’etiquetatge CE. Aquesta situació és denunciada de manera sistemàtica. Els

dictàmens sobre la fiabilitat i la competència dels organismes de certificació

dels països de l’Europa central i oriental no estan desproveïts de matisacions.

Acreditació

S’han creat organismes d’acreditació als països de l’Europa central i

oriental. En conjunt, però, la pràctica de l’acreditació està encara molt poc difo-

sa. Molt sovint, els organismes certificadors que disposen d’una acreditació la

van obtenir mitjançant un organisme d’acreditació estranger.

Vigilància del mercat

En general, els industrials francesos jutgen de manera favorable l’orga-

nisme encarregat del control del mercat a la República Txeca. Es tracta de la Ins-

pecció Comercial Txeca (COI), que depèn del Ministeri de Comerç. Aquesta Ins-

pecció té una organització descentralitzada i es mostra molt activa pel que fa

als controls sobre el mercat. En canvi, en altres països, com Hongria, Polònia i

Letònia, el que falla és la vigilància del mercat, essencialment a causa de la

falta de personal.

Fonts: Secretaria d’Estat per a la Indústria, Direcció General d’Indústria, Tecnologies de la Informació i Correus.

1.5.3. El medi ambient, un cas particularment costós però que genera
oportunitats a l’Oest

En tots els àmbits i en relació amb el seu producte interior brut, la

transferència del conjunt del cabal comunitari representa un cost molt elevat

per als Estats adherents. Diferents estudis, com els de l’IFO i IIASA (1996) o el

d’Adler i altres (1994), estimen el cost de l’harmonització del dret mediambien-

tal. Els resultats varien molt; les hipòtesis de base utilitzades molt sovint no
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estan precisades. Al setembre de 1996, en un document del seminari de DISAE

(1997), la Comissió va redactar unes directrius per a l’estimació dels costos per

animar els Estats candidats a unificar la seva acció i obtenir resultats compara-

bles.

Segons les primeres estimacions en l’àmbit general, els costos d’inversió

totals de l’assimilació del cabal mediambiental es podrien situar al voltant dels

100-120 miliards d’ecus per als deu països candidats. La Comissió ha realitzat

una estimació directa dels costos.

Per tant, aquest mètode ofereix un límit màxim del cost de l’ampliació

per a aquests països, ja que, en gran mesura, hauran de consentir l’esforç

mediambiental corresponent.(17)

La major part de la inversió pot ser absorbida per les infraestructures

necessàries per a la reducció de la pol·lució atmosfèrica, per a la gestió de l’ai-

gua i de les aigües residuals i per a la gestió dels residus. A més a més, l’establi-

ment o l’esforç de les estructures de gestió mediambientals necessàries per a

l’eficàcia de la posada en marxa, de la vigilància i del control de l’aplicació

també exigirà recursos considerables.

La magnitud d’aquests recursos és més difícil d’avaluar. Encara falta

informació detallada i fiable sobre les implicacions financeres de les diferents

directives per a cada país candidat. No obstant això, alguns països candidats

han començat a estudiar els costos corresponents a directives específiques, la

qual cosa constitueix una primera etapa cap a l’elaboració d’estratègies de

finançament. Tots els països candidats hauran de donar una prioritat immediata

a aquest treball de càlcul.

Per als sectors principals –aigua, aire i residus–, aquests costos corres-

ponen a 1.000 ecus per habitant o al 3% del producte nacional brut del 1994

en cas de repartiment de les inversions al llarg de 20 anys. Per als diferents

àmbits, els costos són els següents en miliards d’euros:

204 ■ PROFUNDA REFORMA DELS MECANISMES D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

(17) Per poder calcular els costos de la convergència, la forma més adequada seria comparar els costos causats pels
esforços d’adaptació als estàndards de la Unió Europea amb els costos en absència d’aquests esforços (baseline scena-

rio). A causa de la quasi imposibilitat de procedir d’aquesta manera la Comissió proposa estimar els costos mitjançant
la regla que el total dels costos d’inversió i de funcionament necessaris per satisfer les exigències d’una directiva ha de
ser atribuït a la directiva, excloent altres conseqüències, que no s’han de tenir en compte.



Pel que fa als costos d’inversió i funcionament anuals (capital and ope-

ratings costs), la Comissió estima un cost global que se situa entre 108 i 121

miliards d’euros. El cost global anual del tractament regional de les aigües resi-

duals, el control de la pol·lució de l’aire i el tractament dels residus (només el

cost d’explotació) arribaria a 8-12 miliards d’ecus, la qual cosa correspondria a

80-120 ecus per habitant o una proporció del 5,4% del PNB dels PECO (Unió

Europea dels 15: 1,2% del PNB).

Taula 3.6

COST D’INVERSIÓ TOTAL DE LA CONVERGÈNCIA DELS PECO
En miliards d’euros

Aigua

Aire
Residus Inversió total Total

Països Subminis- Aigües Total Mín. Màx. Mín.(*) Màx.(*)
(euro/

trament residuals hab.)

Polònia 4,40 13,70 18,10 13,90 2,20 3,30 34,10 35,20 927

Hongria 3,50 3,10 6,60 2,70 2,10 4,40 11,50 13,70 1.306

Rep. Txeca 2,20 1,10 3,30 6,40 8,00 3,80 10,40 12,40 1.427

Eslovàquia 1,00 0,90 1,90 1,90 0,30 1,60 4,10 5,40 760

Bulgària 2,20 2,70 4,90 5,10 1,80 5,10 11,70 15,0 1.668

Romania 3,80 6,30 10,10 9,10 1,00 2,70 20,20 22,00 943

Països bàltics
total 8,45 0,45 0,85 8,90 1.148

Estònia 0,13 1,38 1,50 1,50 1,50 –

Letònia 0,11 1,60 1,71 1,71 1,71 –

Lituània 0,11 2,27 2,38 2,38 2,38 –

Eslovenia – – – 0,69 1,15 1,15 1,84 1,84 –

Total 17,50 33,10 50,50 48,20 9,70 22,70 108,40 121,50 1.140

% del màxim
total 14% 27% 42% 40% 19% 100%

Nota: Les dades sobre el proveïment d’aigua, l’aire i els residus es basen en l’estudi IFO; les de les aigües residuals es
basen en l’IFO i el WRC.
(*) El mínim total representa l’estimació mínima per a la posada en marxa;el màxim total representa l’estimació màxima
per a la gestió de residus.
Font: Comissió Europea, DG-IA/DG-XI, Seminari sobre la convergència del 26 al 28 d’octubre de 1997.
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Pel que fa al medi ambient, l’amplitud dels problemes i la importàn-

cia dels costos de sanejament i d’inversió fan necessari recórrer a un ampli

conjunt de possibilitats de finançament. El 4 de desembre de 1997, el Consell

va decidir:(18)

• la disponibilitat de crèdits apropiats per poder afrontar els problemes

mediambientals més urgents, en especial els relacionats amb el subministra-

ment d’aigua potable, el tractament de les aigües residuals, la gestió dels resi-

dus, els transports i el subministrament d’energia;

• solució dels problemes estructurals, amb una ajuda prioritària als sec-

tors de l’energia i del medi ambient urbà;

• fomentar la creació de joint ventures entre les indústries dels Estats

membres i dels països candidats tenint en compte que, en aplicació del Tractat,

el medi ambient i la protecció dels consumidors s’han de tenir en consideració

en el conjunt dels àmbits d’acció de la Unió Europea; i

• examinar la possibilitat, amb el BERD i el BEI, de crear fons de garantia

que permetin als bancs dels països de l’Europa central i oriental concedir prés-

tecs a projectes relacionats amb la protecció del medi ambient, en particular en

benefici de les petites i mitjanes empreses i de les autoritats locals i regionals.

Un èxit francès a Hongria: La incineradora de residus industrials
especials de SARP Industries a Dorog (Dorogi)

Adquirit el 1992 pel grup SARP (grup Vivendi), Dorogi és un centre d’in-

cineració de residus industrials especials.Aquesta unitat, la més gran d’Hongria,

és capaç de tractar tots els residus industrials, inclosos els d’alt contingut en clor

o contingut PCB. Aquesta unitat, que disposa d’una capacitat anual de 25.000

tones, va integrar el know-how del grup SARP Industries i es va beneficiar d’una

ajuda a la inversió (préstecs bonificats) del Govern hongarès per a millores tec-

nològiques. Aquestes millores es van posar en marxa amb la total implicació

dels administradors del govern local.Tot això va permetre a Dorogi anticipar les
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normes legislatives europees sobre la qualitat de les emissions atmosfèriques.

Proporcionant la seva experiència i peritatge tècnic, el grup SARP Industries 

va treballar amb companyies hongareses per concebre i aconseguir aquestes

millores.

Font: Secretaria d’Estat per a la Indústria, Direcció General d’Indústria, Tecnologies de la Informació i Correus.

Com ho mostra la taula 3.7, als països candidats l’energia nuclear co-

breix de mitjana el 30% dels subministraments d’electricitat (en alguns països

arriba fins al 80%). La majoria de les centrals van ser construïdes segons la tec-

nologia soviètica i no responen a les mesures de seguretat internacionals.

Taula 3.7

SUBMINISTRAMENTS D’ELECTRICITAT ALS PECO
Electricitat el 1996

Països

Emissions de Producció
Producció

Saldo Taxa d’in-
CO2 el 1995 anual bruta

a partir
importat Consum dependència

(en tones TWh(1)
de la nuclear

(TWh) (TWh) en electricitat
per hab.) (en %)TWh Proporció

Bulgària 6,8 42,7 18,1 42 1,8 44,5 96

Xipre 8,1 2,6 0 0 0,0 2,6 100

Romania 5,5 61,3 0 0 0,8 62,1 99

Eslovàquia 7,5 25,3 11,3 45 3,5 28,8 88

Eslovènia 6,7 12,8 4,6 36 –1,7 11,15 115

Estònia 13,4 9,1 0 0 –0,9 8,2 111

Letònia 3,8 3,1 0 0 3,2 6,3 49

Lituània 4,2 16,8 13,9 83 –5,1 11,7 144

Rep. Txeca 11,6 64,2 12,9 20 0,0 64,2 100

Hongria 5,6 35,1 14,2 40 2,2 37,3 94

Polònia 8,7 143,2 0 0 –3,1 140,1 102

(1) TWh: miliards de KWh.
Font: Observatori de l’Energia, segons AIE/OCDE.
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No obstant això, la solució no consisteix simplement a tancar-les, ja que

no totes presenten el mateix risc, i seria molt costós buscar fonts d’energia de

substitució. Molts dels països afectats han començat fins i tot a construir noves

centrals nuclears. Hi veuen el mitjà més econòmic de satisfer la seva demanda

d’energia –a l’alça a causa del creixement– i d’assolir la independència energè-

tica.

Pel que fa a la seguretat nuclear, la Comissió assenyala al document

COM(97) que «en la majoria dels casos, les centrals nuclears d’aquests paï-

sos no satisfan les exigències de les normes internacionals de seguretat. No

obstant això, la solució no és el tancament, ja que establir un nou sistema

de producció d’energia seria molt costós. Per tal de satisfer el principi comu-

nitari de protecció de la vida i de la salut, els països candidats haurien de

participar sense restricció en els esforços realitzats per aconseguir que la

seva seguretat nuclear arribi al nivell internacional. Els calendaris de tanca-

ment de les centrals que no poden assolir el nivell de seguretat necessari són

imperatius. Els països candidats ja s’han compromès al tancament de les

centrals mitjançant acords bilaterals».

D’acord amb l’enfocament adoptat pel G7 des del 1992, els països can-

didats ja col·laboren en gran manera en les accions que intenten apropar el seu

nivell de seguretat nuclear a les normes internacionals. La Comissió proposa

que:

• en el cas de centrals concebudes a partir del model occidental (Roma-

nia i Eslovènia), cal controlar la situació per garantir que tot funcioni d’acord

amb les normes de seguretat exigides. En cas de necessitat, es pot proporcionar

una assistència tècnica;

• en els casos en què la seguretat de les centrals nuclears de tipus

soviètic, actives o en construcció, pugui ser millorada i es pugui aconseguir el

nivell de les normes internacionals, cal posar en funcionament programes de

modernització durant un període de 7 a 10 anys (es veuen afectades les cen-

trals de Dukovany i Temelin a la República Txeca; Paks a Hongria, igual que

algunes unitats de Bohunice i Mochovce a Eslovàquia i Kozloduy a Bul-

gària);
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• els calendaris per al tancament de les unitats no modernitzables,

decidits sota certes condicions pels governs afectats, han de ser respectats

(afecta Bohunice a Eslovàquia, Ignalina a Lituània i algunes unitats de Koz-

loduy a Bulgària);(19) i

• finalment, en l’interval cal realitzar les millores urgents reclamades

pels experts internacionals.

Els totals en joc són considerables: de 4 a 5 miliards d’euros en deu

anys per a les principals operacions. La Unió Europea només es podrà fer

càrrec d’una part del finançament. Per aquest motiu, la Comissió proposa

que s’arribi a un acord entre aquests països i els proveïdors de fons sobre la

data, quan abans millor, de tancament de les centrals i sobre el programa

de suport indispensable per al procés. El BERD, en estreta coordinació amb

PHARE, Euratom i el Banc Mundial, elaboraria aquests programes.

Tots els països han adoptat recentment una llei d’orientació sobre la

seguretat nuclear i la radioprotecció. Aquesta llei-marc ha de ser completada

per diversos actes legislatius per assegurar la completa conformitat amb el

cabal. És important destacar que s’exigeix la major part d’aquesta legislació fins

i tot als països que no produeixen energia nuclear. El paquet institucional ha de

ser considerat com prioritari. Les autoritats responsables de la seguretat nu-

clear només disposen d’escassos recursos financers i humans per satisfer les

importants demandes de suport tècnic especialitzat. La Comissió considera

que és convenient donar més suport a les autoritats reglamentàries mit-

jançant una cooperació estreta amb el seus responsables, per tal de crear un

clima favorable i de defensar-ne la independència davant les autoritats polí-

tiques.
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(19) Els compromisos de tancament adquirits per Bulgària i Lituània a canvi de préstecs del BERD/Nuclear Safety
Account (compte «seguretat nuclear») comporten certes condicions. El Safety Account Agreement, acord del 1993 amb
Bulgària, preveia el tancament de les quatre unitats en joc de Kozloduy d’ençà que altres fonts d’energia degudament
especificades estiguessin disponibles. Els treballs necessaris havien d’estar acabats al final de 1998; en haver-se retardat
les tasques, actualment es considera que les unitats 1 i 2 es podrien tancar el 2001 i les unitats 3 i 4, el 2001-2002. L’a-
cord del mateix tipus del 1994 amb Lituània per al tancament de dues unitats a Ignalina preveia que la primera es tan-
qués el 1998 i la segona el 2002; no obstant això, si es respectaven certs criteris, el seu funcionament es podia allargar,
com a màxim, fins al 2004 i el 2008, respectivament. Eslovàquia no ha adquirit responsabilitats internacionals pel que
fa al tancament dels dos reactors de Bohunice, però el Govern eslovac va adoptar una resolució el 1994 que preveu l’a-
turada d’aquests reactors abans del 2000, si, en l’interval, les dues noves unitats en construcció a Mochovce aconseguei-
xen ser operatives en el pla comercial.



2. Reforma de la PAC en el marc de l’ampliació i 
de les negociacions OMC

Pel que fa al sector agrícola, des de la tardor de 1998, el procés d’am-

pliació està en fase d’screening per als països de la primera onada, prevista

per al 2003-2004: Polònia, Hongria, la República Txeca, Eslovènia, Estònia i

Xipre.

Les negociacions agrícoles començaran a la tardor de 1999, quan la

Comissió tingui una visió clara de les demandes que els països candidats a l’ad-

hesió hagin formulat en relació amb l’absorció del cabal comunitari.

En tractar-se de la primera onada d’adhesió, les negociacions clau seran

les que es donin principalment amb Polònia, país amb un potencial agrícola

molt significatiu i amb unes necessitats de finançament i de reestructuració en

aquest àmbit molt importants. En una primera fase de transició, no es preveuen

ajudes compensatòries per a l’Est.

Pel que fa a la segona onada d’adhesions, el posicionament que cal tenir

més en compte serà el de Romania (amb un SAU de 15 milions d’hectàrees, del

30% al 35% de la població encara ocupada al sector agrícola i una producció

agrícola que representa el 20% del PIB).

2.1. Grans línies de la reforma de la PAC

Per segona vegada en menys de deu anys, la Unió Europea planeja una

reforma de la Política Agrícola Comuna. El 1995, al seu document d’estratègia

agrícola presentat al Consell Europeu de Madrid, la Comissió subratllava «la

necessitat d’una evolució suplementària de la PAC, a causa del desenvolupa-

ment de la política aconseguit amb la reforma del 1992». A l’Agenda 2000 del

juliol de 1997, la Comissió reprenia aquesta demanda i proposava la modifica-

ció de les tres principals Organitzacions Comunes de Mercat (grans cultius,

carn de boví i lactis).(20) Amb posterioritat, el 18 de març de 1998, la Comissió
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(20) A més d’una reforma de les Organitzacions Comunes de Mercat (OCM), les seves propostes comporten l’establi-
ment de normes horitzontals per a la concessió d’ajudes directes als agricultors. Es preveu especialment establir un
sostre comunitari a l’ajuda per explotació i oferir als Estats membres la possibilitat de modular les ajudes tenint en
compte criteris d’ocupació o mediambientals. Finalment, la Comissió proposa reorganitzar els instruments actuals del
desenvolupament rural.



va adoptar un conjunt de propostes de reglament sobre la reforma de la Políti-

ca Agrícola Comuna.

La reforma proposada és coherent amb la del 1992, que aprofundeix. Es

basa en el principi que el suport mitjançant ajudes directes (a la renda dels

agricultors)(21) és més eficaç, en termes de benestar col·lectiu, que el suport mit-

jançant els preus garantits, perquè apropa l’economia a la situació de mercat en

competència perfecta.

Així, la Comissió proposa reduir els preus garantits i reforçar el meca-

nisme d’ajudes directes a la renda.(22)

Segons la Comissió, la reforma representarà una disminució en euros

constant del total de les restitucions a l’exportació i de les mesures d’interven-

ció als mercats equivalent a 4,8 miliards d’euros, ja que els preus comunitaris

s’haurien d’apropar als preus mundials.(23) D’altra banda, la reforma de la políti-

ca agrícola, descrita a les propostes del març de 1998, es traduiria en un aug-

ment de les ajudes directes compensatòries de l’ordre de 8,2 miliards d’eu-

ros.(24) A la primera proposta, l’increment de les ajudes directes se situava una

mica per sota dels 7,8 miliards d’euros. La taula 3.8 recull el detall dels costos.

S’espera que el 1999 el nivell d’ajudes directes sigui de 26,8 miliards

d’euros en relació amb el total de 37,9 miliards d’euros, és a dir, el 71%. Des-

prés de la reforma, aquest nivell assoliria els 35,0 miliards d’euros per una PAC

que, com a molt, costaria 40,2 miliards d’euros, és a dir, el 87%.
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(21) Per tant, ja no es tracta d’ajudes a la producció agrícola.
(22) Al sector dels cereals, la Comissió proposa disminuir els preus d’intervenció en un 20% i una compensació de la
reducció dels preus del 50% mitjançant una revaloració de les ajudes per hectàrea. Al sector de la carn de boví, la
Comissió proposa una reducció dels preus del 30%, que es compensaria en un 80% per mitjà d’una revaloració de les
primes per animals existents i de la creació d’una prima per vaca lletera, en la mesura que el nou ramat de vaques llete-
res també pateixi els efectes d’aquesta reducció. La Comissió proposa, d’una banda, algunes mesures per controlar l’o-
ferta mitjançant modificacions dels sostres de les primes. Al sector lacti, la Comissió proposa mantenir el règim de quo-
tes làcties fins al 2006, abaixar els preus d’intervenció el 15% i instaurar una prima per vaca lletera. La prima per vaca
lletera proposada permet assegurar una compensació de la reducció dels preus del 60%. D’altra banda, en les propostes
del març de 1998, la Comissió restableix l’ajuda a favor del blat de moro ensitjat i augmenta les quotes làcties en un 2%-
1% per a tots els Estats membres i en un 1% per a les zones de muntanya.
(23) 1,6 miliards d’euros en el cas dels cereals, 1,6 miliards d’euros en el de la carn de boví, 1,1 miliards d’euros en el
del sector lacti i 0,5 miliards d’euros en el cas d’altres sectors amb despeses indirectament relacionades amb les OCM
reformades. La base de referència és 1999 en euros constants.
(24) 1,6 miliards d’euros en el cas dels cereals, 3,6 miliards d’euros en el de la carn de boví i 3 miliards d’euros en el
del sector lacti.



Taula 3.8

Reforma proposada Impacte sobre el cost

Propostes de març de 1998 de la PAC
(euros constants)

Despeses de mercat –4.800

Cereals –1.600

Carn de boví –1.600

Productes lactis –1.100

Altres –500

Ajudes directes 8.200

Cereals 1.600

Carn de boví 3.600

Productes lactis 3.000

Cost anual de la PAC (dels Quinze) després
de la reforma en comparació amb la situació de 1999 3.400

Font: Comissió Europea.

Blanc i altres (1998)(25) avaluen el cost pressupostari de la reforma de la

PAC a nivell europeu i troben resultats similars. Aquest estudi considera que,

pressupostàriament, la reforma prevista només afecta un subconjunt de la PAC

–cultius llauradissos i ramaderia–, que correspon al 68% del total d’aquesta polí-

tica.

En aquest estudi, les ajudes directes als cultius llauradissos del conjunt

de la Unió passarien de 14,9 a 16,3 miliards d’euros i les de la ramaderia, de 4,1

a 10,8, segons les primeres propostes, i a 11,4, segons les segones. Aquest incre-

ment de més de 8 miliards d’euros en relació amb les ajudes percebudes el

1995 (és a dir, + 43% i + 46%, respectivament) seria deguda, sobretot, a l’evolu-

ció de les ajudes a la ramaderia, que es multiplicarien per més de tres.(26)
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(25) Aquestes anàlisis es basen en els comptes econòmics de l’agricultura dels quinze Estats membres de la Unió Euro-
pea. L’any de referència és 1995. El mètode consisteix, en simulació estàtica, en aplicar als comptes econòmics les varia-
cions induïdes per les propostes de la Comissió sobre les partides de producció final, consum intermedi i subvencions.
No es té en compte una possible reacció dels productors davant els nous instruments econòmics. Es tracta, doncs, d’un
mesurament de l’impacte mecànic brut d’una nova instrumentació de política agrícola en relació amb una situació de
referència, en aquest cas l’any 1995.
(26) En definitiva, amb l’augment del complement a l’agricultura extensiva i la restauració de l’ajuda concedida al blat
de moro ensitjat, s’arribaria a un augment de les ajudes directes lleugerament més important en el marc de les segones
propostes (aproximadament 500 milions d’ecus).



Taula 3.9

EVOLUCIÓ DE LES AJUDES DIRECTES PER ALS QUINZE 
(AL FINAL DE LA REFORMA)
Milions d’ecus

1995 Proposta de Variació
març de 1998

Cereals 8.706 12.537 3.831

Oleaginoses 2.417 2.074 343

Proteaginoses 539 581 42

Blat dur 1.132 1.132 –

Gel 2.138 – 2.138

Total ajudes cultius llauradissos 14.932 16.324 1.392

Ajudes ramaderia 4.109 11.397 7.288

Total 19.041 27.721 8.680

Font: Blanc i altres (1998).

Es preveu que les reformes proposades per als sectors dels grans cul-

tius, de la llet i de la carn de boví s’apliquin progressivament al llarg dels exerci-

cis 2001-2003 i, per tant, que es generi un augment continu de les despeses (en

euros constants). Després, a partir del 2003, la política agrícola hauria de min-

var lleugerament. Com ho reflecteix la taula 3.10, s’obté un perfil de despeses

molt particular. Segons les estimacions de la Comissió, les despeses de mercat

de la política agrícola reformada haurien de passar de 36,5 miliards d’euros el

2000 a 38,0 miliards el 2006, segons les estimacions de la Comissió, i arribarien

a un màxim de 40,2 miliards d’euros el 2003.

Taula 3.10

COST PRESSUPOSTARI DE LA PAC REFORMADA
Meuro, a preus 1999

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total en
el període

PAC 
reformada 37.843 36.544 38.716 39.611 40.197 39.553 38.733 38.017 236.307

Diferència
PAC any
n/PAC
any 1999 0 –1.299 873 1.768 2.354 1.710 890 174 9.249

Font: Comissió Europea; càlculs CGP.
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És interessant assenyalar que el moment en què es preveu que la PAC

reformada sigui més cara coincideix amb el moment en què s’espera que

comenci l’adhesió. Llevat del primer any, la PAC tindrà un cost en euros cons-

tants superior al del 1999. L’increment de les despeses durant els set anys és de

9,2 miliards d’euros (a preus del 1999).

La reforma de la Política Agrícola Comuna aniria acompanyada d’una

política de desenvolupament rural de major amplitud. Sota la rúbrica 1, aquesta

nova política de desenvolupament rural agruparia les mesures d’acompanya-

ment introduïdes per la reforma del 1992 (reforestació, jubilació anticipada i

mesures agroambientals), les ajudes a les zones desfavorides finançades sota

l’objectiu 5a dels Fons Estructurals (incloses les intervencions d’aquest tipus a

les regions objectiu 1) i les altres intervencions actuals del FEOGA-Orientació

(fora de les regions objectiu 1) a títol dels objectius 5a i 5b.(27) Així, la dotació

destinada a aquesta nova política d’acompanyament de desenvolupament rural

i a les mesures en l’àmbit de la pesca passaria de 2,6 milions d’euros el 1999 a

4,7 milions d’euros el 2000 i assoliria un total que es pot estimar en 4,3 milions

d’euros al final del període.

Per la seva estreta relació amb una política agrícola preocupada per la

qualitat de la producció i per la seguretat alimentària, les mesures veterinàries

i fitosanitàries, finançades actualment per l’article B2-510 del pressupost en el

marc de la rúbrica 3, es transferirien a la rúbrica 1. Es podria arribar a preveu-

re un total de l’ordre dels 100 milions d’euros per any durant el proper pe-

ríode.

Segons les estimacions de la Comissió, en termes constants, les despe-

ses agrícoles totals passarien de 41,8 miliards d’euros el 2000 a 43,0 miliards

d’euros el 2006.(28) Sense incloure les ajudes de preadhesió, les despeses passa-

rien de 41,3 miliards d’euros el 2000 a 42,4 miliards d’euros el 2006. Per tant,

aquesta progressió de les despeses s’explicaria no solament per la incidència

de les reformes proposades per als sectors dels grans cultius, de la llet i de la
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(27) En canvi, les intervencions del mateix tipus a les regions objectiu 1, llevat de les actuals mesures d’acompanya-
ment i de les ajudes a les zones desfavorides, estarien finançades sota la rúbrica 2 per la FEOGA-Orientació.
(28) Això correspon a una evolució de les despeses en euros corrents de 42,6 miliards d’euros a 49,4 miliards
d’euros.



carn de boví, sinó també per la inclusió des del 2000 d’aquestes noves despe-

ses(29) sota la directriu agrària de gairebé 2,8 miliards d’euros.

Per als PECO, la Comissió Europea preconitza un període de transició

«variable segons els països» per «esmorteir, segons la necessitat, el xoc de l’alie-

nació dels preus » i evitar exposar «la indústria dels països candidats a una com-

petència massa brutal». «En qualsevol cas, no hi cap motiu per preveure la con-

cessió d’ajudes directes a la renda del tipus establert per la reforma de la PAC

del 1992 durant el període de transició. En canvi, aquests països s’haurien de

poder beneficiar d’ajudes al desenvolupament de la seva estructura agrícola i

de transformació per preparar-los progressivament per a una plena integració

al mercat comú agrícola.»

Taula 3.11

LLEI D’ORIENTACIÓ AGRÍCOLA, DESPESES AGRÍCOLES DELS QUINZE
I ESTIMATS PER A L’ADHESIÓ (EN EUROS CONSTANTS)
Miliards d’euros, preus de 1999

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

DA (1) 45.205 46.050 46.920 47.820 48.730 49.670 50.630 51.610

Despeses agrícoles
sense incloure
l’adhesió
(2) = (3) + (7) 40.400 41.814 43.935 44.774 45.305 44.607 43.750 42.971

Despeses agrícoles
sense incloure
l’adhesió ni la
preadhesió
(3) = (4) + (5) + (6) 40.440 41.294 43.416 44.256 44.788 44.091 43.226 42.449

PAC reformada (4) 37.843 36.544 38.716 39.611 40.197 39.553 38.733 38.017

Mesures
d’acompanyament (5) 2.577 4.652 4.604 4.551 4.499 4.447 4.404 4.344

Mesures
veterinàries (6) 98 96 94 92 91 89 87

Ajuda
preadhesió (7) 520 519 518 517 516 524 522

Marge (8) = (1) - (2) 4.765 4.236 2.985 3.046 3.425 5.063 6.880 8.639

Despeses estimades 
per a l’adhesió – – 1.602 2.032 2.445 2.930 3.395

Font: Comissió Europea; càlculs CGP.
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(29) Es tracta de les mesures d’acompanyament actuals ampliades a les mesures de desenvolupament rural i a les mesu-
res estructurals al sector de la pesca, de les mesures veterinàries i de les ajudes de preadhesió en l’àmbit agrícola i agro-
alimentari.



Des del punt de vista financer, la Comissió proposa desenvolupar les

ajudes preadhesió i concedir ajudes estructurals als nous Estats membres

durant el període de transició.

Per consegüent, l’important marge que es preveu que deixi disponible

el pressupost del 1999 sota la directriu agrària(30) (de l’ordre de 4,8 miliards

d’euros) es reduiria progressivament al començament del període i es limitaria

a uns 3 miliards d’euros per any durant el període 2001-2003. Després, la periò-

dica progressió de la directriu agrícola, si no es modifica, i el lleuger decrement

de les despeses agrícoles haurien de generar un marge creixent i molt substan-

cial cap al final del període. Aquest marge hauria d’arribar als 8,6 miliards d’eu-

ros constants el 2006.

La Comissió proposa utilitzar el marge sota la DA per finançar el pol

agrícola de l’ampliació. En el marc d’aquesta ampliació, les despeses agríco-

les van augmentant al llarg del període afectat. Per aquest motiu, és útil que

el marge sigui més important al final del període. En un primer moment,

aquest marge hauria de permetre l’absorció dels costos vinculats a la sego-

na onada de l’ampliació sense necessitat, quan s’iniciï l’adhesió, d’haver

d’augmentar la directriu agrària.

2.2. Segons la Comissió, l’adhesió a una PAC no reformada
generaria desequilibris de mercat

L’impacte de l’adhesió dels PECO a la PAC dependrà de l’evolució de la

seva producció agrícola. La Comissió ja havia realitzat projeccions al seu «Llibre

Blanc d’estratègia agrícola» del 1995. Aquestes projeccions van ser revisades en

el marc de l’Agenda 2000 tenint en compte l’evolució agrícola observada als
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(30) Entre el decenni 1970 i el final dels anys vuitanta, la despesa agrícola es va multiplicar per cinc, és a dir, un aug-
ment mitjà anual del 7,5%. Per controlar aquesta progressió i per assegurar un millor equilibri entre les diferents cate-
gories de despeses, des del 1988 el Consell ha definit els principis d’una disciplina pressupostària reforçada. Aquesta
restricció pressupostària s’obté limitant el ritme anual de progressió de les despeses mitjançant la instauració d’un sos-
tre: la directriu agrícola (DA). La DA va ser calculada sobre la base dels crèdits del 1988, actualitzada en el 74% de la
variació del PNB de la Unió Europea i del deflactor del PNB i incrementada per les previsions de despeses de despatx
del sucre ACP, de les restitucions relacionades amb l’ajuda alimentària i de les cotitzacions del sucre. Aquest dispositiu
va ser confirmat el 1992 pel Consell d’Edimburg, per acompanyar la reforma de la PAC. L’augment de la DA, proposat
en aquell moment per la Comissió, va ser rebutjat pel Consell Europeu, el qual, en canvi, va estendre el seu camp d’apli-
cació al conjunt de les despeses de la PAC. La Comissió proposa que el sostre de la rúbrica 1 continuï estant regit per la
directriu agrària amb el mateix principi de progressió.



PECO des del 1994. D’altra banda, la Comissió ha estimat què passaria si els deu

PECO s’adherissin simultàniament el 2002 i si se’ls apliqués íntegrament la PAC

actual a partir d’aquest moment (nivell de preus, quotes, etc.). La taula 3.12 pre-

senta els balanços de producció previstos per la Comissió el 2005 sota aquestes

hipòtesis.

Taula 3.12

BALANÇOS DE PRODUCCIÓ EL 2005
En mt

Cereals Oleaginoses Sucre Llet Bovins Porcs Ocells
de corral

PECO –1.000 900 750 2.000 435 252 170-194

UE 40.000 –16.000 3.500 9.400 500 700 400

Total 39.000 –15.700 4.250 11.400 935 752 570-594

Nota: prev.

PECO 1995 7.166 657 444 2.587 603 –3 186

Nota: prev.

UE 1995 41.550 –15.950 2.800 8.643 148 500 300

Total 48.716 –15.293 2.356 11.230 751 497 486

Font: Comissió Europea.

Atès que la recuperació de la producció ha estat menys ràpida del que

estava previst als sectors de cereals, llet i carn de boví, les projeccions d’exce-

dents de producció s’han revisat a la baixa en relació amb les del 1995. En

canvi, la Comissió preveu un augment dels excedents dels altres sectors en rela-

ció amb les previsions inicials, sobretot en el cas del sucre i dels porcins, el

consum dels quals s’estancaria.(31)

El creixement de les oleaginoses s’explica per una reorientació dels cul-

tius de cereals al seu favor. No s’han efectuat projeccions quantificades per als

sectors de les fruites i verdures i del vi, però la Comissió considera que és pos-

sible que es generin desequilibris en el cas d’algunes fruites i verdures i en el

cas dels vins de taula.(32)
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(31) És interessant assenyalar que es preveuen excedents al sector del sucre tot i l’establiment de quotes a partir
del 2002.
(32) Beynet, Lamotte i Pinel (1998) arriben a resultats similars.



En canvi, la posada en pràctica de les propostes incloses a l’Agenda

2000 permetria, segons la Comissió, facilitar l’adhesió dels PECO. La reducció

del suport mitjançant els preus permetria reduir els desequilibris de mercat de

la Unió Europea actual i evitar que un augment dels preus dels PECO generés

massa excedents de producció dels nous Estats membres.(33)

2.3. Evolució dels intercanvis entre la exUnió Europea 
dels Quinze i els PECO després de la integració: 
una visió més optimista

Per apreciar la direcció que prendran els intercanvis nets entre els

Quinze i els PECO després de la integració, és essencial analitzar la competitivi-

tat dels dos grups de països i comparar-les. A l’apartat anterior, els treballs

esmentats consideren que els preus agrícoles dels PECO són globalment infe-

riors als dels Quinze. Cal subratllar que aquests estudis prenen els preus del

1993, 1994 o 1995, anys en què hi havia una diferència de preus entre les dues

Europes, diferència que variava segons els productes:

Taula 3.13

RELACIÓ ENTRE ELS PREUS DE PRODUCCIÓ DELS PECO
I ELS DE LA UNIÓ EUROPEA EL 1994

Porcs Ocells de corral Blat Llet Carn de boví

88% 79% 61% 41% 40%

Font: OCDE, Comissió.

Un segon grup de treballs(34) estima que s’està donant una convergència

entre els preus agrícoles de la Unió Europea dels Quinze, que tendeixen a dis-

minuir, i els dels PECO, que tendeixen a augmentar. Aquesta tendència d’aug-

ment dels preus d’Europa de l’Est seria deguda a l’«apreciació monetària» exter-

na i a un enfortiment de la demanda.
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(33) No obstant això, per a Beynet, Lamotte i Pinel (1998), les mesures proposades a l’Agenda 2000 no aconseguiran
evitar certs desequilibris de mercat en el moment de l’adhesió. La reducció dels preus és insuficient en certs sectors
(llet, carn de boví) i inexistent en altres (sucre, fruites i verdures).
(34) Entre els quals es poden destacar el d’Alain Pouliquen (investigador a l’INRA de Montpellier) i els d’alguns experts
de l’Est d’Europa.



Segons les dades proporcionades pels agregats agrícoles francesos als

PECO, el 1997, els preus dels cereals i de les produccions de porcs, ocells de

corral i ous dels PECO eren força similars als de la Unió Europea dels Quinze.

De mitjana, els de la llet eren un 15%-20% inferiors als de la Unió Europea dels

Quinze, tot i que, a qualitat idèntica (en relació amb les normes sanitàries de la

Unió Europea dels Quinze), els seus preus també eren idèntics. Només hi

havia una forta diferència de preus amb la Unió Europea dels Quinze en el cas

de la carn de boví (–40%) i en el cas dels sectors del sucre i de les fruites i ver-

dures.

A més a més, caldria afegir als preus dels PECO les despeses indispen-

sables «de la cadena de mercat» –recol·lecció, transport i emmagatzematge– i

les despeses d’adaptació a la reglamentació comunitària (sanitària especial-

ment).

Així, aquest grup d’experts considera que, en limitar el «xoc de l’aliena-

ció dels preus», la proximitat entre els preus dels PECO i els de la Unió Europea

dels Quinze pel que fa a les principals produccions (llevat de la carn de boví)

fa que no sigui necessari modificar el nivell de preus garantits de la PAC només

per integrar els PECO.

2.4. Importància de la població activa agrícola d’Europa de l’Est: 
un repte de la reestructuració

En general, el pes de l’agricultura en el PIB i en la població activa és

molt important i clarament superior al de la Unió Europea dels Quinze. És

l’herència de 40 anys d’economia administrada. No obstant això, el seu pes

varia segons el país (va del 37% al 4% de la població activa dels països candi-

dats).

Ara bé, segons A. Pouliquen (1996), la productivitat del treball agrícola,

als PECO, és àmpliament inferior a la de la Unió Europea dels Quinze.

Així, a partir de les dades proporcionades per la Comissió, es pot esti-

mar que, el 1996, Hongria va assolir el 50% de la mitjana comunitària i la Repú-

blica Txeca i Eslovàquia, el 25%-30%, mentre que nombroses petites estructures
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agrícoles mantenien Polònia i Bulgària en el 12% i el 15% (i probablement

encara menys a Romania).(35)

La reestructuració de l’agricultura de l’Europa de l’Est generarà guanys

de productivitat, que implicaran segurament una forta disminució (variable

segons els països en funció del seu nivell actual de productivitat) de la població

activa agrícola.

El problema consistirà en trobar solucions adequades per proporcionar

treball a aquesta població anteriorment ocupada en feines agrícoles.
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(35) Segons A. Pouliquen (1996).

Taula 3.14

Proporció Proporció de
Països de l’agricultura l’ocupació agrícola en

en el PIB l’ocupació del país

Polònia 6,0 26,7

Hongria 5,8 8,2

República Txeca 2,9 4,1

Eslovènia 4,4 6,3

Estònia 8,0 9,2

Total I - PECO-5 5,3 18,4

Romania 19,0 37,3

Bulgària 12,8 23,4

Eslovènia 4,6 6,0

Lituània 10,2 24,0

Letònia 7,6 15,3

Total II - PECO-5 13,1 27,9

PECO-10 7,0 22,5

Unió Europea dels 15 1,7 5,1

Font: Comissió (1998), dades de 1996.



2.5. Respecte dels compromisos adquirits a l’OMC: 
una probable dificultat en el moment de l’adhesió

Els compromisos dels PECO derivats de l’acord agrícola de Marràqueix

i de les llistes dipositades a l’OMC poden crear dificultats en el moment de l’ad-

hesió. En efecte, cadascun dels tres apartats agrícoles de l’acord plantegen les

següents dificultats:

Apartat intercanvis exteriors

La majoria dels PECO són importadors estructurals en l’àmbit agroali-

mentari i haurien de continuar sent-ho durant un període força llarg, fins a la

plena eclosió del seu potencial agrícola. L’única excepció és Hongria: el sector

agrícola representa el 22% de les exportacions totals del país. La taxa de

cobertura és del 300%, i Hongria genera un excedent agroalimentari de 2

miliards de dòlars.

En qualsevol d’aquests dos casos en què es troben els PECO (excedent

o dèficit), l’herència que rebrà la Unió Europea dels Quinze podria ser pro-

blemàtica:

• cas dels països importadors estructurals: en el moment de l’amplia-

ció, la Unió Europea haurà de desemborsar compensacions als socis comercials

dels PECO, que es veuran perjudicats pel procés d’adhesió. Aquestes compen-

sacions seran molt importants, ja que els PECO efectuen importacions massives

de productes provinents de tercers països (per exemple: importacions d’oleagi-

noses dels Estats Units).

• cas dels països exportadors (Hongria): els països signataris de l’a-

cord de Marràqueix es comprometen a reduir les seves exportacions subven-

cionades. Per a cada categoria de productes, aquesta reducció es mesura en

volum (–21% en relació amb la referència del 1986-1990) o en valor (–36% en

comparació amb el pressupost mitjà de les subvencions del 1986-1990). Ara bé,

els compromisos en matèria de subvenció a l’exportació, negociats durant la

Ronda d’Uruguai i notificats a l’OMC, són globalment febles.

A més a més, tot i que l’acord no preveu tenir en compte la inflació en

l’apreciació del respecte dels compromisos pressupostaris de reducció de les
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subvencions a l’exportació, alguns pressupostos van ser expressats en moneda

local (la República Txeca, Eslovàquia, Hongria).

Així, doncs, en el moment de l’ampliació, la Unió Europea dels Quinze

no es beneficiarà d’una herència, en termes de volum de subvencions a l’expor-

tació, molt conseqüent. Aquesta herència sobrecarregarà el volum, ja amb

tendència a la baixa, dels totals de restitucions a l’exportació que la Unió Euro-

pea estarà autoritzada a desemborsar.

Apartat aranzel exterior/accés al mercat

A la Ronda d’Uruguai, i llevat d’alguns productes molt específics (sobre-

tot vins i alcohols), els PECO van negociar un nivell de protecció aranzelària

exterior relativament baix,(36) en particular per als productes deficitaris: cereals,

sucre, productes lactis i carn de boví.

En el moment de l’adhesió, la Unió Europea dels Quinze heretarà un

historial aranzelari inferior al que s’aplica actualment a les fronteres de la Unió.

