21

Col·lecció Estudis Econòmics

Del ral a l’euro
Una història de la pesseta
José Luis García Delgado
José María Serrano Sanz
(directors)

La pesseta es va convertir en unitat monetària nacional el 1868, de
manera que la seva història ha coincidit amb el període més recent de
la història econòmica i política d’Espanya. L’adveniment de l’euro a
partir del 1999 representa el final d’aquest recorregut i ofereix una
excel·lent oportunitat per recordar i explicar les diferents vicissituds de
la vida del que fins ara ha estat el signe monetari espanyol.
Aquest volum està format per onze capítols i dos apèndixs, un de fets
i protagonistes i un altre gràfic. En el primer capítol, José Luis García
Delgado examina l’economia espanyola entre 1850 i l’actualitat, com
a marc en què s’ha desenvolupat la pesseta. Tot seguit, Juan Carlos
Jiménez traça una panoràmica del naixement de la moneda espanyola
i recrea els anys previs, els plans, el moment i els primers avatars. En
aquest punt comença la veritable història de la pesseta, sota el guiatge
de Marcela Sabaté, que la prolonga fins al final de la Gran Guerra. La
llarga etapa de confusió i de crisi que es va iniciar llavors, i que va
desembocar en la Guerra Civil, és recreada per Pablo Martín Aceña.
Juan Velarde relata les dues pessetes i les dues Espanyes sortides de
la contesa fratricida. José María Serrano Sanz narra la llarga crisi de la
postguerra, quan la pesseta i l’economia espanyola van quedar aïllades de l’exterior. El Pla d’Estabilització del 1959 i la integració de la
moneda espanyola en el sistema monetari internacional són descrits
per José Aixalá. José María Serrano reprèn la història en la crisi dels
setanta, que va acabar amb una llarga etapa d’expansió i va coincidir
amb la transició política i la descomposició del sistema monetari internacional. La integració en el Sistema Monetari Europeu i el període
posterior els descriu María Dolores Gadea. Els dos últims capítols
apunten els pronòstics: sobre el funcionament de l’economia espanyola sense l’instrument del tipus de canvi, per Antonio Martínez Serrano
i Vicente Pallardó, i sobre el futur de l’euro, per Eugenio Domingo
Solans.
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Presentació

La pesseta va néixer el 1868 i 130 anys després, l’1 de gener de
1999, va cedir el seu paper d’unitat monetària nacional a l’euro, igual que
ho van fer les altres deu monedes de la Unió Europea. El recorregut de la
pesseta ha coincidit amb 130 intensos anys d’història política i econòmica
d’Espanya, un període en què s’han forjat de manera progressiva molts dels
aspectes que configuren la realitat actual de l’economia i de la política
espanyoles. Així, cal esmentar la primera industrialització cap a mitjan
segle XIX, la pèrdua definitiva de les colònies, les constants temptacions proteccionistes, la Guerra del 14, la Dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, el franquisme i la consolidació de la democràcia. Un trajecte històric que finalment ha portat a la
modernització de l’estructura productiva i a la integració progressiva i accelerada en el procés de mundialització de l’economia.
No hi ha dubte que la història de la pesseta aporta claus imprescindibles per comprendre el present, i aquesta és la raó per la qual el Servei
d’Estudis de ”la Caixa” va acollir amb veritable interès la proposta del professor José Luis García Delgado, catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat Complutense i rector de la Universitat Internacional Menéndez y
Pelayo, de publicar un llibre en aquesta col·lecció d’estudis econòmics que
reflexionés sobre la història de la pesseta des de la perspectiva que ofereix
la culminació del seu cicle. Interès de fons i sentit de l’oportunitat s’unien
així per abordar aquest recorregut històric.