L’impacte en la PAC de l’adhesió dels PECO haurà d’integrar aquest fet.

Apartat suport intern

Es tracta d’una reducció del 20% de l’MGS(37) del 1986-1988, expressada

en moneda local (Hongria, la República Txeca, Eslovàquia) o en dòlars (Polò-

nia). En el cas dels compromisos en moneda local, hi ha evidentment un pro-

blema relacionat amb la inflació. No obstant això, l’acord agrícola preveu que

«els membres tindran degudament en compte la influència de taxes d’inflació

excessives sobre la capacitat de tot membre de complir els seus compromisos

en matèria de suport intern».

Les possibilitats dels PECO de subvencionar les seves exportacions de

productes agrícoles són relativament petites. No propiciaran un creixement

notable de la possibilitat d’exportar de la Unió Europea dels Quinze. D’altra

banda, la reducció del suport intern dependrà de dos elements: de si es té o no
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(36) En general, els aranzels agrícoles d’Hongria, la República Txeca i Eslovàquia són inferiors als de la Unió Europea
dels Quinze, mentre que els aranzels de Polònia són equivalents.
(37) Mesura Global de Suport: el criteri oficialment utilitzat pel GATT i per l’OMC per calcular el nivell de suport
intern.



en compte la inflació i de l’evolució de l’estatut de les ajudes al si de la PAC i

de l’OMC.

2.6. Absorció del cabal comunitari: una tasca d’una magnitud
considerable

Des del primer dia de l’adhesió, els PECO hauran de ser capaços d’apli-

car i de posar en marxa concretament les polítiques i les reglamentacions

comunitàries. Tenint en compte la importància quantitativa d’aquest cabal i les

estructures que caldrà establir als PECO per aplicar-lo, la seva preparació per a

l’adhesió representa un treball considerable.

En aquest sentit, no tots els PECO disposen actualment d’una adminis-

tració i d’estructures institucionals capaces de gestionar la PAC o de regular els

mercats.

Conscient d’aquestes dificultats i considerant l’absorció del cabal co-

munitari com una prioritat i un requisit previ a l’adhesió, la Unió Europea dels

Quinze té previst destinar ajudes financeres substancials als PECO durant el

període de preadhesió. La reorientació de l’instrument financer PHARE i l’esta-

bliment d’un instrument específic per al sector agrícola (SAPARD) són una part

d’aquesta estratègia.

A més a més, l’absorció del cabal comunitari no es limita a l’establiment

d’una administració capaç de gestionar la PAC. Es tracta igualment de fer que el

sector privat apliqui les mateixes regles que els operadors de l’Europa de l’O-

est. Per exemple, caldrà respectar múltiples exigències sanitàries, tant a les

granges com als escorxadors i a les fàbriques de transformació. Així mateix,

després de l’adhesió, els PECO hauran d’aplicar les reglamentacions comunità-

ries mediambientals.(38)
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(38) Aquest tema és particularment preocupant a Hongria, en especial pel que fa al control de la pol·lució d’origen
agrícola al sector de les produccions porcs-ocells de corral-ous, sector preponderant de l’economia agrícola hongaresa.
Les granges de porcs-ocells de corral-ous hongareses són molts grans i disposen de centenars d’animals. Ara com ara,
no hi ha cap norma obligatòria per a l’eliminació d’efluents.



2.7. Conclusió

La convergència tendencial dels preus i dels ESP de l’Est i de l’Oest

d’Europa faria possible una integració dels PECO sense grans modificacions de

l’Agenda 2000.

L’ampliació només es podrà fer en bones condicions si els altres sectors

d’activitat són capaços d’absorbir la mà d’obra alliberada per les reestructura-

cions agrícoles i agroalimentàries.
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IV. Un creixement més sostingut al preu
d’un equilibri pressupostari delicat

1. Integració completa dels mercats en un espai únic i
més segur, més enllà d’una unió de lliure canvi

En aquest apartat, només tenim en compte estudis quantitatius sobre

els efectes de la integració dels PECO en un espai únic i més segur. Aquests

estudis no integren els últims refinaments derivats de les noves teories del

comerç internacional.(1) El següent pas seria analitzar l’ampliació de manera

més qualitativa.

Als punts 1.1 i 1.2, descrivim únicament els efectes continguts als

models utilitzats per permetre que els lectors percebin els límits de l’exercici.

Aquests apartats tracten els efectes induïts per les reassignacions i per la dismi-

nució del risc de les inversions, i els efectes vinculats al retard d’aquests països

en l’acumulació del capital.

(1) Es tracta, en particular, dels treballs de J. Bhagwati, J. de Gregorio, S. Edwards, P. Krugman i J. Stiglitz, que han permès
clarificar de manera considerable els debats sobre aquests temes. No obstant això, encara cal perfeccionar l’estudi d’al-
guns elements fonamentals, com la mobilitat de capitals.



1.1. La integració a la Unió Europea reforça les economies
de l’Est(2)

1.1.1. Efectes vinculats a la integració: creixement de la inversió,
major credibilitat de l’acció pública a l’Est i reducció
de les imperfeccions del mercat

En aquest apartat, tractem els efectes vinculats a la unió de lliure canvi.

Amb posterioritat, afegim els efectes produïts per una integració completa.(3)

La literatura més clàssica sobre la qüestió de l’ampliació de la Unió

Europea a l’Est, com Baldwin, François i Portes (1997) o Buzelay (1996), subrat-

lla els beneficis «estàtics» vinculats a la integració: supressió de les distorsions

aranzelàries, explotació de les economies d’escala i millor assignació dels re-

cursos.

Hi afegim les acceleracions a mitjà i a llarg termini del creixement del

PIB vinculades a l’acumulació dels factors de producció. La integració permet,

en efecte, millorar l’entorn institucional i pot reforçar l’estabilització macroe-

conòmica. Per tant, la integració redueix el risc vinculat a les inversions pro-

ductives als PECO i n’incrementa els f luxos. Cal assenyalar igualment els

guanys no econòmics, com l’estabilitat a Europa, que no es tracten en aquest

estudi.

Els efectes estàtics corresponen a una reassignació, després de la

integració, dels recursos de capital i de mà d’obra cap a sectors o llocs en

què seran més ben utilitzats. Aquests efectes assignació són més importants

si els mercats estan poc liberalitzats i mal organitzats abans de la integració.

Hi ha dos grans tipus d’efectes assignació que poden qualificar-se de clàs-

sics, és a dir, que corresponen a una competència perfecta i sense economies

d’escala.
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(2) Aquest apartat es basa principalment en Cazes, Coquet, Fayolle, Le Cacheux i Lerais (1996), Baldwin, François i Por-
tes (1997), Piazolo (1997) i Keuschnigg i Kohler (1997).
(3) Anomenarem estàtics als primers, la realització dels quals està vinculada essencialment a l’establiment dels acords
d’associació. La realització dels segons, als quals anomenarem dinàmics, depèn de l’ampliació de la Unió.



• Si el preu d’equilibri d’un bé abans de l’obertura és superior al preu

estranger, llavors l’augment de les importacions, que substitueixen la produc-

ció domèstica, disminueix el cost vinculat al consum i, per tant, augmenta el

benestar social al país afectat. Els llocs de treball afectats es poden dirigir cap

als sectors amb exportacions estimulades per la disminució de les proteccions

duaneres. Abans de la integració, l’existència de barreres a l’entrada proporcio-

na rendes a les administracions públiques, en el cas de drets de duana, o als

productors estrangers, en el cas d’acords de preus o de restricció voluntària

de les exportacions. També hi ha barreres friccionals que incrementen el preu

dels béns importats. Es tracta, per exemple, de la no-harmonització dels estàn-

dards de producció. En el cas europeu, aquestes barreres són, sens dubte, les

més importants. Per tant, el resultat de l’ampliació de la Unió Europea als

PECO depèn de la desaparició d’aquestes barreres friccionals, la qual cosa dis-

minuiria les distorsions en el conjunt de l’economia i incrementaria el be-

nestar.

• El segon és la desviació del comerç. Correspon a les variacions dels

fluxos d’intercanvi amb l’exterior de la zona. La integració dels països de l’Est

pot comportar un reforç dels intercanvis a la nova zona i, al mateix temps, un

reforç de les barreres a l’entrada de certs productes que abans eren importats

pels països de l’Est provinents de l’exterior de la nova zona. Per tant, aquestes

importacions seran substituïdes per produccions interiors.

A aquests dos efectes tradicionals s’afegeixen tres efectes estàtics vincu-

lats a la competència imperfecta i a les economies d’escala:

• l’efecte escala correspon a la disminució del cost mitjà de producció

gràcies a l’augment de la dimensió dels mercats de béns i serveis;

• l’efecte «varietat» significa que la integració augmenta les possibilitats

d’elecció dels consumidors; i

• l’últim efecte és degut a la disminució del grau d’oligopoli.(4) En

aquest cas, en què el preu domèstic seria superior al cost mitjà complet, un

augment de la producció augmenta el benestar si el preu de venda d’una unitat

suplementària produïda és superior al cost suplementari d’aquesta unitat. En

227L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

(4) L’OCDE qualifica aquest fenomen de disminució del marge, ja que, en aquest cas, la renda oligopolística disminueix.



un marc d’equilibri general relativament simple, les principals mesures suscep-

tibles de reduir les rendes oligopolístiques tenen un efecte positiu sobre l’ocu-

pació, el potencial de producció i la producció mateixa, perquè aquesta reduc-

ció permet utilitzar més intensament els factors de producció.

A aquests efectes estàtics s’afegeixen els efectes dinàmics vinculats a

l’acumulació de factors. Els efectes dinàmics descriuen els mitjans pels quals

els acords comercials poden modificar el nivell de recursos utilitzats en una

economia. Per tant, aquests efectes no corresponen a una millor reassignació

dels recursos, sinó a un augment dels estocs d’aquests recursos. En aquesta

anàlisi, el més important és l’estoc de capital. Els efectes acumulació són

deguts principalment a una reducció del risc d’instal·lació del capital. En

efecte, abans de la integració, l’estoc de capital no se situa en l’equilibri de

l’oferta i de la demanda sense risc, sinó a un nivell inferior. Aquesta diferència

és deguda a l’existència d’un risc específic dels països que els inversors, a

causa de la seva aversió al risc, dedueixen de la rendibilitat mitjana de les

inversions.(5)

La integració europea augmenta, en efecte, la credibilitat de l’acció

governamental dels països postulants,(6) ja que el govern afectat es compromet,

mitjançant els tractats internacionals, a respectar els compromisos. En el cas

particular de l’ampliació de la Unió Europea a l’Est, els PECO han d’integrar el

cabal comunitari, adaptant les lleis nacionals a les exigències europees i, al

mateix temps, modificant les estructures administratives i jurídiques per fer-les

aplicar. Les regles comunitàries s’han d’establir abans de l’ampliació i són gaire-

bé definitives. Tot i que les reformes institucionals ja estan molt avançades, a

causa de la proximitat dels països de l’Europa de l’Oest i de la voluntat general
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(5) Per als inversors, guanyar 1 euro de forma segura és més interessant que guanyar-lo de mitjana.
(6) El grau de credibilitat depèn de la diferència entre la política anunciada i l’efectiva. Els agents, en funció sobretot
d’experiències passades, atribueixen una probabilitat a la realització de la política anunciada pel govern. El principal
problema és el de les anticipacions. L’èxit o el fracàs d’una política econòmica depèn fonamentalment del comporta-
ment dels individus davant les oportunitats i les incitacions establertes pel govern. Ara bé, tota transacció implica cos-
tos. El mateix passa amb les reformes. Els individus només acceptaran participar-hi si anticipen beneficis futurs que
compensin aquests costos i creuen en la realització de les polítiques anunciades. Per tant, el reforç de la credibilitat de
les decisions públiques és una condició necessària per a l’estabilització macroeconòmica i per a l’acceleració del crei-
xement.



de passar d’un règim socialista a una economia de mercat, encara no s’han

completat.(7)

1.1.2. La integració dels mercats entre l’Est i l’Oest té un efecte més positiu
que la unió de lliure canvi

Baldwin, François i Portes (1997) utilitzen el model GTAP (Global Trade

Analysis Project) per avaluar l’impacte de l’ampliació de la Unió Europea a

l’Est. Aquest model permet estudiar, d’una banda, l’efecte assignació i, de l’altra,

l’efecte acumulació.(8)

Es realitzen dues estimacions, les quals corresponen a acords diferents

(acord de lliure canvi o acord de major integració econòmica amb creació d’un

mercat interior integrat) i a una actitud induïda dels inversors diferent. En el primer

cas, les estimacions només tenen en compte els efectes vinculats al lliure canvi. En

el segon, els efectes de la integració es resumeixen aquí en una reducció més

important del risc-país. Es considera que un major grau d’integració permet dismi-

nuir aquest risc.Baldwin i altres (1997) plantegen una hipòtesi normativa segons la

qual el risc-país mitjà dels PECO passaria a estar al nivell del risc-país de Portugal.

Aquestes primeres estimacions sobre la unió de lliure canvi només

tenen en compte els efectes vinculats al lliure canvi.(9) En aquest cas, l’incre-

ment del valor del producte interior és quatre vegades major per a la Unió

Europea que per als PECO. No obstant això, el percentatge de variació del pro-

ducte interior en relació amb la situació d’statu quo (sense integració) és 7,5

vegades major per als PECO que per a la Unió Europea.
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(7) Per exemple, la República Txeca ha rebutjat la liberalització de preus en un cert nombre de sectors. Com ho subratlla
Marin (1998), els països de l’Est involucrats en el procés de transició han establert des del començament dels anys noranta
ambiciosos programes de privatitzacions. No obstant això, aquests programes han topat amb nombroses dificultats, que
han obligat els Estats a revisar a la baixa els seus projectes (en particular a Polònia) i a imaginar formes de privatització dife-
rents a la clàssica i molt occidental de vendre actius. Polònia, tot i haver establert nombroses reformes,només ha privatitzat
completament el 20% de les empreses públiques, i, per al 50% d’aquestes empreses, el procés de privatització encara no
s’ha iniciat. En efecte, l’estalvi nacional és molt insuficient enfront del total global d’actius privatitzables, i els estalviadors
estan poc interessats en col·locar els seus diners en accions (a Polònia,només el 14% dels inversors es declaren disposats a
fer-ho). Per tant, el mètode de privatització «clàssic» és un fracàs relatiu i empeny els països de l’Est a inventar noves formes
de privatització,que també plantegen nombroses dificultats. Però els problemes no es limiten al procés de privatització.
(8) Arran de la integració, les polítiques comercials de la Unió Europea i dels PECO es modifiquen. En aquests estudis,
les esmentades modificacions consisteixen principalment en la supressió dels aranzels entre aquestes dues regions i en
l’adopció a l’Est de l’aranzel exterior comú dels Quinze.
(9) Concretament, no es consideren les qüestions del risc-país i de la seva eventual disminució arran de l’establiment
de la unió de lliure canvi.



Taula 4.1

VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR EN CAS D’ESTABLIMENT
D’UNA SIMPLE UNIÓ DE LLIURE CANVI EN RELACIÓ AMB EL CAS
DE NO-INTEGRACIÓ
Països Valor (MECU 92) Percentatge de PIB

PECO 2,5 1,5

UE 9,8 0,2

AELC 0,2 0,1

ExURSS 1,1 0,3

Notes: PECO: República Txeca, Eslovàquia, Polònia, Hongria, Eslovènia, Bulgària i Romania. ExURSS: inclou els països
bàltics.
Font: Baldwin, François i Portes (1997).

Aquesta diferència d’efectes sobre el producte interior s’explica per

dues raons principals. En primer lloc, els intercanvis entre els PECO i la Unió

Europea representen un percentatge més elevat en els intercanvis totals dels

PECO que en els de la Unió Europea. Per tant, l’efecte de la supressió dels drets

de duana és major per als PECO.

En segon lloc, en no modificar-se el risc-país, els efectes assignació són

més importants en aquesta primera estimació que els efectes acumulació, els

quals juguen llavors, en termes relatius, un paper més important en la desorga-

nitzada economia dels PECO que en la de la Unió Europea.

La unió de lliure canvi permet disminuir el marge, la qual cosa té un

efecte positiu sobre l’ocupació, la producció potencial i la producció. Aquest és

un aspecte important en l’estudi de Baldwin i altres (1997). Per als països de

l’Oest, diferents estudis confirmen l’amplitud d’aquests efectes i, per tant, els

resultats aquí presentats. Aquests estudis mostren que, en permetre una major

llibertat del mercat dels serveis, les reformes poden generar guanys substancials

si són concebudes i implementades de manera correcta.
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Aquests guanys es traduirien en un augment estimat del PIB del 0,6%-

0,8% als Estats Units,(10) de l’1,5% al 7% a la Unió Europea,(11) i fins al 5,5% a Aus-

tràlia.(12)

Una major integració dels mercats entre l’Est i l’Oest permet accelerar

els fluxos d’inversió i el creixement. Les estimacions que es presenten tot

seguit difereixen de les precedents perquè tenen en compte els efectes de la

integració dels PECO en la Unió Europea sobre el risc associat als diferents paï-

sos. En la simulació proposada, el risc-país mitjà dels PECO passaria a estar al

nivell del risc-país de Portugal. La taula 4.2 mostra quins serien llavors els efec-

tes sobre el PIB.

Taula 4.2

VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR EN CAS D’ESTABLIMENT
D’UNA INTEGRACIÓ AVANÇADA EN RELACIÓ AMB EL CAS
DE NO-INTEGRACIÓ
Països En valor (MECU 92) En percentatge de PIB

PECO 30,1 18,8

UE 11,2 0,2

AELC 0,1 0,1

ExURSS 2,1 0,6

Font: Baldwin, François i Portes (1997).
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(10) C. Wiston (1993). Segons aquest estudi, als Estats Units, les reformes reglamentàries dirigides a les companyies
aèries, als ferrocarrils, al camionatge, a les telecomunicacions, a la televisió per cable, a les societats de valors i al sector
del gas natural han comportat un creixement del benestar social que s’estima ha estat, pel cap baix, de 36-46 miliards
de dòlars (a preus del 1990), és a dir, 0,65-0,85 punts de PIB, a causa principalment de la desreglamentació dels trans-
ports. Aquest estudi considera que aquests guanys han estat transferits molt sovint als consumidors, però no s’han rea-
litzat a costa dels treballadors o dels productors, els quals, en general, també s’han beneficiat del procés de desregla-
mentació.
(11) La Comissió Europea (1993a) ha analitzat els guanys derivats del desmantellament de les barreres tècniques als
intercanvis i de les formalitats duaneres, el creixement de les economies d’escala i la disminució dels marges de guanys
arran de la intensificació de la competència i ha obtingut estimacions força elevades, entre el 3% i el 7% del PIB. Els
efectes reals de la integració són encara difícils de mesurar, però una simple avaluació macroeconòmica reflecteix que
els guanys per al conjunt de la Unió Europea pugen, fins ara, a l’1,5% del PIB (Hoeller i Louppe, 1994).
(12) A Austràlia, el programa de reforma «Hilmer», proposat el 1993 (Hilmer i altres, 1993), preveu ampliar la legislació
sobre la competència a la major part dels sectors de l’economia i introduir reformes reglamentàries als sectors dels ser-
veis públics, dels transports per carretera i de les activitats portuàries. En total, el programa de reforma hauria de com-
portar un creixement del PIB nacional d’uns 23 miliards de dòlars australians o del 5,5% (Industry Commission, 1995),
hauria de representar uns guanys de l’ordre de 1.500 dòlars australians per consumidor i hauria de crear gairebé
32.000 nous llocs de treball.



Les conseqüències de la integració per a la Unió Europea no són gaire

diferents en aquest segon escenari en relació amb el primer (11,2 enfront de

9,8 MECU). En canvi, l’efecte de la integració sobre els PECO es multiplica per

12. Aquest augment és degut a una progressió del 68% de l’estoc de capital dels

PECO (enfront d’un creixement de l’1,2% del mateix estoc en l’escenari ante-

rior).

Els efectes assignació i acumulació vinculats a la integració tenen

poc efecte sobre les economies de mercat ben organitzades. Els PECO es veu-

ran, doncs, més afavorits que l’Europa de l’Oest.A més a més, els efectes acu-

mulació, que corresponen a l’acceleració de la inversió, són els que més

impacte tenen sobre el creixement del PIB.

És interessant fer variar els dos paràmetres que caracteritzen el procés

d’integració dels PECO. El primer és la reducció dels límits al comerç interna-

cional. En els dos escenaris, aquesta reducció és del 10%. El segon és la reduc-

ció de la prima de risc. Aquesta reducció és nul·la en el primer escenari i del

15% en el segon. La taula 4.3 presenta els resultats de l’examen de l’impacte de

l’ampliació per a diferents combinacions d’aquests paràmetres.

Taula 4.3

VARIACIÓ DEL VALOR DEL PRODUCTE INTERIOR (MECU 92)
EN RELACIÓ AMB EL CAS DE NO-INTEGRACIÓ I EN FUNCIÓ
DE LA REDUCCIÓ DE LA PRIMA DE RISC I DELS COSTOS
D’INTERCANVI
Reducció de la prima de risc (amb una reducció PECO UE
dels límits al comerç internacional del 10%)

0% 2,5 9,8

5% 6,2 10,0

10% 14,5 10,3

15% 30,1 11,2

Reducció dels límits al comerç internacional
(amb una disminució del 15% de la prima de risc) 

5% 29,5 10,2

10% 30,1 11,2

15% 30,4 11,8

Nota: En negreta es donen els resultats corresponents a la integració avançada, en cursiva, els resultats corresponents a
la unió de lliure canvi.
Font: Baldwin, François i Portes (1997).
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Els efectes sobre els PECO depenen poc de la reducció de les restric-

cions al comerç internacional. En canvi, aquests efectes depenen molt de les

evolucions del cost del capital (mitjançant la reducció de la prima de risc).

Aquest segon factor condiciona fonamentalment la convergència. Per tant, la

integració avançada és indispensable i té un efecte molt més intens que la unió

de lliure canvi.

Piazolo (1997) tracta de quantificar els efectes sobre els PECO de l’a-

dopció de les regles europees. Més específicament, aquest autor determina l’e-

fecte que pot tenir un entorn institucional favorable sobre el desenvolupament

econòmic.

La principal dificultat d’aquesta valoració rau en la quantificació de la

qualitat (desenvolupament, adequació) d’aquest entorn i de les regles d’inter-

venció pública. Per fer-ho, Piazolo (1997) utilitza un model de creixement que

inclou, com a variable exògena, un indicador del Banc Europeu per a la Recons-

trucció i el Desenvolupament (BERD) anomenat «indicador de canvi institucio-

nal», que estudia 25 països en transició.(13) Aquestes estimacions ens poden aju-

dar a mesurar els efectes potencials de l’adopció del «cabal comunitari» sobre

el creixement dels PECO.(14)

Hi ha un efecte total estàtic de la variació de l’indicador de canvi insti-

tucional sobre el PIB que no té en compte la variació de l’estoc de capital.

Però, una productivitat marginal del capital més elevada comporta, a més del

creixement del PIB, un augment de l’estoc d’equilibri del capital per càpita.

Aquest efecte dinàmic addicional és difícil de quantificar. Baldwin (1989, 1993),

en estudiar els efectes de l’obertura del Mercat Únic el 1992, estima que aquest

efecte és igual al primer efecte estàtic. Per aquest motiu, Piazolo (1997) consi-

dera que l’efecte global sobre el creixement es multiplica per dos. Com ho

mostra l’estimació economètrica adjunta, l’anàlisi presentada per Piazolo
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(13) El càlcul d’aquest indicador es fa per a cada país mitjançant l’estudi de nou àmbits: privatització a gran escala, a
petita escala, reestructuració d’empresa, liberalització dels preus, organització del comerç i dels intercanvis estrangers,
política de la competència, reforma bancària i liberalització dels tipus d’interès, institucions financeres no-bancàries i
control dels mercats, i aplicació de les regles legals sobre la inversió. Per a cada àmbit, la puntuació va d’1 (petit pro-
grés de les institucions) a 5 (resultat comparable al dels països industrialitzats). L’indicador es calcula llavors sumant les
puntuacions dels nou àmbits.
(14) Es considera que els països que integren aquest «cabal comunitari» passen a tenir puntuacions de 4 o 5 en cadas-
cun dels nou àmbits. El màxim potencial de l’indicador de canvi institucional és de 45, resultat que sembla difícil d’as-
solir a curt termini. Examinem les conseqüències sobre el creixement del pas d’aquest indicador a un total de 42.



(1997) s’aplica igualment als efectes de l’entorn institucional sobre els fluxos

d’inversions directes estrangeres. Un augment del 10% de l’indicador de canvi

institucional genera, ceteris paribus, una entrada suplementària d’inversions

directes estrangeres de 80 dòlars per capita. El balanç dels diferents efectes del

progrés institucional sobre el nivell del producte interior es presenta a la taula

4.4.(15)

Taula 4.4 (En percentatge del PIB)

Hongria República Polònia Estònia Eslovènia
Txeca

Efecte estàtic total de la
variació de l’indicador
de canvi institucional
sobre el PIB 8,07 8,07 9,24 10,50 11,83

Efecte dinàmic total
sobre el PIB 16,13 16,13 18,49 20,99 23,66

Augment anual de les
inversions directes
estrangeres 1,82 1,78 2,61 4,14 1,1

Eslovàquia Letònia Lituània Romania Bulgària

Efecte estàtic total de la
variació de l’indicador
de canvi institucional
sobre el PIB 10,50 14,79 18,20 24,44 24,44

Efecte dinàmic total
sobre el PIB 20,99 29,58 36,41 48,87 48,87

Augment anual de les
inversions directes
estrangeres 3,05 6,55 7,3 10,17 10,84

Fonts: Càlculs CGP, a partir de dades BERD i Piazolo (1997).

L’efecte total pot ser considerat com el benefici per als PECO de la seva

adhesió a la Unió Europea. El seu nivell és molt important, ja que va del 16%

del PIB per als països més avançats a gairebé el 50% per als més endarrerits. Si

els efectes positius vinculats a l’apropament de l’entorn institucional dels

PECO a l’existent a l’Oest es desenvolupessin completament en deu anys, l’aug-

ment del creixement seria de l’ordre de l’1,5% per any en països ja relativa-
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(15) Les conclusions de Piazolo (1997) són similars a les de Sachs i Warner (1996) i a les de Bardone i Zalduendo
(1997).



ment reformats, com Hongria, la República Txeca i Polònia, i del 4% per any en

països més endarrerits, com Romania o Bulgària.

L’establiment del cabal comunitari fa molt més creïbles les polítiques

dutes a terme als PECO. La rendibilitat de les inversions es torna menys aleatò-

ria, la qual cosa n’incrementa el valor. Així, el flux d’inversions exteriors cap als

PECO s’accelera. De gairebé 2 punts del PIB per any als països més desenvolu-

pats, podria arribar a 10 punts del PIB als països més endarrerits, com Romania

o Bulgària.

Per tant, Piazolo (1997) mostra explícitament i directament que els

guanys en credibilitat de l’acció pública permeten una acceleració molt impor-

tant del creixement. A més a més, els guanys permeten augmentar amb força

les inversions estrangeres. No obstant això, aquests últims resultats sobre la

inversió no s’han d’afegir als precedents. Cal veure’ls, més aviat, com una con-

firmació de la idea que la integració permetrà desenvolupar molt significativa-

ment la inversió i, per tant, el creixement i l’ocupació.(16) Als estudis presentats

no s’analitza un dels factors clau del creixement: la part de convergència vincu-

lada al retard en l’acumulació del capital. Aquest element serà tractat específi-

cament a l’apartat següent sobre el potencial de creixement.

S’observa, doncs, que els principals efectes estudiats vinculats a la inte-

gració tenen poc efecte sobre les economies de mercat ben organitzades. Per

tant, els PECO se’n beneficiaran més que l’Europa de l’Oest. Es pot donar una

acceleració molt significativa del creixement als països de l’Europa central i

oriental (PECO). El benefici que podran obtenir aquests països depèn molt

dels fluxos d’inversió. La integració permet, molt més que una unió de lliure

canvi reforçada, augmentar amb força aquests fluxos i, per tant, el creixement

i l’ocupació. Per aquest motiu, aquesta integració en un espai d’estabilitat

econòmica i de seguretat institucional es converteix en un element clau de

l’ampliació de la Unió Europea a l’Est. En els propers apartats d’aquest capítol
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(16) Aquest estudi permet precisar el que està en joc en la integració, ja que és molt menys normatiu que el de Bald-
win i altres (1997). En aquest últim treball, feia falta pronosticar una evolució de la prima de risc que cal deduir de la
rendibilitat de les inversions als PECO, és a dir, el pas d’aquesta prima al nivell mitjà aplicat en el cas de Portugal. En
canvi, als treballs de Piazolo (1997) s’explicita el canal pel qual es pot accelerar la inversió. En ambdós casos, s’obtenen
resultats similars pel que fa al creixement del PIB (del 15% al 20%) per a la primera onada de candidats. Per tant, es
recullen els resultats de l’estudi de Piazolo (1997).



s’intentarà quantificar aquest potencial de creixement i els beneficis que en

pot esperar l’Oest.

1.2. Un potencial de creixement molt important

1.2.1. Projeccions de creixement a llarg termini

La secció precedent es concentrava en els factors que poden afectar el

creixement dels PECO, països en transició. A mesura que el procés de transfor-

mació es perfecciona, els factors descrits a la secció anterior haurien de jugar

un paper cada vegada menys preponderant sobre el creixement. Per a Fischer,

Sahay i Végh (1998), la metodologia que cal utilitzar per preveure el creixe-

ment futur és la deducció d’aquest creixement a partir del creixement passat

als països d’economia de mercat. A partir de les dades disponibles per als

PECO, aquests autors prediuen la taxa de creixement futura. Per aconseguir-ho,

utilitzen una equació economètrica que estimen seguint el mètode de Barro

(1991) i de Levine i Renelt (1992). En aquest apartat, considerem que l’aplica-

ció del cabal comunitari permet l’augment de creixement donat per Piazolo

(1997).

Taula 4.5

VARIABLE EXPLICADA: CREIXEMENT ANUAL DEL PIB PER CAPITA
Mètode de Barro Mètode de Levine-Renelt

Constant 0,0302 –0,83 (*)

Renda inicial per capita –0,0075 (*) –0,35 (*)

Taxa de creixement població –0,38

Taxa d’escolarització (primària) 0,025 (*)

Taxa d’escolarització (secundària) 0,0305 (*) 3,17 (*)

Relació despeses governamentals
corrents/PIB –0,119 (*)

Taxa d’inversió 17,5 (*)

(*) Coeficient significatiu al 5%.
Font: Fisher, Sahay, Végh (1998).
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Aquestes equacions economètriques expliquen el creixement futur mit-

jançant diversos paràmetres. Els països més endarrerits tenen tendència a créi-

xer més de pressa, és el que s’anomena convergència. L’acumulació del capital

humà –mesurat per la taxa d’escolarització– és un factor que afavoreix el crei-

xement. Una taxa de creixement de la població important és un factor que no

afavoreix el creixement. A partir d’aquí, Fischer, Sahay i Végh (1998) analitzen

les estimacions per als PECO, obtingudes a partir de les dades existents per a

cada país. Les estimacions per als PECO relatives al creixement futur es presen-

ten a la taula 4.6.

Taula 4.6

CREIXEMENT POTENCIAL FUTUR ESTIMAT

Bulgària Estònia Hongria Letònia Polònia República Romania Eslovàquia Eslovènia
Txeca

Mètode
Barro 5,06% 5,29% 5,19% 5,48% 5,54% 5,47% 5,61% 5,85% 5,35%

Mètode
L-R 5,31% 5,13% 4,74% 5,73% 5,06% 4,48% 5,85% 4,98% 4,71%

Nota: Aquestes estimacions s’obtenen aplicant el mètode Barro amb un nivell mitjà de despeses governamentals
corrents equivalent al 10% del PIB. Les segones estimacions tenen en compte una taxa mitjana d’inversió igual al 30%
del PIB. Aquestes dues variables són diferents dels valors actuals (18% i 22%, respectivament), influïts encara per la
planificació de tipus soviètic (alt nivell de despeses públiques i baix nivell d’inversió privada).
Font: Fischer, Sahay i Végh (1998).

Aquest treball, presentat anteriorment, indica que es pot esperar un

creixement superior a la mitjana mundial, perquè la zona considerada està

allunyada de la seva via d’equilibri. Aquest fenomen és conegut pel terme con-

vergència. Els càlculs haguessin estat els mateixos per a qualsevol país amb el

mateix retard en l’acumulació de capital productiu i humà. Per tenir en compte

les especificitats dels països en transició que adoptaran les normes occidentals,

s’afegeixen els elements calculats per Piazolo.(17) Aquest autor ha estimat els

efectes positius vinculats a l’establiment d’institucions modernes. S’obté llavors
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(17) L’efecte directe de la variació de l’indicador de canvi institucional és complementari a aquesta convergència. En
canvi, l’efecte addicional és redundant i, per tant, no el tenim en compte. Aquest mig efecte l’anomenen mètode de Pia-
zolo estàtic. De forma convencional, repartim l’efecte donat per Piazolo al llarg dels anys necessaris per a la conver-
gència.



una estimació –sens dubte fràgil– del creixement, que assoleix taxes elevades,

del 5% al 6,5% segons els països.

Taula 4.7

CREIXEMENT POTENCIAL FUTUR 

Hongria República Polònia Estònia Eslovènia Eslovàquia Letònia Romania Bulgària
Txeca

Mètode
Barro +
Piazolo
estàtic 5,6 6,0 5,9 5,8 5,9 6,4 6,1 6,3 5,9

Mètode
L-R +
Piazolo
estàtic 5,1 4,9 5,4 5,6 5,2 5,5 6,4 6,6 6,2

Fonts: Càlculs CGP a partir de Piazolo (1997) i Fischer, Sahay, Végh (1998).

1.2.2. El creixement passat dels països en transició: una confirmació 
d’un potencial del 4% al 6,5%

Com ho mostra la taula 4.8., sembla que Polònia i els països bàltics han

assolit ja un potencial de creixement del 6% al 6,5%. Després del seu pla d’ajust

estructural del 1995, sembla que Hongria està convergint cap a un potencial de

creixement d’aquest vigor. Des del 1998, sembla que Bulgària també està tor-

nant a una via més estable.

Al grup dels països més avançats, sembla que la República Txeca està

en una situació confusa i encara té dificultats després de la crisi de canvi del

1997. Romania està en la mateixa situació al si del grup dels països menys

avançats.
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Taula 4.8

CREIXEMENT DEL PIB
ANY 1989 = 100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
est. prev. prev.

Polònia –11,6 –7,0 2,6 3,9 5,9 6,5 6,1 6,9 5,2 6,0 5,2

Eslovènia –4,7 –8,1 –5,4 1,2 5,5 4,1 3,0 3,8 4,0 3,9

Rep. Txeca –1,2 –11,5 –3,2 0,6 2,7 5,8 4,1 1,0 –1,0 1,5 2,0

Eslovàquia –0,4 –15,9 –6,7 –4,7 4,8 7,3 6,9 5,7 5,0 3,6

Hongria –3,5 –11,9 –2,9 –0,8 2,9 1,7 1,1 4,5 4,6 4,6 4,4

Estònia –3,6 –11,9 –21,6 –8,4 3,0 4,0 4,0 11,0 5,0 7,0

Romania –7,4 –12,9 –8,8 1,2 3,9 7,0 4,1 –6,6 –5,0 1,3

Bulgària –9,1 –11,7 –7,3 –2,4 1,4 2,6 –10,9 –7,4 4,0 3,9

Letònia –2,3 –11,1 –35,2 –14,7 1,9 0,4 2,9 5,9 4,0 6,6

Lituània –5 –13,4 –37,1 –18,3 0,9 3,5 3,6 6,1 3,0 6,7

Mitjana 
ponderada –7,3 –10,0 –3,4 0,9 4,7 5,3 4,0 3,9 4,1 4,8

Fonts: Autoritats nacionals, FMI, Banc Mundial, BERD, CEE. BERD per a les estimacions 1998;Economie Européenne per a
les previsions 1999 i OCDE per a les previsions 2000.

Com ho mostra la taula 4.9, aquests nivells de creixement ja han estat

observats recentment als països asiàtics i, després de la segona guerra mundial,

als països industrialitzats. Per aquest motiu, BERD (1997) conclou, amb supòsits

similars als nostres, que els països en transició estan cridats a tenir un creixe-

ment de 4 a 7 punts del PIB.

L’OFCE (1998) preveu, per al període 2000-2005, un creixement del

4,4% per a l’Europa de l’Est sense Rússia. L’OCDE (1998) és una mica més

optimista al seu escenari a mitjà termini. Per al període 2000-2003, prediu un

creixement a Polònia del 5,5%, a Hongria del 4,6% i a la República Txeca del

2,4%.

Finalment, i com ho mostra el següent apartat, el creixement expressat

en euros serà superior de mitjana, ja que el tipus de canvi real d’aquests països

es revalua constantment. Per aquest motiu, durant el període 1993-1995, el crei-

xement dels deu països candidats era del 10,9% i després del 13,5% en ecu
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constant,(18) en lloc del 4,7% i del 5,3% en moneda local constant. Aquestes

dades són evidentment molt particulars i estan vinculades a l’evolució dels

tipus de canvi d’aquests anys, marcats per una gran inestabilitat. Mostren, però,

que, expressades en euros, les taxes de creixement seran probablement molt

significatives.

Aquests ritmes de creixement són molt elevats. Són, en particular, rit-

mes superiors a les hipòtesis de treball de la Comissió (4% en euros constants).

A la secció pressupostària veurem les incidències que poden tenir aquestes

xifres.
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(18) Vegeu Eurostat (1997).

Taula 4.9

CREIXEMENT A LLARG TERMINI A ÀSIA I ALS PAÏSOS
INDUSTRIALITZATS EN DOS PERÍODES DE CONVERGÈNCIA

Àsia 1973-1992 1950-1973

Bangladesh 2,2 Austràlia 2,4

Birmània 1,3 Àustria 4,9

Xina 5,2 Bèlgica 3,5

Hong Kong 5,4 Canadà 2,9

Índia 2,4 Dinamarca 3,1

Indonèsia 3,1 Finlàndia 4,3

Pakistan 2,7 França 4,0

Filipines 0,7 Alemanya 5,0

Singapur 5,9 Irlanda 3,1

Corea del Sud 6,9 Itàlia 5,0

Taiwan 6,2 Japó 8,0

Thailàndia 5,3 Països Baixos 3,4

Nova Zelanda 1,7

Noruega 3,2

Portugal 5,7

Espanya 5,8

Suècia 3,1

Suïssa 3,1

Regne Unit 2,5

Estats Units 2,4

Fonts: Maddison (1995) i Milbourne (1995).



1.3. La gestió de la balança per compte corrent

La diferència entre l’estalvi i la inversió de la nació determina el saldo

de la balança per compte corrent. Aquest saldo ha d’estar cobert per les entra-

des netes de capitals. En cas d’una balança per compte corrent deficitària, la

taxa de creixement del PIB disminueix en relació amb la situació d’equilibri de

la balança, si les entrades netes de capital no augmenten prou. En canvi, si

aquestes entrades netes de capital augmenten més enllà d’un cert nivell, l’efec-

te negatiu del dèficit comercial sobre el creixement és contrarestat per les

entrades suplementàries de capitals. Per mesurar les evolucions de la taxa de

creixement al llarg dels anys, Landesmann i Pöschl (1995) calculen el creixe-

ment màxim permès en tenir en compte el nivell de la balança per compte

corrent. Landesmann i Pöschl (1995) presenten tres escenaris diferents: «asso-

ciació», «integració» i «desintegració».

1.3.1. La gestió de la balança per compte corrent és menys problemàtica
en cas d’integració que en el cas de simple associació

L’escenari d’associació constitueix la prolongació de les relacions UE-

PECO actuals, sense la integració total dels PECO a la Unió Europea.

Taula 4.10

ESCENARI D’ASSOCIACIÓ: CREIXEMENT ANUAL MÀXIM
PERMÈS EN TENIR EN COMPTE LES RESTRICCIONS IMPOSADES
PER L’ESTABILITAT DE LA BALANÇA PER COMPTE CORRENT
DURANT EL PERÍODE 1993-2008

República Hongria Polònia Eslovàquia Eslovènia Mitjana
Txeca ponderada

Taxa mitjana de
creixement durant
el període 1993-2008 4,4% 4,7% 4,9% 4,4% 4,9% 4,7%

Font: Landesmann i Pöschl (1995); mitjana ponderada: càlculs CGP.
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L’escenari d’integració implica una adhesió a la Unió Europea. Bàsica-

ment, en relació amb l’escenari d’associació, l’escenari d’integració va acom-

panyat d’una intensificació dels moviments de capitals mitjançant les inver-

sions directes estrangeres i les col·locacions de cartera, les facilitats de crèdit i

de reemborsament del deute, un major desenvolupament dels invisibles i de

l’accés als mercats de la Unió Europea. Així, el creixement és major que en l’es-

cenari d’associació, ja que els factors precedents generen una millora de la pro-

ductivitat i de la qualitat dels productes exportats.

Taula 4.11

ESCENARI D’INTEGRACIÓ: CREIXEMENT ANUAL MÀXIM
PERMÈS EN TENIR EN COMPTE LES RESTRICCIONS IMPOSADES
PER L’ESTABILITAT DE LA BALANÇA PER COMPTE CORRENT
DURANT EL PERÍODE 1993-2008

República Hongria Polònia Eslovàquia Eslovènia Mitjana
Txeca ponderada

Taxa mitjana de
creixement durant
el període 1993-2008 5,4% 6,1% 5,7% 5,6% 5,9% 5,8%

Font: Landesmann i Pöschl (1995); mitjana ponderada: càlculs CGP.

1.3.2. En un escenari de divergència, l’Est no podria sostenir un nivell
de creixement significatiu

L’escenari de desintegració correspon a la situació en què les relacions

entre els PECO i la Unió Europea es degraden i s’allunyen de l’escenari d’asso-

ciació. L’accés al mercat europeu es fa més difícil, les inversions estrangeres s’a-

lenteixen i les condicions de crèdit es deterioren. Per tant, el creixement dismi-

nueix en relació amb els escenaris d’associació i d’integració.
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Taula 4.12

ESCENARI DE DESINTEGRACIÓ: CREIXEMENT ANUAL MÀXIM
PERMÈS EN TENIR EN COMPTE LES RESTRICCIONS IMPOSADES
PER L’ESTABILITAT DE LA BALANÇA PER COMPTE CORRENT
DURANT EL PERÍODE 1993-2008

República Hongria Polònia Eslovàquia Eslovènia Mitjana
Txeca ponderada

Taxa mitjana de
creixement durant
el període 1993-2008 3,8% 4,4% 4,4% 3,8% 4,7% 4,3%

Font: Landesmann i Pöschl (1995); mitjana ponderada: càlculs CGP.

1.3.3. En cas de no-ampliació de la Unió Europea, les economies de l’Est
podrien divergir per un camí particularment negatiu

La integració és un fenomen progressiu. Per tant, els efectes de la inte-

gració dels PECO a la Unió Europea només apareixen amb el pas dels anys.

S’espera que només a partir del 2003 tinguin efecte la totalitat de les conse-

qüències de la integració per als països estudiats. En conseqüència, per a cada

país les diferències de creixement en funció dels escenaris són molt més visi-

bles durant el període 2003-2008.

Taula 4.13

CREIXEMENT ANUAL MITJÀ DEL PIB DURANT EL PERÍODE 2003-2008
República Hongria Polònia Eslovàquia Eslovènia Mitjana

Txeca ponderada

Integració 6,0% 7,3% 5,4% 6,6% 6,3% 6,0%

Associació 4,3% 4,9% 4,8% 5,2% 5,0% 4,8%

Desintegració 3,6% 4,3% 4,3% 4,5% 4,8% 4,3%

Creixement potencial
futur: mètode
Barro + Piazolo 6,5% 6,0% 6,3% 7,0% 6,4% 6,3%

Font: Landesmann i Pöschl (1995); mitjana ponderada: càlculs CGP.

Els nivells de creixement són importants en cas d’integració: del 5,4% al

7,3%. La taula 4.14 presenta, d’una banda, els guanys finals de creixement –el

2008– que representa la realització de la integració total en relació amb els

guanys obtinguts en el cas de simple associació i, de l’altra, la pèrdua final de
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creixement que representa la desintegració en relació amb la integració. En cas

de desintegració, el creixement seria més feble: del 4,3%, de mitjana, enfront del

6% en cas d’integració, és a dir, una diferència de l’1,7%. El 2008 la pèrdua de

riquesa correspondria a un nivell molt significatiu: del 17% al 24% del PIB dels

diferents països. Les pèrdues vinculades a una renúncia a l’ampliació de la Unió

Europea serien, doncs, molt importants.

En el cas d’un país en convergència, és natural que aquest saldo sigui

negatiu, que la productivitat del capital sigui més elevada que als països més

desenvolupats i que capitals atrets per aquesta diferència de rendiment vinguin

a finançar el dèficit corrent. Per tant, hi ha un dèficit òptim per a un país en

desenvolupament, que és la diferència entre l’estalvi i la inversió òptims que

condueixen a un creixement òptim. Sigui quin sigui el tipus de finançament que

adopti, si el país va més enllà d’aquest dèficit (tot i que sigui per créixer més

ràpid) està abocat a una crisi de balança de pagaments, ja que estaria en una

situació de sobreinversió i/o sobreendeutament. Des d’aquesta òptica, qualsevol

mesura que permeti millorar la productivitat del capital és positiva per al

finançament del creixement.Així, la perspectiva d’integració permet finançar

taxes més elevades de creixement. Ateses aquestes restriccions, la República

Txeca, Eslovènia i Polònia mantenen un potencial de creixement, calculat

pels mètodes de Barro (1991) i de Piazolo (1997), una mica fort. Per tot això,

és important arribar molt ràpid, en el marc de les negociacions d’ampliació, a

una situació en què s’asseguri aquesta ampliació i la integració dels PECO en un

espai econòmic estable i més segur institucionalment, tot i que la integració no

tingui lloc immediatament. Si aquest no fos el cas, els capitals entrarien molt

menys en aquests països i ja no es podria superar un creixement de l’ordre del

4% sense conèixer riscos de desequilibri. L’estabilitat del creixement depèn,

doncs, crucialment de la probabilitat i de les condicions de l’ampliació.

Taula 4.14

INCREMENT O PÈRDUA TOTAL DE CREIXEMENT DURANT EL 2008
SEGONS ELS ESCENARIS CONSIDERATS

República Hongria Polònia Eslovàquia Eslovènia Mitjana
Txeca ponderada

Integració/associació 16% 24% 13% 20% 16% 18%

Desintegració/
integració –22% –23% –18% –24% –17% –20%

Font: Landesmann i Pöschl (1995); càlculs CGP.
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Taula 4.15

DIFERÈNCIES DE TAXES MITJANES DE CREIXEMENT ANUALS
DURANT EL PERÍODE 1993-2008

República Hongria Polònia Eslovàquia Eslovènia
Txeca

Integració/associació 1,0% 1,4% 0,8% 1,2% 1,0%

Desintegració/integració –1,6% –1,7% –1,3% –1,8% –1,2%

Font: Landesmann i Pöschl (1995); càlculs CGP.

1.4. Un tipus de canvi real que s’aprecia(19)

1.4.1. Tipus de canvi real i efecte «Balassa»

La teoria de la paritat de poder adquisitiu (PPA) buscava definir una

regla d’evolució del tipus de canvi nominal sobre la base d’una norma de tipus

de canvi real, el qual havia d’assegurar la igualtat dels poders de compra dels

consumidors de països diferents o, si més no, havia d’assegurar-ne la constàn-

cia. Aquesta igualtat no s’obté de manera instantània. Xocs temporals poden

afectar el comportament dels tipus de canvi nominals o reals. Així, es constata

l’existència de diferències duradores i importants en relació amb la PPA.

Balassa (1964) i Samuelson (1964) van ser els primers en formular la

teoria de les desviacions sistemàtiques a la PPA.(20) El 1964 aquests autors van

mostrar, en dos articles diferents, que les desviacions en relació amb la PPA

eren normals i que havien d’estar correlacionades amb el nivell de desenvolu-

pament econòmic. Són les diferències de productivitat relativa al sector expo-

sat i al sector protegit les que justifiquen desviacions duradores en relació amb

la paritat dels poders adquisitius.

L’efecte Balassa toca dues problemàtiques. La problemàtica que ha guiat

els primers treballs, i en particular, els de Balassa, és determinar els nivells de

preus relatius de països econòmicament diferents. El paper de les diferències

de productivitat entre sectors també pot ser considerat com un determinant
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(19) Aquest apartat prové principalment de Lahrèche-Revil (1998) i de Lahrèche-Revil (1997).
(20) Cal indicar, com suggereix Lahrèche-Revil (1998), que, per bé que Balassa ha aportat una explicació modelitzable
de les relacions entre tipus de canvi real i nivell de desenvolupament econòmic, hi ha precursors com Ricardo, que el
1817 explicava que els preus són més elevats als països amb un major nombre de fàbriques.



del comportament del tipus de canvi real en el temps, i l’anàlisi es fa llavors,

generalment, en països idèntics: es tracta d’un enfocament temporal i dinàmic

del tipus de canvi real.(21) L’efecte Balassa també permet predir que els tipus de

canvi real dels països que més ràpid creixen haurien de ser els que més ràpid

s’apreciessin, i el contrari per als països de creixement feble.

1.4.2. Els PECO tenen un nivell de tipus de canvi favorable sense distorsió
en el sentit de Balassa

L’índex de desviació de tipus de canvi (IDTC) compara el nivell efectiu

del tipus de canvi i el nivell teòric del tipus de canvi en funció de la paritat dels

poders adquisitius (PPA). L’IDTC és igual al tipus de canvi dividit per la PPA de

la divisa nacional. Aquest nivell teòric del tipus de canvi és el nivell per al qual

el poder de compra és el mateix per a un individu als dos països.

Taula 4.16

ÍNDEX IDTC DE DESVIACIÓ DEL TIPUS DE CANVI (1995)

Bulgària Hongria Polònia República Romania Rússia Eslovàquia Eslovènia Ucraïna
Txeca

IDTC 3,01 1,55 1,81 2,16 2,78 1,80 2,30 1,13 3,42

Fonts: Eurostat, estadístiques nacionals, OCDE, Estimacions de WIIW.

En situació d’equilibri de les PPA, l’índex IDTC ha de ser igual a 1. Si

aquest índex és superior a 1, significa que la moneda està sobrevalorada en rela-

ció amb la seva PPA.

No obstant això, s’observa que no hi ha desajustament del tipus de

canvi real en el sentit de Balassa. En efecte, n’hi ha prou amb estimar el nivell

de tipus de canvi real que correspon teòricament al nivell de desenvolupament
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(21) L’anàlisi de Balassa ha estat qüestionada poques vegades. No obstant això, com ho assenyalen Froot i Rogoff
(1995), «les proves empíriques a favor d’un efecte “Balassa-Samuelson” són més febles del que, per regla general, s’ima-
gina, en particular quan es comparen els tipus de canvi dels països industrialitzats al llarg del període posterior a Bret-
ton-Woods». En efecte, quan més es qüestiona l’efecte Balassa és quan els estudis treballen amb països amb nivells de
desenvolupament similars (Summers i Heston, 1991; Baneth, 1992). Així, Summers i Heston (1991) indiquen que hi ha
una relació entre preus relatius i nivell de desenvolupament entre el grup dels països pobres i el dels països rics. Però
el seu treball també indica que les correlacions al si d’un grup (països desenvolupats/països en vies de desenvolupa-
ment) entre renda i nivell de preus són molt menys clares.



dels països estudiats i comparar-lo amb el nivell de tipus de canvi real observat.

Aquesta mesura és estàtica. Un cert nombre de treballs calculen aquesta mitja-

na de distorsió per als PECO, en particular Lahrèche-Revil (1997). En el gràfic

4.1, se situa la parella (tipus de canvi real, desenvolupament) de cada PECO i

s’observa la seva situació en relació amb la recta de regressió que recull la rela-

ció entre aquestes dues variables per a un conjunt ampli de països que inclou

els països industrialitzats.

Comparades amb els altres països europeus, Polònia i Hongria presenta-

ven el 1993 una situació «normal» en termes de tipus de canvi real. Bulgària i

Hongria estaven infravalorades arran de les importants depreciacions dels anys

anteriors.

Gràfic 4.1

TIPUS DE CANVI REAL I DESENVOLUPAMENT ALS PAÏSOS
INDUSTRIALITZATS I ALS PECO EL 1993
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Font: Lahrèche-Revil (1997).

Per tant, si només es té en compte el nivell de tipus de canvi real,

sembla que els PECO presenten una situació favorable, tot i que fràgil, en re-

lació amb la seva creixent obertura cap als països industrialitzats i, en par-

ticular, cap als europeus. Però, el seu nivell de tipus de canvi real continua

essent «normal» en el sentit de Balassa, la qual cosa, sens dubte, evita que

experimentin els efectes perversos d’una infravaloració excessiva. Això certa-
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ment explica, en part, la importància dels fluxos d’inversió directes dels quals

s’han beneficiat des de la seva obertura. No obstant això, els més avançats estan

al límit de la sobrevaloració: Polònia està estrictament al nivell de canvi que exi-

giria l’efecte «Balassa» revelat pel segon gràfic; sembla que Hongria, però, ha llis-

cat cap a la sobrevaloració, la qual cosa podria ser molt preocupant si el movi-

ment persisteix.

Sembla, doncs, que les diferències de nivells de tipus de canvi observa-

des són globalment coherents amb el nivell de desenvolupament dels PECO.

Per tant, no sembla que hi hagi, de cap manera, un dumping monetari de cap

tipus que faci competitius a priori aquests països.

Halphern i Wyplosz (1995) proposen una modelització més completa, a

partir d’un model d’equilibri general, i posen a prova el tipus de canvi d’equili-

bri aplicat als països de l’Europa central i oriental. Els autors utilitzen un mèto-

de que consisteix a ampliar un model de Balassa-Samuelson de manera que es

puguin tenir en compte els elements fonamentals següents: els salaris reals, els

preus relatius interns, la productivitat (elements fonamentals connectats amb

l’efecte Balassa), un indicador d’eficiència del sector financer i la situació del

mercat de treball. Els autors afegeixen després variables de polítiques econòmi-

ques i variables nominals: polítiques monetàries i pressupostàries i tipus de

canvi nominal (que reflecteix la repercussió de les variacions de tipus de canvi

nominal sobre el tipus de canvi real). L’anàlisi es du llavors a terme per a sis

països (Croàcia, la República Txeca, Hongria, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia).

Fonamentalment, les variables més significatives i del tipus esperat per

explicar el comportament del tipus de canvi real a llarg termini són les varia-

bles enllaçades amb l’efecte Balassa. Per tant, el resultat està en la línia de les

anàlisis anteriors sobre aquest tema. Finalment, com Edwards (1993), Halphern

i Wyplosz (1995) troben que el tipus de canvi nominal té un impacte significa-

tiu sobre el tipus de canvi real, la qual cosa dóna als PECO un cert marge de

maniobra en la seva política de tipus de canvi.
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1.4.3. Els nivells de tipus de canvi i el cost laboral unitari coneixen augments
significatius

Pel que fa al nivell del tipus de canvi, la majoria dels PECO van experi-

mentar devaluacions inicials importants. Amb posterioritat, aquests països han

conegut una apreciació real de les seves monedes. S’han generat apreciacions

reals del tipus de canvi a la República Txeca, Hongria, Polònia, Eslovènia i, des-

prés del 1992, a Bulgària i Romania.

Gràfic 4.2

TIPUS DE CANVI REAL (ÍNDEX DE PREUS A LA PRODUCCIÓ)
Any 1990 = 100, escala invertida
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Fonts: Eurostat, estadístiques nacionals, OCDE, estimacions de WIIW.

Com ho mostren les dades que es presenten tot seguit (taula 4.17),

s’observa que, expressats en moneda estrangera, els salaris anuals i el cost

laboral unitari augmenten de manera regular. Les variacions de salaris varien

molt segons el país. Globalment, els salaris dels PECO, expressats en dòlars,

han augmentat.

Amb la productivitat donada pel producte interior per lloc de treball,

es poden valorar els costos laborals unitaris. Per tenir millor en compte les

tendències de la competitivitat internacional, aquests costos es divideixen pel

tipus de canvi nominal. Les observacions varien segons els PECO. A Hongria,



República Txeca i Polònia, el cost laboral unitari era més elevat el 1995 que el

1989. A Eslovàquia i Eslovènia, el cost laboral unitari va ser relativament estable

durant el període. En canvi, als PECO menys avançats, com Bulgària i Romania,

el cost laboral unitari era menor el 1995 que el 1989. Aquesta disminució va ser

deguda, sobretot, a ajustaments radicals del tipus de canvi al llarg del període

estudiat.

Gràfic 4.3

EVOLUCIÓ DELS COSTOS LABORALS UNITARIS
1989 = 100
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Taula 4.17

EVOLUCIÓ DELS SALARIS ANUALS DELS PECO EN DÒLARS
1990 1991 1992 1993 1994 1995

República Txeca 2.197 1.544 1.972 2.394 2.874 3.694

Hongria 2.553 2.877 3.386 3.543 3.802 3.714

Polònia 1.301 1.992 2.551 2.582 2.772 3.478

Eslovàquia 2.147 1.534 1.927 2.096 2.357 2.904

Eslovènia 10.783 7.326 7.535 7.993 8.815 11.340

Bulgària 5.773 728 1.052 1.402 1.097 1.333

Romania 4.360 4.144 4.088 3.951 3.947 4.611

Fonts: Eurostat, estadístiques nacionals, OCDE, WIIW.



1.4.4. Intent de quantificació de l’evolució del tipus de canvi a partir 
de la regla de «Balassa»

La teoria de «Balassa» té un component dinàmic. Quan hi ha un fort

creixement, la convergència és cada vegada més ràpida.

Per tal de comprendre aquest fenomen, estimem, per al període 1967-

1992 i sobre la base d’una mostra de 159 països, l’equació proposada per Bus-

son i Villa (1996). A partir de les estimacions de creixement futur, s’obté llavors

una estimació de l’evolució a llarg termini del creixement del tipus de canvi

real. Per al conjunt dels països, el creixement a llarg termini d’aquest tipus de

canvi és relativament similar, de l’ordre de l’1,5% a l’1,8%.

Taula 4.18

ESTIMACIÓ DE L’EVOLUCIÓ A LLARG TERMINI DEL CREIXEMENT
DEL TIPUS DE CANVI REAL

Hongria República Polònia Estònia Eslovènia Eslovàquia Letònia Romania Bulgària
Txeca

1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,8 1,6 1,8 1,6

Font: Estimació CGP segons Busson i Villa (1996).

1.4.5. Una devaluació seria perjudicial per a l’economía dels PECO(22)

Als PECO no els convé massa devaluar. En efecte, quan hi ha un deute

exterior facturat en divises estrangeres, la qüestió no solament es planteja en

termes de competitivitat estrangera. Així, la depreciació real d’una moneda pot

millorar la balança per compte corrent gràcies a l’acceleració de l’exportació,

però hi ha el risc que el deute exterior es revaluï al mateix temps. L’efecte net

sobre els comptes exteriors és incert. Aquest argument és vàlid sobretot a paï-

sos com Hongria, Bulgària i la República Txeca.
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(22) Aquest argument prové essencialment de Bénassy-Quéré i Lahrèche-Revil (1998).



Taula 4.19

NIVELLS D’EXPORTACIONS I DEL SERVEI DEL DEUTE EXTERIOR
D’ALGUNS PECO

Compte Exportacions Deute exterior brut Servei del

corrent % en el PIB % del PIB deute exterior
1997 % del PIB

Bulgària 2,4 63,7 88 11,2

República Txeca –8,4 62,9 45,3 7

Hongria –4,2 44,6 62,2 11

Polònia –5,8 26,5 32,7 3,5

Romania –4,6 29,7 27,6 9,8

Eslovàquia –10,1 64 56,2 11,2

Eslovènia –1,2 61,4 31,7 6

Font: Caisse des Dépots et Consignations, segons Bénassy-Quéré i Lahrèche-Revil (1998).

Amb un servei del deute equivalent a l’11% del PIB, una depreciació del

10% en relació amb la moneda de referència implica un augment del servei del

deute de l’1,2% del PIB. D’altra banda, una depreciació monetària millora la

competitivitat exterior. Amb una taxa d’exportació del 60% del PIB i una elasti-

citat preu del 0,7 per a les exportacions i del 0,5 per a les importacions, una

depreciació del 10% augmenta la balança per compte corrent l’1,2% del PIB.(23)

L’efecte net de la depreciació és gairebé nul, la qual cosa equival a dir que, a la

balança de pagaments, un dèficit de la balança de capitals (servei del deute in-

clòs) suprimeix una millora de la balança comercial. En cas d’elasticitats preu

del comerç més petites, aquest efecte fins i tot podria arribar a ser negatiu.

1.5. Inestabilitat financera dels països en vies de transició
econòmica(24)

1.5.1. Es necessitarà un control especial de l’afluència de capitals a l’Est
per evitar crisis macroeconòmiques

Quan l’adhesió tingui lloc, la massa d’ajudes públiques serà molt impor-

tant, gairebé 0,25 punts del PIB dels Quinze,és a dir,una mica més del 4% del PIB

per als cinc primers països.Com ho mostren els apartats anteriors, el flux d’inver-

252 ■ UN CREIXEMENT MÉS SOSTINGUT AL PREU D’UN EQUILIBRI PRESSUPOSTARI DELICAT

(23) Per a una elasticitat de x%, els volums augmenten en 0,1 x x% quan els preus augmenten en un 10%.
(24) Aquest apartat prové essencialment de documents de la Comissió Europea per a les Nacions Unides (CEE/ONU),
de l’OCDE, del WIIW, del quadre d’instruments del CERI i del BERD, de notes de l’agència financera a Viena i de la
Direcció de relacions econòmiques exteriors.



sions directes estrangeres també augmentarà. Això reforçarà el creixement, però

també el risc d’una relliscada macroeconòmica. En aquests països, el punt més

sensible és una tendència a l’alça dels dèficits per compte corrent, el nivell dels

quals ja és important, superior al dels països del Sud-est asiàtic. Això posa de

manifest la necessitat d’estudiar específicament els mecanismes de control dels

països candidats i, amb posterioritat, dels nous membres de la Unió Europea.

A la majoria dels països en transició s’acostuma a donar un dèficit per

compte corrent, el qual augmenta sota l’efecte de les importacions necessàries

per a la indispensable adaptació estructural de l’economia, sense que les inver-

sions hagin pogut contribuir ja a un desenvolupament significatiu de les expor-

tacions. Per aquest motiu, es pot pensar que l’origen d’un dèficit substancial

per compte corrent és en part la condició excedentària de la balança de capi-

tals: de fet, les inversions de cartera contribueixen a donar liquiditat a l’econo-

mia i les inversions directes són una font d’importacions de béns d’equipa-

ment, de primeres matèries i de productes intermedis i contribueixen a gene-

rar rendes a l’economia.

Taula 4.20

INVERSIÓ DIRECTA ESTRANGERA I BALANÇA 
PER COMPTE CORRENT ALS PAÏSOS EN TRANSICIÓ
En percentatge del PIB

Inversió directa estrangera Balança comercial Balança per compte corrent

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997

Europa 2,8 2,2 2,4 –6,3 –9,5 –9,8 –0,3 –3,8 –3,9
de l’Est

Bulgària 0,7 1,4 4,3 –2,3 –1,9 4,0 –0,2 0,2 4,3

Rep. Txeca 5,0 2,5 2,4 –7,2 –10,3 –8,4 –2,7 –7,6 –6,0

Hongria 9,9 4,4 3,7 –5,8 –5,4 –4,5 –5,6 –3,7 –2,2

Polònia 1,0 2,0 2,2 –5,2 –9,4 –11,8 4,6 1,0 –3,2

Romania 1,2 0,7 2,7 –6,6 –9,4 –7,7 –5,0 –7,2 –6,1

Eslovàquia 0,9 1,1 0,4 –1,1 –12,1 –7,6 3,7 –11,1 –7,7

Eslovènia 0,9 0,9 1,6 –6,3 –5,9 –5,5 –0,1 0,2 0,6

Països bàltics 3,7 3,7 5,0 –15,4 –18,6 –22,5 –5,8 –8,3 –8,5

Estònia 5,6 2,5 4,5 –19,5 –25,9 –32,8 –5,1 –9,7 –9,2

Letònia 5,5 7,5 7,3 –11,5 –17,4 –19,1 –0,4 –5,6 –7,9

Lituània 1,2 1,9 3,8 –15,8 –15,3 –19,4 –10,3 –9,2 –8,7

Rússia 0,5 0,5 0,9 9,1 9,0 6,4 3,0 3,3 1,4

Fonts: CEE/ONU.
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Els països de l’Est en transició econòmica estan menys exposats als flu-

xos de capitals, de mitjana, que els països asiàtics i, per tant, estan menys expo-

sats a girs brutals de la conjuntura. Es considera que les inversions directes

estrangeres, les obligacions a llarg termini en moneda estrangera i els préstecs a

mitjà i a llarg termini són fonts financeres estables. En canvi, es considera que

les carteres d’inversions i els diferents capitals a curt termini són arriscats, per-

què són fàcilment retirables del mercat financer i són més volàtils. Els capitals a

Ucraïna i a Rússia són del segon tipus. En canvi, als PECO la major part dels flu-

xos de capital són del primer tipus. No obstant això, no és clar que els mercats

integrin aquesta dada estructural relativament favorable, probablement ineluc-

table, i estiguin disposats a donar temps a aquests països. Per aquest motiu, els

governs dels països de la regió s’han d’esforçar per donar signes tangibles de la

seva voluntat d’establir polítiques econòmicament duradores i equilibrades,

sota pena de patir crisis macroeconòmiques. Així, pel que fa als distints indica-

dors econòmics, la situació d’aquests diferents països en transició és divergent.

Sembla que els PECO estan en una situació més favorable que Rússia. La con-

fiança que els inversors estrangers hi dipositen, mitjançant inversions directes,

és proporcional. El mateix es pot dir de les qualificacions dels emprèstits eme-

sos per les institucions financeres.

Per dur a terme un bon control dels PECO també fa falta tenir una nova

visió dels mercats financers internacionals. Una millor responsabilització de les

institucions financeres internacionals en matèria de crèdits, un exercici més

ferm de la condicionalitat en l’atribució de les ajudes públiques i una major

transparència en el funcionament dels mercats i en la circulació de la informa-

ció serien factors positius. El problema no és la inestabilitat dels mercats finan-

cers, sinó els mètodes de valoració utilitzats pels inversors. El valor dels actius

només reflecteix de forma imperfecta els fonaments econòmics subjacents.

Perquè els reflecteixi millor, és necessari millorar la transparència tant de les

polítiques econòmiques com dels mercats financers. L’esfera pública hi pot

contribuir i la integració a la Unió Europea pot reforçar aquest moviment. Evi-

dentment, aquestes especificitats plantegen el problema de l’establiment d’una

política adequada, la qual ha de limitar el dèficit dels comptes corrents i ha de

crear i mantenir l’entorn més positiu per a un creixement econòmic viable.
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Taula 4.21

QUALIFICACIÓ DELS EMPRÈSTITS EN DIVISES A LLARG TERMINI
EMESOS PER LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES DELS PAÏSOS
EN TRANSICIÓ

Standard & Poor’s Moody’s

Qualificació País Data Qualificació País Data

Inversions no especulatives

A Rep. Txeca novembre 1995 A2
Eslovènia maig 1996

A– A3 Eslovènia maig 1996

BBB+ Estònia desembre 1997 Baa1 Rep. Txeca setembre 1995
Estònia setembre 1997

BBB Letònia gener 1997 Baa2 Letònia desembre 1997

BBB– Croàcia gener 1997 Baa3 Croàcia gener 1997
Hongria desembrea 1996
Polònia juny 1995
Eslovàquia maig 1995

Lituània juny 1997
Hongria octubre 1996
Polònia abril 1996

Inversions especulatives

BB+ Ba1 Lituània desembre 1997a

BB Ba2 Moldàvia gener 1997
BB– Romania març 1996 Ba3 Romania març 1996

Rússia octubre 1996 Kazakhstan novembre 1996
Kazakhstan novembre 1996 Rússia març 1998b

B+ B1

B B2 Bulgària desembre 1997a

Ucraïna febrer 1997a

Turkmenistan

B– B3

(a): Indica un ascens. (b): indica un descens.
Font: Standard & Poor’s, Moody’s.

1.5.2. Hongria, Polònia i la República Txeca han gestionat de manera molt
diferent les seves dificultats macroeconòmiques

Tot i que no es pot obviar la importància dels xocs exteriors al sistema

financer nacional, la inestabilitat dels països en vies de transició econòmica és

deguda, sobretot, a crisis financeres internes.
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Tot i el temor a una expansió cap als països de l’Est, la crisi asiàtica ha

afectat pocs països en vies de transició. S’ha aconseguit vèncer l’impacte de la

crisi financera perquè s’ha conservat la confiança dels inversors. Ara bé, aques-

ta confiança s’ha mantingut essencialment als països que havien afavorit el crei-

xement econòmic mitjançant les reformes adequades, havien mostrat una

voluntat real de controlar el creixement del dèficit públic o havien afavorit l’en-

trada de capitals estrangers, a vegades a canvi de grans sacrificis. Així, tot i un

dèficit per compte corrent inquietant el 1997, la situació a Polònia ha millorat

al llarg del 1998. Els altres indicadors també han millorat. En particular, la pro-

ducció i les exportacions han augmentat, el pes del deute ha disminuït i les

reserves monetàries han millorat. Polònia ha recuperat el seu estatus de país

més atractiu per als capitals estrangers a llarg termini. Tot i que Hongria va

afrontar brutalment les repercussions de la crisi mexicana del 1995, amb la crisi

asiàtica no s’ha repetit la situació. En efecte, sembla que, després del pla d’esta-

bilització del 1995, els inversors van jutjar que l’economia hongaresa entrava

en un cercle virtuós de creixement que feia inoportuna la retirada dels capitals.

Aquest no ha estat el cas de Rússia i Ucraïna.

La crisi del tipus de canvi txec del maig de 1997 té molts punts en

comú amb la crisi asiàtica, sense estar-hi, però, vinculada. La feblesa de la direc-

ció de les empreses, la falta o el retard de la reestructuració d’aquestes empre-

ses, un accés fàcil al finançament i un entorn institucional gairebé lax van jugar

un paper essencial en l’emergència de la crisi. L’experiència de la crisi txeca

també ha posat de manifest un altre detall important en el procés de reformes

estructurals: la privatització, indispensable en el procés de reestructuració als

països en vies de transició, no és sinònima de reestructuració. Perquè emergei-

xi un nou comportament dels agents econòmics, cal assegurar la renovació i la

diversificació dels posseïdors de riqueses. El paper del sistema bancari en la

crisi txeca també mereix una atenció especial. Un sistema bancari feble, que no

ofereix una intermediació suficient i eficaç, és un factor de crisi, que una entra-

da massiva de capitals pot amplificar. Una regulació efectiva dels mercats (i, en

especial, dels mercats financers) és una altra condició indispensable per assolir

una estabilitat financera i macroeconòmica.
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1.5.3 L’estabilitat depèn de factors microeconòmics i macroeconòmics

L’estabilitat financera depèn principalment d’un cert nombre de factors

interns macroeconòmics i microeconòmics. Es poden esmentar: l’establiment

d’un policy-mix adequat, el règim de tipus de canvi i el compromís de les auto-

ritats monetàries d’ajustar-s’hi, el grau d’obertura de l’economia als fluxos de

capitals, el nivell de monetització de l’economia, l’estabilitat del sistema bancari

i, en especial, de la qualitat dels havers bancaris en cartera, el grau de control i

de regulació dels bancs i la capacitat de fer-los respectar les regles, la trans-

parència del mercat financer domèstic i la seva regulació. Cada factor pot jugar

un paper essencial en l’emergència o en la capacitat de superar una crisi finan-

cera. Les múltiples febleses econòmiques en els sistemes, en la regulació o en

les institucions poden conduir, a més a més, a una reacció en cadena i a una

amplificació de la crisi.

En un nivell macroeconòmic, la vulnerabilitat financera depèn, d’una

banda, de l’exposició als canvis externs i, de l’altra, de la importància i de les

dimensions dels mercats financers nacionals vinculats a les dimensions de l’e-

conomia. Com més grans siguin els mercats financers, més elevat és el poten-

cial del seu impacte sobre els resultats econòmics, i a l’inrevés. Un altre deter-

minant essencial de la vulnerabilitat financera, en especial davant els atacs

especulatius, és el nivell de reserves en monedes estrangeres de les autoritats

monetàries, el qual depèn, però, del règim del tipus de canvi. A Àsia, abans de la

crisi, el deute bancari en mans estrangeres havia crescut en proporcions inquie-

tants. Comparativament, els PECO presenten característiques més favorables. A

l’Europa de l’Est, el deute exterior a curt termini es valorava el 1997 en un 43%

del total del deute bancari (enfront del 60% d’Àsia).(25)
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(25) No obstant això, per bé que aquests indicadors són útils per estudiar la crisi asiàtica a posteriori, no són suficients
per preveure les crisis. Per aquest motiu, per als països de l’Europa de l’Est s’utilitza un conjunt d’índexs. El primer que
es vigila són els dèficits per compte corrent. Des del 1996, aquests dèficits tenen tendència a augmentar en aquests paï-
sos. La situació varia molt entre Polònia, la República Txeca, Ucraïna o Rússia. En qualsevol cas, els dèficits dels països
del sud-est asiàtic han crescut molt menys. El segon indicador que es té en compte és el pes del deute. Es mesura a par-
tir de la relació entre el deute brut o net i el total d’exportacions o a partir de la relació del deute brut amb el PIB. En
general, es considera que els països de l’Europa de l’Est estan entre els països menys endeutats, i, tot i que la proporció
del deute bancari a curt termini s’apropa al 42% en països com la República Txeca o Rússia, continua essent inferior a
la dels països asiàtics. Pel que fa a l’indicador de liquiditat monetària utilitzat amb més freqüència, es tracta de la relació
entre les reserves monetàries oficials i el total d’importacions efectuades. Amb aquest indicador, s’ha pogut constatar
que, contràriament a la República Txeca, Ucraïna o Rússia tenen una posició tangent. Però en tots els casos la situació
dels països de l’Est és molt més favorable que la dels països asiàtics.



En el cas de la crisi asiàtica, sembla que han estat els indicadors macro-

econòmics els que han jugat un paper essencial en l’esclat de la crisi, en incidir

sobre la percepció que tenien els inversors de l’estabilitat dels mercats. Però

aquesta crisi no va ser el resultat d’una mala gestió macroeconòmica (com una

mala política fiscal o monetària), sinó més aviat el fruit de deficiències micro-

econòmiques i institucionals, les quals van conduir a la desestabilització i a l’ero-

sió de la confiança dels inversors en un moment en què el Sud-est asiàtic vivia

un període de menor creixement econòmic. Un dels efectes principals va ser el

mal funcionament de la intermediació entre les capacitats i les necessitats de

finançament. Així, mentre el Sud-est d’Àsia i el seus mercats estaven totalment

oberts al món exterior, els mercats financers interns es caracteritzaven per falta

de transparència, informació asimètrica i manca de canalització interna dels

fons, factors als quals caldria afegir una regulació deficient i un control lax. El

problema va ser que, quan els inversors van començar a tenir pànic, els indica-

dors macroeconòmics es van posar en números vermells. Així, la seva degrada-

ció va amplificar la crisi.

Finalment, les crisis del 1998 dels mercats emergents també han posat

de manifest l’important paper del sistema bancari en l’estabilitat financera d’un

país. Tot i que hi hagi importants diferències entre el sistema bancari asiàtic i el

dels països de l’Est, els problemes són els mateixos: intermediació imperfecta i

mala assignació dels recursos financers. L’exemple de la crisi asiàtica del 1998

mostra fins a quin punt és necessari per a l’estabilitat macroeconòmica que els

bancs exerceixin totalment, de la forma més eficaç però també més prudent,

les múltiples funcions que els han estat atorgades. Ara bé, l’estat del sistema

bancari ha estat una font de problemes des del començament de les transfor-

macions econòmiques a l’Est. La mala legislació heretada del passat s’agreuja

per la falta d’experiència del sistema financer capitalista i pels errors en els mit-

jans de regulació i de control, de manera que, ràpidament, i tot i les diverses

temptatives de reforma, els bancs van concedir préstecs no sempre justificats,

però sobretot poc rendibles, i van dificultar la transició bancària. La resposta a

les polítiques d’austeritat era molt sovint el desgavell bancari.

Tot i aquests considerables problemes, però, alguns PECO en transició

han reforçat el seu sistema bancari i han aconseguit progressos reals. Així, Polò-

nia ha reduït de manera dràstica els préstecs poc rendibles. Hongria, per la seva
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banda, ha millorat considerablement el seu sistema bancari. En efecte, mentre

que el 1994 es considerava problemàtics el 27,2% dels préstecs i dolents el

8,9%, el 1996 aquests percentatges havien caigut, respectivament, a l’11% i al

2,9%. El problema dels préstecs defectuosos no solament afebleix el sistema

bancari, també dificulta les inversions de les empreses i obliga a augmentar els

tipus d’interès per compensar les pèrdues vinculades a les males inversions

bancàries. Així, al final de la cadena de reformes bancàries està en joc el creixe-

ment econòmic d’aquests països i la seva viabilitat. Aquests factors interns no

són els únics que poden explicar les crisis financeres passades o futures, i els

països de l’Est, que avancen actualment cap a una economia de mercat, encara

hauran d’afrontar nombroses fonts d’inestabilitat.

2. L’ampliació de la Unió Europea a l’Est necessita
un hàbil pilotatge pressupostari

2.1. El conjunt de les propostes financeres de la Comissió Europea
presenta una gran coherència interna

2.1.1. Grans apartats del marc financer 2000-2006

Després de l’Agenda 2000, la Comissió va comunicar, el 16 de març de

1998, una proposta de perspectives financeres,(26) les quals determinen l’evolu-

ció general del pressupost comunitari per a una Unió en la seva configuració

actual de quinze Estats membres i inclouen les mesures de preadhesió a favor

dels països candidats i les mesures que tindran efecte en el moment de la seva

adhesió.

La principal novetat del proper marc financer en negociació serà el

tractament per separat de les intervencions destinades als Estats membres

actuals i de les despeses vinculades al procés d’ampliació, ja sigui de l’ajuda de

preadhesió o de les despeses relatives a l’adhesió de nous Estats membres. Les

perspectives deixen així disponibles els recursos que permetran finançar, quan

arribi el moment, les adhesions en les condicions anunciades a la comunicació

Agenda 2000.
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(26) Aquestes perspectives financeres aporten precisions al document de referència. Ens referim, llevat d’esments con-
crets, a l’última sèrie de propostes.



No obstant això, la Comissió tracta de forma diferent l’ajuda de pread-

hesió i les despeses vinculades a l’adhesió. En efecte, el total de les ajudes pre-

adhesió serà decidit al mateix temps que la resta de les perspectives i fins i tot

dins els límits dels recursos de la Comunitat actual. Les despeses derivades de

l’adhesió, en canvi, no s’integraran en el moment de la decisió relativa a les

perspectives financeres. De fet, en aquest moment, només es decidiran els

totals disponibles per a l’adhesió. Aquestes despeses només s’incorporaran al

marc financer, mitjançant una adaptació de les perspectives financeres, en el

moment de l’adhesió. El seu finançament ja està previst: es realitzarà a partir

dels recursos que deixarà disponibles la Comunitat dels Quinze i dels recursos

complementaris que s’obtinguin arran de l’increment del PNB comunitari que

comportarà l’adhesió. Aquesta doble programació de les despeses ha de perme-

tre evitar qualsevol tipus de reciclatge, en benefici dels Quinze, de les despeses

inicialment previstes per a l’ampliació.

Com a l’Agenda 2000, la Comissió presenta les noves perspectives per

a un període de set anys: del 2000 al 2006. La Comissió opta per una perspecti-

va a mitjà termini (set anys) perquè estima que el període cobert ha de ser

prou llarg per tenir en compte els efectes de la reorientació de certes políti-

ques comunitàries, de l’impacte d’una primera ampliació i del desenvolupa-

ment de les ajudes de preadhesió.

Aquestes propostes del març de 1998 estan basades en les mateixes

hipòtesis que l’Agenda 2000, és a dir, l’adhesió de cinc països de l’Europa cen-

tral i oriental i de Xipre en el marc d’un procés d’ampliació progressiu. En par-

ticular, la Comissió proposa un augment progressiu de les despeses («Phasing-

in»). En qualitat d’hipòtesi tècnica de treball, i sense perjudici de les decisions

que es prendran efectivament, en aquesta Comunicació se suposa que aquesta

adhesió tindrà lloc el 2002.(27) La Comissió no toca el tema d’un retard en l’ad-

hesió d’un o de diversos candidats. El canvi, els números corresponen a una

adhesió dels sis candidats el 2002, i la lògica proposada per la Comissió consis-

teix a imputar els costos en les perspectives financeres només en el moment

de les adhesions.
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(27) La Comissió manté les mateixes hipòtesis econòmiques a mitjà termini que les anunciades en la comunicació
Agenda 2000, és a dir, una taxa de creixement econòmic del PIB del 2,5% per any i un deflactor del PNB del 2% per
any. Pel que fa als països candidats, la Comissió ha aplicat, després del 1999, una taxa de creixement econòmic a mitjà
termini del 4% per any.



2.1.2. Cost pressupostari de l’adhesió

La taula 4.22 recull les despeses previstes en les propostes de la Comis-

sió de març de 1998. Aquestes dades són compatibles amb l’Agenda 2000

quant a l’adhesió, i el CGP hi afegeix les de preadhesió.

Taula 4.22

DESPESES VINCULADES A LA PREADHESIÓ I A L’ADHESIÓ
Milions d’euros - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Crèdits de compromís

Rúbrica 1: Instrument
de preadhesió agrícola 520 520 520 520 520 520 520 3.640

Rúbrica 2: Instrument
estructural de preadhesió 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 7.280

Rúbrica 4: PHARE 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 10.920

Total per a la
preadhesió 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 21.840

Rúbrica 1: Agricultura 1.600 2.030 2.450 2.930 3.400 12.410

Rúbrica 2: Accions
estructurals 3.750 5.830 7.920 10.000 12.080 39.580

Rúbrica 3: Polítiques
internes 730 760 790 820 850 3.950

Rúbrica 5: Administració 370 410 450 450 450 2.130

Total per a l’adhesió 6.450 9.030 11.610 14.200 16.780 58.070

Total per a l’adhesió
i la preadhesió 3.120 3.120 9.570 12.150 14.730 17.320 19.900 79.910

Total expressat
en punts del PIB
dels Quinze 0,04 0,04 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25

Font: Comissió Europea; càlculs CGP.

Es destinaran gairebé 80 miliards d’euros a l’adhesió i preadhesió

durant el període 2000-2006. 21,7 miliards d’euros per a la preadhesió i 58,1 en

cas d’adhesió, xifres que correspondran a 0,25 punts del PNB dels Quinze el

2006.

La suma total corresponent a les accions compromeses en concepte

d’ajuda de preadhesió pujarà a gairebé 3 miliards d’euros per any durant el

període 2000-2006. Després de les primeres adhesions, aquesta ajuda conti-

nuarà essent del mateix import global per als països amb els quals l’adhesió es

realitzi més tard, és a dir, que augmentarà per a cada país.
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Agricultura: rúbrica 1

La Comissió estima que, a llarg termini, els països candidats podran inte-

grar sense gaires dificultats els mercats i les polítiques de preus de la PAC. No

obstant això, la Comissió proposa que, per esmorteir el xoc de l’ampliació dels

preus i de l’obertura de mercats, es prevegin períodes de transició variables

segons els països, la durada dels quals no es precisa. Per a la Comissió, no cal

preveure el desemborsament de les ajudes directes durant aquest període

2000-2006.

En termes constants, l’import total previst per la Comissió passa d’1,6

miliards d’euros el 2002 a 3,4 miliards d’euros el 2006. Aquest import es divi-

deix en despeses per a:(28)

• Mesures de mercat, les quals representarien, excloses les ajudes direc-

tes, un import d’1,1 a 1,4 miliards d’euros per any a preus corrents.

• Mesures d’acompanyament reforçades, incloses les ajudes específi-

ques a la modernització anàlogues a les finançades per l’instrument de pre-

adhesió, per un import a preus corrents evolucionant de 0,6 a 2,5 miliards d’eu-

ros per any.