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El mateix professor García Delgado, juntament amb José María
Serrano Sanz, catedràtic de la mateixa matèria a la Universitat de Saragossa, s’ha encarregat de coordinar el treball realitzat per destacats especialistes i de redactar una introducció que sintetitza les diferents aportacions del
present volum. Estic segur que aquest estudi complirà la seva tradicional
funció d’informació i de reflexió i que serà una incitació a valorar l’experiència de la pesseta davant el nou cicle monetari que ara comença.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis
Barcelona, desembre de 2000
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Pròleg

Poc més de cent trenta anys ha viscut la pesseta entre l’elevació
al rang d’unitat monetària espanyola, per Decret del 19 d’octubre de 1868, i
l’acordada dissolució en la moneda comuna europea, el 31 de desembre de
1998. Amb prou feines havien passat unes setmanes des del setembre de La
Gloriosa quan el ministre d’Hisenda, Laureano Figuerola, va introduir la
reforma monetària que substituïa l’escut per la pesseta. No va ser, certament,
una mesura improvisada ni un rampell revolucionari, ja que la reforma estava prevista i pensada des de mesos enrere. Però aquest acte de govern del
Sexenni acabaria tenint un abast i una transcendència molt llargs, perquè la
pesseta es va consolidar i ha arribat, compartint avatars amb la vida espanyola, fins a les portes del segle XXI.
Com no podia ser de cap altra manera, l’economia i la història política espanyola –potser més intensament– han estat els principals condicionants de la història de la pesseta. Sovint la moneda ha presentat el rostre i els
símbols dels règims polítics i dels caps d’Estat, però aquest vincle no ha
estat purament un tret extern, sinó quelcom més profund. Els seus pitjors i
millors moments han coincidit amb els de la vida col·lectiva espanyola. Així,
la pesseta ha estat un mirall en què s’han reflectit el 98, els depressius 30, la
fosca postguerra o les tribulacions de la crisi i de la transició política del
decenni del 1970, i ha conegut sens dubte el seu moment més dramàtic
durant la Guerra Civil. Però també va registrar els beneficis de la disciplina
després del Desastre i de la neutralitat durant la Primera Guerra Mundial, es
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va alegrar amb el final del conflicte africà el 1927 i ha afrontat amb fermesa
l’aposta europea en què s’ha acabat immolant. Les pàgines d’aquesta obra
tracten precisament de recordar-ho alhora que d’explicar-ho. Una obra el
títol de la qual conté una llicència que el lector haurà advertit: la referència a
una moneda tradicional espanyola, el ral, en lloc de l’escut, oficialment
vigent a l’arribada de la pesseta, però de vida efímera.
Cal anticipar aquí, en tot cas, que, sense ser la millor moneda possible, la pesseta s’ha comportat amb gran dignitat durant aquests cent trenta
anys, atès que ha estat la divisa d’un país que no ha pertangut, durant tot el
curs de la industrialització, al nucli dels més rics i poderosos. És cert que ha
perdut valor si es compara amb el dòlar o la lliura. Però aquesta no és una
comparació rellevant, perquè, a més de ser les monedes de països líders, el
dòlar i la lliura han jugat un paper singular en el sistema monetari internacional. Més aviat cal mesurar el comportament de la pesseta en relació amb
les monedes de països més propers i semblants, en particular, França i Itàlia,
nacions, d’altra banda, significades i riques. La comparació de la pesseta
amb el franc i la lira té una virtut addicional: la plasticitat, ja que la pesseta va iniciar el seu camí en el mateix punt que les altres; és a dir, el valor inicial d’una pesseta era, pràcticament, un franc o una lira. Doncs bé, quan
aquestes tres monedes –pesseta, franc i lira– s’han dissolt en l’euro, la pesseta és la que més valor ha conservat, amb molta diferència: si el 1868 amb
una pesseta es comprava un franc o una lira, el 1999, d’acord amb els tipus
de conversió irrevocable de l’euro, amb una pesseta es compren 11,6372
lires o 3,9424 francs (dels de 1868, ja que el 1958, com és sabut, es va crear
el franc nou, que va multiplicar per cent el valor de l’antic).