Polítiques de cohesió: rúbrica 2

Els nous Estats membres es beneficiaran d’una dotació global de gaire-

bé 40 miliards d’euros que evolucionarà progressivament de 3.750 milions

d’euros el 2002 a 12.080 milions d’euros el 2006.

Políticas internes: rúbrica 3

Un bon nombre de programes de la rúbrica 3 es poden veure afectats

significativament per l’adhesió.(29) Conseqüentment, es preveu una dotació mit-

jana de l’ordre de 800 milions d’euros per any, és a dir, un augment de l’ordre

del 10% amb relació a la Comunitat amb quinze Estats membres.
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(28) La Comissió estima els imports de les despeses agrícoles en euros corrents. Després, aquestes despeses són trans-
ferides a preus del 1999 per poder-les comparar.
(29) Aquest serà el cas, en particular, de les polítiques per a les quals la població o l’idioma (educació/formació, cultu-
ra, informació...) són criteris de referència pertinents o de tots els programes relatius al bon funcionament del mercat
interior (estadístiques, normalització, cooperació administrativa i controls). El desenvolupament de les xarxes transeu-
ropees també haurà d’adquirir una nova dimensió en l’òptica d’una Unió ampliada, tant en els nous Estats membres
com en la Comunitat actual.



Adminstració: rúbrica 5

L’adhesió implicarà un cost suplementari important per a les institu-

cions, que variarà en funció de les modalitats que es decideixin en el moment

de les negociacions d’adhesió.(30) Per analogia amb l’ampliació anterior, la

Comissió preveu un cost total mitjà de l’ordre dels 400 milions d’euros, que

evoluciona dels 370 milions d’euros de l’inici del període als 450 del final.

Stankovsky, Plasser i Ulram (1998) ofereixen la descomposició del cost

de l’ampliació als cinc i, després, als deu PECO. Els resultats es recullen a la

taula 4.23:

Taula 4.23

DESGLOSSAMENT DEL COST DE L’AMPLIACIÓ PER PAÏSOS 
EN FUNCIÓ DE SI L’AMPLIACIÓ ES LIMITA A CINC 
O A DEU PAÏSOS D’EUROPA CENTRAL I ORIENTAL

Cinc països entrants Deu països entrants

Polònia 54,1 39,9

República Txeca 18,6 13,7

Hongria 17,5 12,9

Eslovènia 7,7 5,6

Estònia 2,2 1,6

5 PECO 100,0 73,8

Eslovàquia 5,2

Romania 10,5

Bulgària 4,8

Letònia 2,0

Lituània 3,6

10 PECO 100,0

Font: Stankovsky, Plasser i Ulram (1998).
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(30) En efecte, les institucions hauran d’estar preparades per treballar en noves llengües, per respondre a una extensió
de les seves tasques i per acollir nacionales dels nous Estats membres.



2.1.3. L’adhesió es pot finançar en el marc definit per l’‘Agenda 2000’, 
és a dir, sense modificar el sostre de recursos propis, expressat
en percentatge del PIB de la Unió, de l’1,27%

El finançament de l’adhesió s’articula amb les perspectives financeres

dels Quinze pel biaix dels imports que queden disponibles i que cobreixen any

rere any les necessitats. En funció dels escenaris d’evolució del PNB, el finança-

ment de l’ampliació es pot realitzar sense modificar el sostre de recursos pro-

pis, expressat en percentatge del PIB de la Unió.

El límit màxim dels crèdits per a pagaments hauria de passar, a preus

constants del 1999, de 98,7 miliards d’euros el 2000 a 104,6 miliards d’euros el

2006. Aquest sostre representaria, partint de les previsions econòmiques de la

Comissió, un percentatge decreixent del PNB comunitari, de l’1,24% el 2000 a

l’1,13% el 2006. Així, aquest sostre dels crèdits per a pagaments deixaria que

subsistís un marge sota el sostre dels recursos propis que augmentaria de

manera progressiva fins a assolir el 0,14% del PNB el 2006. Pel que fa a la desti-

nació d’aquest marge, convé distingir el marge per a imprevistos del marge des-

tinat a cobrir el cost de l’adhesió. La Comissió proposa un marge per a impre-

vistos del 0,03% del PNB de la Comunitat. És per damunt d’aquest marge del

0,03% que caldria imputar-se l’eventual incidència d’un creixement econòmic

menor al previst al sostre dels recursos propis. La Comissió proposa que l’altra

part del marge sota el sostre dels recursos propis, que augmentaria de manera

progressiva del 0,02% del PNB el 2000 al 0,11% el 2006, estigui disponible per

a l’adhesió i sigui tractat així a les perspectives financeres de la Comunitat dels

Quinze.

Els crèdits per a pagaments corresponents a les despeses agrícoles

haurien de ser totalment finançats pel marge que queda disponible sota la

directriu agrària. Els corresponents a altres rúbriques seran coberts alhora

pels excedents i pels recursos propis suplementaris resultants de l’augment

del PNB de la Unió induït per l’adhesió. Els crèdits per a pagaments desti-

nats a cobrir el cost de l’adhesió augmentaran de manera progressiva a

mesura que siguin objecte de pagament els nous compromisos. Com ho mos-

tra la taula 4.24, aquestes fonts de finançament disponibles superaran les

necessitats de crèdits per a pagaments.
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Taula 4.24

FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ I DE LA PREADHESIÓ
Crèdits per a pagaments

Crèdits de pagament 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Recursos propis en %
del PNB (1) 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Fonts de finançament
per a l’ampliació (2) 0,00 0,00 0,02 0,04 0,06 0,09 0,11

Augment dels recursos
propis (+4% arran de
l’adhesió) (3) 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Marge DA (4) 0,00 0,00 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04

Finançament total
mobilitzable 
(5) = (2) + (3) + (4) 0,00 0,00 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19

Crèdits de pagament adhesió (6) 0,00 0,00 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15

Recursos per a l’adhesió
no utilitzats (7) = (6) – (5) 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04

Marge total disponible en
una Unió ampliada
(8) = (7) – 0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07

Resta del marge DA 0,06 0,04 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06

Nota: Les dades proposades poden diferir de les presentades als documents de la Comissió, ja que els imports es calculen
en funció del PNB dels Quinze.
Font: Comissió Europea; càlculs CGP.

2.2. Acceptabilitat i durabilitat pressupostària del tracte 
de l’ampliació

2.2.1. Política agrícola comuna: una estimació pertinent al preu 
d’un compromís difícilment mantenible

La Comissió preveu, en concepte de la rúbrica 1, 3,9 miliards d’euros a

preus corrents el 2006 per als nous adherents (1,4 miliards d’euros per a les

mesures de mercat i 2,5 miliards d’euros per al desenvolupament rural).

A primera vista, aquestes proporcions representarien atorgar el 7,5% de

les despeses de la PAC als cinc nous adherents, després de quatre anys de tran-

sició, tot i que aquests Estats representaran gairebé la meitat de la població acti-

va agrícola de la Unió ampliada. Quan s’avança en l’anàlisi, s’observa que l’ajuda
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mitjana per agricultor que aquests països rebrien, en sortir de la transició, seria

12 vegades inferior a la dels Quinze (92,5 euros enfront de 7,5 euros).

Alguns experts veuen aquí un element de feblesa en la proposta de la

Comissió Europea. L’anàlisi més detallada que farem tot seguit mostra que hi ha

una veritable dificultat vinculada a l’extensió de la política agrícola comuna,

però que els termes són una mica diferents.

La política agrícola comuna és un instrument d’intervenció pública de

suport a la producció agrícola. En aquest sentit, doncs, els paràmetres de

referència utilitzats per al càlcul de les diferents primes són produccions histò-

riques. Les despeses de gestió del mercat estan vinculades a les produccions

instantànies i a les condicions del mercat internacional.

Les despeses no estan vinculades a un nombre d’agricultors. L’agri-

cultura dels PECO és menys productiva que la dels països de la Unió. Els rendi-

ments mitjans en cereals són, a tots els PECO, inferiors als de la Unió Europea.

Per exemple, el rendiment mitjà del blat tou se situa actualment una mica per

sota dels 60 quintars per hectàrea a la Unió Europea i per sota dels 40 quintars

per hectàrea als PECO.

Així i tot, l’agricultura dels PECO utilitza de mitjana més mà d’obra que

la de la Unió Europea. De mitjana, el nombre d’actius agrícoles per hectàrea és

dues vegades més important als PECO que a la Unió Europea.(31)

Una sèrie d’estudis permet tenir una idea més precisa del cost de l’ex-

tensió de la PAC, reformada o no, amb o sense ajudes compensatòries. Els resul-

tats són força discordants.

Si només es tenen en compte els més pertinents, els resultats es tornen

relativament coherents. Hartmann (1998) fa una síntesi parcial d’aquests resul-

tats, que nosaltres completem amb els estudis més recents.

Només en concepte de l’extensió de la PAC, el cost de l’ampliació a

Eslovènia i als països del grup de Visegrad (Polònia, la República Txeca, Eslovà-

quia i Hongria) que ofereixen els diferents estudis és molt variable. Els imports

van de 2,4 a 37,6 miliards d’euros.
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(31) Per a més informació, es pot llegir l’apartat dedicat específicament a la Política Agrícola Comuna.



Taula 4.25

COST DE L’EXTENSIÓ DE LA PAC SEGONS DIFERENTS ESTUDIS
Sense tenir en compte la reforma proposada el 1997 per la Comissió

Cost de la PAC
Estudis Comentaris Països en miliards

d’euros

Tyers/Anderson (1993)(*) Model dinàmic multi-
productes, preu dels Visegrad 37,6
productes agrícoles de 1990

Baldwin (1992) Aplicació als PECO de la
dotació PAC per capita Visegrad 10,9
de Grècia

Baldwin (1994) Aplicació als PECO de la Visegrad 14,6
dotació PAC per capita PECO 7 27,8
de Grècia d’un altre any

Bàltics 3 3,6

PECO 10 31,4

Brenton/Gros (1993)(*) Model d’intercanvi de
productes agrícoles amb preus

Visegrad 4-31
fixos establerts a partir
dels preus de 1990

CEPR (1992) Anàlisi per regressió
Visegrad 2,4

extrapolant la situació de
la Comunitat Europea el 1989 PECO 7 3,7

LEI (1995) Aplicació de la PAC a
agricultures en forta expansió

Visegrad 5,9-7,9segons diversos escenaris de
millores de productivitat

MAFF (1995)(*) Diferents escenaris de Visegrad 4,9-14,6
reforma de la PAC PECO 7 7,5-22,5

Mahé y otros (1994)(*) Diferents escenaris de
reforma de la PAC PECO 7 6,5-16,2

Tangermann i Simulació a partir de l’ESIM Visegrad 13,3
Josling (1994) PECO 7 19,3

Visegrad: Polònia, República Txeca, Eslovàquia i Hongria.
PECO 7: Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Eslovènia, Romania, Bulgària.
Bàltics 3: Estònia, Lituània, Letònia.
PECO 10: Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Eslovènia, Romania, Bulgària, Estònia, Lituània, Letònia.
(*) Es té en compte la reforma de McSharry de 1992.
Font: Segons Hartmann (1998).

Aquests estudis són de naturalesa molt diferent. Tres tipus d’estudis són

poc útils per a la nostra avaluació i, per tant, han de ser descartats:

• Molts estudis són extrapolacions del cost a partir d’indicadors molt

poc adequats, com l’import d’ajuda rebut per capita: Baldwin (1992), Baldwin

(1994) i CEPR (1992);
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• D’altres, més precisos, prenen 1990 com a any de referència quan

aquest any els preus estaven particularment baixos, la qual cosa du a induir un

augment molt important de la PAC: Tyers i Anderson (1993) i Brenton i Gros

(1993);

• Finalment, un últim grup no té en compte la reforma del 1992: LEI

(1995) i Tangermann i Josling (1994).

La resta d’estudis, MAFF (1995) i Mahé i altres (1994), integren la

reforma del 1992 i estimen un cost màxim de 16,2 a 22,5 miliards d’euros

en cas d’adhesió dels set països no bàltics(32) i de 14,6 miliards d’euros per a

la primera onada d’adhesió.(33) Aquests estudis també ofereixen el cost de

l’extensió parcial de la PAC: 4,9 miliards d’euros per al grup de Visegrad i de

6,5 a 9,1 miliards per als set països no bàltics.(34)

En cas d’extensió de la PAC no reformada, a European Economy (1996),

la Comissió considerava un cost de 12,2 miliards d’euros. A l’Agenda 2000, la

Comissió va limitar aquest cost a 11 miliards d’euros (dels quals 7 miliards d’eu-

ros per a ajudes directes, 2,5 miliards d’euros per a ajudes de mercat i 1,5

miliards d’euros per a mesures d’acompanyament).

Cap d’aquests estudis té en compte la reforma de la PAC proposada a

l’Agenda 2000. Dos estudis molt complets ho fan: Banse i altres (1998) i Froh-

berg i altres (1998). Banse i altres (1998) exploren quatre escenaris: la no-adhe-

sió, l’aplicació de la PAC no reformada a l’Est, l’aplicació de la PAC reformada

sense compensació (hipòtesis de l’Agenda 2000) i l’aplicació de la PAC refor-

mada amb compensació.(35) Aquests autors calculen el cost pressupostari de
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(32) Aquests països tenen poc pes en aquest cas.
(33) L’augment de cost vinculat a Eslovènia és marginal.
(34) Els resultats d’aquests dos estudis són relativament coherents entre ells. Pel que fa als escenaris menys costosos
(6,5 i 7,5 miliards d’ecus), Mahé i altres (1994), que proposen un import més petit, preveuen una extensió de la PAC
sense cap tipus d’ajuda compensatòria, mentre que el primer estudi només preveu una supressió parcial de les ajudes
compensatòries.
(35) Els autors utilitzen l’ESIM, un model d’equilibri parcial dels mercats agrícoles. Aquest model divideix el món en 14
components, entre els quals hi ha la Unió Europea i l’Europea de l’Est, i els mercats agrícoles en 27 productes. Els parà-
metres macroeconòmics provenen d’un petit model d’equilibri general calculable que existeix en paral·lel. Aquest
model va ser proposat inicialment pel Departament d’Agricultura nord-americà en cooperació amb els professors Tan-
germann i Josling. Actualment, es desenvolupa a l’Institut d’Economia Agrícola de la Universitat alemanya de Göttingen.



l’extensió de la PAC, any rere any, per a una ampliació el 2000. Consideren que

aquesta mesura necessita tres anys per ser duta totalment a la pràctica.

Gràfic 4.4

COST PRESSUPOSTARI DE L’EXTENSIÓ DE LA PAC EN FUNCIÓ
DE DIVERSOS ESCENARIS (ADHESIÓ DELS CINC PRIMERS
CANDIDATS EL 2000)
En milions d’euros
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Font: Banse, Münch i Tangermann (1998).

Per a Banse i altres (1998), el cost de l’extensió de la PAC sense modifica-

ció als cinc candidats seria de poc més de 8 miliards d’euros. Per si mateixa, la

reforma no permetria eliminar el cost de l’extensió. El cost de l’extensió de 

la PAC reformada amb ajudes seria superior i arribaria als 9 miliards d’euros.Però

l’escenari de l’Agenda 2000 consisteix en no distribuir les ajudes compensatò-

ries. En aquest cas, el cost només seria de 2,5 a 3 miliards d’euros. Quan es

considera la integració d’un grup més ampli de països, de 7 països,(36) els costos

serien, respectivament, 10,5-11 i 3-4 miliards d’euros. A causa de l’absència de

Romania, important país agrícola, l’interès d’aquesta segona estimació és petit.

Tot i no estudiar escenaris de reformes basats en l’Agenda 2000, Chan-

tal Le Moël, en un estudi sol·licitat pel Comissariat Général du Plan, arriba a

(36) Els deu menys els dos bàltics restants i Romania.



resultats similars.(37) En efecte, per a la majoria dels escenaris econòmics i d’evo-

lució dels preus agrícoles, l’aplicació a l’Est d’una PAC transformada en la línia

del 1992 és una mica més costosa que la d’una PAC ampliada sense reforma (de

l’ordre d’1,5 miliards d’euros). En canvi, quan no es lliuren ajudes compensatò-

ries, el cost és molt menor (5-6 miliards d’euros). Frohberg i altres (1998)(38) ofe-

reixen les xifres següents:

Taula 4.26

COST DE LES MESURES DE MERCAT
En milions d’euros 1996

PAC segons l’Agenda 2000

Primera onada de PECO (llevat d’Eslovènia) 419

Segona onada (llevat de Romania) 205

Juntes 624

Font: Frohberg i altres (1998).

Aquests resultats són encara més optimistes: per a la primera sèrie de

candidats, l’aplicació estricta de l’Agenda 2000 només comportaria un cost de

419 milions d’euros.(39)

Dos estudis francesos, Grinsnir i Smadja (1997) i Pinel (1998), també

exploren aquest problema. Per a Grinsnir i Smadja (1997), el cost de la PAC

reformada totalment aplicada (ajudes directes incloses) és de 8,6 miliards d’eu-

ros (1999) per als 5 primers candidats i de 6,6 miliards d’euros per als cinc

següents. Si la PAC a l’Est només correspon a les mesures de mercat, aquestes

xifres es converteixen, respectivament, en 3 i en 2,5 miliards d’euros.
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(37) Vegeu Chantal Le Moël (1998). L’estudi es realitza a partir del model internacional dels mercats agrícoles MISS de
la INRA de Rennes.
(38) Aquest document utilitza el model CEASIM desenvolupat per l’IAMO (Centre del desenvolupament agrícola a l’Eu-
ropa central i oriental, a la universitat alemanya de Halle), que cobreix 8 països de l’Europa central i oriental. Falten
Romania i Eslovènia. És un model calibrat d’equilibri parcial de producció agrícola en 17 submercats i en 11 productes
alimentaris finals.
(39) La principal diferència entre els dos estudis alemanys és que el primer utilitza un model mundial poc detallat i el
segon, un model regional molt detallat. Així, doncs, els dos estudis presenten avantatges i inconvenients i no es pot arri-
bar a cap conclusió sense una anàlisi més a fons.



Taula 4.27 (miliards d’euros, 1996)

PAC sense ajudes directes PAC amb ajudes directes
(Agenda 2000)

Cinc primers PECO 3,0 8,6

Cinc següents 2,5 6,6

Junts 5,5 15,2

Font: Grinsnir i Smadja (1997).

Pinel (1998) estudia diferents escenaris de projecció tant en el context

de la PAC actual com en el de la reforma proposada a l’Agenda 2000. Les adhe-

sions dels PECO es divideixen en dues onades. La primera correspon als cinc

primers PECO seleccionats per la Comissió. La segona, als PECO que, en princi-

pi, s’integraran a la Unió amb posterioritat. Els ajuts directes no es lliuraran fins

al final del període transitori.(40) Els resultats de l’estudi mostren que la refor-

ma de la PAC proposada per la Comissió permet limitar les despeses pressu-

postàries al llarg del període de transició en relació amb un escenari d’statu

quo (PAC actual). El detall dels resultats s’ofereix a la taula 4.28.

Taula 4.28 (miliards d’euros, 1998)

PAC sense ajudes directes PAC amb ajudes directes

PAC no reformada Cinc primers 2,8 7
PECO

Junts 3,7 11

PAC segons Cinc primers 1,7 8
l’Agenda 2000 PECO

Junts 2,6 12

Font: Pinel (1998).

Aquests estalvis pressupostaris es realitzen gràcies a la reducció de les

despeses en restitucions a l’exportació i en procediments d’intervenció, supri-

mits en particular al sector de la carn de boví. La reforma facilita l’apropament

dels preus agrícoles entre els PECO i la Unió dels Quinze. La reducció del

suport als preus limita els excedents de producció i facilita la millora dels equi-

271L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■

(40) L’estudi realitzat per la Direcció de la Previsió es basa en projeccions per a l’any 2012 i avalua el finançament de
les polítiques de mercat (restitucions i intervencions) i de les ajudes directes acordades als nous Estats membres.
Aquest estudi aporta tres modificacions principals en relació amb el realitzat per la Direcció de la Previsió el 1994.



libris de mercat als PECO. En relació amb un escenari d’alineament dels preus

dels PECO amb els preus europeus actuals, la reforma de l’Agenda 2000 per-

met evitar una forta incitació a l’augment de l’oferta de productes agrícoles

dels PECO i una disminució del consum de productes alimentaris al si d’a-

quests països. Una vegada més, es constata que el cost és major amb la

reforma.(41)

Això confirma que:

• El cost de l’extensió de la PAC, tal com es defineix a l’Agenda 2000,

és de l’ordre de 3 miliards d’euros per als cinc primers adherents i de 5

miliards d’euros per als deu. El cost suplementari vinculat a l’aplicació com-

pleta de la PAC reformada seria considerable: de 10 miliards d’euros per any,

és a dir, 70 miliards d’euros al llarg de set anys coberts per les perspectives

financeres, per als deu candidats i de l’ordre de 5 miliards d’euros per any,

és a dir, 35 miliards d’euros per a tot el període, només per als cinc primers

candidats.

• La reforma de la PAC és indispensable per raons pressupostàries.

D’una banda, l’aplicació completa de la PAC reformada generaria un lleu-

ger increment del cost. De l’altra, però, l’efecte de l’aplicació parcial de la

PAC, que consisteix en proposar als PECO una mesura sense ajudes directes,

és major amb la reforma. En aquest cas, el cost pressupostari de l’extensió de

la PAC gairebé es redueix en dues terceres parts.

Cal recordar que, a part de les pressupostàries, hi ha altres raons que

justifiquen la no-imputació de les ajudes directes a l’Est:

• els PECO no es veuran afectats per un descens dels preus, que és la

raó principal per la qual existeixen ajudes directes per als Quinze;

• transferir a l’Est les mateixes primes que a l’Oest és incompatible amb

els tractats OMC;(42)

• l’impacte d’aquestes primes sobre el benestar col·lectiu és molt ne-

gatiu.
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(41) Aquest estudi mostra, en particular, que als sectors que es beneficien del suport de mercat, en especial el dels pro-
ductes lactis, aquesta disminució sembla insuficient, ja que els excedents continuen essent importants. En altres sectors
no afectats per l’Agenda 2000 es podrien generar desequilibris de mercat, per exemple al sector porcí.
(42) Vegeu l’apartat agrícola.



Independentment de la validesa d’aquests arguments, que permeten

afirmar que no s’hauria d’aplicar el mecanisme d’ajuda directe als PECO i, per

tant, que el cost pressupostari hauria d’estar limitat a 3 miliards d’euros, el que

és indiscutible és que una discriminació d’aquest tipus plantejarà un problema

polític important en el moment de l’adhesió.

D’altra banda, sembla que la Comissió preveu que, a partir d’un cert

moment, la PAC serà íntegrament aplicada a l’Est, inclosa la distribució d’a-

judes directes. La Comissió diu molt concretament que:(43) «Es tractarà, d’al-

tra banda, d’estar en condicions, quan arribi el moment, de posar fi al

règim transitori aplicat als nous Estats membres».(44)

Així mateix, la Comissió afirma: «Al sector agrícola, l’extensió de la PAC

en la seva forma actual als nous Estats membres generaria un important

cost suplementari anual (vegeu secció II.4). No obstant això, si els nous

Estats membres no es beneficien d’ajudes compensatòries (que representa-

rien al voltant de les dues terceres parts de la despesa suplementària), si

més no durant un període de temps posterior a l’adhesió, la directriu agrà-

ria hauria de ser suficient per finançar les despeses suplementàries induïdes

per l’ampliació...».(45)
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(43) Vegeu la pàgina 67 de «Comissió Europea» (1997).
(44) Així, la Comissió no té una posició gaire clara pel que fa a les negociacions d’adhesió a la PAC. Només esmenta
(pàgina 29): «Es pot esperar que la reestructuració redueixi la capacitat d’absorció de mà d’obra del sector agrícola, la
qual cosa requereix una diversificació de l’economia rural d’aquests països. Si els països de l’Europa central i oriental
apliquessin els instruments de la PAC, sobretot el manteniment dels preus i els pagaments directes al nivell actual, apa-
reixerien problemes específics. Injeccions excessives de liquiditat derivades del biaix de pagaments directes podrien
crear disparitats de rendes i distorsions socials a les zones rurals d’aquests països. A més a més, els excedents augmen-
tarien, en particular en el cas del sucre, la llet i la carn, la qual cosa accentuaria encara més els desequilibris de mercat
previstos per als anys posteriors al 2000.» Però s’exclouen a priori ajudes directes en un primer moment (pàgina 51):
«La feblesa de la seva agricultura i del seu sector agroalimentari i les previsibles diferències de preus fan que, per a la
majoria dels països candidats, es prevegi un període de transició, la durada del qual podria variar segons els països.
Aquest període de transició permetria esmorteir, en la mesura necessària, el xoc de l’alineament dels preus i evitaria
exposar la indústria de transformació dels països candidats a una competència massa brutal. En qualsevol cas, no hi
hauria motius per preveure ajudes directes a la renda, del tipus establert per la reforma de la PAC del 1992, durant
aquest període. En canvi, aquests països s’haurien de poder beneficiar d’ajudes al desenvolupament de la seva estructu-
ra agrícola i de transformació per preparar-los progressivament per a la plena integració al mercat agrícola comú».
(45) Vegeu la pàgina 143 de «Comissió Europea» (1997).



Per controlar les despeses fa falta que es respectin diversos principis:

• només cal ampliar els instruments de la PAC que no siguin ajudes

directes;

• en el moment de l’adhesió, els PECO s’han d’haver compromès a res-

pectar aquesta situació fins al 2006; i

• en la negociació, les previsions financeres de l’Agenda 2000 han de

ser acceptades com a sostres absoluts.

L’aplicació d’una PAC completa als deu països representaria un cost

suplementari de l’ordre dels 10 miliards d’euros per a les finances de la

Unió. Per aquest motiu, si a llarg termini es desitja aplicar els mateixos ins-

truments a l’Est i a l’Oest, seria desitjable que es comencés ja a pensar en

una futura reforma de la PAC per a després del «paquet Santer», ja que la

gestió d’aquest problema arribarà força ràpid, cap al 2004-2005.

2.2.2. Accions estructurals i ajuda als PECO: un nivell de despeses significatiu,
superior al del Pla Marshall, i un repartiment equilibrat entre els nous
membres i els antics

Les despeses totals vinculades a la preadhesió i a l’adhesió arribaran a

un nivell de 0,25 punts del PIB dels Quinze el 2006. Atès el sostre de recursos

de la Unió Europea, que defineix la suma total màxima de les despeses d’1,27

punts del PIB, aquest nivell és molt significatiu. En efecte, cal notar que els deu

països candidats formen un espai certament gran, però clarament més petit que

la Unió actual. Sense parlar del seu PIB,(46) la població dels deu candidats és

només un 29% de la dels Quinze. Per tant, ja només sobre la base d’aquest crite-

ri, es pot parlar d’intervenció equilibrada. També és interessant examinar la

intensitat de l’ajuda des del punt de vista dels PECO.

El 2006, el nivell d’ajuda en relació amb el PIB superarà el 3,5% per al

conjunt dels onze països, és a dir, fins i tot per als països que encara no s’hau-

ran integrat. Els sis primers rebran una ajuda de l’ordre de 4,5 punts del PIB.

Després de l’adhesió, els cinc països de la segona onada, que es repartiran els
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(46) En paritat de poder adquisitiu, només correspon al 9% del dels Quinze i, al tipus de canvi, al 4%.



mateixos recursos que abans hauran compartit els Onze, es beneficiaran molt

de la concentració dels fons. Això és degut al fet que només representen el

18% del PIB dels Onze i el 40% de la seva població.

Taula 4.29

NIVELL D’AJUDES EN RELACIÓ AMB EL NOMBRE D’HABITANTS
I EL PIB DELS PECO
Despeses totals en euros 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

6 primers Despeses per capita 28 28 92 131 169 209 248

candidats Despeses/PIB 0,9 0,8 1,9 2,6 3,2 3,9 4,4

5 següents Despeses per capita 28 28 70 70 70 70 70

Despeses/PIB 0,9 0,8 4,1 3,9 3,8 3,6 3,5

Junts Despeses per capita 28 28 83 107 130 154 178

Despeses/PIB 0,9 0,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,2

Nota: Els sis primers candidats inclouen Xipre.
Font: Comissió Europea; càlculs CGP.

Es pot fer una comparació significativa amb el Pla Marshall, establert

del 1948 al 1951 per donar suport a l’esforç de reconstrucció a Europa.(47)

Tenia un pressupost de 13,2 miliards de dòlars,(48) xifra que corresponia al 2,4%

del PIB dels països afectats.(49) Necessitava de l’equivalent d’1,13 punts del

PIB(50) nord-americà durant els quatre anys d’existència del programa. Per tant,

en termes d’intensitat de l’ajuda, el programa europeu és sis vegades menys

generós quan es compara amb el PIB dels països que ajuden i el 75% més gene-

rós quan es compara amb el PIB dels països ajudats, que és, des d’un punt de

vist econòmic, l’única ràtio que compta per als PECO.

En canvi, la reunificació alemanya, que es va traduir en transferèn-

cies brutes cap als nous länder que representaven anualment gairebé el 40%

del seu PNB en transferències netes, no es correspon amb els casos que estu-
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(47) Aquesta comparació també té els seus límits. El Pla Marshall no es va realitzar en un context de mercat únic, i la
reconstrucció no va ser completament igual a la transició dels PECO.
(48) Repartit en 3,2 miliars de dòlars per al Regne Unit, 2,7 per a França, 1,5 per a Itàlia i 1,4 per a l’Alemanya ocupada.
El 60% estava dedicat a la compra de béns intermedis, un terç a productes petrolífers i un altre terç a béns d’equipa-
ment. El saldo es destinava a la subvenció de la marina mercant nord-americana.
(49) Això va generar un augment de l’esforç d’inversió de l’ordre d’1 punt del PIB. S’estima que l’augment acumulat de
creixement induït directament va ser de 2 punts del PIB.
(50) Càlculs realitzats a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis del Departament de Comerç i de Delong i
Eichengreen (1991).



diem. Els PECO no es beneficiaran dels avantatges socials d’un país europeu en

particular: en efecte, a diferència dels nous länder, els PECO no es fusionaran

amb un o amb diversos membres de la Unió actual. A més a més, els PECO no

entraran en una unió monetària que iguali els seus salaris als de l’Oest.

Aquest escenari seria nefast, ja que generaria en aquests països una recessió

important i un augment de l’atur a causa de la menor productivitat del seu tre-

ball.

A la taula 4.30 es compara la intensitat de les despeses distribuïdes a

l’Est el 2006 amb la intensitat de les despeses operacionals per a un any de

referència 1995.(51) El 2006 el nivell d’ajuda per capita està relativament equili-

brat en relació amb els Quinze.

Taula 4.30

NIVELL DE DESPESES COMUNITÀRIES EN RELACIÓ AMB EL NOMBRE
D’HABITANTS DELS PECO I DELS QUINZE

Despeses totals Despeses operacionals Despeses operacionals
Euro per capita ECU per capita ECU per capita

(2006) (1995) (1995)

6 primers Alemanya 97 Irlanda 715
candidats 248

5 següents 70
Àustria 107 Itàlia 101

Junts 178
Bèlgica 234 Luxemburg 305

Dinamarca 308 Països Baixos 152

Espanya 278 Portugal 238

França 175 Regne Unit 78

Finlàndia 142 Suècia 82

Grècia 429 Junts 155

Nota: Els sis primers candidats inclouen Xipre.
Fonts: Eurostat, Comissió Europea; càlculs CGP.

Els sis primers candidats rebran un nivell de despeses per capita molt

elevat en relació amb el rebut en el passat. Aquest nivell és de l’ordre del que

van rebre Espanya i Portugal, però clarament inferior al que van rebre Grècia i

Irlanda. Però, en el marc de les reformes en curs, el nivell de despeses consagra-

des a Irlanda hauria de disminuir de manera molt significativa. Pel que fa a les
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(51) No s’intenten actualitzar aquestes xifres perquè seria arbitrari i no canviaria l’anàlisi.



despeses a títols d’accions estructurals (inclòs el Fons de Cohesió), els ele-

ments de comparació són els següents:

Taula 4.31

NIVELL DE DESPESES DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ EN RELACIÓ
AMB EL NOMBRE D’HABITANTS I AMB EL PIB DELS QUINZE I DELS PECO

Per als nous:
despeses el 2006 Accions estructurals/PIB Accions estructurals

Per als antics membres: (% de PIB) per capita (euro / per capita)
«paquet» 1993-1999

6 primers candidats 3,3 179

Alemanya 0,21 45

Àustria 0,19 39

Bèlgica 0,18 34

Espanya 1,74 181

França 0,22 43

Grècia 3,67 284

Irlanda 2,82 346

Itàlia 0,42 63

Països Baixos 0,15 28

Portugal 3,98 299

Regne Unit 0,25 37

Junts 0,51 75

Fonts: Eurostat, Comissió Europea; càlculs CGP.

Seguint el criteri d’ajuda en relació amb el PIB, la igualtat de tracte és

encara més gran, ja que aquesta ajuda és del 3,3%. Només Grècia i Portugal

tenen nivells superiors (10% i 20%, respectivament). Per la seva banda, el nivell

d’ajuda per capita se situa en el grup dels quatre països de la cohesió (Irlanda,

Espanya, Portugal i Grècia), que són els que tenen el nivell més elevat, però

només es col·loca per davant d’Espanya.(52)

Si es gastés molt més, el que sembla poc justificat en termes de reparti-

ment, s’assolirien ràpidament nivells molt importants de despesa, expressats en

punts del PIB. Si per calibrar la despesa a l’Est s’escollís el nivell més elevat, el

d’Irlanda de 346 ecus per capita, la despesa total seria de 6,4 punts del PIB; si
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(52) Donem una anàlisi agregada a causa de les dades de les quals disposem. Una desagregació podria corregir el mis-
satge, en particular per als països petits.



s’escollís el segon nivell més alt, el de Portugal amb 229 ecus per capita, la des-

pesa seria de l’ordre del 5,5% del PIB.

La Comissió té en compte aquest problema i, en part, invoca les limita-

des capacitats d’absorció (als àmbits macroeconòmic, pressupostari i adminis-

tratiu)(53) dels nous adherents. Preveu limitar les dotacions de cada beneficiari al

4% del seu PNB, en referència al pes de les ajudes estructurals al PNB de l’Estat

membre més beneficiat.(54)

La idea de posar un límit del 4% es recull a l’Agenda 2000, pàgina 22:

«L’augment de les transferències cap als països adherents serà progressiu per

tenir en compte la seva capacitat d’absorció. En qualsevol cas, les transferèn-

cies totals dels fons estructurals i de cohesió no hauran de superar el 4% del

PIB d’un Estat membre actual o futur.» Tot i que aquest límit no es recull amb

posterioritat a cap document, això no indica que la Comissió hagi canviat d’ac-

titud, ja que aquest límit només serà vàlid en el moment de l’adhesió. No afecta

l’estratègia de preadhesió.

No hi ha una xifra màgica per limitar les despeses, no es pot donar cap

import incontestable. Gràcies a alguns indicadors, però, es pot constatar que

seria difícil superar aquest límit de despesa. Quan s’observa la proporció dels

crèdits europeus en la despesa pública de cohesió, es constata que, per als paï-

sos que han superat una ajuda del 3% del PIB, la despesa assoleix nivells molt

importants (que superen el 50%). El nivell de despesa pública total també es

torna molt important, de l’ordre del 7,2% del PIB en el cas de Grècia i de Portu-

gal. Aquesta suma total és molt important, ja que només afecta una fracció de la

inversió pública que exclou, en particular, les fortes despeses vinculades a l’e-

ducació i la salut.

Com ho suggereix l’economista hongarès Andras Inotai (1998), el

mateix raonament es pot fer per als PECO. Per a aquest autor, les necessitats

totals d’inversió dels països de Visegrad són de 28 a 30 miliards d’euros/any. La

contribució europea neta que estima, d’11-14 miliards d’euros –una xifra pro-
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(53) Els autors dels països de l’Est no afegeixen res de diferent, vegeu, per exemple, Vit Barta (1998).
(54) S’ofereix una anàlisi més completa a l’apartat sobre els Fons Estructurals.



pera a les evocades aquí–, s’apropa al 40-50% del total, una proporció conside-

rable. Sembla, doncs, que el límit del 4% és raonable.(55)

Taula 4.32

FINANÇAMENT EUROPEU I NACIONAL D’ACCIONS PÚBLIQUES 
EN EL CAMP DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ

Proporció del
Intensitat del Intensitat de les finançament europeu

finançament europeu intervencions totals al finançament total
(% del PIB) de cohesió (% del PIB) de les accions de

cohesió iniciades

Països Baixos 0,15 0,53 28,3

Luxemburg 0,15 0,49 30,6

Bèlgica 0,18 0,57 31,6

Àustria 0,19 0,94 20,2

Alemanya 0,21 0,81 25,9

Dinamarca 0,21 0,34 61,8

França 0,22 0,63 34,9

Regne Unit 0,25 0,56 44,6

Suècia 0,37 0,53 69,8

Finlàndia 0,4 1,38 29,0

Itàlia 0,42 1,13 37,2

Junts 0,51 1,12 45,5

Espanya 1,74 3,38 51,5

Irlanda 2,82 4,98 56,6

Grècia 3,67 7,2 51,0

Portugal 3,98 7,17 55,5

Font: Comissió Europea; càlculs CGP.

Posició de la Fundació Friedrich Ebert sobre el problema del nivell
d’ajuda a l’Est

La Fundació Friedrich Ebert ha realitzat un estudi sobre l’ampliació de

la Unió Europea a l’Est i ha arribat a la conclusió que el cost esmentat a molts

estudis és excessiu, perquè no tenen en compte les febles possibilitats d’absor-
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(55) Per a Pawel Samecki, economista polonès, un nivell d’ajuda de 4 a 5 punts del PIB és el màxim que aquests països
poden absorbir, vegeu Samecki (1998).



ció dels països de l’Est i els detalls de les mesures proposades a l’Est. En parti-

cular, aquests estudis sobredimensionen el cost de l’extensió a l’Est de la políti-

ca agrícola comuna, ja que, generalment, no tenen en compte els detalls de les

propostes de la Comissió.

Per a aquesta Fundació, les capacitats d’absorció dels PECO de les

transferències financeres són molt limitades. La magnitud utilitzada als

estudis que s’esmenten amb més freqüència representaria unes transferèn-

cies financeres de l’ordre del 10% del PIB del país de destinació.Aquest seria

el cas si es definís un total per capita i es traslladés tal qual a l’Est.Aquestes

sumes superarien les capacitats administratives i també, a causa de les

regles de cofinançament, els pressupostos i les capacitats d’absorció del con-

junt de l’economia d’aquests països. Per tots aquests motius, la Fundació sug-

gereix l’establiment de períodes de transició i la possibilitat d’evolucionar de

manera progressiva cap a l’interior de les estructures comunitàries.

La Fundació també avança una raó més macroeconòmica, inspira-

da en el cas dels nous länder: «Amb aquesta magnitud, apareix forçosament

el problema clàssic de les transferències: els països d’origen de les transferèn-

cies obtenen un augment de creixement gràcies a la nova demanda, mentre

que el país de destinació es veu empès cap a la recessió a causa d’una oferta

completa i avantatjosa de mercaderies estrangeres».

La Fundació Friedrich Ebert també recorda que l’ajuda del Pla Mars-

hall només representava, després de la guerra, el 2,5% del PIB dels països de

destinació. Per tant, en l’estat actual de la PAC i de la política estructural, els

PECO no han d’exigir el benefici.

[Segons Friedrich-Ebert-Stiftung (1997).]

No obstant això, l’anàlisi presentada tot seguit mostra que aquest límit

del 4% del PIB pot no ser suficient per controlar la despesa de forma duradora.

Amb un creixement del 4% als PECO, el cost de la política de cohesió arribaria

als 15 miliards d’euros el 2008 i als 20 miliards d’euros el 2015.Com es posa de

manifest a la secció macroeconòmica, aquests països poden créixer a ritmes

molt més ràpids. En lloc d’optar per un creixement dels PECO del 4%, com fa
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la Comissió, aquesta anàlisi considera un escenari de creixement del 7%. En

aquest segon escenari, es reprenen les estimacions de despesa en termes de

PIB de l’Agenda 2000 fins al 2006 i després es limiten al 4% a partir del 2007.

Conseqüentment, en aquest segon cas, les despeses expressades en euros són

més importants.

Si s’estima que el creixement dels PECO és del 7%, la despesa arriba als

16 miliards d’euros el 2007, supera els 20 miliards el 2010 i enfila cap als 30

miliards el 2015. El creixement de les despeses adquireix, doncs, una dinàmica

molt forta.

Alguns autors, com Martin (1998), proposen adoptar un segon sostre,

establert en euros per capita, per limitar aquestes despeses. Com ho posa de

manifest la taula precedent, quan s’exclou el cas irlandès, que desapareixerà

amb les reformes en curs, el total més elevat és el de Portugal, amb 299 ecus

per capita. Es pot fixar, doncs, com ho proposa Martin (1998), un límit de 300

euros per capita. Ens inspirem en aquest document per reflexionar sobre l’in-

terès d’una proposta d’aquest tipus, però els elements numèrics els aporta el

Commissariat Général du Plan. Per a un creixement del 7%, Eslovènia assoleix
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Gràfic 4.5

COST PRESSUPOSTARI DE L’ACCIÓ ESTRUCTURAL ALS PECO
PER A UN CREIXEMENT DEL 7%

Font: Càlculs CGP a partir de dades de la Comissió Europea.
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el límit a partir del 2004, és a dir, abans del final de les perspectives financeres.

La República Txeca i Hongria hi arriben el 2007 i Polònia el 2012. El 2015

només Estònia encara no hauria assolit aquest nivell. En aquest cas, les despe-

ses s’estabilitzen en 18 miliards d’euros.

Si el creixement és del 4%, la despesa s’estabilitza molt més a poc a

poc i amb prou feines supera els 16 miliards d’euros el 2015. També cal

tenir en compte les contribucions dels PECO, que, segons l’Agenda 2000,

estaran a l’altura de la despesa del conjunt de la Unió (0,46% del PIB).(56) En

aquest cas, per a un creixement del 7%, la despesa màxima s’assoleix el 2012

i és de l’ordre dels 16 miliards d’euros. Quan un país arriba al sostre dels

300 euros per capita, els seus ingressos es tornen invariables i la seva

contribució a la Unió augmenta al mateix ritme que el seu creixement.