El llibre es divideix en onze capítols més dos apèndixs. Els dos primers i
els dos últims tenen una certa singularitat, i els centrals analitzen el recorregut
en les diverses etapes històriques de la pesseta. Al primer s’examina l’economia espanyola entre l’any 1850 i el present, marc en què s’ha desenvolupat,
principalment, la pesseta. Juan Carlos Jiménez traça, tot seguit, una panoràmica del naixement de la moneda espanyola i recrea els anys previs, els
plans, el moment i els primers avatars. En aquest punt comença la història de
la pesseta pròpiament dita, de la mà de Marcela Sabaté Sort, que la prolonga
fins al final de la Gran Guerra, període que comprèn, per tant, els anys en
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què la moneda espanyola es troba davant l’horitzó del patró or, un sistema
monetari que anhela però que no abraça. I si la neutralitat espanyola en
aquell conflicte bèl·lic va conduir la pesseta al seu màxim valor, aviat es va
iniciar una llarga etapa de confusió i de crisi, que va desembocar en la Guerra Civil, després de travessar un canvi de règim i una depressió, recreats per
Pablo Martín Aceña. La contesa fratricida va obrir l’existència de dues
Espanyes i de dues pessetes en lluita, segons ho relata el capítol de Juan
Velarde Fuertes. Després, la llarga crisi de la postguerra, quan la moneda
espanyola va quedar al marge dels sistemes de cooperació econòmica i política establerts per Occident, com es glossa al capítol següent. El Pla d’Estabilització del 1959 va ser el punt de partida per integrar per primera vegada
la pesseta en un sistema monetari transnacional, el que havia sorgit a Bretton
Woods, i José Aixalá Pastó s’ocupa del seu comportament. La crisi econòmica dels anys setanta, punt final d’una intensa etapa d’expansió, va coincidir
amb la transició política i amb una descomposició del sistema monetari
internacional, que va dur la pesseta –i així s’explica al capítol corresponent–
a la flotació. La integració al Sistema Monetari Europeu és l’etapa final de
la pesseta com a moneda independent: una mena d’aprenentatge de l’estabilitat, relatat per María Dolores Gadea Rivas. Els dos capítols finals apunten
pronòstics: sobre el futur de l’economia espanyola sense l’instrument tipus
de canvi, en el cas de José Antonio Martínez Serrano i Vicente Pallardó, i
sobre el futur de l’euro, moneda que ha substituït la pesseta i que ara s’enfronta a les altres divises en l’escena internacional, tema abordat pel conseller del Banc Central Europeu, Eugenio Domingo Solans. L’obra es tanca
amb dos apèndixs. El primer elaborat per Ana Belén Gracia Andía, en què
figuren els esdeveniments i les autoritats que han marcat la història dels cent
trenta anys de vida de la pesseta. El segon, de Miquel Crusafont i Sabater i
Anna M. Balaguer, conté algunes imatges de la pesseta al llarg de la història.
Tant de bo tot plegat contribueixi a permetre una millor perspectiva
històrica i serveixi per conèixer, també millor, les possibilitats espanyoles en
l’escenari econòmic europeu i mundial que obre el segle XXI. Ja que la
memòria, entesa radicalment, és record, però també projecte, passat però
també desig.
José Luis García Delgado
José María Serrano Sanz
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I. Un escenari canviant:
perfil evolutiu de l’economia espanyola
José Luis García Delgado
Catedràtic d’Economia Aplicada. Universitat Complutense

(Madrid, 1944). Catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat Complutense. Ha estat degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Oviedo
(de la qual va ser investit doctor «honoris causa» el 1994).
També ha estat director del Departament d’Estructura
Econòmica i Economia Industrial de la Universitat Complutense i de l’Escola d’Economia del Col·legi d’Economistes de
Madrid. Des del 1995, és rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Cofundador de les revistes «Investigaciones Económicas» i «Revista de Economía Aplicada», és
director d’aquesta última. Els seus principals treballs fan
referència a diversos aspectes del procés d’industrialització a
l’Espanya contemporània.

Del ral a l’euro, la història de la pesseta discorre paral·lelament a la
industrialització espanyola de l’últim segle i mig. D’això no cal deduir, però,
una relació de causalitat entre les dues, tot i que sí ha existit una òbvia interrelació entre l’evolució de les variables reals de l’economia espanyola,
començant pel progrés industrial, i les relacionades amb el signe monetari
nacional, ja sigui la quantitat de diners, la inflació o el tipus de canvi en relació amb les principals divises internacionals. Doncs bé, l’economia espanyola, tot i que hagi estat en una línia trencada d’avanç, s’ha modernitzat i, fins i
tot, ha convergit en part amb els països més avançats, i la manera com s’ha
aconseguit aquest desenvolupament a llarg termini mereix una reflexió. Un
desenvolupament, cal dir-ho des del començament, tan inqüestionable com
espectacular: al llarg d’aquests cent cinquanta anys –tot i que no sempre al
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mateix ritme, com és lògic–, la població espanyola s’ha multiplicat per dues
vegades i mitja, i la renda real de cada espanyol, sense oblidar el caràcter
aproximatiu i la possible imperfecció d’aquests càlculs, ho ha fet per més de
deu, dades que donen una idea dels importants guanys de productivitat que
expliquen uns nivells de renda nacional no menys de trenta vegades superiors, en termes reals, en iniciar-se el segle XXI que en enfilar la segona meitat del XIX. Progrés material major que en qualsevol altre moment històric, i
acompanyat d’una infinitat de canvis en l’esfera productiva i de les relacions
de l’economia espanyola amb l’exterior i també d’altres transformacions de
caràcter social i institucional, en línia amb l’experiència comuna de l’occident europeu i amb les seves principals fases de desenvolupament, per bé
que amb una cronologia una mica retardada.
Les grans etapes de la modernització econòmica d’Espanya des de
mitjan segle XIX es dibuixen amb una certa claredat en observar l’evolució
de les taxes de creixement i, sobretot, en comparar-les amb la via de progrés
dels principals països occidentals. A cada etapa es dedica un breu epígraf en
aquest capítol introductori, abans de la recapitulació final, que ha de proporcionar una visió de conjunt. Si es comença el recorregut cap al 1850, és a
dir, coincidint amb la implantació del ral com a unitat monetària espanyola a
la reforma del 1848, sota el govern moderat de Narváez, el tram inicial
cobriria la segona meitat del segle XIX, amb els avenços i les insuficiències
d’una primera industrialització que va mantenir Espanya a una considerable
distància de les economies líders, tot i que sense despenjar-se de les grans
tendències continentals i havent complert, almenys, el seu deure fonamental:
la creació d’un mercat nacional. Una segona etapa –per bé que en el canvi de
segle no hi hagi talls substancials a les línies de creixement de l’economia
espanyola– seria la que engloba tota la primera meitat del segle XX, amb la
introducció de les novetats tecnològiques de la segona revolució industrial, i
que expressa el desenvolupament truncat de l’economia espanyola: una tònica d’innegable avanç, sostingut al llarg del primer terç del segle i interromput per la Guerra Civil i per la contramarxa dels llargs anys posteriors. Finalment, la segona meitat del segle, tot i les oscil·lacions cícliques, és el període
més clar i continuat de convergència i d’homogeneïtzació econòmica –i no
solament econòmica– d’Espanya amb Europa; període en què s’han consu-
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mat les transformacions estructurals característiques de les economies més
avançades: desagrarització, en benefici dels sectors industrial i de serveis,
obertura a l’exterior i major poder pressupostari de l’Estat, amb l’articulació
d’unes estructures del benestar afavoridores del progrés econòmic i de la
cohesió social. I, com expressió d’aquest recorregut tan profitós –i punt final
del d’aquestes pàgines, «del ral a l’euro»–, la incorporació d’Espanya al
grup de països que encapçalen el decisiu pas donat en la construcció europea
amb la moneda única.

1.1. Els lents progressos de la industrialització
del segle XIX
Hi ha prou consens historiogràfic a l’hora de datar l’«arrencada» del
desenvolupament industrial espanyol a partir de la quarta dècada del segle
XIX, coincidint amb el final del turbulent regnat de Ferran VII –i l’inici de
l’era isabelina, en termes polítics–, quan el vapor irromp a l’establiment tèxtil dels Bonaplata, a Barcelona, i les manufactures cotoneres adquireixen
l’encuny d’«indústria moderna» que s’estendrà, principalment a Catalunya,
al llarg de tot el vuit-cents. Període inicial que coincideix amb la creació de
certes precondicions institucionals per a l’aparició del capitalisme i, aviat, la
conformació, amb l’auxili de capitals, tècniques i projectes empresarials procedents de l’exterior, d’algunes de les bases materials del creixement posterior, entre les quals destaca el ferrocarril, essencial per a l’articulació del
mercat peninsular. Són aquests anys medul·lars del vuit-cents, de sensibles
estímuls a la formació de capital, en particular els del bienni progressista
(1854-1856), que molt bé podríem anomenar fundacionals del capitalisme
espanyol, sobretot si s’enllacen amb les novetats legislatives que aportarà el
sexenni que obre la Revolució de Setembre de 1868.