Per tant, el cost net disminueix. Ceteris paribus, aquesta mesura permet

controlar el cost de l’ampliació a l’Est de la política de cohesió sense dis-

tribuir menys als nous adherents que als antics. En l’horitzó del 2015, si

el creixement és del 7%, l’estalvi és de 9 miliards d’euros per any. Si el

creixement és només del 4%, l’estalvi continua essent, però, de 3 miliards

d’euros per any.

La nostra anàlisi dels costos no recull els estudis que intenten estimar el

total que aquests països podrien rebre utilitzant diferents claus de reparti-

ment.(57) Al Consell de Luxemburg (desembre de 1997), es va decidir separar

completament les partides dels Quinze i dels futurs adherents per al període

2000-2006. Per aquest motiu, tot i que els dos grups de països utilitzin els

mateixos mètodes de repartiment dels fons, es distribuiran dos paquets dife-

rents. Un cop assolit un acord entre els Quinze pel que fa a les perspectives

financeres, aquests paquets es fixaran definitivament fins al 2006. Aquest

repartiment entre els dos conjunts de països se situa, doncs, fora del camp

de la negociació de l’adhesió. Per tant, en aquest àmbit, els països entrants

només podran ser tractats en igualtat de condicions a partir del 2007. En prin-

cipi, aquesta separació de les partides eliminarà el risc pressupostari fins al

2006. A partir del 2007, les coses poden ser diferents. Probablement, caldrà

revisar, una vegada més, les regles d’adjudicació. El problema serà inevitable si
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(56) En els gràfics, les corbes corresponents es presenten en color taronja fosc.
(57) Vegeu l’apartat sobre els Fons Estructurals.



no s’estableix un sostre a la fórmula adoptada per al període 2000-2006 o si la

fórmula no convergeix assimptòticament cap a un límit per als països més

pobres.

Gràfic 4.6

COST PRESSUPOSTARI DE L’ACCIÓ ESTRUCTURAL ALS PECO
PER A UN CREIXEMENT DEL 4%
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Font: Càlculs CGP a partir de la Comissió Europea.

Finalment, en termes de control dels costos, la política de cohesió apli-

cada en benefici dels nous adherents també és força eficaç. Les dotacions pro-

posades per als PECO (3,8 miliards d’euros el 2002; 7,9 miliards d’euros el

2004; 12,1 miliards d’euros el 2006) només s’apropen al límit del 4% el 2006

(3,5% del PNB). Per tant, la dotació total proposada per la Comissió (39,5

miliards d’euros) permet estalviar 24 miliards d’euros en relació amb un paquet

teòric que representa el 4% del PNB (63,2 miliards d’euros).

Per a un control més segur dels costos, és necessari que, com en el cas

agrícola, es respectin diversos principis:

• En el moment de l’adhesió, cal precisar completament les despeses

relatives als PECO. Les claus d’adjudicació han de ser conegudes i respecta-

des.



• En particular, els reglaments de la Comissió relatius a la política de

cohesió per als Quinze podrien integrar, des d’un primer moment, dos sostres:

el primer del 4% del PIB i el segon de 300 euros per capita, com ho suggereix

especialment Martin (1998).

Durant les negociacions d’adhesió, caldrà determinar un total pressu-

postari. Més que vincular les despeses a un eventual volum de necessitats difí-

cilment identificables i, per tant, contestable, el més prudent és, com fan els

procediments pressupostaris estàndards, determinar un paquet.

Durant les negociacions sobre el «paquet» Agenda 2000, no es decidi-

ran els futurs totals de l’ajuda. Es decidiran totals vinculats a la preadhesió i

recursos disponibles per a l’adhesió. En aquesta qüestió, ens afegim a la posició

de la Comissió Pressupostària del Parlament Europeu sobre el sistema de

finançament futur, que manté «que la suma total (de l’adhesió) només té un

caràcter indicatiu i que la seva dimensió real només es podrà constatar al

final de les negociacions d’adhesió». En canvi, si es decideix que cal acordar

els recursos disponibles per a l’adhesió, s’estarà en desacord amb la Comissió

quan considera que, «ja que el cost precís només es coneixerà després de la

conclusió de les negociacions; (...) la decisió sobre el manteniment del sostre

actual de recursos propis (només) es podrà marcar definitivament (en

aquest moment)».

De fet, com el nivell d’ajuda és relativament satisfactori, es podria pre-

veure un sostre màxim d’ajuda que fos coherent amb els totals proposats per la

Comissió. En els seus mandats, els negociadors podrien rebre l’exigència de

verificar l’acceptació, per part dels PECO, que les perspectives constitueixen

un sostre.

2.3. Un augment de les despeses molt significatiu

En mantenir el sostre de recursos propis, és evident, d’una banda, que

els recursos financers disponibles, en termes reals, per als Estats membres

actuals després de l’ampliació només podran progressar a un ritme inferior al

del PIB de la Unió. De l’altra, però, també és evident que les despeses en euros

constants creixeran vigorosament.
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Les evolucions de les grans xifres de despeses en crèdits per a compro-

misos es tradueixen en una progressió, del 1999 al 2006, del total dels crèdits

per a compromisos del 15%. L’augment és, doncs, significativament inferior al

del PNB (19%). En canvi, quan es tenen en compte «paquet» a «paquet», les par-

tides gairebé evolucionen (22,1%) al ritme del PIB (22,5%). Quan s’exclou el

marge sobre la directriu agrària, les despeses encara creixen més de pressa. Per

a gairebé totes les rúbriques, l’evolució de les despeses per «paquet» és major

que l’evolució de les despeses del 1999 al 2006. És aquesta última anàlisi la

que, de forma errònia, pot donar la impressió d’un ritme més lent de despeses.

Taula 4.33

COMPARACIÓ DELORS II (1993-1999), «AGENDA 2000» (2000-2006)
Perspectives financeres Ampliació inclosa Sense preadhesió i sense ampliació

Crèdits Comparació Comparació Comparació Comparació

de compromís entre 1999 entre entre 1999 entre
i 2006 paquets i 2006 paquets

1. FEOGA-G 14,2 13,5 14,2 13,5

Despeses agrícoles 14,7 13,9 5,0 8,2

2. Accions estructurals 14,2 32,8 –19,5 11,1

3. Polítiques internes 32,3 37,5 19,0 27,3

4. Accions exteriors 15,0 32,8 –7,7 4,9

5. Administració 21,7 23,6 12,2 16,6

6. Reserves –70,6 –61,2 –70,6 –61,2

Total sense marge sota DA 14,9 22,6 –5,2 9,5

Total «paquet» Delors II 14,7 22,1 –0,7 12,0

Creixement del PIB 18,9 22,5 18,9 22,5

Font: Comissió Europea; càlculs CGP.

Les despeses en concepte d’accions estructurals són el millor exemple.

Tot i que del 1999 al 2006 progressin més lentament, aquestes despeses s’incre-

menten gairebé el 50% més que el creixement. L’augment de les despeses per

als Quinze també és molt significatiu, ja que es beneficiarien d’una dotació glo-

bal propera als 240 miliards d’euros, que correspondria a un augment de gaire-

bé l’11% en relació amb el total de 216 miliards d’euros (a preus del 1999) al

llarg del període 1993-1999. En aquest cas, l’anàlisi del 1999 al 2006 tampoc no

permet constatar amb exactitud la magnitud de l’augment.

285L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



Gràfic 4.7

QUANTIA DELS CRÈDITS DE COMPROMÍS DEL 1993 AL 2006
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(58) Aquesta programació va ser adoptada pels caps d’Estat i de Govern i apareix com una prioritat absoluta, ja que la
cohesió econòmica i social es considera un dels principals objectius de la Comunitat, al mateix nivell que la moneda
única.
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Font: Comissió Europea; càlculs CGP.

A causa del seu creixement, molt significatiu, hi ha un veritable debat

sobre aquesta rúbrica. Al desembre de 1992, el Consell d’Edimburg va decidir

fixar en 0,46% del PNB de la Unió Europea el pressupost que havia de dedicar

a la cohesió econòmica i social.(58) És a aquest nivell que la Comissió proposa de

situar l’esforç que hauria de fer la Unió després del 1999, en acabar l’actual

període de programació financera. El 1992, el 0,46% només era un objectiu

que calia assolir el 1999. Les dotacions anuals han augmentat a mesura

que s’ha desenvolupat la fase de programació. El total mitjà d’intervenció

només ha estat del 0,42%. Cal notar que, a diferència del sostre dels recursos

propis de l’1,27% adoptat per unanimitat el 1994, la xifra del 0,46% no té

cap valor de referència: és el resultat d’un càlcul ex post. Mai no s’ha convin-

gut, ni a fortiori escrit, que aquesta proporció del PNB estigui «disponible»

per als Fons Estructurals. És una referència que es pot adoptar, però no és

obligatòria.



Per tant, la proposta de la Comissió no té res de proposta d’estabilit-

zació. S’observa, en canvi, un augment considerable de la partida destinada

als Fons Estructurals. Com aquest augment de les despeses supera molt el crei-

xement del PIB, és possible que sigui revisat. En qualsevol cas, sembla que la

millor estratègia és la de fixar un total global i comparar-lo amb el període pre-

cedent de programació.

Aquesta proposta d’incrementar amb força les despeses no es corres-

pon massa amb el nou enfocament dels Estats membres, els quals van adoptar,

el 1997, un pressupost de «creixement nul» en termes de crèdits de pagament

(de fet, +0,6% a preus corrents). El 1998-1999 s’ha prolongat aquesta orienta-

ció, sobretot a causa dels compromisos resultants del pacte d’estabilitat i de

creixement. Així, com ho mostra el gràfic 4.8, els pressupostos adoptats per al

1997-1998 i els proposats per al 1999 es basen en un augment molt limitat del

total dels crèdits per a pagaments (0,6%, 1,4% i 2,8% en termes nominals, res-

pectivament) i, de fet, deixen marges molt substancials (0,7%, 0,13% i 0,14% del

PNB) sota un sostre de recursos propis en progressió.

Gràfic 4.8

RECURSOS PROPIS, PERSPECTIVES FINANCERES, PRESSUPOSTOS
VOTATS I EXECUCIÓ DEL 1993 AL 2006
Crèdits de pagament
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Per tant, els pagaments del pressupost comunitari s’han «despenjat» de

la programació inicial des del 1996, la qual cosa reflecteix una veritable desin-

dexació, mentre que el «paquet» Delors estava basat en una indexació creixent

sobre el PNB. Els Estats membres abordaran la propera programació, com a

referència objectiva, amb un pressupost comunitari més proper a l’1,10% que

al l’1,27% teòric del PNB.

2.4. Condicions que fan més segures les perspectives

Després d’aquesta anàlisi, proposem elements que fan més segur el con-

trol pressupostari d’aquestes perspectives. En primer lloc, mostrem que el

marc proposat per la Comissió permet finançar l’adhesió si es dóna una desac-

celeració econòmica, llevat que vagi unida a un creixement més sostingut a

l’Est. Després, proposem escenaris de reformes que permetin reduir les despe-

ses: proposem així mateix elements de caràcter menys pressupostari que

influeixen en el control de la despesa. En aquest marc, també abordem el pro-

blema dels nivells de contribució neta, que es converteix en un element central

de les negociacions de les perspectives financeres.

2.4.1. Tot i que el creixement dels Quinze fos menor, el finançament
de l’adhesió seria possible

La Comissió Europea (1998) analitza la incidència de la tria dels parà-

metres econòmics sobre el marc financer. Aquest document mostra que, tot i

que les perspectives financeres tinguin en compte un creixement del 2,5%

per any del 2000 al 2006 a la Unió Europea dels Quinze, el marge és prou

ampli per permetre el finançament d’una ampliació fins i tot amb creixe-

ments del 2% i de l’1,5%. En canvi, com ho mostra l’apartat temàtic del CGP

sobre els problemes pressupostaris, quan s’examina un nou escenari, en el qual

el creixement dels PECO seria del 7%, sorgeixen dificultats.(59)

(59) En aquest cas, apareix un petit dèficit de –0,01%.



2.4.2. El problema dels saldos nets

Els saldos nets són les diferències entre les contribucions brutes de l’Es-

tat membre al pressupost comunitari i la seva part relativa en les despeses.

Certs Estats, com Alemanya, proposen que es corregeixin les seves contribu-

cions. Com ho subratlla Mingasson (1998),(60) la Comissió estima que vincular

l’eventual revisió del sistema de finançament del pressupost comunitari a l’apli-

cació del futur «paquet» Santer no seria ni realista ni raonable. Nombrosos argu-

ments permeten justificar el rebuig de la referència al concepte de «saldo net»

en el càlcul de les contribucions dels Estats membres al pressupost comunitari:

• d’una banda, el concepte de saldo net no es pot presentar com antico-

munitari, jurídicament mal establert i comptablement impropi;

• de l’altra, en tant que concepte exclusivament comptable, genera biai-

xos de naturalesa financera i econòmica en la presentació dels costos i dels

beneficis respectius dels programes comunitaris per als Estats membres; i

• a més a més, arran de les reformes del 1988 i del 1992, les contribu-

cions dels Estats membres s’han tornat més «equitatives».

3. Un cop realitzada l’ampliació de la Unió Europea
a l’Est, el cost net per a les finances públiques
dels Quinze és nul a llarg termini i el creixement
s’accelera a l’Oest

Per a la quantificació econòmica de l’ampliació de la Unió Europea a

l’Est, Cazes i altres (1996) utilitzen el model MIMOSA. Aquest enfocament ens

sembla el més pertinent per valorar els efectes sobre l’Europa de l’Oest. Així,

ens sembla superior al de Baldwin, François i Portes (1997). En efecte, el seu

model no permet observar amb precisió el repartiment dels beneficis a l’inte-

rior de la zona Unió Europea. Aquesta modelització s’aplica seguint els dos

escenaris ara clàssics de lliure canvi simple i d’integració avançada. Aquí només

examinem el segon.
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(60) M. Mingasson és director general a càrrec dels assumptes pressupostaris de la Comissió Europea.



Se suposa que les transferències de fons públics són del 0,2% del PIB

per any, una xifra, per tant, propera a la realitat. Se suposa també que la millora

induïda del context general augmenta el flux d’inversions privades directes. En

aquest escenari, els fluxos podrien augmentar més d’un punt del PIB dels paï-

sos de l’Est.(61)

Taula 4.34

IMPACTE D’UNA UNIÓ ECONÒMICA INTEGRADA AMPLIADA
ALS PECO

2012

PIB Saldo corrent Atur Saldo públic

Estats Units 0,4 –0,2 –0,2 0,1

Japó 0,0 0,7 0,0 0,0

Alemanya 0,4 –2,0 –0,2 0,1

França 0,5 0,0 –0,2 0,0

Itàlia 0,9 0,1 –0,6 0,1

Regne Unit 0,1 –1,6 0,0 –0,1

UE Nord 0,4 1,1 –0,2 –0,1

UE Sud 0,3 2,1 –0,1 0,0

Europa dels 15 0,4 0,0 –0,2 0,0

PECO 29,4 –4,5 nd nd

Font: Cazes i altres (1996).

En aquest escenari, els Fons Estructurals financen inversions producti-

ves, que es tradueixen en importacions provinents de l’Europa de l’Oest. Les

finances públiques dels països de l’Est es beneficien d’aquests fluxos. Així

mateix, les exportacions cap als països de l’Est estimulen el creixement dels

països industrialitzats i indueixen una lleugera disminució de l’atur i una millo-

ra dels saldos exteriors.

Si es reprèn Piazolo (1997), s’observen taxes d’inversió directa estran-

gera en relació amb el PIB tres cops més elevades. Com aquests models són

relativament lineals, només es pot estimar l’increment del PIB el 2012. En cas
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(61) Com l’adhesió s’endarrereix molt, els efectes ja no es calculen per al 2002, sinó per al 2012.



d’integració completa, l’increment total del PIB seria de l’ordre d’1,5 punts per

a França i Alemanya i de l’ordre d’1 punt per a la resta d’Europa.

Tornant a les estimacions de Cazes i altres (1996), el cost pressupostari

inicial (ex ante) és del 0,2% al 0,25% del PIB dels Quinze. Per tant, aquest cost

brut té efectes macroeconòmics positius particularment importants per als paï-

sos beneficiaris. I per als països contribuïdors, l’impacte sobre la degradació

dels saldos públics és nul a llarg termini gràcies als efectes positius del creixe-

ment sobre els ingressos fiscals.

291L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



292 ■ ANNEX. EXEMPLE DE POLÒNIA, CANDIDATA A LA UNIÓ EUROPEA

Annex. Exemple de Polònia, candidata
a la Unió Europea

L’exemple de Polònia il·lustra la dificultat existent per conèixer les

necessitats dels països candidats a la Unió Europea i la seva presa en considera-

ció en el procés d’adhesió. S’han utilitzat diverses fonts d’informació, docu-

ments de la Comissió, del Parlament europeu, del BERD, de l’OCDE i de Polònia

mitjançant el programa nacional de preparació a l’adhesió a la Unió Europea.

Tant a l’Agenda 2000 com a la primera etapa de l’screening(1) realitzat

durant el segon semestre del 1998, la Comissió estima que, a mitjà termini,

Polònia tindrà una economia de mercat viable que es podrà integrar en el mer-

cat intracomunitari, ja que presenta condicions favorables per a l’absorció del

cabal comunitari. Polònia ja ha assumit un cert nombre de reglaments i de

directives enumerades al Llibre Blanc, però ha de continuar realitzant un

important treball d’harmonització legislativa. Per tal que la transposició de les

regles no solament sigui coherent amb el dret comunitari sinó que també sigui

operativa, aquesta absorció del cabal necessita veritables esforços d’aplicació i

d’estructures administratives adaptades.

(1) Inventari de les necessitats dels països candidats a l’adhesió a la Unió Europea duta a terme per la Comissió en con-
tacte amb els països afectats i amb els Estats membres.
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1. Absorció del cabal comunitari per part
de Polònia: primer balanç en el segon semestre
del 1998

1.1. Dificultats que afecten diversos àmbits clau de la protecció
del Mercat Únic

El 1998 l’absorció del cabal continua essent clarament insuficient en

l’àmbit dels mercats públics, la protecció de dades, la competència (tot i la llei

del 16 d’abril de 1993 sobre competència deslleial, a la pràctica la falsificació

augmenta i continua estant poc perseguida), la liberalització dels mercats de

capitals i les duanes. No obstant això, s’han aconseguit progressos substancials

en matèria de propietat intel·lectual, dret de societats, fiscalitat, comptabilitat i

serveis financers.

1.2. En altres àmbits, Polònia accepta el cabal comunitari
sense problema de negociació

En l’àmbit de l’educació, la joventut i la formació, Polònia partici-

pa en programes de cooperació i ha de transferir al dret polonès la directiva

comunitària sobre l’escolarització dels fills de treballadors emigrants. Polò-

nia ja participa en diversos programes comunitaris (Leonardo, Joventut, Tem-

pus).

En matèria de política cultural i audiovisual, la legislació polonesa s’a-

justa a les normes europees en l’àmbit de la cultura. Polònia accepta la directi-

va «televisió sense fronteres». No obstant això, aquesta directiva no està com-

pletament integrada, ja que persisteixen els problemes de quotes de producció

nacional i europea, poc respectades, i del temps concedit a la publicitat.

Al sector de la recerca i del desenvolupament tecnològic, Polònia està

preparada per adherir-se al cinquè programa marc (1998-2002).

Pel que fa a les petites i mitjanes empreses, no hi ha directives específi-

ques de la Comissió, i Polònia es pot beneficiar de programes de suport comu-

nitari. A Polònia, l’existència d’un sòlid teixit de PIME, el nombre de les quals



no para de créixer,(2) explica en gran part els resultats recents en matèria de

creixement; abans de l’adhesió, queda per resoldre un problema de definició

estadística de les PIME, de manera que s’ajusti a la definició en vigor a la Unió.

1.3. El procés de privatització i de gestió de les empreses públiques
està en marxa

Tot i la voluntat governamental de liberalització estatal manifestada, la

privatització, que s’està realitzant segons modalitats molt diverses,(3) té encara

algunes dificultats, les quals són degudes a problemes heretats del passat, a les

mancances de les empreses del sector públic i a la falta d’eficiència dels progra-

mes sectorials de reestructuració.

D’altra banda, la privatització és un procés extremadament complex

que representa una redistribució dels drets de propietat i d’altres drets entre

els participants (Estat, administracions locals, dirigents, assalariats, sindicats, cre-

ditors, inversors estrangers potencials).

Depèn igualment d’altres processos fonamentals que operen de manera

simultània: la reestructuració dels sistemes administratius, productius i distribu-

tius, la desreglamentació i la desmonopolització.

El govern polonès ha fet de la privatització una prioritat per contribuir

a una millora dels resultats de les empreses i a una reducció de les obligacions

pressupostàries. Un element essencial del marc jurídic polonès és la llei del 30

d’agost de 1996 sobre la privatització i la transformació de les empreses públi-
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(2) Les PIME representen el 99,7% dels 2,2 milions d’empreses no agrícoles. Es tracta d’empreses de menys de 250 per-
sones; de fet, gairebé el 90% són microempreses que donen feina d’1 a 5 persones. Les PIME ocupen 6,6 milions de
persones, la qual cosa equival al 59% de la població activa, i generen al voltant d’un terç del PIB. Són globalment més
eficients que les empreses més grans. Les PIME són preponderants al sector de l’hoteleria, la restauració, el comerç, la
construcció i la reparació. Entre els principals obstacles a l’expansió de les empreses figuren l’absència de mitjans de
finançament i l’excessiva inestabilitat legislativa. L’OCDE apunta que, «entre el final de 1994 i mitjan 1996, s’han fet no
menys de 128 esmenes als 76 textos legals que reglamenten l’activitat de les empreses, molt sovint al poc temps i en
alguns casos amb efecte retroactiu».
(3) Privatització «indirecta» en el cas de les grans empreses, mitjançant la seva transformació en societats comercials.
Privatització «directa» en el cas de les petites empreses, mitjançant cessions d’arrendament als assalariats, Fons nacio-
nals d’inversió, Fons regionals d’inversió, creació de zones econòmiques especials (ZEE), que donen als inversors avan-
tatges fiscals, conversió de crèdits en participacions, programes de privatització vinculats a compromisos d’estabilitza-
ció i a reestructuracions.
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ques en societats comercials; aquesta llei s’aplica mitjançant directives de priva-

tització anuals.

De fet, el creixement polonès dels últims anys es pot atribuir en gran

mesura al sector privat en plena expansió. Com ho indica l’OCDE, «el nombre

de noves empreses privades va conèixer una forta expansió durant la primera

meitat dels anys noranta i ha continuat creixent ràpidament amb la realització

de certes consolidacions. Al mateix temps, s’han llançat operacions de privatit-

zació de moltes empreses de l’Estat, el nombre de les quals ha disminuït de

manera sensible». Concretament, al final de 1997, el sector privat englobava

més de dos terços de la població activa total.

No obstant això, a Polònia encara hi ha nombroses empreses públiques,

en correus, mineria, carburants, producció d’electricitat, defensa, indústria quí-

mica pesant, telecomunicacions, transports aeris i ferroviaris, sucre, alcohols i

assegurances. Atès que en aquest sector els salaris relatius i les subvencions

acordades són clarament més elevades que al sector privat, la qüestió de la ren-

dibilitat i del govern de l’empresa del sector públic polonès és més important.

Es presta una atenció especial a la privatització de les grans empreses, en par-

ticular de la companyia aèria, de la principal companyia d’assegurances i de l’o-

perador nacional de telecomunicacions.

A les taules A.1 i A.2 es presenten el nombre d’entitats econòmiques

públiques i privades existents a Polònia i la proporció de l’ocupació als dife-

rents sectors de l’economia polonesa.
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Taula A.1

NOMBRE D’ENTITATS ECONÒMIQUES PÚBLIQUES I PRIVADES
Final de període

1989 1990

Sector públic
Empreses públiques(1) 7.337 8.453

Empreses municipals 0 32

Empreses comercials del Tresor públic(2,3) 248

De les quals: Propietat al 100 per cent de l’Estat –

Empreses comercials propietat d’òrgans públics(3) 1.224 1.135

De les quals: Propietat al 100 per cent de l’Estat –

Empreses comercials propietat de les autoritats locals 0

Sector privat
Empreses comercials domèstiques 15.252 33.239

Empreses associades 429 1.645

Petites i mitjanes empreses estrangeres(4) 841 862

Empresaris individuals (en milers) 813 1.135

Cooperatives i bancs cooperatius 16.691 18.575

(1) Regides per la llei del 1981 sobre les empreses públiques (tal com va ser esmenada amb posterioritat).
(2) Regides pel Codi comercial.
(3) A partir del 1992, s’utilitza una metodologia diferent.
(4) Principal forma d’inversió estrangera abans de la transició. Algunes de les empreses van ser transformades 

en empreses associades i altres van ser tancades.
Font: Oficina Central d’Estadístiques, a OCDE (1998).
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

8.228 7.245 5.924 4.955 4.357 3.847 3.369

741 542 647 564 481 444 265

376 1.075 1.374 1.746 2.023 2.230 2.056

– 530 638 876 1.032 941 644

909 3.908 4.250 4.432 4.697 5.129 5.226

– 594 635 672 842 967 1.074

0 0 19 1.125 1.219 1.339 1.594

47.690 58.218 66.391 69.284 74.299 98.758 106.743

4.796 10.131 15.167 19.737 24.086 28.622 32.942

787 686 647 587 548 535 518

1.420 1.630 1.609 1.713 1.693 1.950 2.090

18.949 19.372 19.746 19.816 19.822 19.868 19.775



Taula A.2

PROPORCIÓ DE L’OCUPACIÓ ALS DIFERENTS SECTORS

Proporció en l’ocupació total Proporció de l’ocupació privada
al sector

1993 1996 1993 1996

Agricultura 26,6 28,1 94,9 97,8

Pesca 0,1 0,1 20,0 39,1

Indústria 24,6 24,3 40,7 55,2
De la qual:
Mines i pedreres 2,7 2,2 1,9 3,3
Manufacturera 20,2 20,4 49,2 64,9
Electricitat, gas i aigua 1,7 1,7 2,5 4,5

Construcció 6,0 5,6 69,6 84,5

Comerç i tallers reparació 13,4 12,3 92,7 94,9

Hoteleria i restauració 1,2 1,2 83,1 84,0

Transports, emmagatzematge 5,6 5,4 27,6 28,8
i comunicacions

Intermediació financera 1,5 1,8 33,9 38,6

Immobiliari i activitats 3,9 3,8 57,9 65,4
d’empreses

Administració pública 2,3 2,6 0,1 0,2
i defensa

Educació 5,9 5,9 2,5 3,4

Assistència sanitària i 6,7 6,5 5,5 4,5
seguretat social

Altres serveis municipals 2,3 2,4 56,6 60,7

Total 100,0 100,0 58,9 65,1

Font: Oficina central d’estadístiques, a OCDE (1998).

2. Polònia ha d’afrontar sobretot fortes
reestructuracions dels sistemes productius
(indústria, telecomunicacions i tecnologies
de la informació, infraestructures de transport)
i la protecció del medi ambient

Un dels problemes essencials de l’economia polonesa és la reestructu-

ració industrial en sectors tradicionals i en sectors relativament recents: ener-

gia, siderúrgia, telecomunicacions, tecnologia de la informació, infraestructures
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de transport i medi ambient. L’Estat polonès ha posat en marxa un conjunt de

programes sectorials.

A més de l’harmonització i de l’aplicació d’una legislació i d’una regla-

mentació poloneses que caldrà dotar d’estructures ad hoc, sobretot en matèria

de protecció dels consumidors, en aquests sectors faran falta, a llarg termini,

fortes inversions públiques i privades, del tipus IDE, ajudes comunitàries i estal-

vi nacional.

2.1. Indústria

El sector de l’energia. Els combustibles sòlids de producció nacional,

hulla i lignit, representen tres quartes parts del balanç energètic de Polònia.

Setè productor mundial d’hulla, amb unes reserves estimades de 124 miliards

de tones, Polònia produeix una quantitat equivalent al volum total de la pro-

ducció de la Unió Europea. La producció de lignit, concentrada en una única

regió (Belchatov), és de 68 milions de tones l’any. La Comissió subratlla a

l’Agenda 2000 que «el sector de l’energia requereix una atenció fonamental

en el procés de reestructuració, atesa la seva importància econòmica, social

i regional: 9% del PIB, molts llocs de treball, imbricació estreta del carbó i

del sector siderúrgic».

El 1996 Polònia va adoptar «un programa global de l’energia» que s’ajus-

ta a la política energètica de la Comunitat Europea per tal de millorar la com-

petència, assegurar la seguretat dels proveïments i protegir el medi ambient. La

llei sobre l’energia institueix un organisme regulador per a les llicències, les

taxes, l’accés a les xarxes i la separació dels comptes de les activitats de pro-

ducció, transmissió i distribució. Al sector de l’energia, la majoria de les empre-

ses són estatals. S’han posat en marxa programes de desmonopolització, basats

en la separació i la privatització de la producció i distribució, en l’accés de ter-

cers a les xarxes i en una fixació dels preus energètics més coherent amb els

costos de producció.

Al sector dels combustibles sòlids de producció nacional, seran necessa-

ris els tancaments de mines i importants supressions de llocs de treball fins a

l’any 2000. En aquesta data, es preveu un increment de la productivitat del

25%. Faltarà trobar solucions al problema del finançament de les mesures de
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preservació del medi ambient a les regions on s’utilitzen combustibles sòlids

(principalment a Katowice). Polònia, que ha adoptat un programa de millora de

l’eficiència energètica (el nivell de la qual és dues o tres vegades inferior a la de

la mitjana de la Unió Europea) i de respecte al medi ambient (la forta pol·lució

és deguda a la mala qualitat dels combustibles i a l’envelliment de les refineries

de petroli) que s’ajusta a les normes comunitàries, haurà de fer considerables

inversions per realitzar aquests programes.(4)

El petroli només cobreix el 15% de les necessitats del país i, recent-

ment, el govern polonès ha instaurat aranzels a la importació per protegir la

reestructuració de les refineries, però aquestes mesures només poden ser tem-

porals.

Actualment, Polònia no utilitza energia nuclear, però disposa d’un reac-

tor experimental gestionat per l’Estat i compra combustible a Rússia. Polònia

no ha desenvolupat un programa nuclear. Però, tot i que té un programa d’elec-

tricitat nuclear, ha de complir els acords internacionals en aquest àmbit, com

les disposicions del tractat de l’Euratom, en particular les relatives a les matè-

ries nuclears, mercat comú nuclear, al control de seguretat, a la salut i a la segu-

retat. Polònia participa en tots els règims internacionals, té acords bilaterals

amb Rússia i els Estats Units i ha arribat a un acord de garanties integrals amb

l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica, la qual cosa li permetrà aplicar la

reglamentació comunitària sense gaires dificultats i participar en els programes

nuclears internacionals de l’Euratom.

Al sector siderúrgic, el programa de reforma també depèn de les ajudes

financeres de la Comunitat Europea i dels aranzels a la importació acceptats

per la Comissió. S’han realitzat progressos, en particular amb la instal·lació de

tecnologies punta en diverses acereries. Des del començament de la dècada

dels noranta, l’ocupació ha passat de 147.000 a 90.000, i el nombre d’empreses
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(4) La situació de les mines d’hulla, ja molt mediocre el 1995, s’ha deteriorat; amb una producció que hauria d’haver
disminuït, d’acord amb el programa de reestructuració, però que es mantenia gairebé idèntica a la del 1996-1997, les
pèrdues van augmentar a causa, sobretot, dels preus interiors més elevats que els preus internacionals i dels salaris que
progressaven més o menys al mateix ritme que a la resta de l’economia. Les importacions (de la República Txeca i de
Sibèria) van passar d’1,2 milions de tones el 1995 a 3,2 milions de tones el 1997, i les existències, de 2,8 a 5,4 milions
de tones. Un nou pla de reestructuració, de mitjan abril de 1998, preveu una reducció de l’ocupació del 30% abans del
2000 (jubilacions anticipades i prestacions per cessament de l’activitat), el tancament de 24 mines i una disminució de
la producció del 17% en relació amb el nivell del 1997. Algunes de les mines més rendibles es privatitzaran.



amb pèrdues ha disminuït, tot i que un bon nombre de les quals, però, té un

volum important d’endarreriments en el pagament dels impostos i de les cotit-

zacions socials.

En altres sectors industrials, les dificultats provenen del sistema pro-

ductiu: problema d’obsolescència, de tecnologia mitjana i de feble productivitat

a la indústria de la metal·lúrgia i de les construccions metàl·liques, problemes

de qualitat i de màrqueting a la indústria farmacèutica, problema de productivi-

tat a les drassanes (3% de la producció mundial), que van començar la seva

reestructuració el 1993. En canvi, els sectors de l’automòbil (la creació d’un

gran nombre d’empreses comunes entre els Estats membres i Polònia i l’arriba-

da d’empreses nord-americanes i coreanes han generat un problema de sobre-

capacitat), de la indústria agroalimentària (amb prop del 13% de l’ocupació

industrial el 1995, és el primer sector industrial; reuneix 90 de les 500 empre-

ses poloneses més importants i és un dels sectors més dinàmics), del tèxtil i de

la confecció (Polònia és el principal soci comercial de la indústria europea per

al perfeccionament passiu; les seves indústries tèxtils s’estan privatitzant) estan

en forta expansió.

2.2. Telecomunicacions i tecnologies de la informació

Al sector de les telecomunicacions, Polònia ha d’afrontar importants

dificultats. Per aquest motiu, necessitarà un fort suport polític del govern

polonès. Es tracta, d’una banda, de dur a terme una veritable liberalització dels

serveis i, de l’altra, de pal·liar un desenvolupament encara molt insuficient de

les infraestructures de telecomunicacions, sobretot a les zones rurals, i de solu-

cionar la mala qualitat del servei. Per això, fan falta la desmonopolització del

sector i l’obertura a la competència. Les telecomunicacions poloneses han d’e-

volucionar de manera significativa mitjançant l’acceptació de xarxes obertes,

en termes d’accés dels operadors a les infraestructures i de fixament de les tari-

fes sobre la base dels costos d’interconnexió. L’accés al servei universal exigirà

inversions considerables per prosseguir la modernització del servei públic ini-

ciada en l’àmbit interurbà i assolir un nivell de servei universal similar a l’exis-

tent als Estats membres.
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La taxa de penetració de les línies telefòniques és encara insuficient (19

línies per cada 100 habitants el 1995, 30 línies per cada 100 habitants previstes

per al 2000)(5) i no satisfà la llista d’espera de connexió. La productivitat de l’o-

perador nacional TPSA se situa entre les més febles dels països candidats.

Des del 1990, la llei sobre les telecomunicacions ha establert una es-

tructura de regulació, donant un nou estatut a l’operador nacional TPSA, i ha

autoritzat la concessió de llicències a operadors locals. La TPSA ha començat a

reformar la seva estructura i la seva gestió i s’ha compromès a reequilibrar les

tarifes. La TPSA proporciona les comunicacions interurbanes i internacionals i

el 98,7% de les línies locals.

Dues lleis més regeixen les activitats amb participació estrangera i la

privatització de les empreses públiques. No obstant això, les pràctiques mono-

polístiques de la TPSA al mercat, les regles d’interconnexió relatives als opera-

dors locals i els límits imposats a les participacions estrangeres impedeixen el

subministrament de serveis de telecomunicacions competitius i són, de fet, un

obstacle per a les inversions estrangeres. A més a més, la TPSA encara conserva

un monopoli legal pel que fa als serveis internacionals.

El primer exercici d’escrutini de la Comissió (realitzat del març al se-

tembre de 1998) assenyala que, des del punt de vista de la liberalització, «Polò-

nia arribarà, abans del 31 de desembre del 2002, a la plena conformitat

amb el cabal pel que fa a la provisió de telecomunicacions públiques inter-

nacionals, als serveis de telèfon i telègraf i a la instal·lació i el funciona-

ment del servei de telecomunicacions internacional. Suprimirà igualment

les restriccions que actualment repercuteixen sobre les empreses de la Unió

Europea que inverteixen a Polònia per facilitar que puguin oferir els seus

serveis de telecomunicacions i assegurar la instal·lació i el funcionament

d’infraestructures de telecomunicacions».

L’accés al servei universal no serà possible fins d’aquí a uns anys. Abans,

fa falta aconseguir, amb l’entrada en vigor de la llei polonesa sobre les teleco-

municacions cap al final del 2000, la conformitat de la legislació polonesa amb

la legislació europea.
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Pel que fa a les restriccions en matèria de llicències imposades als ope-

radors de telèfons mòbils, el Departament de la Competència i de la Protecció

dels Consumidors havia proposat l’obertura del mercat de les comunicacions a

llarga distància a altres operadors, els quals podrien utilitzar infraestructures

alternatives, com la xarxa de cables de fibra òptica de les vies ferroviàries o les

línies de la xarxa elèctrica. Polònia indica a l’screening que, pel que fa als prin-

cipis que regeixen la concessió de llicències per als serveis de telecomunica-

cions, arribarà a la plena conformitat amb el cabal abans del 31 de desembre

del 2002.

En l’àmbit dels satèl·lits i de les telecomunicacions mòbils, Polònia

sol·licita un període de transició, no delimitat en el temps, per estar en con-

dicions de suprimir les barreres que impedeixen el lliure accés a les bandes

de freqüència utilitzades actualment pel sistema militar, sobretot per les ban-

des utilitzades en diverses regions frontereres orientals (amb Rússia, Lituà-

nia, Bielorússia, Ucraïna i Eslovàquia). Això planteja un problema d’inver-

sions, que semblen substancials, i de reconeixement de la conformitat de

certs equips de telecomunicacions destinats a ser instal·lats a les regions trans-

frontereres.

La Comissió assenyala que, en l’àmbit de les tecnologies de la informa-

ció, «Polònia accepta plenament el cabal i es declara interessada en partici-

par en el desenvolupament de les tecnologies de la informació tal com es va

acordar durant el tercer fòrum de la societat de la informació; desitja igual-

ment cooperar amb la Unió Europea per posar en marxa la idea d’una

societat de la informació planetària».

2.3. Infraestructures de transport

Al sector dels transports, Polònia té dues prioritats: modernitzar la

xarxa de carreteres i reestructurar les vies ferroviàries.

Per la seva situació geogràfica, Polònia és un país de trànsit entre l’Euro-

pa occidental i la CEI i entre el nord i el sud d’Europa. Des dels anys noranta, el

repartiment modal del trànsit polonès s’ha modificat sensiblement: ha augmen-

tat el trànsit per carretera en detriment de les vies navegables i ferroviàries. De

fet, al començament de la transició, la qualitat de la xarxa de carreteres es va
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degradar de manera considerable a causa de l’augment del trànsit de camions

de càrrega pesant.

Amb la integració europea, Polònia s’haurà de dotar d’una xarxa d’eixos

per assumir els forts volums de trànsit. Segons el BERD, el projecte de programa

d’autopistes requereix un finançament de 13-15 bilions de dòlars, però la Unió

Europea estima que el govern polonès ha de doblar aquest finançament per

mantenir els estàndards de qualitat. En efecte, les autopistes eren gairebé ine-

xistents a Polònia fins al 1990. La conferència paneuropea sobre transports va

acordar quatre corredors transeuropeus que travessen el territori polonès. En

el marc d’aquests projectes de futura xarxa transeuropea, Polònia haurà d’in-

vertir en les infraestructures de transport utilitzades (previstos 5 miliards d’eu-

ros del pressupost polonès entre els anys 1995 i 1999) i desenvolupar els cen-

tres de transbordament, en especial als ports marítims; les infraestructures en

frontera, en particular amb els països de la CEI, i les estructures administratives

de control i de seguretat.

La comercialització prevista de la companyia ferroviària de l’Estat PKP

es du a terme de manera progressiva. Les vies ferroviàries poloneses s’estan

reestructurant sobre la base de tres unitats diferents: passatgers, mercaderies i

infraestructura. Segons el BERD, la Unió Europea ha estimat que les inversions

necessàries perquè el sector ferroviari s’ajusti a les directives comunitàries

correspondrien més o menys a un terç del PIB polonès.

3. Situació de Polònia en relació amb la seva adhesió
a la Unió Europea

La Comissió indica a l’Agenda 2000 «que, pel que fa a la realització

del mercat interior, Polònia ha dut a terme esforços considerables en matè-

ria d’absorció del cabal. El sector polonès de transports internacionals ja

aplica en gran mesura regles anàlogues a les de la Unió, en particular pel

que fa al transport marítim, la navegació interior, el transport combinat i el

transport per carretera de viatgers». Assenyala igualment que l’adopció del

cabal no sembla que hagi de plantejar dificultats en el transport aeri ni en el

ferroviari. L’obstacle més important vindrà del funcionament del sector de

carreteres domèstic, sobretot amb la liberalització del cabotatge intracomunita-
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ri, «tant en l’àmbit de les condicions d’accés al mercat com en matèria de

respecte de les normes de seguretat o socials». La Comissió subratlla que «les

discriminacions que encara s’apliquen, directament o indirectament pel

biaix del sistema fiscal i de l’IVA, sobre els transportistes comunitaris hau-

ran de desaparèixer».

L’informe de progrés elaborat per la Comissió sobre Polònia valora el

programa nacional d’adopció del cabal d’aquest país en els termes següents: el

programa nacional polonès d’adopció del cabal és un document d’ampli abast

que sembla abordar nombrosos problemes, sobretot moltes de les prioritats

definides en l’associació per a l’adhesió. S’espera l’adopció imminent d’un

calendari revisat per a l’apropament de la legislació que fixa un programa evo-

lutiu de transferència del cabal.

No obstant això, el programa nacional d’adopció del cabal omet certs

elements de l’associació per a l’adhesió, o no proporciona una informació prou

detallada, en especial pel que fa a l’oferta d’un servei universal de telecomu-

nicacions, la legislació en l’àmbit de la salut i la seguretat, la política monetària,

el reconeixement mutu de qualificacions professionals i un calendari per a l’a-

dopció del cabal en l’àmbit del medi ambient. Alguns problemes importants no

estan clarament plantejats, com el tracte de les zones econòmiques especials a

la part dedicada a les ajudes públiques i les restriccions a l’adquisició de béns

seents per estrangers a la secció consagrada als moviments de capitals. En

altres sectors sensibles, és evident que el grau de convergència aconseguit s’ha

valorat de manera massa optimista (directiva «televisió sense fronteres» en l’àm-

bit audiovisual).

Algunes de les prioritats que figuren a l’associació per a l’adhesió no

apareixen al programa nacional d’adopció del cabal, en particular un gran nom-

bre dels criteris polítics enumerats a l’annex de l’associació i, sobretot, el «re-

forç dels procediments parlamentaris d’adopció de les lleis», la propietat de

«béns seents» i la «millora de la capacitat de recaptació fiscal». Hi ha, a més a

més, una certa incoherència entre el programa nacional d’adopció del cabal i la

posició de Polònia en el context de l’examen analític (pel que fa a l’accés a les

freqüències militars en l’àmbit de les telecomunicacions o al reglament de base

en l’àmbit de la pesca).
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L’abast dels compromisos assumits en el marc del programa nacional

d’adopció del cabal és variable, ja que algunes seccions reflecteixen una clara

voluntat d’assolir els objectius fixats; altres, en canvi, no són prou clares pel que

fa a la naturalesa i el grau de compromís. La precisió de la informació relativa a

la planificació i els calendaris relatius a l’absorció de la legislació comunitària

són relativament heterogenis d’un sector a un altre. La qualitat dels compromi-

sos en certs àmbits (per exemple, l’estructura de pagaments en l’àmbit de la

política regional o els mercats públics) i la seva absència en alguns altres (medi

ambient o justícia i assumptes d’interior) no faciliten la valoració del calendari

previst pel programa nacional d’adopció del cabal ni la dels compromisos assu-

mits. En general, les estructures de posada en pràctica estan previstes, i la preci-

sió de la informació varia en funció del sector. No obstant això, algunes pers-

pectives de posada en execució no tenen en consideració el paper jugat per

altres actors clau en el procés legislatiu (en l’àmbit de la protecció de consumi-

dors no es fa cap referència a les organitzacions ni als organismes de defensa

dels consumidors).

Un nou problema que es podria tenir en compte en properes revisions

és la incidència de la reestructuració de l’administració pública descentralitza-

da (voïvodies/powiats). Actualment en discussió, aquesta reestructuració tindrà

un impacte important sobre alguns àmbits del cabal (política regional i dua-

nes). L’aplicació de la legislació s’ha de tractar amb més atenció. La informació

sobre les exigències pressupostàries és extremadament variable. En alguns sec-

tors, no es facilita (no hi ha informació sobre el pressupost assignat per l’Estat

en matèria de política regional, ni valoració de la reforma de la funció pública,

ni pressupost per a la protecció dels consumidors) o només s’esmenta molt

parcialment, sense indicació precisa dels períodes coberts (en l’àmbit del medi

ambient, indicació d’un pressupost important sense calendari). La preparació

d’una anàlisi de la incidència pressupostària del procés d’alineació és un pro-

blema crucial que cal afrontar per poder garantir que les properes revisions i

l’estratègia d’absorció del cabal anterior a l’adhesió de Polònia siguin dura-

dores.

Les properes revisions haurien d’aportar aclariments suplementaris

sobre el programa d’alineació de Polònia gràcies a la introducció d’indicacions

més específiques sobre la planificació, la incidència pressupostària i l’abast
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exacte del compromís. Les pròximes revisions podran tenir en compte els

resultats de l’examen analític. Sobre la base d’una versió revisada, la Comissió

adoptarà una posició sobre el programa nacional d’adopció del cabal i la

comunicarà al Consell. Aquesta valoració s’hauria de dur a terme durant el

segon semestre del 1998, quan es revisin les associacions per a l’adhesió.
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Compareixença de Jean-Michel Charpin,
Comissaire au Plan, davant la delegació 

de l’Assemblea Nacional per a la Unió Europea

Alain Barrau, vicepresident, va recordar que el Commissaire au Plan,

acompanyat d’Antoine-Tristan Mocilnikar i de Sylvie Bénard, venia a exposar els

resultats d’un estudi realitzat a petició del president de la Delegació sobre els

aspectes econòmics i financers de l’ampliació. Aquest estudi, titulat L’amplia-

ció de la Unió Europea a l’est d’Europa - Beneficis per a l’Est i per a l’Oest, es

va remetre al primer ministre i a la Delegació. L’estudi està format per una sín-

tesi inicial, que exposa la «problemàtica» de l’ampliació, i per quatre capítols

que analitzen successivament la situació econòmica dels PECO, les condicions i

el procés d’adhesió, les reformes en curs a la Unió Europea, en particular pel

que fa a la política estructural i la PAC, i finalment l’impacte econòmic i pressu-

postari de l’ampliació. Globalment, l’estudi conclou amb projeccions optimis-

tes: la integració dels PECO crearà activitat i llocs de treball a l’Oest i desenvo-

luparà l’Est. Però l’estudi no ignora els reptes que planteja la integració: d’una

banda, la Unió haurà de revisar les institucions, les polítiques internes i, en par-

ticular, la política de cohesió i la PAC; d’altra banda, els PECO hauran d’afrontar

l’immens repte que representa la posada en pràctica del cabal comunitari en

alguns sectors, en particular al del medi ambient.

Jean-Michel Charpin, Commissaire au Plan, va precisar que l’informe

consisteix, sobretot, com va ser convingut amb el president Henri Nallet, en la

presentació dels diferents estudis realitzats, tant a Brussel·les com a certs

Estats membres o països candidats, sobre l’ampliació de la Unió Europea als

deu països candidats de l’Europa central i oriental. Aquests treballs reflectei-
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xen, doncs, un punt de vista internacional i no el punt de vista específicament

francès.

El Commissaire au Plan va expressar la seva satisfacció per haver realit-

zat aquest estudi per a la Delegació, molt activa en aquest àmbit, i va citar en

particular els treballs dirigits per Henri Nallet sobre l’Agenda 2000 i per Jean-

Bernard Raimond sobre l’ampliació de la Unió Europea. Va subratllar que

aquesta ampliació comportarà un augment molt important de la superfície de

la Unió Europea i un creixement de la seva població del 28%, que contrastarà

amb un increment de la riquesa molt més marginal (4%) i provocarà un canvi

en l’agricultura: les superfícies explotades i la població activa es doblaran.

Aquesta ampliació serà més difícil que les precedents, a causa de l’existència de

grans diferències de desenvolupament entre els països candidats i els de la

Unió Europea, tot i que aquestes diferències són una mica enganyoses, ja que

els nivells d’educació i de formació de la població dels PECO són excel·lents.

En qualsevol cas, l’absorció del cabal comunitari representa un repte conside-

rable.

Les tres preocupacions principals són: les perspectives de creixement,

els riscos financers i pressupostaris i les condicions de la transició.

Pel que fa a les perspectives de creixement, cal recordar que aquests paï-

sos, abans de recuperar-se durant el decenni, van conèixer una fase de recessió

aguda després de la sortida del comunisme. Polònia va tocar fons el 1991; la

República Txeca i Eslovènia, el 1993; Hongria, Eslovàquia, Estònia, Letònia i

Lituània, el 1993; però Bulgària només el 1997. El 1999 només tres països tin-

dran un nivell de producció superior al del 1989: Polònia, Eslovènia i Eslovàquia.

Els estudis presentats a l’informe obeeixen a lògiques variades i adop-

ten diversos angles d’atac: la convergència, que correspon a la tendència dels

països en desenvolupament i s’acompanya d’un creixement de la renda per

capita superior al dels països avançats; l’assignació de recursos en un entorn

comercial liberalitzat (contràriament a les antigues aproximacions ricardianes,

basades en un esquema de competència perfecta, en què el lliure canvi sempre

era preferible a la protecció, que en principi oferia uns guanys limitats, les teo-

ries modernes del comerç internacional, basades en un esquema de competèn-

cia imperfecta, mostren que el lliure canvi no sempre és favorable, però també
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que pot ser molt favorable gràcies a les economies d’escala i a la diferenciació

de productes); l’efecte acumulació, vinculat a inversions endògenes o provi-

nents de l’exterior de la zona, realitzades gràcies a un finançament abundant i

barat. No obstant això, aquest finançament depèn en gran mesura de les pers-

pectives i de les anticipacions dels inversors i dels creditors. El nivell d’inversió

es mantindrà si la perspectiva de l’adhesió a la Unió Europea és segura.

Amb una aproximació d’aquest tipus, un estudi valora la taxa de creixe-

ment mitjà dels cinc països de la primera onada durant el període 2003-2008

en un 4,8% en un escenari d’associació i en un 6% en un escenari d’integració,

però només en un 4,3% en cas de desintegració.

El percentatge d’intercanvis entre els deu països candidats i la Unió

Europea és ja del 60%, nivell molt proper al dels intercanvis entre els Estats

membres, que és del 65%. No obstant això, el comerç PECO-Unió Europea és

diferent del comerç intraeuropeu. És, alhora, un comerç d’especialització dins

de cada branca, és a dir, un intercanvi de productes diferents, i un intercanvi de

productes que provenen de les mateixes categories, que s’explica principal-

ment per diferències de gamma, mentre que el comerç intraeuropeu fa referèn-

cia sobretot a intercanvis de productes similars.

Convé destacar igualment que Alemanya i, en menor mesura, Àustria

tenen un paper dominant en els intercanvis entre els Estats membres i els

PECO: Alemanya representa la meitat dels intercanvis comercials i més d’un

terç de les inversions que es realitzen; les inversions directes d’Àustria repre-

senten el doble de les inversions franceses.

Pel que fa als riscos financers i pressupostaris, els candidats han d’ac-

ceptar, amb una perspectiva de convergència, un dèficit corrent elevat. Tota

l’estratègia d’ampliació depèn del manteniment d’un ritme d’inversió elevat i

d’una abundància de crèdits, en absència dels quals la seva gestió xocaria amb

la restricció exterior.

L’informe confirma la seriositat de les previsions pressupostàries de

l’Agenda 2000: el manteniment del sostre dels recursos propis en l’1,27% del

PIB dels Estats membres no és irrealista, els pressupostos comunitaris deixen

que subsisteixin marges importants. Així, el pressupost del 1999 limita les des-

peses a l’1,10% del PIB dels Estats membres.

310 ■ COMPAREIXENÇA DE JEAN-MICHEL CHARPIN DAVANT LA DELEGACIÓ DE L’ASSEMBLEA NACIONAL PER A LA UE



Les perspectives del pressupost agrícola dependran de la reforma de la

PAC que finalment es decideixi. L’absència d’ajudes directes als agricultors dels

PECO, actualment prevista per l’Agenda 2000, és indispensable, però serà difí-

cil que es prolongui durant molt de temps. L’establiment d’un sostre del 4% del

PIB dels països candidats per al finançament comunitari de cohesió sembla

igualment raonable, tot i que les simulacions efectuades sobre el creixement

real i el tipus de canvi dels països indiquen la possibilitat d’una relliscada a llarg

termini. En realitat, un sostre expressat en euros per habitant seria igualment

útil.

Finalment, pel que fa a les condicions de la transició, s’observa que els

països candidats estan disposats a dur a terme esforços importants per absorbir

el cabal comunitari. Per bé que cal assegurar la perspectiva de l’ampliació, l’ad-

hesió no s’ha de realitzar de manera precipitada. L’experiència demostra que

les adhesions prematures no han donat els millors resultats. A més a més, hi ha

pocs riscos migratoris a curt termini. Per tant, el problema consisteix en conci-

liar els retards relativament llargs que necessita l’adaptació a les normes comu-

nitàries i el desig de treure profit de la certesa de l’ampliació. Així, per bé que

convé comprometre’s amb el principi d’adhesió, per no despertar dubtes en els

inversors, també és desitjable conservar tota la flexibilitat pel que fa al seu ven-

ciment.

Després de l’exposició del Commissaire au Plan, Jean-Bernard Raimond,

ponent d’informació sobre l’ampliació, li va preguntar quines incidències finan-

ceres comportaria, per a la Unió Europea, un fort creixement dels països en

vies d’adhesió. També li va preguntar sobre la diferència entre l’ajuda atorgada

als països candidats del primer grup i l’atribuïda als del segon: ¿no corre el risc

de traduir-se en condicions de recuperació econòmica diferents i, per tant,

d’augmentar les desigualtats de desenvolupament entre aquests països?

Pel que fa a la primera pregunta, Jean-Michel Charpin va indicar que,

segons les previsions –que presenten algunes diferències entre els diferents

estudis-, es podien esperar taxes de creixement real de l’ordre del 6% per any

als països candidats durant la fase d’integració a la Unió Europea. A més a més,

alguns estudis –en especial el de l’OFCE– mostren que l’ampliació s’hauria de

traduir en guanys de creixement d’algunes dècimes de punt per als països

actuals de la Unió. Jean-Michel Charpin va estimar que calia alegrar-se per
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aquestes perspectives de creixement per als països candidats i que els proble-

mes de finançament externs que plantegen s’haurien de resoldre mitjançant les

inversions realitzades en aquests països per empreses estrangeres privades i

pels importants préstecs privats dels quals es beneficien. No obstant això, si

s’estableix un sostre del 4% del PIB per a les despeses de cohesió, un fort crei-

xement dels PECO podria representar un risc, motiu pel qual hi ha interès en

un segon sostre en euros per habitant.

Quant al segon punt, Jean-Michel Charpin va subratllar que, com s’indi-

ca al pròleg de l’informe, pocs estudis han analitzat la divisió dels països candi-

dats en dos grups. Antoine-Tristan Mocilnikar va precisar, sobre aquest punt,

que nombrosos economistes temen que apareguin noves divisions al si d’Euro-

pa, i el Centre Vienès d’Estudis Comparatius ha subratllat els riscos de cavar

una fosa entre els dos grups. El cas de Romania és, en relació amb aquest punt,

significatiu: les perspectives de fort creixement estan condicionades per la con-

tinuïtat de les reformes; això és precisament el que falta a Romania, afrontada a

un estancament i a dificultats d’una altra naturalesa, alhora que integra de

manera satisfactòria el cabal comunitari.

Evocant el protocol de Kyoto, Michèle Rivasi va preguntar quina era la

política dels països candidats pel que fa a les transferències de tecnologia en

l’àmbit energètic. ¿Hi ha permisos negociables? ¿S’han realitzat simulacions

sobre aquest tema?

Pierre Brana va preguntar si s’havien realitzat estudis sobre el comerç

exterior dels països del primer grup i dels del segon grup i, d’altra banda, sobre

els dels Balcans. Recordant que, entre els anys 1986 i 1990, hi havia nou països

africans entre els deu països que més es beneficiaven de l’ajuda de la Unió, i

que aquest nombre s’havia reduït a quatre entre els anys 1991 i 1995, va pre-

guntar si les projeccions havien integrat en aquest àmbit les incidències de

l’ampliació.

Alain Barrau, després de qüestionar el marge de maniobra disponible

sota un sostre de recursos propis mantingut en l’1,27% del PNB comunitari, va

voler saber si hi havia dades sobre les inversions directes de les quals es

podrien beneficiar els diferents països candidats i si es podia precisar la part

dels diferents països de la Unió Europea en la seva realització. Després d’evocar
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les condicions en què la integració del cabal comunitari podria revestir un

caràcter progressiu per facilitar la tasca dels Estats candidats, va resumir les

qüestions que el procés d’adhesió sembla suscitar als Estats candidats, en espe-

cial als de la segona onada d’adhesió, i va preguntar si aquest era un punt que

destacava de l’estudi realitzat pel Commissariat Général du Plan.

François Guillaume va qüestionar l’homogeneïtat del grup d’Estats

inclosos a la primera onada d’adhesions i la conveniència de preveure etapes

transitòries abans d’una adhesió completa, al llarg de les quals es faria un segui-

ment dels nous Estats membres. Després d’analitzar el potencial agrícola d’al-

guns Estats candidats com Polònia i Romania, es va preguntar si aquests països

estaven en disposició d’assolir productivitats comparables a les de la Unió

Europea i va voler saber si s’havien estudiat les conseqüències de la integració

d’aquests països de forta vocació agrícola. Finalment, va qüestionar la posició

de la Unió Europea ampliada en el comerç agrícola mundial.

Jean-Michel Charpin, després d’estimar pertinent la classificació realitza-

da dels Estats candidats, va precisar que la interiorització de la perspectiva de

l’ampliació pels actors econòmics de la Unió Europea i de l’Est constituïa el

millor factor de convergència econòmica dels Estats candidats; de manera

correlativa, un eventual gir d’aquestes anticipacions, en especial per part dels

bancs i de les empreses occidentals, tindria efectes negatius sobre el creixe-

ment d’aquests països.

Els estudis consagrats a les característiques del comerç entre la Unió

Europea i els Estats candidats revelen que es produeix una especialització

intersectorial i en termes de gamma. Així mateix, els estudis sobre les inver-

sions, tot i que essencialment macroeconòmics, mostren que aquestes inver-

sions –tant internes com provinents de la Unió Europea– tenen un impacte

decisiu sobre el procés d’integració i de convergència dels països de l’Europa

central i oriental.

En resposta a Pierre Brana, Jean-Michel Charpin va precisar que les

transferències de les quals es beneficiarien els Estats candidats excediran

àmpliament els esforços aprovats per la Unió Europea a favor dels països en

desenvolupament. Va subratllar la importància d’aquesta qüestió per a França i

per a l’Europa del Sud, orientades de forma més espontània cap al Mediterrani i
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cap a Àfrica i que, a diferència d’Alemanya o d’Àustria, tenen un paper menor

en els fluxos comercials amb l’Europa central i oriental.

En l’àmbit agrícola, les produccions dels PECO i les de la Unió Europea

són més competidores que complementàries. Per bé que els països de l’Europa

central tenen costos de mà d’obra menys elevats, també tenen una producció

més feble i rendiments inferiors, la qual cosa en disminueix la competitivitat

relativa. Encara hi ha pocs estudis sobre la posició de l’agricultura europea al

mercat mundial i sobre l’estratègia que cal adoptar de cara a les properes nego-

ciacions en el marc de l’OMC. En aquest àmbit, es lamenta l’existència d’un

dèficit de prospectiva a França. Però aquesta és una qüestió diferent a la de

l’ampliació.

Antoine-Tristan Mocilnikar va precisar que els estudis de la Comissió

Europea valoraven en gairebé 120 miliards d’euros el cost d’inversió necessari

per a l’assimilació del cabal comunitari pels deu països candidats de l’Europa

central en l’àmbit del medi ambient. Per permetre una certa progressió, els

acords d’associació ja preveuen l’aplicació de la reglamentació comunitària a

les noves inversions. D’altra banda, un estudi del Ministeri d’Indústria mostra

que alguns grups francesos estan ben situats per intervenir en aquest procés de

convergència, en especial en l’àmbit de la distribució de l’aigua.

S’han realitzat diversos exercicis per esbrinar els marges de maniobra

pressupostaris vinculats a l’ampliació. D’aquests estudis es dedueix que el

finançament de l’ampliació és possible fins i tot en el cas d’un creixement

anual mitjà del PIB de la Unió Europea dels Quinze limitat a l’1,5% durant el

període 2000-2006, tot i que els marges de maniobra es redueixen. El creixe-

ment dels països de l’Europa central és molt fort, de l’ordre del 5% al 6% per

any, amb tipus de canvi que augmenten el 4% per any a causa de la revaloració

real de les monedes. Els estudis mostren que el finançament de l’ampliació és

possible tot i que les despeses atribuïdes a aquests països s’han de revisar a

l’alça en cas de creixement superior a les previsions. Com el seu PIB només

representa el 4% del dels Quinze, l’impacte d’aquestes despeses és limitat. No

obstant això, en el cas extrem que el creixement dels Quinze fos inferior a

l’1,5% i el creixement dels països de l’Est fos molt fort, se superaria el sostre de

l’1,27%.
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La decisió d’estabilitzar les despeses en euros constants a partir del

1996 ha permès constituir un marge de maniobra pressupostari de 0,1 punts

del PIB. En haver previst les perspectives financeres de l’Agenda 2000 un

marge de 0,2 punts del PIB entre el sostre dels recursos propis i les despeses

per als Quinze, es té doncs un marge de maniobra total de 0,3 punts del PIB

per finançar l’ampliació. Antoine-Tristan Mocilnikar va confirmar a Alain Barrau

que el sostre de l’1,27% podia ser respectat, però va afegir que, atès que les des-

peses relacionades amb la PAC i amb els Fons Estructurals no estaven prou ana-

litzades, les conclusions es podien veure afeblides. No obstant això, no hi ha un

sistema de repartiment automàtic dels Fons Estructurals entre els Quinze i els

nous membres. El Consell pren les decisions en la matèria cas per cas. Final-

ment, el límit de les ajudes financeres de la Unió, fixat per la Comissió Europea

en el 4% del PIB dels països candidats, sembla justificat, i no hi ha cap raó per

invalidar-ne els càlculs en matèria de valoració dels costos corresponents a l’ex-

tensió dels Fons Estructurals.

Després del 2006, si el creixement és fort als països candidats, aquest

límit del 4% podria ser insuficient per garantir la no superació del sostre dels

recursos propis de l’1,27% del PIB comunitari. La gran diferència entre les pers-

pectives financeres i les despeses efectivament realitzades fa difícil els càlculs

precisos. Els nivells de desenvolupament dels països candidats són molt variats,

i alguns d’aquests països podrien llavors superar el nivell comunitari mitjà. A

partir d’aquest moment, un sistema limitant els totals per capita hauria d’asse-

gurar el control pressupostari.

Nicole Catala va preguntar quina era la part del sector públic en el PIB

dels futurs països membres i la seva evolució recent. Va qüestionar la possibili-

tat d’un període de transició per a la instauració de la lliure circulació de perso-

nes amb aquests països i el nivell de qualificació de la mà d’obra. D’altra banda,

va preguntar si l’inferior nivell de protecció social no constituiria un factor de

distorsió de la competència al si de la Unió ampliada. Finalment, va preguntar si

el cost de la reunificació alemanya per al pressupost de la Unió ha estat objecte

de valoracions i si aquest precedent es tenia en compte en les projeccions

sobre l’adhesió dels països de l’Europa central i oriental.

Jean-Michel Charpin va precisar que, tot i que hi ha estudis sobre el cost

de la unificació alemanya, aquests treballs no poden ajudar a aclarir aquest
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tema, ja que els dos processos són poc comparables, en especial perquè l’opció

monetària escollida pel govern alemany va contribuir en gran mesura a aquest

cost elevat. El nivell d’educació de la població als països de l’Europa central i

oriental candidats a l’adhesió és molt superior al que s’observa als països en

desenvolupament econòmic equivalent. D’altra banda, les qualificacions són

variables: molt sovint excel·lents en els àmbits allunyats de l’economia, són més

recents en altres activitats. En qualsevol cas, i a diferència del que passa en

altres països en transició, s’observa que la qüestió de la qualificació de la mà

d’obra no crea dificultats en el procés de convergència que estan duent a

terme.

Ara com ara, no es constata, segons Jean-Michel Charpin, cap moviment

migratori important provinent d’aquests països, i el risc de veure persones molt

qualificades venir a l’Oest, la qual cosa penalitzaria els països candidats, és tan

gran com el de veure una migració de treballadors poc qualificats. El nivell de

protecció social és certament inferior, però aquesta dada forma part de les

característiques de cada país i no és analitzada com un factor de distorsió de la

competència, sobretot mentre el joc dels tipus de canvi compleixi amb el seu

paper d’ajustament. Aquest fenomen continuarà exercint la seva funció durant

els propers anys, ja que no està prevista la unió monetària amb els nous Estats

membres.
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Llista de sigles

AFSE Associació Francesa de Ciència Econòmica

BEI Banc Europeu d’Inversions

BERD Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament

CEPII Centre d’Estudis Prospectius i d’Informació Internacional

CEPR Centre for Economic Policy Research

CEPS Centre for European Policy Studies

CER Centre d’Estudis i Investigacions Internacionals

DAFE Direcció d’Assumptes Financers i Econòmics

DATAR Delegació per a l’Ordenació del Territori i l’Acció Regional

DELTA Departament i Laboratori d’Economia Teòrica i Aplicada

DISAE Development of Implementation Strategies for Approximation in

Environment

DIW Deutsch Institut Wirtschaft

ENA Escola Nacional d’Administració

GATT General Agreement on Trade and Tariffs

GERI Grup d’Estudi i de Reflexió Interregional

IIASA International Insitute for Applied Systems Analysis

ITCF Institut Tècnic dels Cereals i dels Farratges

LSE London School of Economics

NBER National Bureau of Economic Research

OCDE Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

OFCE Observatori Francès de les Conjuntures Econòmiques

PHARE Poland and Hungay Assistence for the Restructuring of the Economy

SFER Societat Francesa d’Economia Rural

SGCI Secretariat General del Comitè Interministerial per a les Qüestions

de Cooperació Econòmica

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

WIFO Österreichische Institut für Wirtschafsforschung

WIIW Wienner Institut für Internationale Wirtschaftsvergleich

317L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



Bibliografia

AAGE, H. (1996), «Transition in Central and Eastern Europe: Macroeconomic Stabili-
sation, Economic Growth and Institutional Reform», European Integration and

Regime Formation, document de treball núm. 12, Centre per a la integració
europea i la formació, Centre Universitari de Jutland Sud.

ABRAHAM, F. i J. KONINGS (1997), Does the Opening of Central and Eastern Europe

Kill Jobs in the West?, Institut d’Estudis per a l’Europa Central i Oriental de Lo-
vaina, Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica.

ADAM, F. i J. J. BOILLOT (1995), «Les échanges commerciaux entre la France et les
PECO», Économie internationale, núm. 62, 2n trimestre.

AGHION, P. i O. BLANCHARD (1994), «On the Speed of Adjustment in Central Europe», a
S. Fischer i J. Rotemberg: NBER Macroeconomics Annual, vol. 9, p. 284-320, The
MIT Press.

AIGINGER, K. (1996), «Unit Value to Signal the Quality Position of CEECs», a Wolf-
mayr-Schnitzer Y. i altres (1996), The Competitiveness of Transition Countries,
WIFO i WIIW, desembre.

ANDERSON, K. i R. TYERS (1993), Implications of EC Expansion for European Agri-

cultural Policies, Trade and Welfare, document de treball CEPR, núm. 829, edi-
cions CEPR, Londres.

ANDOR L. i M. SUMMERS (1998), Market Failure, Pluto Press, Chicago.

ANDREFF, W. (1997), Convergence Between Central Eastern European Countries and

the EU:Nominal, Real, Structural, Institutional?, document de treball ROSES.

— (1997), La crise des économies socialistes, la rupture d’un système, edicions
PUG.

318 ■ BIBLIOGRAFIA



ASLUND, A. (1994), «Lessons of the First Four Years of Systemic Change in Eastern
Europe», Journal of Comparative Economics, vol. 19, núm. 1, p. 22-39, agost.

ASSEMBLEA PERMANENT DE LES CAMBRES D’AGRICULTURA (APCA), Guide de l’euro: 30 ques-

tions pour l’agriculture.

ATURAPANE, C., S. DJANKOV i B. HOEKMAN (1997), Determinants of Intra-Industry

Trade Between East and West Europe, document de treball, núm. 1721, novem-
bre, CEPR, Londres.

AUROUX, J. (1998), Réforme des zonages et aménagement du territoire, Informe al
Primer Ministre, abril.

BALASSA, B. (1964), «The Purchasing Parity Doctrine: A Reappraisal», Journal of Poli-

tical Economy, vol. 72, p. 584-596, desembre.

BALCEROWICZ, L. (1993),Common Fallacies in the Debate on the Economic Transition

in Central and Eastern Europe,document de treball,núm.11,octubre,BERD.

BALCEROWICZ, L. i A. GELB (1994), Macropolitics in Transition to a Market Economy:

A Three-Year Perspective, Conferència anual sobre economia del desenvolupa-
ment, 28-29 d’abril, Banc Mundial, Washington D.C.

BALDWIN, R. E. (1989), «Growth effects of 1992»,Economic Policy, vol. 9, p. 247-282.

— (1992), An Eastern Enlargement of EFTA: Why the East Should Join and the

EFTAns Should Want Them, document de treball, núm. 10, CEPR, Londres.

— (1993), The Effects of Trade and Foreign Direct Investment, document de tre-
ball, CEPR, Londres.

— (1994), Towards an Integrated Europe, edicions CEPR, Londres.

BALDWIN, R. E., J. F. FRANCOIS i R. PORTES (1997), «The Costs and Benefits of Eastern
Enlargement: The Impact on the EU and Central Europe», Economic Policy,
p. 127-176.

BANETH, J. (1994), «La théorie de la parité des pouvoirs d’achat: un nouveau réexa-
men», Revue d’économie du développement, vol. 1, p. 35-72.

BANCO MUNDIAL (1991), World Development Report 1991, Banc Mundial, Washing-
ton D.C.

— (1996), De l’économie planifiée à l’économie de marché, edicions Banc Mun-
dial, Washington D.C.

BANSE, M., W. MÜNCH i S. TANGERMANN (1998), Accession on the Central European

Countries at the EU: Implications for Agricultural Markets, Trade, Govern-

ment Budgets and the Macro-economy in Central Europe, document de tre-
ball, Universitat de Göttingen, Alemanya.

319L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



BANSE, M. i S. TANGERMANN (1998), Agricultural Implications of Hungary’s Acces-

sion to the EU - Partial Versus General Equilibrium Effects, document de tre-
ball, núm. 1/1, Institut d’economia agrícola, Universitat de Göttingen, Alemanya.

BARBONE, L. i J. ZALDUENDO (1997), «EU Accession of Central and Eastern Europe-
Bridging the Income Gap», Policy Research, document de treball, 1721, Banc
Mundial.

BARDON i J. SACHS (1992), «Structural Adjustment and International Trade in Eastern
Europe: The Case of Poland», Economic Policy: A European Forum, núm. 14,
p. 117-173, abril.

BARRO, R. J. (1991), «Economic Growth in a Cross-Section of Countries», Quarterly

Journal of Economics, vol. 106, p. 407-443.

BARRO, R. J. i X. SALA-I-MARTIN (1991), «Convergence Across States and Regions», Broo-

kings Papers on Economic Activity, p. 107-158, The Brookings Institution.

— (1992), «Convergence», Journal of Political Economy, vol. 100, p. 223-251.

— (1995), Economic Growth, McGraw-Hill Inc., Estats Units.

BARTA, V. (1998), «EU Financial Transfers and Eastern Enlargement - Czech Expecta-
tions», a A. Inotai i K. Vida: EU Financial Transfers and Eastern Enlargement,
Proceedings of the Joint International Conference of TEPSA –Institut of World
Economics-STF–, Budapest, Hongria.

BARTA, V. i RICHTER, S., (1996), Eastern Enlargement of the European Union from a

Western and Eastern Perspective, WIIW, març.

BAUMONT, C. (1998), «Économie, géo-économie et croissance: quelles leçons pour
l’intégration régionale européenne?», Revue française de géo-économie, núm. 5,
p. 35-56, primavera.

BAUSSON, J. i J. TISON (1994), Identification des besoins en développement d’exploi-

tations agricoles roumaines, memòria per a l’obtenció del diploma d’enginyer
agrònom, especialització: Ciències i tècniques de les produccions vegetals, Insti-
tut national de la recherche agronomique.

BENAHMED, H. (1998), L’euro et ses conséquences en agriculture, nota, Comissariat
Général du Plan, 6 de maig.

BENASSY, A. (1993), «Comment se fixent les taux de change? Un bilan», Économie et

Prévision, núm. 107, p. 37-62.

BENASSY-QUERE, A. (1996a), Exchange Rates Regimes and Policies in Asia, document
de treball, núm. 96-07, CEPII, juliol.

BENASSY-QUERE, A., A. LAHRECHE-REVIL (1998), Pegging the CEECS Currencies to the

Euro, document de treball, CEPII.

320 ■ BIBLIOGRAFIA



BENASSY-QUERE, A., A. LAHRECHE-REVIL i MAUREL (1998), «Les PECO et l’euro», La lettre

du CEPII, núm. 173, novembre.

BENNETT, A. G. (1994), «Currency Boards: Issues and Experiencies», Policy Analysis

and Assessment, document 94/18, FMI.

BENTOLILA, M. (1994), «La nouvelle politique agricole commune», Problèmes politi-

ques et sociaux, Dossiers d’actualité mondiales, núm. 723, La Documentation
française, 11 de març.

BERD (1994), Transition Report, edicions BERD.

— (1995), Transition Report, edicions BERD.

— (1996), Transition Report, edicions BERD.

— (1997), Transition Report, edicions BERD.

— (1998), Transition Report, edicions BERD.

BERG, A. (1994), «Does Macroeconomic Reform Cause Structural Adjustment? Les-
sons from Poland», Journal of Comparative Economics, vol. 18, núm. 3, p. 376-
410, juny.

BERKOWITZ, D. i D. N. DELONG (1998), Accounting for Growth in Post-Soviet Russia,
mimeo, Universitat de Pittsburgh, Estats Units.

BERNARD, L. D. (1995), «Considérations économiques sur les conditions de l’élargis-
sement de l’Union européenne aux pays de l’AELE et ceux d’Europe centrale et
orientale», Revue de Marché commun et de l’Union européenne, núm. 386,
març.

BESNAINOU, D. (1995), «Les Fonds structurels: quelle application aux PECO?», Écono-

mie internationale, núm. 62, 2n trimestre.

BEUTEL, J. (1993), The Economic Impacts of the Community Support Frameworks

of the Objective 1 Regions 1989-1993, Informe per a la Comissió de les Comu-
nitats Europees, DGXVI.

BEYFUSS, J. (1996), Beiträge zur Wirtschafts-und Sozialpolitik, Institut der deutschen
Wirtschaft, 7/1996, Colònia, Alemanya.

BEYNET, P., H. LAMOTTE i C. PINEL (1998), Les enjeux agricoles dans le domaine de

l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orienta-

le, document de treball, Direcció de la Previsió.

BEYNET, P., H. LAMOTTE i V. RICHARD (1998), Agenda 2000 et réforme de la politique

agricole commune, document de treball, Direcció de la Previsió.

BLAHA, J. i D.HEIMERL (1996), «Les coopérations transfrontalières:nouvelles géographies
économiques en Europe centrale»,Le courrier des pays de l’Est,núm.413.

321L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



BLANC, Ch., A. BLOGOWSKI i J. MATHURIN (1998), «Analyse des conséquences des propo-
sitions Santer sur l’agriculture des pays membres de l’Union», Notes et études

économiques, núm. 7, Ministeri d’Agricultura, DAFE.

BLANCHARD, O., J. KENNETH, A. FROOT i J. D. SACHS (1994), The Transition in Eastern

Europe: Restructuring, volum II, The University of Chicago Press, Chicago.

BLANCHET, J. i A. REVEL (1996), Élargissement de l’Europe à l’Est: danger ou chance

pour les agriculteurs, edicions France agricole.

BLANCHET, J., A. REVEL, A. LINGLIN, N. KOSCIUSKO-MORIZET i V. WORMSER (1997), «L’intégra-
tion des PECO à la nouvelle PAC: une double révolution inachevée», Économie

rurale, núm. 240, SFER.

BOMMENSATH (1995), «L’Europe au-delà de Maastricht et face à l’élargissement vers
l’Est», Revue du Marché commun et de l’Union européenne, núm. 387, abril.

BRADLEY, J., N. O’DONNELL, N. SHERIDAN i K. WHELAN (1994), Regional Aid and Con-

vergence, ESRI, estudi encarregat pel Commissariat Général du Plan i la Direc-
ció de la Previsió, Avebury Press.

BRENTON, P. (1998), «Trade in Sensitive Industrial Products Between the EU and the
CEEs: a Potential Yet to be Fulfilled?»,The World Economy.

BRENTON, P. i D. GROS (1993), The Budgetary Implications of EC Enlargement, crè-
dits de compromís, document de treball, núm. 78, CEPS, Brussel·les.

— (1995), Trade Between the European Union and Central Europe:An Economic

Policy Analysis, document de treball, núm. 93, CEPS, març, Brussel·les.

— (1997), «Trade Reorientation and Recovery in Transition Economy», Oxford Re-

view of Economic Policy, vol. 13, núm. 2.

BRESCA, F. i F. SCHEBECK (1996), Ostöffnung und Osterweiterung der EU, Butlletí men-
sual 2, p. 139-151, WIFO, Viena.

BROWN, D., A. V. DEARDOFF, S. DJANKOV i R. M. STERN (1997), An Economic Assessment

of the Integration of Czechoslovakia, Hungary and Poland into the European

Union, Cambridge University Press.

BRUNO, M. (1993a), Crisis, Stabilization and Economic Reform: Therapy by Con-

sensus, Oxford University Press, Oxford.

BUCH, C., R. P. HEINRICH i D. PIAZOLO (1998), Southern Enlargement of the European

Union and Capital Account Liberalization: Lessons for Central and Eastern

Europe, document de treball, núm. 871, juliol, Kiel, Alemanya.

BUITER, W., R. LARGO i H. REY (1997), A Portfolio Approach to a Cross-Sectoral and

Cross-National Investment Strategy in Transition Economies, document de
treball núm. 5882, NBER, Cambridge MA.

322 ■ BIBLIOGRAFIA



— (1997), Enterprises in Trasition: Macroeconomic Influences on Enterprise De-

cision-Making and Performance, document de treball, núm. 1601, CEPR, Lon-
dres.

— (1997), «Financing Transition: Investing in Enterprises during Macroeconomic
Transition», 3a Conferència sobre les economies en transició, 23-25 de juny,
Dubrovnik, Croàcia, Forthcoming a Financial Systems in Transition, sota la
direcció de Mario Blejer i Marko Skreb, Cambridge University Press.

BUITER, W., R. LARGO i N. STERN (1997), «Enterprise Performance and Macroeconomic
Control»,Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, núm. 200.

BURDA, M. C. (1994), Structural Change and Unemployment in Central and Eas-

tern Europe: Some Key Issues, document de treball núm. 977, juny, CEPR, Lon-
dres.

BUSSON F. i P. VILLA (1996), «L’effet Balassa: un effet robuste et de longue période»,
Économie internationale, núm. 66, 2n trimestre, p. 43-53.

BUZELAY, A. (1996), Intégration et désintégration européennes, Econòmica, París.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (1998), «Europe de l’Est: biais systématiques des
prévisions de croissance», a Études Marchés émergents, núm. 98.01.

CAL, V. (1998), La prochaine réforme des Fonds structurels, Consell Econòmic i
Social portuguès i Fundació Calouste Gulbenkian.

CARROUÉ, L. i V. OTH (1995), L’Europe médiane, edicions Armand Colin.

CARBAJO, J. i S. FRIES (1997), Restructuring Infrastructure in Transition Economics,
document de treball, núm. 24, BERD, maig.

CAZES, S., B. COQUET, J. FAYOLLE, J. LE CACHEUX i F. LERAIS (1996), «Elargir l’Union europé-
enne aux pays de l’Europe centrale et orientale»,Revue de l’OFCE, abril.

CENTER FOR APPLIED POLICY RESEARCH, Universitat de Munich (1998), Europe on the

Eve of Completion - A Profile of the Enlarged European Union, Fòrum Interna-
cional Betelsmann, 3-4 de juliol, Berlín, Alemanya.

CEPII (1997), «Trade Patterns Inside the Single Market», The Single Market Review,
Subsèries IV, vol. 2, Kogan Page.

CEPR (1990), Monitoring European Integration, edicions CEPR, Londres.

— (1992), Is bigger better? The Economics of EC Enlargement, Monitoring Euro-

pean Integration, edicions CEPR, Londres.

— (1996), «European Economic Perspectives»,CEPR Occasional Paper, núm. 7.

CAMBRES D’AGRICULTURA (1995), L’élargissement de l’Union européenne à l’Est et l’a-

griculture: une première réflexion, suplement del núm. 835, juliol.

323L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



CHEVALLIER, A., F. LEMOINE i L. NAYMAN (1997), «L’Union européenne et ses voisins de
l’Est et du Sud», La lettre du CEPII, núm. 162, novembre.

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (1994), L’agriculture des pays associés d’Europe cen-

trale et orientale, nota per al Club d’experts en economia agrícola internacio-
nal, informajor H. Vinot, 8 d’abril.

COMISSIÓ ECONÒMICA PER A EUROPA, CEE/ONU (1995), Economic Bulletin for Europe,
vol. 47, edicions CEE/ONU.

— (1996), Economic Survey of Europe in 1995-1996, edicions CEE/ONU.

— (1997), Economic Bulletin for Europe, edicions CEE/ONU.

— (1997), Economic Survey of Europe 1996-1997, edicions CEE/ONU.

— (1998), Economic Survey of Europe 1998 núm.1, edicions CEE/ONU.

— (1998), Economic Survey of Europe 1998 núm.2, edicions CEE/ONU.

COMISSIÓ EUROPEA (1993), «Market Services and European Integration», European
Economy: Social Europe,Reports and Studies, núm. 3, Brussel·les.

— (1994), «The Economic Interpenetration Between the European Union and Eas-
tern Europe», European Economy,Reports and Studies, núm. 6, Brussel·les.

— (1995), Préparation des pays associés de l’Europe centrale et orientale à l’inté-

gration au marché unique de l’Union, Llibre Blanc, maig.

— (1995), Rapport intérimaire de la Commission au Conseil européen concer-

nant les effets de l’élargissement aux pays associés d’Europe centrale et orien-

tale sur les politiques de l’Union européenne.

— (1995), Situation et perspectives de l’agriculture dans les pays d’Europe cen-

trale et orientale.

— (1996), Premier rapport sur la cohésion économique et sociale, COM(96) 542.

— (1996), L’impact des politiques structurelles sur la cohésion sociale de l’Union,

1989-1999, primers resultats presentats per països, octubre.

— (1996), PHARE Environmental Strategy:The Pre-Accession-Phase, document de
treball PHARE, Brussel·les, 25 de juny.

— (1997), «Vers une politique de réseau de transport paneuropéen en coopéra-

tion», COM(97)172 final, abril.

— (1997), Estimation of Compliance Costs for the Approximation of EU Legisla-

tion in CEE States - Guidelines for Country Studies, documentació del semi-
nari DISAE, Brussel·les.

324 ■ BIBLIOGRAFIA



— (1997), Guide to the Approximation of European Union Environmental legis-

lation, SEC(97), núm. 1608, 25 d’agost.

— (1997), «Enlarging the Environment»,Lettre d’information de la DG XI,núm.1 a 6.

— (1997), Contributions budgétaires, dépenses de l’UE, soldes budgétaires et

prospérité relative des Etats membres, Carta de Jacques Santer.

— (1997), Agenda 2000 - volume I - Pour une Union plus forte et plus large.

— (1997), Agenda 2000 - volume II - Les effets de l’élargissement aux pays d’Eu-

rope centrale et orientale candidats à l’adhésion sur les politiques et l’Union

européenne.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de
l’Estonie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 11/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Hongrie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 6/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Lettonie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 10/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Lituanie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 12/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Pologne à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 7/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
République tchèque à l’Union européenne», Bulletin de l’Union européenne,
sup. 14/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Roumanie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 8/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Slovaquie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 9/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Slovénie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 15/97.