Així, doncs, en conjunció amb altres factors, una extensa revisió del
marc jurídic i mercantil va animar durant aquesta segona meitat del vuitcents tant els moviments dels inversors estrangers com les iniciatives autòctones: durant el bienni progressista, la Llei de Ferrocarrils del 1855 i les de
Societats Anònimes de Crèdit i de Bancs d’Emissió, ambdues del 1856, que
enllacen, poc més d’una dècada més tard, amb les reformes normatives de la
Gloriosa: entre altres, la Llei de Bases de la Mineria i l’Aranzel Figuerola, a
14
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més de la reforma monetària que atorga el 1868 a la pesseta la seva condició
de moneda nacional de curs legal. Reforma que tenia una intencionalitat ben
clara, en fundar-se sobre una unitat monetària, la pesseta, equivalent al franc
que circulava als països de la Unió Monetària Llatina, la qual cosa, tot i no
integrar-s’hi formalment, havia de suposar un impuls per a l’intercanvi
comercial i una crida als capitals, francesos i belgues principalment. Quan el
patró bimetàl·lic que regia en aquesta «zona franc» va sucumbir al patró or,
triomfant des del decenni del 1870, la pesseta va quedar despenjada del referent metàl·lic dels països més avançats, i governada per un patró fiduciari
més còmode per a les autoritats –que el 1874 van atorgar al Banc d’Espanya
el monopoli d’emissió de bitllets i el 1883 en van permetre la inconvertibilitat en or–, però que dificultava els moviments de béns i de capitals, els quals,
en tot cas, van continuar fluint cap a Espanya.
Una de les constants de la historiografia espanyola ha estat precisament la d’insistir en les abundants contrapartides imposades pels inversors
estrangers durant aquest període, enfortits davant la sempre escanyolida
Hisenda espanyola, que no va dubtar a compensar indirectament els creditors
estrangers que l’auxiliaven obrint la porta que conduïa a la presa de posicions dominants, quan no privilegiades, als ferrocarrils, les societats de crèdit o la mineria. Però cal tenir present que una part substancial del capital
social fix i de l’equipament industrial del país durant la segona meitat del
vuit-cents no hauria estat factible sense el concurs d’aquests capitals estrangers, per més que es pugui argumentar també la parvitat extrema dels «efectes d’arrossegament» induïts per la construcció de la infraestructura ferroviària i per l’espoliació de les reserves metal·líferes d’Espanya.
Sigui com vulgui, amb la xarxa ferroviària es va obrir definitivament
un capítol crucial en la formació del mercat nacional al territori peninsular
espanyol: més que en cap altre país europeu, el ferrocarril, amb el canvi
revolucionari que va comportar la relació de temps, distàncies i costos de
transport, va acabar essent a Espanya una condició necessària, tot i que insuficient, per al flux i l’intercanvi de mercaderies i per a l’efectiva articulació
unitària del mercat nacional, tot i que no era, no cal dir-ho, la panacea que
alguns contemporanis havien pensat. El que va passar amb el ferrocarril
exemplifica bé la complexa trama de factors d’oferta i de demanda –d’unes
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fàbriques que produïen car per competir i poc per abaratir, i d’una agricultura endarrerida que no tirava prou de la indústria i del comerç, però que tampoc no en rebia els estímuls necessaris– que explica el retard espanyol al
llarg del segle XIX.
Finalment, la llarga marxa cap al proteccionisme –un altre exemple
de les conseqüències encadenades de les mancances d’oferta i de demanda–,
que en els últims lustres del XIX queda ja clarament delineada, completarà
l’itinerari del segle passat. Un poderós revulsiu inicial per avançar en aquesta direcció proteccionista el proporciona, durant la penúltima dècada del
vuit-cents, la crisi agrària provocada per les importacions massives de cereals americans i russos, que enfonsen els preus i les rendes dels agricultors
europeus. L’extensió de les superfícies de cultiu en aquests països i les revolucionàries innovacions en els transports sumen els seus efectes competitius
davant els baixos rendiments d’una agricultura com la castellana. La reacció
proteccionista suscitada per aquests fets no es fa esperar, com tampoc la
petició de mesures defensives per a altres sectors, del tèxtil i el siderúrgic a
l’huller, entre altres; moviment defensiu per reservar el mercat nacional a les
empreses i als productes també nacionals –l’anomenat viratge proteccionista
de la Restauració–, que, fora d’això, és la versió espanyola d’una tendència
d’abast europeu, que aquí aixeca un parapet comercial sobre el que ja era un
peculiar règim monetari.