— (1997), «Agenda 2000 - Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la
Bulgarie à l’Union européenne»,Bulletin de l’Union européenne, sup. 13/97.

— (1997), Agenda 2000, intervenció del Sr. Jacques Santer, president de la Comis-
sió Europea davant el Parlament Europeu.

— (1997), Forum européen sur la cohésion, Discurs i resum dels debats, 28-30 d’a-
bril de 1997.

325L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



— (1997), Les Fonds structurels en 1996, vuitè Informe anual.

— (1997), Schéma de développement de l’espace communautaire, Primer projec-
te oficial, 9 i 10 de juny, Noordwijk.

— (1998), Agenda 2000, les propositions législatives, vue d’ensemble.

— (1998), Argumentaire Agenda 2000, 15 fitxes aportades per cada Estat mem-
bre.

— (1998), Communication de la Commission au Conseil et au Parlement euro-

péen sur l’établissement de nouvelles perspectives financières pour la période

2000-2006.

— (1998), L’incidence du choix des paramètres économiques sur le cadre finan-

cier, document de treball.

— (1998), Propositions de règlement du Conseil portant dipositions générales

sur les Fonds structurels, exposició de motius, COM (1998)131.

— (1998), Propositions de règlements des Fonds structurels 2000-2006, analyse

comparé, 18/03/98.

— (1998), Stratégies d’adhésion pour l’environnement, relever le défi de l’élargis-

sement, comunicació de la Sra. Bjerregaard i el Sr. Van Den Broek.

— (1998), Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern Euro-

pean Countries, deu Informes per països i un Informe de síntesi.

— (1998), Note to the Phare Management Committee, document de treball.

— (1998), Proposition de règlement du Conseil établissant un instrument struc-

turel de pré-adhésion, document de treball.

— (1998), Travaux entrepris sur les instruments de pré-adhésion, document de
treball.

— (1998), Work Undertaken on the Reform of the structural and Cohesion

Funds, document de treball.

— (1998), Memorandum of Understanding Between the European Commission,

the European Bank for Reconstruction and Development and the Internatio-

nal Bank for Reconstruction and Development on cooperation for Pre-Acces-

sion Preparation of Central and East European Countries.

— (1998), Agenda 2000, EU Structural Policies, nota per al Comitè de política eco-
nòmica, juliol.

— (1998), Composite Paper, 4 de novembre.

— (1998), Rapports réguliers de progrès des pays candidats à l’adhésion, 4 de
novembre.

326 ■ BIBLIOGRAFIA



COMITÈ DE LES REGIONS (1998), La réforme des Fonds structurels, CE 363, març.

CONSELL «AFERS GENERALS» (1997), Rapport de la présidence au Conseil européen

sur l’élargissement de l’Union et l’Agenda 2000, document 13241/97, 10 de
desembre, Brussel·les.

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (1997), L’élargissement de l’Union européenne et ses

conséquences pour l’économie française, Informe del Consell Econòmic i
Social en nombre de la Secció de relacions exteriors.

CONSELLER FINANCER PER ALS PAÏSOS D’EUROPA CENTRAL I ORIENTAL DE FRANÇA A ÀUSTRIA

(1997), Situation et perspectives économiques et financières des pays d’Euro-

pe centrale, orientale et balte, nota, 12 de desembre.

COUR Ph., J. L. GUÉRIN i L. NAYMAN (1998), document de treball CEPII per aparèixer
sobre els Fons estructurals.

TRIBUNAL DE COMPTES DE LES COMUNITATS EUROPEES (1997), Rapport annuel relatif à

l’exercice 1996, acompanyat de les respostes de les institucions, vol. I i II, D. O.
de les Comunitats Europees, novembre.

CSAKI, G. i G. FOTI (1996), Foreign Direct Investment and transition: The Case of

the Visegrad Countries, Institut d’Economia Mundial a Budapest, Acadèmia de
les Ciències d’Hongria.

D’AUTUME, A. i P. MICHEL (1993), «Hystérésis et piège du sous-développement dans
un modèle de croissance endogène», Revue économique, vol. 44, núm. 2, p. 431-
451, març.

DATAR (1995), Vade-Mecum sur la mise en oeuvre des Fonds structurels commu-

nautaires en France: 1994-1999.

— (1997), Réforme des Fonds structurels 2000-2006, présentation de deux simu-

lations, nota.

DE GREGORIO, J., A. GIOVANNI i H. WOLF (1994), «International Evidence on Tradables
and Non-Tradables inflation», European Economic Review, vol.38.

DE GREGORIO, J. i H. WOLF (1994), Terms of Trade, Productivity and the Real Ex-

change Rate, document de treball, núm. 4807, NBER, Cambridge MA.

DELEGACIÓ DEL SENAT PER A LA UNIÓ EUROPEA (1996), BRADE, D., «Union européenne: les
conséquences économiques et budgétaires de l’élargissement à l’Est», Les rap-

ports du sénat, núm. 228.

— (1997), NABOUT, N., Élargissement à l’Est: quelle stratégie pour l’Union?

— (1997), GAILLARD, Y., Agenda 2000: «Quelle politique régionale pour une Europe
élargie?», Les rapports du sénat, núm. 157.

327L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



DELEGACIÓ PER A LA UNIÓ EUROPEA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL (1997), LIGOT, M., «La politi-
que régionale et son impact en France»,Rapport d’information, núm.2693.

— (1997), NALLET, H., Agenda 2000: «Quel élargissement pour quelle Europe? Des-
cription des faiblesses d’Agenda 2000»,Rapport d’information, núm. 425.

— (1998), RAIMOND, J. B., «L’élargissement de l’Union européenne: le lancement des
partenariats pour l’adhésion», Rapport d’information, núm. 769.

— (1998), BARRAU, A., «Pour une politique régionale plus juste et plus efficace», Rap-

port d’information, núm. 1280.

DELOCHE-GAUDEZ, Fl. (1998), «La France et l’élargissement à l’Est de l’Union europé-
enne», Les études du CERI, núm. 46, octubre.

DELONG, B. i B. EICHENGREEN (1991), The Marshall Plan: History’s Most Succesful

Structural Adjustment Program, document de treball, Universitat de Berkeley.

DIMEGLIO, W. (1994), Pour un partenariat industriel avec le Maghreb et les PECO,
Informe al Primer Ministre, La Documentation française.

DIRECCIÓ DE LA PREVISIÓ (1995), La concurrencce des PECO: situation et perspective,
nota.

— (1995), Les enjeux sectoriels de l’intégration des PECO dans l’Union européen-

ne, nota.

— (1995), Situation conjoncturelle en Europe centrale et orientale, nota.

— (1997), Agenda 2000, concept de solde net et évaluation de l’effet Rotterdam,
nota.

— (1997), Les avis de la Commission sur l’adhésion des pays d’Europe centrale

et orientale à l’Union européenne, nota.

— (1997), Réformer la politique structurelle communautaire dans la perspective

de l’élargisseent à l’Est de l’Union européenne, nota.

DIRECCIÓ DE RELACIONS ECONÒMIQUES EXTERIORS (1995), Les enjeux sectoriels de l’inté-

gration des PECO dans l’Union europénne, nota.

DIRECCIÓ DEL PRESSUPOST (1997), Premières réactions à l’Agenda 2000, nota.

— (1998), Agenda 2000: reste à liquider; estimation du coût de l’élargissement,
nota.

DIRECCIÓ DEL PRESSUPOST, DIRECCIÓ DE LA PREVISIÓ I DIRECCIÓ DE RELACIONS ECONÒMIQUES

EXTERIORS (1997), Agenda 2000 et réforme de la PAC, nota.

DISAE (1997), Status and Procedures, documentació del seminari del 26 al 28 d’oc-
tubre de 1997, Brusel·les.

328 ■ BIBLIOGRAFIA



DIXIT, A. i J. E. STIGLITZ (1977), «Monopolistic Competition and Optimum Product
Diversity», American Economic Review, núm. 67, p. 297-308.

DIW (1998), «Les États Baltes en route vers l’Union européenne», Problèmes écono-

miques, núm. 2593, p. 28-32, desembre.

DOBRINSKI, R. (1995), «Economic Transformation and the Changing Pattern of Euro-
pean East-West Trade», a Dobrinski i Landesmann, Transforming Economies

and European integration, Edward Elgar editor.

DOBRINSKI, R. i M. LANDSMANN (1996), Transforming Economies and European Inte-

gration, Edwar Elgar editor.

DOLLAR, D. (1992), «Outward-Oriented Countries Developing Economies Really Do
Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985», Economic Develop-

ment and Cultural Change, 43 (3), p. 523-544, abril.

DUBOZ, M. L. i B. NICOT (1998), «Fédéralisme budgétaire et Union européenne: les
enseignements de l’expérience allemande», Revue d’économie politique.

EASTERLY, W. (1995), When is Stabilization Expansionary?, document de treball,
Banc Mundial, Washington D.C.

EASTERLY, W., M. DE MELO, i G. OFER (1994), Services as a Major Source of Growth in

Russia and Other Former Soviet States, document de treball, núm. 292, Banc
Mundial, Washington D.C.

ÉCONOMIE EUROPÉENNE (1998), «Résultats des prévisions économiques de la Comis-
sion du printemps 1998 relatives aux pays d’Europe centrale candidats à l’adhé-
sion», Bulletin de la réforme économique, suplement C, núm. 2.

EDWARDS, G. (1998), «The Council of Ministers and Enlargement: A Search for Effi-
ciency, Effectiveness, and Accountability?», a J. Redmon i G. J. Rosenthal, The

Expanding European Union: Past, Present, Future.

EDWARDS, S. (1992), «Stabilization and Liberalization Policies for Economies in Tran-
sition: Latin America Lessons for Eastern Europe», a C. Clauge i Rausser, The

Emergence of Market Economies in Estern Europe, edicions Basil Blackwell.

— (1993), Trade Policy, Exchange Rates and Growth, document de treball,
núm. 4511, octubre, NBER, Cambridge MA.

EHRMAN, C. (1991), La politique méditerranéenne communautaire, Delegació de
l’Assemblea Nacional per a les Comunitats Europees.

EMERSON, M. (1998), Redrawing the map of Europe, MacMillan Press LTD, Londres.

ENA (1993), L’élargissement de l’Union, Informe de la promoció «Saint-Exupéry»
sobre la posada en pràctica del Tractat de Maastricht i la construcció europea,
grup núm. 7.

329L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



EUROPEAN ECONOMY (1996), «The CAP and Enlargement, Economic Effects of the
Compensatory Payments», Reports and Studies, núm. 2.

EUROSTAT (1997), «Gros plan sur le PIB des pays candidats à l’adhésion de l’Union
européenne»,Statistiques en bref, núm. 29.

FAINI, R. i R. PORTES (1995), European Union Trade with Eastern Europe: Adjust-

ment and Opportunities, edicions CEPR, Londres.

FELTGEN, T. (1998), «Veränderte Machtverteilung im Ministerrat nach der EU-Erweite-
rung», Wirtschaftsdienst, 1998/VI, p. 371-375.

FESTOC, F. (1997-2), «Le potentiel de croissance du commerce des pays d’Europe cen-
trale avec la France et ses principaux partenaires», Économie et prévision,
núm. 128.

FISCHER, S. (1993), «The role of Macroeconomics Factors in Growth», Journal of Mo-

netary Economics, vol. 32, p. 485-12.

FISCHER, S., R. SAHAY i C. A. VEGH (1996 a), «Stabilization and Growth in Transition
Economies: the Early Experience», Journal of Economic Perspectives, vol. 10,
p. 45-66.

— (1996 b), «Economies in Transition: The Beginnings of Growth», American Eco-

nomic Review, Papers and Proceedings, vol. 86, p. 229-233.

— (1998 a), How Far is Eastern Europe from Brussels?, document de treball, FMI,
abril.

— (1998 b), From Transition to Market: Evidence and Growth Prospects, docu-
ment de treball, FMI, abril.

FONTAGNE, L. i M. FREUDENBERG (1997), Intra-Industry Trade: Methodological issues

Reconsidered, document de treball, núm. 97-01, CEPII, gener.

— (1997), «L’impact du Marché unique sur le commerce européen», La lettre de

CEPII, núm. 154, febrer.

FONTAGNE, L., M. FREUDENBERG, i M. PADOT (1998), Has the Trade Potential With Eas-

tern Europe Been Exhausted?, mimeo, CEPII, setembre.

FONTAGNE, L., M. FREUDENBERG, i N. PERIDY (1997), Trade Patterns Inside the Single

Market, document de treball, núm. 97-07, CEPII, abril.

FONTAGNE, L., M. FREUDENBERG, i D. ÜNAL-KESENCI (1995), Régionalisation et échan-

ges de biens intermédiaires, document de treball, núm. 95-11, CEPII, desem-
bre.

— (1996), «Analyse statistique des échanges CE de produits intermédiaires», Euros-

tat, sèrie 6 D.

330 ■ BIBLIOGRAFIA



FONTAGNE, L., M. FREUDENBERG, E. GORDO, C. MARTIN i N. PERIDY (1997), Trade Patterns

Inside the Single Market, Informe per a la Comissió Europea sobre l’impacte
del Mercat Únic.

FOUCHER, M. (1993), Fragments d’Europe, Fayard.

FREUDENBERG, M. i F. LEMOINE (1998 a), «Les dix pays candidats et l’Union européen-
ne: l’intégration en marche»,La lettre du CEPII, núm. 169, juny.

— (1998 b), The Pattern of Comparative Advantage and Nature of Trade Rela-

tions Between EU-12 and the CEE-10 Countries, document de treball CEPII.

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (1997), Die Kosten der osterweiterung der EU werden

überschätzt, document de treball, núm. 2, Friedrich-Ebert-Stiftung, desembre,
Alemanya.

FROHBERG, K., M. HARTMAN, P. WEINGARTEN, O. WAHL i A. FOCK (1997), «Development of
CEEC’s Agriculture under Three Scenarios – Current CEEC’s Policies, CAP
1995/ 96, Agenda 2000», a M. Brockmeier i P. M. Schmitz: Economic Transition

and the Greening of Agricultural Policies: Modeling New Challenges for Agri-

culture and Agribusiness in Europe, Kiel, im Druck, Alemanya.

FROOT, F. i K. ROGOFF (1995), «Perspective on PPP and Long-run Real Exchange
Rates» a Grossman G. i F. Rogoff: The Handbook of International Economics,
vol. 3, Elsevier, Amsterdam.

GACS, J. (1994), «The Economic Interpenetration Between the EC and Eastern Euro-
pe: Hungary», en European Economy,Reports and Studies, núm. 6.

GACS, J. i G. WINCKLERS eds (1994), International Trade and Restructuring in Eas-

tern Europe, IIASA, Physica-Verlag.

GADDY, C. G. i B. W. ICKES (1998), «Russia’s Virtual Economy», Foreign Affairs, setem-
bre/octubre.

GASIOREK, M., A. SMITH i A. J. VENABLES (1994), «Modelling the Effect of Central and
East European Trade on the European Community», European Economy,
Reports and Studies, núm. 6, p. 521-538.

GASPARD, M. (1998), Croissance, élargissement et cohésion: un scénario pour les

financements européens à l’horizon 2025, nota.

GATT (1993), GATT Schedule, edicions GATT.

GAULT, J. (1996), L’agriculture polonaise en 1996, nota de l’agregat agrícola, Cos
d’expansió econòmica, Polònia.

GERI (1998), Les régions européennes et la France dans la perspective Agenda

2000, réforme des Fonds structurels communautaires et de la politique agri-

cole commune, edicions GERI.

331L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



GLOBAL LEGISLATORS ORGANISATION FOR A BALANCED ENVIRONMENT (1997), Globe Europe

Network Briefing: Adapting Environmental Legislation in Central and Eas-

tern Europe to EU Standards.

GRAFEN, C. i C. WYPLOSZ (1997), The Real Exchange Rate in Transition Economies,
document de treball, núm. 1773, CEPR, Londres.

GRAZIANI, G. (1998), «Globalization of Production in the Textile and Clothing Indus-
tries: the Case of Italian Foreign Direct Investment and Outward Processing in
Eastern Europe», a J. Zysman i A. Scharz,: Enlarging Europe: The Industrial

Foundations of a New Political Reality, A. Brie/Kreisky Forum Project, Berke-
ley, Universitat de Califòrnia.

GRINSNIR, S. i L. SMADJA (1997), Évolution des dépenses agricoles de l’Union europé-

enne avec l’intégration progressive des PECO de 2000 à 2015, document de
treball, Direcció de la Produció i dels Intercanvis.

GROS, D. i A. GONCIARZ (1996), «A Note on the Trade Potential of Central and Eastern
Europe»,European Journal of Political Economy, 12, p. 709-721.

GROS, D. i A. STEINHERR (1995), Winds of Change, Longman editor, Nova York.

GROSFELD, I. i J. F. NIVET (1997), Wage and Investment Behavior in Transition: Evi-

dence From a Polish Panel Data Set, document núm. 97-19, DELTA.

GROSFELD, I. i G. ROLAND (1995), Defensive and Strategic Restructuring in Central

European Enterprises, document de treball, núm. 1135, CEPR, Londres.

GROSFELD, I. i SÉNIK-LEYGONIE (1996), Trois enjeux des privatisations à l’Est, docu-
ment núm. 96-16, DELTA.

GUERRIERI, P. (1998), «Trade Patterns, Foreign Direct Investment, and Industrial Res-
tructuring in Central and Eastern Europe», a J. Zysman i A. Schwarz: Enlarging

Europe:The Industrial Foundations of a New Political Reality, A. Brie/Kreisky
Forum project, Berkeley, Universitat de Califòrnia.

HAGEN, J. VON (1996), «The Political Economy of Eastern Enlargement of the EU»,
Economic Policy Initiative, núm. 2, p. 1-41, edicions CEPR, Londres.

HALPERN, L. i C. WYPLOSZ (1995), Equilibrium Real Exchange Rates in Transition,
document de treball, núm. 1145, CEPR, abril, Londres.

HALPERN, L. (1995), «Comparative Advantage and Likely Trade Pattern of the CEECs»
a R. Faini i R. Portes: European Union Trade with Eastern Europe: Adjustment

and Opportunities, edicions CEPR, Londres.

HAMILTON, C. i A. WINTERS (1992), «Opening up International Trade with Eastern
Europe»,Economic Policy, abril.

332 ■ BIBLIOGRAFIA



HARTELL, J. G. i J. F. SWINNEN (1997), Trends in Agricultural Price and Trade Policy

Instruments Since 1990 in Central European Countries, document de treball,
núm. 6, grup d’investigació, Departament d’Economia Agrícola, Universitat Catò-
lica de Lovaina, maig, Bèlgica.

HARTMANN, M. (1998), «Implications of EU-East-Enlargement for the CAP», en Inger-
sent, K. A., Rayner, A. J., Hine, R. C. : The Reform of the Common Agricultural

Policy, S. p. 54-75, Ipswich, Suffolk, Gran Bretanya.

HAVLIK, P. (1996), Exchange Rates, Competitiveness and Labour Costs in Central

and Eastern Europe, document núm. 231, WIIW, octubre.

HENRIOT, A. (1998), Macro-économie de l’élargissement de l’Union européenne,
Cambra de Comerç i Indústria de París.

HENRIOT, A. i A. INOTAÏ (1997), «Quel avenir pour l’intégration entre l’Union europé-
enne et les PECO?», Économie Internationale, núm. 70, 2n trimestre.

HERVÉ Y. i R. HOLZMANN (1998), Fiscal Transferts and Economic Convergence in the

EU: An Analysis of Absoption Problems and an Evaluation of the Literature,
Nomos Verlagsgesellschaft.

HILMER, F., M. RAYNOR i G. TAPERELL (1993), National Competition Policy, AGPS, Can-
berra, Austràlia.

HOEKMAN, B. i S. DJANKOV (1997), «Determinants of the Export Structure of Coun-
tries in Central and Eastern Europe», Revue économique de la Banque mon-

diale, 9/1997.

HOELLER, P. i M. O. LOUPPE (1994), «Le marché intérieur de la CE: mise en oeuvre et
conséquences», Revue économique de l’OCDE, núm. 23, hivern, p. 55-108.

HOFER, H., C. KEUSCHNIGG i W. KOHLER (1997), A Dynamic Applied General Equili-

brium Model for the Austrian Economy With Special Emphasis on Eastern EU

Enlargement, document de treball, núm. 9724, Universitat de Linz, Departament
d’Economia, Àustria.

HORST, S. (sota la direcció de) (1993), Overcoming the Transformation Crisis, Insti-
tut d’Economia Mundial, Universitat de Kiel, Alemanya.

— (1997), Quo Vadis Europe?, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, Alemanya.

HUNYA, G. (1996), Foreign Direct Investment in Hungary:A Key Element of Econo-

mic Modernisation, Informe sobre la investigació, núm. 226, WIIW, febrer.

— (1998), Integration of CEEC Manufacturing into European Corporate Structu-

re Via Direct Investment, Informe sobre la investigació, núm. 245, WIIW, maig.

IFO-INSTITUT (1995), «Der Bedarf an Umweltschutzinvestitionen in Mittel- und Ost-
Europa», Ifo-Schnelldienst, 29/95.

333L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



IFRI (1998), «Pays de l’Est: de l’ouverture à l’adhésion»,Ramses 1998, p. 177-198.

INDUSTRY COMMISSION (1995), The Growth and Revenue Implications of Hilmer

and Related Reforms, AGPS, Canberra, Austràlia.

INOTAÏ, A. (1998), «The CEECs: From the Association Agreements to Full Members-
hip?», a Redmond i Rosenthal: Expanding the European Union.

— (1998), «The Future of Financial Transferts in Hungary», en A. Inotai i K. Vida: EU

Financial Transferts and Eastern Enlargement, Proceedings of the Joint Inter-
national Conference of TEPSA – Institute of World economics –STF–, Budapest,
Hungría.

— (1998), What is Novel About Eastern Enlargement of the European Union?

The Costs and Benefits of Eastern Enlargement of EU, document de treball,
Institut d’Economia Mundial.

INSTITUT D’ECONOMIA AGRÍCOLA I AGROALIMENTÀRIA DE VARSÒVIA (1991), Analyza sytuacji

produkeyno-economicznej rolnicrwa i gospodarki zywnosciowej w 1991

roku, maig.

JANSSENS, S. i J. KONINGS (1997), How Do Western Companies Respond to the Open-

ning of Central and East European Economies? Survey Evidence From a

Small Open Economy – Belgium, Institut d’Estudis per a l’Europa Central i
Oriental, Universitat Catòlica de Lovaina, Bèlgica.

JEAN-PIERRE, P. (1997), La convergence régionale européenne: une approche empiri-

que par les clubs et les panels, col·loqui de l’ASRDLF, 1-3 de setembre, Lille.

JUHASZ, P. (1992), Structure de la société rurale et système d’exploitation agricole,
Universitat Agronòmica de Gödöllö, gener.

KARATNYCKY, A. (1995), «Democracies on the Rise, Democracies at Risk», Freedom

Review, p. 5-22, gener-febrer, Freedom House.

KAUFMAN, D. (1991), The Forgotten Rationale for Policy Reform: the Productivity of

Investment Projects, document de treball per a l’Informe 1991 sobre el desen-
volupament mundial, Banc Mundial.

KEUSCHNIGG, C. i W. KHOLER (1996), «Austria in the European Union: Dynamic Gains
from Integration and Distributional Implications», Economic Policy, núm. 22,
p. 155-211.

— (1997), Eastern Enlargement of the EU: How Much is is Worth for Austria, In-
forme sobre la investigació, 9710, Institut Europa, Universitat de Sarre, no-
vembre.

KORNAL, J. (1993b), «The Evolution of Financial Discipline Under the Postsocialist
System», Kyklos, vol. 46, núm. 3.

334 ■ BIBLIOGRAFIA



KURZ, C. i V. WITTKE (1998), «Using Industrial Capacities as a Way of Integrating the
Central and Eastern European Economies», a J. Zysman i A. Schwarz: Enlarging

Europe:The Industrial Foundations of a New Political Reality, A. Brie/Kreisky
Forum Project, Berkeley, Universitat de California.

LA SERRE, F., C. LEQUESNE i J. RUPNIK (1994), L’Union européenne: ouverture à l’Est,

PUF.

LAFAY, G. (1987), «La mesure des avantages comparatifs révélés», Économie prospec-

tive internationale, núm. 41, també a «The Measurement of Revealed Compara-
tive Advantages», a M. G. Dagenais i P.-A. Muet: International Trade Modelling,
1994, Londres.

LAHRECHE-REVIL, A. (1997), Le taux de change réel sur longue période et l’ «effet

Balassa», une analyse des relations entre taux de change réel et développe-

ment économique, document de treball, CEPII.

— (1997), Taux de change réel et croissance endogène, perspectives pour l’inté-

gration des pays d’Europe centrale et orientale à l’européenne, XIII Jornades
Internacionals d’Economia Monetària i Bancària del GDR.

— (1998), Taux de change réel et développement, tesi per al doctorat de la Univer-
sitat de París I.

LANDESMAN, M. (1995), The Pattern of East-West European Integration: Catching Up

or Falling Behind, Informe sobre la investigació, núm. 212, WIIW, gener.

— (1996), Emerging Patterns of European Specialization: Implications for La-

bour Market Dynamics in Eastern and Western Europe, Informe sobre la in-
vestigació, núm. 230, WIIW, setembre.

— (1998), «East-West Integration: Vertical Product Differenciation, Wage and Pro-
ductivity Hierarchy», a J. Zysman i A. Schwarz: Enlarging Europe:The Industrial

Foundations of a New Political Reality, A. Brie/Kriesky Forum project, Ber-
keley, Universitat de California.

LANDESMANN, M. i J. BURGSTALLER (1996), Vertical Product Differenciation in EU Mar-

kets:The Relative Position of East European Producers, Informe sobre la inves-
tigació, núm. 234a, febrer, WIIW.

LANDESMANN, M. i J. PÖSCHL (1995), Balance-of-Payments Constrained Growth in

Central and Eastern Europe and Scenarios of East-West Integration, Informe
sobre la investigació, núm. 222, WIIW.

LANDESMANN, M. i SZEKELY, I. (1995), «Industrial Structural Changes in Central and
Eastern European Economies», en M. Landesmann i I. Szekely: Industrial Res-

tructuring and Trade Reorientation in Eastern Europe, Cambridge University
Press.

335L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



LAVIGNE, F. (1996), «Le foncieren Pologne: une transition teintée d’incertitudes», Pers-

pectives agricoles (ITCF), núm. 211, p. 7-11.

LE CACHEUX, J., sota la direcció de (1996), Europe, la nouvelle vague: perspectives

économiques de l’élargissement, OFCE, Presses de la Fondation nationale de
sciences politiques.

LEI (1995), Schätzung der MehrKosten des Agrarpolitik bei einem Beitritt des Vise-

gadStaaten in die EU, document de treball.

LE MOUËL, C. (1998), Les perspectives d’évolution de la PAC: une contrainte forte,

deux éléments majeurs d’incertitudes, document de treball, Commissariat
Général du Plan.

LEIDONHUFVUD, A. i C. RÜHL (1996), Russian Dilemmas, document de treball,
núm. 21, BERD, Londres.

LEMARCHAND, P. i K. LE GUIDEC (eds.) (1997), L’Europe médiane: cartes et outils, edi-
cions Atlande.

LEMOINE, F. (1995), «La dynamique des exportations des PECO», Économie interna-

tionale, núm. 62, 2n trimestre.

— (1996), Croissance industrielle et dynamiques sectorielles, document de tre-
ball, núm. 96-02, CEPII, desembre.

— (1998), «Integrating Central and Eastern Europe in the European Trade and Pro-
duction Network», a J. Zysman i A. Schwarz: Enlarging Europe: The Industrial

Foundations of a New Political Reality, a. Brie/Kriesky Forum Project, Berke-
ley, Universitat de California.

LEVINE, R. i D. RENELT (1992), «A Sensivity Analysis of Cross-Country Growth Regres-
sions», American Economic Review, vol. 82, p. 942-63.

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) (1997), Study of the Socio-Economic Impact of

projects Financed by the Cohesion Fund, informe sobre la modelització realit-
zada per a la Comissió de les Comunitats Europees DG XVI, Londres.

LUDLOW, P. (1997), Preparing the EU for the 21st Century:Will Agenda 2000 Do?,
comentarios CEPS, Brusel·les.

MAHE, L. P., J. CORDIER, H. GUYOMARD i T. ROE (1994), L’agriculture et l’élargissement

de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale: transition en

vue de l’intégration ou intégration pour la transition, estudi, Comissió de les
Comunitats Europees, DGI, Brusel·les.

MAILLET, P. i D. VELO (1994), L’Europe à géométrie variable, edicions L’Harmattan.

MARIN, Y. (1998), La privatisation des grandes entreprises d’État: les expériences

hongroise, polonaise et tchèque, mimeo, Institut d’Estudis Polítics de París.

336 ■ BIBLIOGRAFIA



MARTIN, Ph. (1997), «Convergence et politiques régionales en Europe», La lettre du

CEPII núm. 159, juliol.

MARTIN, R. (1998), «Financing EU Cohesion Policy in Central and Eastern Europe: A
Budgetary Timetomb», Intereconomics, maig/juny.

MAUREL, M. i G. CHEIKHBOSSIAN (1998), «The New Geography of Eastern European
Trade», Kyklos, vol. 51, fasc. 1, p. 45-71.

MAYHOOK-WALKER, A. (1997), The Role of Parliaments in the Approximation Pro-

cess, Conferència GLOBE EU sobre l’apropament a l’àmbit medi ambient a Euro-
pa central i oriental, La Haia, 5 i 6 de juny.

MELO, M. DE, C. DENIZER, i A. GELB (1996a), From Plan to Market: Patterns of Transi-

tion, document de treball, núm. 1564, Banc Mundial.

— (1996b), «Patterns of Transition from Plan to Market», Revue économique de la

Banque mondiale, vol. 10, núm. 3, p. 397-424.

MELO, M. DE, C. DENIZER, A. GELB i S. TENEV (1998), Circumstance and Choice: the

Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, document de
treball, núm. 1866, Banc Mundial, Washington D.C.

MESSERLIN, P. (1993), «The EC and Central Europe the Missed Rendez-vous of 1992»,
Economics of transition, vol. núm. 1, gener.

METCALFE, L. (1995), The European Commission as a Network Organization.

MICHALET, C. A. (1997), Revue du monde arabe, p. 44, desembre.

MINGASSON, J. P. (1998), «Pour que l’Europe s’élargisse à l’Est: l’Agenda 2000», Re-

gards sur l’actualité, març.

MINISTERI D’ECONOMIA I FINANCES (1998), Les enjeux agricoles de l’élargissement de

l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale, nota, novembre.

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS (1998), Coût de l’élargissement et élargissements du

passé, nota de la Direcció General d’Assumptes Europeus i Econòmics, Direcció
de la Cooperació Europea, Sub-Direcció d’Assumptes Interns de la Comunitat,
12 de maig.

MÜLLER, E. i R. EMSCHERMANN (1997), A Green Agenda 2000 - Financing the EU’s

Eastern Enlargement, Brusel·les.

NALLET, H. i VAN STOLK (1994), Les relations de l’Union européenne et des pays

d’Europe centrale et orientale dans le domaine agricole et agro-alimentaire,

Informe a la Comissió Europea, Brusel·les.

337L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



NAUDOKS i K. D. SCHMIDT (1995), Foreign Direct Investment and Trade in Transi-

tion Countries: Tracing the Links, document de treball, núm. 704, agost, Kiel,
Alemanya.

NAYMAN, L. (1997), Les Fonds structurels de l’Union européenne, mimeo, CEPII.

NEVEN, D. (1995), «Trade Liberalization with Eastern Nations: How Sensitive?» a R.
Faini i R. Portes: European Trade with Europe:Adjustment and Opportunities,
edicions CEPR, Londres.

NEVEN, D. i C. GOUYETTE (1994), «European Integration and Regional Growth», Revue

économique, núm. 3, p. 703-713.

NUGENT, N. (1992), «The Deepening and Widening of European Community», Jour-

nal of Common Market Studies 30, núm. 3.

OCDE (1997), Les politiques régionales dans les années 90: réorientation vers

une recherche de la compétitivité et des partenariats avec les niveaux infra-

régionaux.

— (1997), Politiques agricoles dans les économies en transition: suivi et évalua-

tion, juny.

— (1998), Les perspectives économiques de l’OCDE, núm. 63, ECO/CPE
(98)11/EO63/1.

— (1998), Obstacles à l’efficience dans la chaîne agro-alimentaire dans les éco-

nomies en transition, març.

— (1998), Politiques agricoles des pays de l’OCDE, Mesure du soutien et infor-

mations de base.

— (1998), Pologne, Études économiques de l’OCDE 1997-1998, París.

OFCE (1997), «La croissance est ailleurs, un scénario pour l’économie mondiale à
l’horizon 2005», Lettre de l’OFCE, núm. 163.

OLIVEIRA MARTINS, J. (1995), A Taxonomy of Market Structures, policopiat, OCDE,
Departament d’Afers Econòmics.

O’NEIL i H. PATRICK (1998), «Politics, Finance, and European Union Enlargement
Eastward», Forthcoming in James Sperling: Two Speeds or Two Tiers? The Dou-

ble Expansion of the EU and NATO, Manchester University Press.

ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES PER A L’ALIMENTACIÓ I L’AGRICULTURA, FAO (1997),
La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, capítol «Europa
central i oriental i Comunitat d’Estats independients», p. 196.

POULD AOUDIA, J. (1996), Les enjeux économiques de la nouvelle politique euro-

méditerranée, document de treball, Direcció de la Previsió.

338 ■ BIBLIOGRAFIA



PAGE, J. P. (1997), «Tableau de bord des pays d’Europe centrale et orientale», Les étu-

des du CERI, núm. 33, novembre.

— (1998), «Tableau de bord des pays d’Europe centrale et orientale», Les études du

CERI, núm. 49, desembre.

PALOVICS, I. (1992), L’organisation des marchés a une importance cruciale pour

l’agriculture hongroise, nota per al col·loqui de l’SFER a l’Institut national agro-
nomique Paris-Grignon, 30 d’octubre.

PARLAMENT EUROPEU (1991), Résolution A3-77/91 del 15.5.1991, DO C 158/54 del
17.6.1991.

— (1993), Résolution B3-1017, 1018 i 1043/93 del 15.7.1003, DO C 255/207 del
20.9.1993.

— (1997), Le traité d’Amsterdam et l’élargissement de l’Union européenne, fitxa
temàtica núm. 1, 16 de setembre, Luxemburg.

— (1997), Résolution A4-0368/97 del 4.12.1997, DO C 388/17 del 22.12.1997.

— (1997), Rapport sur l’Agenda 2000: le cadre financier de l’Union 2000-2006,

le système de financement futur, Commission des budgets, PE 223.701/déf/
Part.A+B.

— (1998), Hongrie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.296, 11 de
febrer.

— (1998), Roumanie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.297, 12 de
febrer.

— (1998), Les aspects institutionnels de l’élargissement, PE 167.299, 13 de febrer.

— (1998), Chypre et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.284, 2 de
març.

— (1998), Malte et l’élargissement de l’Union eurpéenne, PE 167.350, 9 de març.

— (1998), Le contrôle etla protection des finances de l’Union européenne en vue

de l’élargissement, PE 167.330, 9 de març.

— (1998),», PE 167.335, 11 de març.

— (1998), Bulgarie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.392, 18 de
març.

— (1998), La politique de l’environnement et l’élargissement, fitxa temàtica
núm. 17, 23 de març, Luxemburg.

— (1998), Turquie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.407, 31 de
març.

339L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



— (1998), La démocratie et le respect des droits de l’Homme dans le procès de l’é-

largissement, PE 167.582, 1 d’abril.

— (1998), Estonie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.409, 3 d’abril.

— (1998), La conférence européenne de l’élargissement de l’Union européenne,
PE 167.410, 3 d’abril.

— (1998), Les aspects budgétaires de l’élargissement, PE 167.581, 12 d’abril.

— (1998), Slovénie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.531, 20
d’abril.

— (1998), Lettonie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.532, 22
d’abril.

— (1998), Lituanie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.533, 29
d’abril.

— (1998), L’élargissement et la cohésion économique et sociale, PE 167.584, 8 de
maig.

— (1998), Pologne et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.587, 11 de
maig.

— (1998), Slovaquie et l’élargissement de l’Union européenne, PE 167.609, 12 de
maig.

— (1998), Annexe statistique sur l’élargissement, PE 167.614, 15 de maig.

— (1998), Les questions juridiques de l’élargissement, PE 167.617, 19 de maig.

PERIGOT, F. (1998), Les relations entre l’Union européenne et les pays méditerrané-

ens: quel rôle pour la France?, Conseil économique et social, Les éditions des
Journaux officiels.

PIAZOLO, D. (1997), «Trade Integration Between Eastern and Western Europe: Poli-
cies Follow the Market», Journal of Economic Integration, vol. 12(3), setembre.

— (1997), Gaining Credibility and Enhancing Economic Growth Through Regio-

nal Integration:The Case for EU Membership of Eastern Europe, document de
treball núm. 837, octubre, Institut d’Economia Mundial, Universitat de Kiel, Ale-
manya.

PINEL, C. (1998), Les enjeux budgétaires dans le domaine agricole de l’adhésion

des pays d’Europe centrale et orientale à l’Union européenne, estudi realitzat
per l’École nationale supérieure de Rennes per a la Direcció de la Previsió,
Departament d’agricultura i del medi ambient.

POESCHL, J. (1995), Transition Countries: How Much Integration?, nota per al Con-
grés anual de l’AFSE, juny, Nantes.

340 ■ BIBLIOGRAFIA



POULIQUEN, A. (1993), «La privatisation des industries agro-alimentaires en Pologne»,
Le courrier des pays de l’Est, núm. 385, setembre.

— (1993), «L’agriculture post-communiste en Europe centrale: du choc excédentai-
re à la récession», a Démeter 93: Économies et Stratégies agricoles, edicions
Armand Colin.

— (1994), «L’agriculture des pays d’Europe centrale et orientale: quelles produc-
tions pour quels marchés?», Le courrier des pays de l’Est, núm. 391, agost.

— (1996), Analyse comparée des prix du secteur agro-alimentaire polonais par

rapport à la France et au marché mondial, març.

— (1996), Dynamiques et compétitivités agro-alimentaires des PECO: enseigne-

ment pour l’élargissement de l’Union européenne, nota per al col·loqui de
l’SFER a l’Institut national agronomique Paris-Grignon, 30 d’octubre.

— (1998), «Agricultural Enlargement of the EU Under Agenda 2000: Surplus of
Farm Labour Versus Surplus of Farm Products», Economics in Transition, vol. 6,
núm. 2, maig.

PRESTON, C. (1995), «Obstacles to EU Enlargement: The Classical Community Met-
hod and Prosprects for a Wider Europe», Journal of Common Market Studies,
33, núm. 3.

REDMOND, J. (1993), «The Wider Europe: Extending the Membership of the EC», a
A. Cafruni i G. Rosenthal: The Stage of the European Community.

— (1996), «L’élargissement méditerranéen de l’Union européenne», a P. Xuereb i
R. Pace: The State of European Union.

REDMON, J. i G. J. ROSENTHAL (1998), The Expanding European Union: Past, Present,

Future, edicions Lynne Rienner.

REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE (1996), Approxi-

mation of European Union Environmental Legislation, Case Studies of Bul-

garia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Roma-

nia, Slovak Republic and Slovenia, edicions REC, febrer, Budapest.

REIFFERS, J. L. (1997), La Mediterranée aux portes de l’an 2000, Econòmica.

REY, V. (1998), Les territoires centre-européens, Dilemmes et défis, edicions La
Découverte, París.

RICHTER, S. (1997), The CEFTA and the Europe Agreements, Informe sobre la investi-
gació, núm. 237, WIIW, Viena, Àustria.

RIVIERE, D. (1998), «Régions et disparités régionales de développement en Europe»,
Revue française de géo-économie, núm. 5, p. 57-86, estiu.

341L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



ROEGER, W. (1996), Macroeconomic Evaluation of the Effects of the Community

Structural Funds with Quest II, Conferència sobre mètodes d’avaluació per als
Fons Estructurals, 2/3 de desembre, Berlín, Alemanya.

ROLLO, J. i A. SMITH (1993), «EC Trade with Eastern Europe», Economic Policy, 16,
p. 139-181.

ROSATI, D. (1994), «The Economic Interpenetration Between the EC and Eastern
Europe: Poland», a European Economy, Reports and Studies, núm. 6.

ROSE, R. (1995a), «La liberté, valeur fondamentale», Revue internationale de scien-

ces sociales, núm. 145, p. 519-536.

— (1995b), «New Russia Barometer IV - Survey Results», Studies in Public Policy,
núm. 250, Centre d’Estudis de Polítiques Públiques, Strathclyde, Escòcia.

ROSE, R. i C. HAERPFER (1995), «Democracy and Enlarging the European Union East-
wards», Journal of Common Market Studies, 33, núm. 3.

ROSENTHAL (1998), The Expanding European Union, edicions Lynne Rienner.

RUPNIK, J. (1997), «Les enjeux politiques de la transition économique», Les études du

CERI.

SACHS, J. (1994), Russia’s Struggle with Stabilization: Conceptual Issues and Evi-

dence, Conferència anual sobre economia del desenvolupament, Banc Mun-
dial.

SACHS, J. i A. WARNER (1995), «Economic Reform and the Process of Global Econo-
mic Integration», Brookings Paper on Economic Activity, núm. 1, p. 1-95.

— (1996), Achieving Rapid Growth in the Transition Economies of Central Euro-

pe, document de treball, núm. 116, Institut de les Economies de l’Europa de
l’Est, Stockholm, Suècia.

SACHS, J. i WING THYE WOO (1994), «Structural Factors in the Economic Reforms of
China, Eastern Europe, and the Former Soviet Union», Economic Policy, vol. 18,
abril.

SAMECKI, P. (1998), «EU Financial Transferts and Eastern Enlargement -Polish Expec-
tations», a A. Inotai i K. Vida: EU Financial Transferts and Eastern Enlarge-

ment, Proceedings of the Joint International Conference of TEPSA -Institut of
World Economics- STF-, Budapest, Hongria.

SAMUELSON, P. A. (1964), «Theoretical Notes on Trade Problems», Review of Econo-

mics and Statistics, maig.

SCHROEDER, C. (1995), «Arbeitskosten in Südostasien und in den Reformstaaten Mit-
tel und Osteuropas», a IW-Trends, núm. 1, p. 29-41.

342 ■ BIBLIOGRAFIA



SCHARPING, R. (1997), Pillars of European Security in the Contest of NATO and EU

Enlargement, Fondation Friedrich Ebert of Washington.

SCHUMACHER, D. (1995-96), «L’ouverture des économies d’Europe centrale et orienta-
le: impact sur les échanges extérieures et l’emploi de la France et de l’Allemag-
ne», a R. Badré, «L’Union européenne: les conséquences économiques et budgé-
taires de l’élargissement», Les rapports du Sénat, núm. 228.

SCHUURMANS, J. (1995), Eastwards Enlargement of the European Union, conferèn-
cia al seminari de la Comissió de les Comunitats Europees, 29 de març-2 d’abril,
Göttingen, Alemanya.

SGARD, J. (1995), «Le financement de la transition», Économie internationale, núm.
62, 2n trimestre.

SGCI (1995), Groupe de travail interministériel sur l’élargissement de l’Union

européenne aux PECO, document de síntesi.

— (1996), Élargissement et Fonds structurels, Informe i nota de síntesi del 4 de
juny.

— (1997), Agenda 2000 et réforme des Fonds structurels.

— (1997), État des réflexions françaises sur la réforme des Fonds structurels.

— (1998), Évaluation de l’évolution des retours sur la rubrique 2.

— (1998), Réforme des Fonds structurels: question de l’articulation entre l’objec-

tif 1 et les Fonds de cohésion.

SIMON, F. i A. BLOGOWSKI (1996), La lente métamorphose de l’agriculture tchèque,
nota per al col·loqui de l’SFER a l’Institut national agronomique Paris-Grignon,
30 d’octubre.

SMAJDA, L. (1997), Évolution des dépenses agricoles de l’Union européenne

avec l’intégration progressive des PECO de 2000 à 2015, document de tre-
ball, Ministeri d’Agricultura, Direcció de Producció i Intercanvis, 14 d’octu-
bre.

SOLOW, R. M. (1956), «A Contribution to the Theory of Economic Growth», Quar-

terly Journal of Economics, 70(1), p. 65-94, febrer.

SPINANGER i PIATTI L. (1994), Germany’s Textile Complex Under MFA-Making It

Under Protection and Going International, document de treball, Kiel, núm.
651, setembre, Alemanya.

STANKOVSKY, J., F. PLASSER i P. A. ULRAM (1998), On the Eve of Enlargement, Economic

Developments and Democratic Attitudes in East and Central Europe, Signum
Verlag, Viena, Àustria.

343L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■



STEIN, J. L. (1995), The Fundamental Determinants of the Real Excahnge Rate

of the US Dollar Relative to Other G-7 Currencies, document de treball,
núm. 95/81, FMI, Washington.

STERN, N. (1996), Macroeconomic Policy and the Role of the State in a Changing

World, document de treball, núm. 19, BERD, Londres.

— (1996), The Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union: Some

Strategic Lessons From the Experience of 25 Countries Over Six Years, docu-
ment de treball, núm. 8, BERD, Londres.

SUMMERS, R. i A. HESTON (1991), «The Penn Work Table (Mark 5): An Expanded Set of
International Comparisons, 1950-88», Quarterly Journal of Economics, núm.
106, p. 327-368.

TANGERMANN, S. (1998), Agricultural Implications of CEECs Accession to the EU,
document de treball, Diskussionsbeitrag, Mid-Term Report, Institut d’Economia
Agrícola, Universitat de Göttingen, Alemanya.

TANGERMANN, S. i T. DOSLIN (1994), Preaccession Agricultural Policies for Central

Europe and the European Union, estudi per a la Comissió de les Comunitats
Europees, DGI, Brusel·les.

TAYLOR, L. (1994), «Market met Its Match: Lessons for Future from the Transition’s
Initial Years 1994», Journal of Comparative Economics, vol. 19, p. 64-87.

TELO, M. (1994), L’Union européenne et les défis de l’élargissement, edicions de la
Universitat de Brusel·les.

TINDEMANS, L. (1996), Rapport sur l’Union européenne: quelle Europe choisir?, Mai-
sonneuve et Larose.

TRARIEUX, J. M. (1996), «Années de transition en Hongrie: les structures qui se déga-
gent», Perspectives agricoles, núm. 216, p. 6-12, setembre.

TROUSSET, P. (1998), Pour une efficacité renforcée des politiques structurelles com-

munautaires, Informe a Jean-Jack Queyranne i Dominique Voynet, 30 d’abril.

TSOUKALIS, L. (1998), The Experience of Greece: Delayed Adjustment, Conferència
del 25 aniversari del WIW - Shaping the New Europe: Challenges of EU Eastern
Enlargement East and West European Perspectives.

TULDER, R. VAN i W. RUIGROK, «International Production Networks in the Auto Indus-
try: Central and Eastern Europe as the Low End of the European Car Complex»,
a J. Zysman i A. Schwarz: Enlarging Europe: The Industrial Foundations of a

New Political Reality.

TYERS, R. i K. ANDERSON (1993), Implications of EC Expansion for European Agri-

cultural Policies, Trade and Welfare, document de treball, núm. 829, CEPR, Lon-
dres.

344 ■ BIBLIOGRAFIA



UNCTAD (1997), World Investment Report, 1997.

WADEKIN, K. E. (1991), East Europe Food Situation, Fast Trends, Recent Changes

and Possible East-West Cooperation, Informe per al Consell Mundial de l’Ali-
mentació, desembre.

WALLACE, H. i A. RIDLEY (1985), Europe:The Challenge of Diversity, Royal Institute of
International Affairs, Londres.

WANG, Z. K. i L. A. WINTERS (1991), The Trading Potential of Eastern Europe, docu-
ment de treball, núm. 610, CEPR, Londres.

WEISE, C. (1997), «Reforms Necessary if Eastern Enlargement of the EU Is to Be
Financed», Bulletin économique, núm. 1/1997, DIW.

WIFO (1996), The Competitiveness of Transition Countries, WIFO i WIIW, desem-
bre.

WINSTON, C. (1993), «Economic Deregulation: Days of Reckoning for Microecono-
mics», Journal of Economic Literature, vol. 31, p. 1263-1289, setembre.

WINTERS, A., sota la direcció de (1995), Foundations for an Open Economy. Trade

Laws and Institutions for Eastern Europe, edicions CEPR, Londres.

WINTERS, A. i Z. K. WANG (1994), Eastern Europe’s International Trade, Manchester
University Press.

WOLFMAYR-SCHNITZER, Y. (1996), Intra-Industry Trade of the CEECs, a Wolfmayr-Sch-
nitzer Y. i altres.

— (1996), Trade Performance of CEECs According to Technology Classes, a Wolf-
mayr-Schnitzer Y. i altres.

ZEMPLINEROVA A. i V. BENACEK, «Foreign Direct Investment: the Experience of the
Czech Republic», a G. Csaki, G. Foti i D. Mayes: Foreign Direct Investment and

Transition, the Case of Visegrad Countries, Trends in World Economy, núm. 78,
Budapest, Hongria.

345L’AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA A L’EST D’EUROPA ■





La Unió Europea avança 
en el procés d’ampliació

Patricia García-Durán Huet



página 348 en blanco



La Unió Europea avança 
en el procés d’ampliació

Patricia García-Durán Huet

El text precedent recull l’estudi realitzat el 1998 pel Commissariat

Général du Plan sobre els efectes econòmics que tindrà l’ampliació de la Unió

Europea a l’est d’Europa. Després d’una síntesi inicial, quatre capítols analitzen

successivament la situació econòmica dels països de l’Europa central i oriental

(PECO) i el seu lloc a Europa, les condicions i el procés d’adhesió, la reforma

proposada per la Comissió Europea de les polítiques estructural i agrícola de la

Unió i, finalment, l’impacte econòmic i pressupostari de l’ampliació.

No obstant això, aquest estudi no inclou dos fets prou importants esde-

vinguts des del final de 1998:d’una banda,els acords assolits pel Consell Europeu

de Berlín del març de 1999 sobre les perspectives financeres 2000-2006 i la refor-

ma de les polítiques estructural i agrícola de la Unió Europea i, de l’altra, la deci-

sió del Consell Europeu d’Hèlsinki del desembre de 1999 de canviar l’estratègia

d’ampliació. Explicar aquests esdeveniments és l’objectiu d’aquest breu annex.

1. Acords assolits pel Consell Europeu de Berlín
del març de 1999

Sobre la base de les propostes de la Comissió recollides a l’anomenada

Agenda 2000,(1) els Caps d’Estat i de Govern dels quinze Estats membres
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actuals de la Unió Europea van acordar a Berlín, els dies 24 i 25 de març de

1999, el marc financer de la Unió per al període 2000-2006 i la reforma de la

Política Agrícola Comuna (PAC) i de la Política de Cohesió Econòmica i Social

(PCES).

Les negociacions prèvies als Acords de Berlín van ser difícils i en clau

pressupostària. En paraules del Primer Ministre belga del moment, Jean-Luc

Dehaene: «Ningú no volia pagar més, alguns volien pagar menys, ningú no volia

rebre menys, i s’havia de finançar l’ampliació». Alemanya, Àustria, Suècia i Paï-

sos Baixos («la banda dels quatre») consideraven que la seva contribució al

pressupost era excessiva amb relació a la seva prosperitat relativa; la Gran Bre-

tanya no volia renunciar al seu «xec», i els països més pobres no es volien veure

perjudicats per possibles canvis en el règim de finançament comunitari.

Finalment, el Consell Europeu de Berlín va decidir ajornar la possible

reforma en profunditat del sistema de recursos propis de la Unió Europea i va

invitar «la Comissió a realitzar, abans de l’1 de gener del 2006, una revisió gene-

ral del sistema de recursos propis que inclogui els efectes de l’ampliació». No

obstant això, els resultats d’aquest debat financer van ser un marc pressuposta-

ri per al període 2000-2006 més auster que el proposat per la Comissió, una

reforma limitada de la PAC i una reforma de la PCES plena de «situacions

particulars».

1.1. Perspectives financeres 2000-2006

El tercer Acord Interinstitucional en matèria pressupostària va ser sig-

nat el 6 de maig de 1999 per la Comissió, el Consell de Ministres i el Parlament

Europeu(2) i va confirmar en línies generals el marc financer concertat a Berlín

pel Consell Europeu. Pel que fa al Consell, però, i després de la insistència del

Parlament Europeu, l’Acord Interinstitucional augmenta el sostre de despeses

de la rúbrica 3 (Polítiques Internes) en un total de 1.480 milions d’euros i crea

un «instrument de flexibilitat»(3) per a canvis pressupostaris menors.
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(3) Amb una dotació anual de 200 milions d’euros acumulables fins a un límit de 600.



En qualsevol cas, les perspectives financeres de la Unió Europea per al

període 2000-2006 s’adeqüen al requisit recollit a les conclusions del Consell

Europeu de Cardiff del juny de 1998 que en la presentació i en l’execució del

marc financer s’estableixi una clara distinció entre el corresponent a la Unió en

la seva constitució actual i als futurs membres, abans i després de l’adhesió.

Així, i com es pot comprovar a la taula 1, les perspectives financeres 2000-2006

tracten per separat les intervencions destinades a la Unió en la seva configura-

ció actual de quinze Estats membres, les mesures de preadhesió destinades a

tots els països candidats i les mesures que tindran efecte en el moment de l’ad-

hesió dels nous Estats membres, quedant prohibit qualsevol finançament creuat

entre els tres «paquets».

El nou marc financer també es basa en les propostes de l’Agenda 2000.

Parteix de la hipòtesi que l’ampliació començarà el 2002 amb l’adhesió de cinc

PECO (Polònia, Hongria, la República Txeca, Eslovàquia i Eslovènia) i de Xipre.

Cobreix un període de set anys, del 2000 al 2006, i preveu que, durant aquest

període, el límit de recursos propis romangui en el nivell de l’1,27% del PNB de

la Unió Europea.

No obstant això, com ho reflecteix la taula 2, aquest marc financer no

és el mateix que havia proposat la Comissió a la seva Agenda 2000. En general,

es tracta d’unes perspectives financeres més austeres. El total assignat a gairebé

totes les rúbriques disminueix, i augmenta el marge per a imprevistos en el

marc d’un límit màxim de recursos propis que continua essent el mateix.

És interessant observar que, llevat de la rúbrica 4 (Mesures Exteriors), la

reducció global dels crèdits de compromís assignats a cadascuna de les rúbri-

ques destinades a intervencions als Quinze és més o menys homogènia, de

manera que cada partida de despesa s’endu més o menys el mateix percentatge

dels crèdits totals en ambdós casos. Les úniques partides no modificades amb

relació a la proposta de la Comissió són les relacionades amb l’adhesió. Els

totals destinats a l’ajuda de preadhesió i a les despeses que tindran efecte en el

moment de l’adhesió de nous Estats membres no varien en termes absoluts,

motiu pel qual augmenta el seu pes relatiu en les perspectives.
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Taula 1

PERSPECTIVES FINANCERES PER A L’EUROPA DELS QUINZE
Milions d’euros a preus del 1999

Crèdits de compromís 2000 2001

1. Agricultura 40.920 42.800

Despeses en mercats 36.620 38.480

Desenvolupament rural i mesures complementàries 4.300 4.320

2. Accions Estructurals 32.045 31.455

Fons Estructurals 29.430 28.840

Fons de Cohesió 2.615 2.615

3. Polítiques Internes 5.930 6.040

4. Mesures Exteriors 4.550 4.560

5. Administració 4.560 4.600

6. Reserves 900 900

7. Ajuda de preadhesió 3.120 3.120

Agricultura 520 520

Instruments estructurals de preadhesió 1.040 1.040

PHARE (països candidats) 1.560 1.560

Total crèdits de compromís 92.025 93.475

Total crèdits de pagament 89.600 91.110

En % PNB 1,13 1,12

Disponible per a l’adhesió (crèdits de pagament)

Agricultura

Altres despeses

Límit màxim crèdits de pagament 89.600 91.110

Límit màxim crèdits de pagament en % PNB 1,13 1,12

Marge per a imprevistos 0,14 0,15

Límit màxim de recursos propis 1,27 1,27

Fonts: Acord Interinstitucional del 6 de maig de 1999 i elaboració pròpia.
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2002 2003 2004 2005 2006 Total
%2000/
2006

43.900 43.770 42.760 41.930 41.660 297.740 46

39.570 39.430 38.410 37.570 37.290

4.330 4.340 4.350 4.360 4.370

30.865 30.285 29.595 29.595 29.170 213.010 32,9

28.250 27.670 27.080 27.080 26.660

2.615 2.615 2.515 2.515 2.510

6.150 6.260 6.370 6.480 6.600 43.830 6,8

4.570 4.580 4.590 4.600 4.610 32.060 4,9

4.700 4.800 4.900 5.000 5.100 33.660 5,2

650 400 400 400 400 4.050 0,6

3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 21.840 3,3

520 520 520 520 520

1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

1.560 1.560 1.560 1.560 1.560

93.955 93.215 91.735 91.125 90.660 646.190 100

94.220 94.880 91.910 90.160 89.620 641.500

1,13 1,11 1,05 1,00 0,97

4.140 6.710 8.890 11.440 14.220 45.400

1.600 2.030 2.450 2.930 3.400

2.540 4.680 6.440 8.510 10.820

98.360 101.590 100.800 101.600 103.840 686.900

1,18 1,19 1,15 1,13 1,13

0,09 0,08 0,12 0,14 0,14

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27



Per tant, tot i que el límit màxim de recursos propis es mantingui en

l’1,27% del PNB de la Unió i que els imports màxims previstos per a la pread-

hesió i l’ampliació siguin els que proposava la Comissió, el marc financer acor-

dat finalment per al període 2000-2006 és més auster que el defensat per l’A-

genda 2000. El major rigor pressupostari pel que fa a les despeses dels Quinze

va condicionar les reformes de les dues polítiques que més recursos comunita-

ris consumeixen: la PAC i la PCES.

Taula 2

«AGENDA 2000» VERSUS ACORD INTERINSTITUCIONAL
En milions d’euros a preus del 1999

Crèdits de compromís 2000-2006 Agenda 2000 Acord Interinstitucional

1. Agricultura 337.790 (43%) 297.740 (42,3%)

2. Accions Estructurals 239.400 (30,4%) 213.010 (30,2%) 

3. Polítiques Internes 49.270 (6,3%) 43.830 (6,2%)

4. Mesures Exteriors 41.000 (5,2%) 32.060 (4,5%)

5. Administració 35.070 (4,5%) 33.660 (4,8%)

6. Reserves 3.700 (0,5%) 4.050 (0,6%)

Adhesió 79.910 (10%) 79.910 (11%)

7. Preadhesió 21.840 21.840

8. Ampliació (*) 58.070 58.070

Total 786.140 (100%) 704.260 (100%)

Marge per a imprevistos en % PNB 0,03 entre 0,8 y 0,15

Límit màxim de recursos propis en % PNB 1,27 1,27

(*) Igual que l’Agenda 2000, l’Acord Interinstitucional annexa una simulació que inclou una nova rúbrica (rúbrica 8)
que detalla els crèdits de compromís destinats a l’ampliació.
Fonts: Comissió Europea (1998), Acord Interinstitucional del 6 de maig de 1999 i elaboració pròpia.

1.2. Reforma de la PAC

La reforma de la PAC aprovada a Berlín al març de 1999 pels Caps d’Es-

tat i de Govern dels Quinze persegueix els mateixos objectius i es basa en la

mateixa estratègia que plantejava la Comissió a l’Agenda 2000.(4) Vol fomentar

una agricultura europea més competitiva, capaç d’exportar sense subvencions,

de garantir un nivell de vida just a les comunitats rurals i de preservar el medi
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(4) La reforma de la PAC acordada a Berlín s’ha plasmat, essencialment, als Reglaments (CE) 1251/1999 a 1259/1999
del Consell (DO 1999 L 160).



ambient tot disminuint les ajudes indirectes a la renda dels agricultors (suport

via preus garantits), reforçant el mecanisme d’ajudes directes a la renda i esta-

blint una política de desenvolupament rural coherent i global.

Es tracta, però, d’una reforma menys ambiciosa que la que proporciona

la Comissió, ja que s’ha d’ajustar a un marc financer més auster que busca esta-

bilitzar la despesa agrària al llarg del període: cal assegurar que la despesa agrà-

ria mitjana anual per als Quinze sigui de 40.500 milions d’euros del 2000 al

2006, més 14.000 milions d’euros destinats a desenvolupament rural i a mesu-

res veterinàries i fitosanitàries. Així, tot i que no s’ha modificat la directriu agrà-

ria ni s’han incrementat (ni reduït) els totals agrícoles disponibles per a la pre-

adhesió i l’ampliació,(5) les perspectives financeres de la PAC per als Quinze són

més severes i limiten les possibilitats reals de la reforma agrària.

Com ho resumeix la taula 3, el Consell Europeu de Berlín va aprovar

una reforma de les Organitzacions Comunes de Mercat de cereals i de carn

bovina més limitada del que preveia l’Agenda 2000 i l’ajornament, fins a la

campanya 2005-2006, de l’entrada en vigor de la reforma del règim dels pro-

ductes lactis.(6) La nova política de desenvolupament rural proposada per la

Comissió va ser la menys retocada.(7)
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(5) Pel que fa a la cobertura financera de les despeses de preadhesió i d’ampliació, el Consell Europeu de Berlín del
març de 1999 s’ajusta al que proposa l’Agenda 2000 i estableix que: «els imports destinats en les perspectives finance-
res a l’instrument agrícola de preadhesió de la rúbrica 7 i la part de l’import “disponible per a adhesions” sobre la des-
pesa agrícola hauran de respectar el límit establert a la directriu». Aquests imports són els mateixos que proposava la
Comissió a l’Agenda 2000.
(6) En la línia de la reforma del 1992, s’acorda primer la reforma de les Organitzacions Comunes de Mercat de les prin-
cipals produccions agrícoles europees (cereals, carn bovina i productes lactis), per negociar amb posterioritat les d’al-
tres sectors agrícoles.
(7) També es va decidir incloure l’anomenat principi de flexibilitat a la política de mercat de la PAC. Sobre la base d’a-
quest principi, i establerts uns criteris unitaris per no distorsionar la competència, les autoritats nacionals tenen la
facultat de modular les ajudes directes que reben els agricultors en funció de criteris no productius com l’ocupació o
els compromisos mediambientals des de l’1 de gener del 2000.
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Taula 3

REFORMA DE LA PAC: «AGENDA 2000» VERSUS ACORD DE BERLÍN

Mesures Proposta de la Comissió (Agenda 2000)

Cereals

• Reducció del preu de garantia: • Del 20% a la campanya 2000-01

• Ajuda directa compensatòria: • De 54 a 66 euros/tona

• Retirada obligatòria de terres: • 0%

Carn bovina

• Reducció del preu de garantia: • Del 30% en tres fases, inici l’1 de juliol
del 2000

• Ajuda directa compensatòria: • Compensació del 80%

Productes lactis

• Reducció del preu de garantia: • Del 15% en quatre fases, inici 
el 2000-01

• Ajuda directa compensatòria: • Compensació del 60%

• Quotes: • El sistema de quotes es manté fins al 2006
amb un increment del 2% de les quotes de tots
els Estats membres en 4 etapes

Política de desenvolupament rural

Reorganitzar els instruments de desenvolupament
rural existents:

• Agrupar totes les mesures agroestructurals
i d’ajudes al desenvolupament rural (9 Reglaments)
en 1 únic Reglament

• Finançament mitjançant el FEOGA-Garantia per a
les regions que no siguin objectiu 1

Fonts: Comissió Europea (1998), Comissió Europea (IP/99/166), Conclusions de la Presidència del Consell Europeu de Berlín 
de 24-25 de març de 1999 i elaboració pròpia.
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Acord del Consell de Ministres d’Agricultura Acord del Consell Europeu de Berlín
(11 de març de 1999) (25 de març de 1999)

• Del 20% en dues fases: 10% el • Del 15% en dues fases: 7,5% el 
2000-01 i 10% el 2001-02 2000-01 i 7,5% el 2001-02

• De 66 euros/tona • De 63 euros/tona

• 10% els dos primers anys,0% els següents • 10% tot el període

• Del 20% en tres fases iguals, final • Es manté el mateix acord
el 2002

• S’augmenten les primes

• Del 15% en tres fases, inici el 2003 • La reforma entrarà en vigor a
partir de la campanya 2005-06

• Augment de la prima per vaca lletera • Es manté el sistema de quotes
fins al 2007-08

• Sistema de quotes fins al 2006 amb increment • S’aplicaran a partir del 2000 els
de les quotes en un 1,5% en tres fases a partir del increments específics per a
2003 i increments específics per a Espanya, Grècia, Espanya, Grècia, Itàlia, Irlanda i
Itàlia, Irlanda i Irlanda del Nord a partir del 2000 Irlanda del Nord

• S’aprova • S’aprova



Cal assenyalar, però, que la PAC es pot reformar de nou en els propers

anys. D’una banda, l’Acord de Berlín conté diverses previsions de revisió de les

mesures aprovades. Per exemple, s’estableix que la Comissió haurà de presen-

tar un informe sobre l’evolució de la despesa agrària el 2002 al Consell de

Ministres, de manera que, si s’escau, el Consell adopti les mesures necessàries

d’acord amb els objectius de la reforma.(8) De l’altra, atenent l’Acord agrícola de

Marràqueix, el març del 2000 es van iniciar les negociacions multilaterals sobre

comerç agrícola al si de l’Organització Mundial del Comerç. S’espera que el

resultat d’aquestes revisions i negociacions sigui una reducció de les ajudes

internes (sobretot de les indirectes) de la PAC, de les ajudes a l’exportació i

dels aranzels.

Pel que fa específicament als països candidats, a Berlín es van acceptar

les disposicions plantejades per l’Agenda 2000. Es preveu que, fins al moment

de l’adhesió, aquests països tinguin un instrument agrícola de preadhesió

(SAPARD) per finançar projectes estructurals i de desenvolupament rural i que,

un cop hagin entrat a la Unió Europea, s’incorporin progressivament a la PAC

sense rebre ajudes directes a la renda (o ajudes compensatòries), si més no

durant un període de transició que variaria en funció dels països. Tant l’import

destinat a SAPARD com el «disponible per a adhesions» sobre la despesa agríco-

la són els mateixos que proposava la Comissió.

1.3. Reforma de la PCES

La reforma de la PCES aprovada al març de 1999 pel Consell Europeu

de Berlín és bàsicament idèntica a la reforma proposada per la Comissió a l’A-

genda 2000.(9) Busca millorar el funcionament dels Fons Estructurals i preparar

la Unió Europea per a l’ampliació a l’Est, sense disparar les despeses i sense dis-

minuir les ajudes a les regions més necessitades dels Quinze. Per aconseguir-

ho, preveu una major simplificació i descentralització del procés de programa-

ció, un major control de l’eficàcia dels projectes, una major concentració de les
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(8) A aquestes previsions de revisió s’haurien d’afegir les conseqüències de les reformes previstes per a altres sectors
agrícoles o Organitzacions Comunes de Mercat (arròs, lli, cànem, oli d’oliva, sucre i fruites i hortalisses).
(9) La reforma de la PCES s’ha concretat als Reglaments (CE) 1260/1999 a 1265/1999 del Consell, i del Parlament Euro-
peu i del Consell (DO 1999 L 161), el Reglament (CE) 1783/1999 del Parlament Europeu i del Consell sobre el FEDER
(DO 1999 L 213), el Reglament (CE) 1784/1999 del Parlament Europeu i del Consell sobre el FSE (DO 1999 L 213).



ajudes mitjançant tres objectius prioritaris i un menor nombre d’iniciatives

comunitàries, i el manteniment del Fons de Cohesió.

No obstant això, aquesta reforma també va estar marcada pel debat

financer que va precedir els Acords de Berlín: es van aprovar una sèrie d’ajudes

especials per a «situacions particulars». Aquestes ajudes, que es resumeixen a la

taula 4, venen a ser excepcions a la regla i, en qualsevol cas, limiten l’impacte

de la concentració d’ajudes i, per tant, de la reforma de la PCES. Es tracta de

«xecs» que es van atorgar als diferents Estats membres per aconseguir tancar

les negociacions de Berlín sobre l’Agenda 2000. Dels quinze Estats membres

actuals de la Unió Europea, només França, Dinamarca, Luxemburg i Finlàndia,

els quatre països que tenen un saldo financer net amb la Unió Europea supe-

rior a la seva prosperitat relativa, no rebran res en concepte de «situacions par-

ticulars» del 2000 al 2006.

Pel que fa als països candidats, el Consell Europeu de Berlín va confir-

mar els totals proposats per la Comissió a l’Agenda 2000 per finançar les

accions estructurals abans i després de l’adhesió. Així, fins a la seva adhesió a la

Unió Europea, aquests països tindran l’ajuda estructural atorgada pel nou Ins-

trument Estructural de Preadhesió (IEPA) i pel Programa PHARE.(10) Els països

que entrin a la Unió Europea abans del 2006 s’incorporaran totalment a la

PCES, però les seves ajudes seran finançades mitjançant el total «disponible per

a l’adhesió» relatiu a les ajudes estructurals. Aquestes ajudes als nous Estats

membres no podran ser superiors al 4% del PIB, ja que a Berlín també es va

aprovar el llindar relatiu a la densitat de l’ajuda estructural comunitària que

proposava l’Agenda 2000.
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(10) Creat el desembre de 1989 per facilitar la reconstrucció econòmica de Polònia i d’Hongria, el Programa PHARE
s’ha convertit en el principal instrument financer de suport a les estratègies de preadhesió.



Taula 4

AJUDES PER A «SITUACIONS PARTICULARS» DEL 2000 AL 2006
Estats membres Ajudes per a «situacions particulars»

Alemanya S’afegeixen 100 milions d’euros a la dotació per a l’exclusió gradual de
Berlín oriental de l’objectiu 1

Àustria Se li assigna un import total de 350 milions d’euros dins les iniciatives
comunitàries

Bèlgica S’afegeixen 64 milions d’euros a la dotació d’exclusió gradual de
l’objectiu 2
S’afegeixen 15 milions d’euros a la dotació d’exclusió gradual de
l’objectiu 1 per a la regió Henao

Espanya Dotació financera especial de 200 milions d’euros per mantenir
(2000-2006) el nivell global mitjà d’ajuda per capita assolit el 1999

Gran Bretanya Programa especial d’exclusió gradual per un total de 300 milions
d’euros de les Terres Altes i Illes d’Escòcia
Irlanda del Nord: 400 milions d’euros del Programa PEACE

Grècia Dotació financera especial de 450 milions d’euros per mantenir 
(2000-2006) el nivell global mitjà d’ajuda per capita assolit el 1999

Holanda Quantitat addicional de 500 milions d’euros a l’objectiu 3 per atendre
la situació de l’ocupació en aquest país
Rebrà 550 milions d’euros de les iniciatives comunitàries

Irlanda S’accepta el pla de regionalització: se li assignen 550 milions d’euros
per l’objectiu 1 i un pla d’exclusió gradual de l’objectiu 1 de
100 milions
Se li assignen 100 milions d’euros del Programa PEACE
Dotació financera especial de 40 milions d’euros per mantenir (2000-
2006) el nivell global mitjà d’ajuda per capita assolit el 1999

Itàlia S’afegeixen 96 milions d’euros a la dotació d’exclusió gradual de
l’objectiu 2
Les zones dels Abruços confrontants amb regions objectiu 1 rebran una
atenció especial durant l’examen dels criteris per optar a  l’objectiu 2

Portugal Lisboa: pla particular d’exclusió gradual de l’objectiu 1 de 500 milions
d’euros
Dotació financera especial de 450 milions d’euros per mantenir (2000-
2006) el nivell global mitjà d’ajuda per capita assolit el 1999

Suècia Programa especial d’ajuda de 150 milions de euros per al període
2000-2006 en el marc de l’objectiu 3
Programa especial d’ajuda de 350 milions d’euros per a regions de
l’anterior objectiu 6

Total 5.265 milions d’euros

Font: Conclusions de la Presidència del Consell Europeu de Berlín dels dies 24 i 25 de març de 1999 i elaboració pròpia.
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1.4. Conclusió

Els acords als quals van arribar els Caps d’Estat i de Govern dels Quinze

a Berlín el març de 1999 són, en general, menys ambiciosos que els proposats a

l’Agenda 2000. Tot i que les propostes de la Comissió pel que fa a les despeses

vinculades a la preadhesió i a l’adhesió no hagin estat modificades, les perspec-

tives financeres aprovades són més austeres, la reforma de la PAC és més limita-

da i tota una sèrie de «situacions particulars» omplen la reforma de la PCES.

Aquests acords poden tenir implicacions per a, i veure’s afectats per, un

procés d’ampliació que ha estat gairebé radicalment redefinit pel Consell Euro-

peu d’Hèlsinki del desembre de 1999.

2. La nova estratègia d’ampliació establerta pel Consell
Europeu d’Hèlsinki del desembre de 1999

A la Cimera d’Hèlsinki, celebrada els dies 10 i 11 de desembre de 1999,

els Caps d’Estat i de Govern dels quinze Estats membres actuals de la Unió

Europea van decidir, a partir d’una proposta de la Comissió, canviar l’estratègia

d’ampliació establerta dos anys abans pel Consell Europeu de Luxemburg

sobre la base de l’Agenda 2000.(11) D’una banda, van concedir a Turquia l’esta-

tut de país candidat a l’adhesió i, de l’altra, van acordar iniciar negociacions

d’adhesió amb els països candidats de l’anomenada fins aleshores «segona

onada».

L’estratègia d’ampliació aprovada pel Consell Europeu de Luxemburg

del desembre de 1997 deixava Turquia de banda i dividia els onze Estats candi-

dats en dos grups, de manera que es plantejava una ampliació en dues onades.

A partir del 31 de març de 1998, negociarien les condicions per a l’ingrés a la

Unió Europea els països candidats que més a la vora estaven de complir els

requisits imprescindibles per a l’adhesió («països de la primera onada»): Hon-

gria, Polònia, la República Txeca, Estònia, Eslovènia i Xipre. Les negociacions

d’adhesió amb la resta de països candidats («països de la segona onada»):

Eslovàquia, Lituània, Letònia, Romania i Bulgària s’iniciarien quan aquests paï-
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(11) A part de les propostes sobre el marc financer de la Unió i sobre la reforma de la PAC i de la PCES, l’Agenda 2000

del juliol de 1997 recollia els dictàmens de la Comissió sobre les candidatures dels PECO.



sos estiguessin més preparats. Pel que fa a Turquia, adquiriria l’estatut d’Estat

candidat quan complís les condicions polítiques i econòmiques que permeten

les negociacions d’adhesió.

L’estratègia aprovada a Hèlsinki el desembre de 1999, després de la crisi

del Kosovo, per un Consell Europeu «decidit a contribuir activament a la segu-

retat i a l’estabilitat del continent europeu», es basa, en canvi, en un «model

regata», ja que estableix el tracte individualitzat dels candidats. El ritme al qual

podrà progressar cada candidat en les negociacions dependrà exclusivament

dels seus esforços de preparació per a l’adhesió. Cada Estat candidat podrà en-

trar a formar part de la Unió Europea quan estigui preparat, independentment

de l’«onada» a la qual hagi pertangut. L’única exigència que es manté per a l’o-

bertura de les negociacions formals d’adhesió és que els països candidats com-

pleixin un dels requisits imprescindibles per a l’adhesió, el polític.

El Consell Europeu de Copenhaguen del juny de 1993 va establir que

tots els Estats candidats havien de complir tres criteris abans no fos possible la

seva adhesió a la Unió Europea. Un dels criteris és polític: tots els països que

vulguin entrar a la Unió Europea han de tenir una estabilitat institucional que

garanteixi la democràcia, l’Estat de dret, els drets humans i el respecte i la pro-

tecció de les minories. Un altre dels criteris és econòmic: els Estats candidats

han de tenir una economia de mercat en funcionament i la capacitat d’afrontar

la pressió competitiva i les forces de mercat dins la Unió. Finalment, el tercer

criteri fa referència al cabal de la Unió Europea: els candidats han de tenir la

capacitat d’assumir les obligacions derivades de l’adhesió, inclosa l’observança

de les finalitats de la Unió Política, Econòmica i Monetària, és a dir, d’absorbir i

garantir l’aplicació del cabal de la Unió.

Com ho reflecteix la taula 5, no tots els PECO han aconseguit el ma-

teix grau de compliment dels tres criteris de Copenhaguen. La situació conti-

nua variant molt en funció del país candidat que s’observi. A les mateixes con-

clusions del Consell Europeu d’Hèlsinki es reconeix que: «D’aquesta avaluació

es desprèn que alguns candidats no estaran en condicions de complir a mitjà

termini els criteris de Copenhaguen». Els PECO de «la primera onada», o de l’a-

nomenat «grup de Luxemburg», continuen essent els més avançats. Dins el se-

gon grup, destaquen les millores aconseguides per Eslovàquia, Lituània i Letò-
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nia, els esforços de Bulgària i els problemes de Romania. Però, en qualsevol

cas, es considera que ja tots els PECO compleixen prou el criteri polític.

Taula 5

COMPLIMENT DELS CRITERIS DE COPENHAGUEN PER PART
DELS PECO

Agenda 2000
Informes periòdics Informes periòdics 

País
Juliol 1997

de progrés de progrés
Novembre 1998 Octubre 1999

Hongria Criteri polític: 1 Criteri polític: 1 Criteri polític: 1
Criteri econòmic: 1 Criteri econòmic: 1 Criteri econòmic: 1
Cabal: 1 Cabal: 1 Cabal: 1

Polònia Criteri polític: 1 Criteri polític: 2 Criteri polític: 1
Criteri econòmic: 1 Criteri econòmic: 1 Criteri econòmic: 1
Cabal: 2 Cabal: 2 Cabal: 3+

Rep. Txeca Criteri polític: 1 Criteri polític: 2 Criteri polític: 2
Criteri econòmic: 2 Criteri econòmic: 2 Criteri econòmic: 2
Cabal: 2 Cabal: 2 Cabal: 3+

Eslovènia Criteri polític: 1 Criteri polític: 2 Criteri polític: 1
Criteri econòmic: 2 Criteri econòmic: 2 Criteri econòmic: 2
Cabal: 3 Cabal: 2 Cabal: 2

Estònia Criteri polític: 2 Criteri polític: 3 Criteri polític: 3+
Criteri econòmic: 3 Criteri econòmic: 3 Criteri econòmic: 1
Cabal: 3 Cabal: 2 Cabal: 2

Eslovàquia Criteri polític: 5 Criteri polític: 4 Criteri polític: 2
Criteri econòmic: 3 Criteri econòmic: 3 Criteri econòmic: 3
Cabal: 2 Cabal: 3 Cabal: 3

Letònia Criteri polític: 2 Criteri polític: 2 Criteri polític: 2
Criteri econòmic: 5 Criteri econòmic: 4 Criteri econòmic: 2
Cabal: 4 Cabal: 3 Cabal: 3+

Lituània Criteri polític: 1 Criteri polític: 3 Criteri polític: 1
Criteri econòmic: 5 Criteri econòmic: 4 Criteri econòmic: 4+
Cabal: 4 Cabal: 3 Cabal: 3

Romania Criteri polític: 2 Criteri polític: 3 Criteri polític: 3
Criteri econòmic: 5 Criteri econòmic: 5 Criteri econòmic: 5
Cabal: 5 Cabal: 4 Cabal: 4

Bulgària Criteri polític: 2 Criteri polític: 3 Criteri polític: 2
Criteri econòmic: 5 Criteri econòmic: 5 Criteri econòmic: 4
Cabal: 5 Cabal: 4 Cabal: 4

Rànquing basat en la interpretació feta per Business Central Europe dels informes periòdics elaborats per la Comissió
sobre els progressos realitzats per cada PECO: 1 = bo; 2 = adequat; 3 = just; 4 = no satisfà el criteri; i 5 = nefast.
Fonts: Business Central Europe de setembre de 1997, desembre de 1998 i novembre de 1999, i elaboració pròpia.
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El 15 de febrer del 2000, dos anys després de l’inici de les negociacions

d’adhesió amb «el grup de Luxemburg», s’inauguraven oficialment les negocia-

cions amb els països de l’anomenat «grup d’Hèlsinki»: els cinc PECO de la

«segona onada» i Malta que, després de retirar la seva candidatura d’adhesió el

1996 per qüestions polítiques la va tornar a presentar el setembre de 1998. El

nou tracte individualitzat dels candidats permetrà que, pel cap baix, alguns d’a-

quests sis candidats, si s’esforcen, aconsegueixin entrar al mateix temps, o fins i

tot abans, que tots o alguns dels països del «grup de Luxemburg». Només un

dels països admesos a la «regata», Turquia, no ha pogut iniciar encara les nego-

ciacions d’adhesió.

A Hèlsinki, aprofitant la millora de les relacions grecoturques, els Caps

d’Estat i de Govern dels Quinze van decidir atorgar a Turquia l’estatut d’Estat

candidat. Abans de poder iniciar les negociacions formals d’adhesió, però,

aquest país, igual que la resta de candidats, ha de complir com a mínim el crite-

ri polític de Copenhaguen. En el seu cas, això representa l’eliminació de la

pena de mort, la millora de les condicions de vida a les presons, l’acceptació de

certs valors europeus essencials i l’afirmació d’una societat realment laica. En

paraules del Sr. Verheugen, comissari responsable de l’ampliació: «La condició

perquè Turquia es converteixi en membre de la Unió Europea és que es con-

verteixi en una Turquia diferent» (European Voice, 2-8 desembre 1999, p. 12).

En qualsevol cas, la decisió d’Hèlsinki d’admetre Turquia oficialment a

la «regata» ha permès reactivar les relacions polítiques entre la Unió Europea i

aquest important soci de l’OTAN. Per primera vegada en tres anys, l’11 d’abril

del 2000 es reunien a escala ministerial representants de la Unió Europea

(inclòs el ministre d’Assumptes Exteriors grec) i de Turquia per definir les prio-

ritats d’aquest país en el seu procés de preparació per a l’adhesió. A més a més,

el nou estatus de Turquia a la Unió Europea permet esperar que s’arribi a una

solució política al problema de Xipre sota l’ègida de l’ONU.

En resum, tot i que la conformitat amb tots els criteris de Copenhaguen

sigui encara la base per a l’adhesió a la Unió Europea dels països candidats, des

del març del 2000 la Unió Europea està negociant amb dotze Estats candidats

en lloc de sis, i Turquia es podrà afegir a les negociacions tan aviat com es con-

sideri que compleix el criteri polític de Copenhaguen.
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3. Conclusió

Els acords del març de 1999 del Consell Europeu de Berlín sobre les

perspectives financeres 2000-2006 i la reforma de les polítiques estructural i

agrícola de la Unió Europea van ser menys ambiciosos del que es proposava la

Comissió. A més a més, la hipòtesi era llavors que l’ampliació es dugués a ter-

mes en dues onades, la primera de les quals es podria situar el 2002, amb l’en-

trada d’Hongria, Polònia, la República Txeca, Eslovènia, Estònia i Xipre a la

Unió Europea, i la segona, després del 2006, amb l’entrada de Letònia, Lituània,

Eslovàquia, Romania, Bulgària i Malta.

Actualment, Turquia té estatus d’Estat candidat, i s’han obert negocia-

cions d’adhesió amb «els països de la segona onada», els quals tenen la possibili-

tat d’atrapar els «de la primera onada», les negociacions d’adhesió dels quals es

poden alentir ara en arribar als temes més conflictius: agricultura, medi ambient

i lliure circulació de treballadors. Tot i que encara s’espera que els països candi-

dats de l’anomenat «grup de Luxemburg» estiguin entre els primers en passar a

ser membres de la Unió, poden estar acompanyats de diversos països del nou

«grup d’Hèlsinki» i, en especial, de Malta, els dos bàltics i Eslovàquia.

L’únic que sembla clar és que, abans que pugui haver-hi cap adhesió,

caldrà ratificar els resultats de la Conferència Intergovernamental convocada al

començament del 2000 per proporcionar solucions a les qüestions institucio-

nals essencials que es plantegen amb vista a l’ampliació. Així, i tot i que els

Quinze es van comprometre al Consell Europeu d’Hèlsinki del desembre del

1999 a «esforçar-se al màxim per dur a terme la Conferència (...) per al desem-

bre del 2000», només s’espera que la Unió estigui en condicions d’acollir nous

Estats membres després del 2002.
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