En resum, es pot dir que la trajectòria econòmica i industrial del
segle XIX espanyol no és la d’un país que tingui bloquejades les potencialitats de creixement i que estigui, per tant, abocat al fracàs, sinó la d’una economia que partia endarrerida en iniciar-se la dècada del 1830; la d’un país
que no va aconseguir al llarg de la centúria retallar les distàncies que el separaven dels seus veïns més pròspers i dinàmics, en particular d’Anglaterra,
però que sí va aguantar, en canvi, i sense grans problemes, l’embranzida d’aquestes nacions de referència. Amb el resultat final que l’Espanya que entra
al segle XX serà, en l’àmbit econòmic, i més en l’industrial, molt diferent de
la que sortia de l’agònic regnat de Ferran VII, set dècades enrere. No tan
diferent com hauria calgut per atrapar els seus veïns més pròspers, però sí
prou proveïda per pujar, tot i que fos en un dels vagons de cua de l’occident
europeu, al tren de la segona revolució tecnològica i a la dinàmica de creixement del nou-cents.
16
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1.2. L’avanç truncat de la primera meitat
del segle XX
La liquidació traumàtica el 1898 de les últimes colònies va ser, en
cert sentit, alliberadora per a Espanya i va obrir noves perspectives de progrés –afavorides per l’efecte balsàmic de l’estabilització de Villaverde– per a
una economia que, tot i la sagnia prèvia i el desànim col·lectiu posterior al
98, no afrontava esgotada el canvi de segle. Es disposava, d’entrada, de l’ampliada capacitat inversora que procuren, d’una banda, la tornada de capitals
d’ultramar i, de l’altra, el renovat flux de capitals europeus destinats a Espanya entre els anys 1901 i 1913. Cal afegir els excedents generats per les activitats econòmiques més dinàmiques dels anys de la fi del segle, començant
per les exportacions de ferro biscaí i per la major mobilitat dels recursos
financers propiciada per la formació, també des dels primers compassos del
segle, d’una banca nacional de vocació mixta que després ha dominat el finançament industrial a Espanya.
Un pols mercantil que es manté, i s’intensifica en algunes fases, al
llarg del primer terç del nou-cents, recollint un moderat apropament als
nivells de renda de l’Europa més pròspera, en percentatges potser encara
modestos –entre dos terços i tres quarts de la renda per capita mitjana de la
Gran Bretanya, França i Alemanya–, però que creixen en considerar el terç
de segle que després trigarien en ser recuperats després de la Guerra Civil.
En termes agregats, la renda nacional d’Espanya es va doblar durant les tres
dècades inicials del segle, i es van produir, a més a més, canvis molt significatius en els mètodes fabrils i en l’estructura dels diversos sectors, per no
parlar de les transformacions demogràfiques o de l’augment de l’esperança
de vida dels 35 als 50 anys.
El sector industrial reflecteix molt bé aquest progrés econòmic sostingut: el transvasament de no menys d’un milió de treballadors al sector
industrial durant el primer terç del segle va alimentar el creixement del producte fabril, que es va duplicar amb escreix, en particular per l’impuls rebut
per les indústries bàsiques i de béns d’inversió. Tant sectorialment com territorialment –i des de l’òptica de les iniciatives empresarials–, l’extensió i la
diversificació del teixit industrial espanyol resulta ben perceptible al llarg
dels tres primers decennis del segle XX: es consoliden, creixen o es renoven,
DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

17

segons els casos, les empreses elèctriques, químiques i d’automoció, entre
les més vinculades a les noves tecnologies que comportava la segona revolució industrial; i també les de fabricació de vaixells, construcció residencial i
d’obres públiques, i una àmplia gamma d’indústries transformadores, des de
les de maquinària a les de reparacions i construccions metàl·liques. Barcelona, Madrid i Bilbao es consoliden com els principals nuclis fabrils, però
tampoc no falten avanços en altres regions, amb el consegüent guany en densitat del mapa de la indústria espanyola, per bé que, al costat de les fàbriques
modernes, on el producte per treballador òbviament destacava, pervivien instal·lacions fabrils de mínima dimensió, desfasada tecnologia i reduïda productivitat, només viables en un mercat protegit.
L’agricultura, el sector encara predominant en l’estructura productiva
espanyola, experimenta també una important mutació durant el primer terç
del segle XX. Són apreciables els augments de la superfície sembrada, la
millora en les tècniques d’explotació –amb la introducció de l’arada d’orelló– i l’ús d’adobs i fertilitzants, la penetració de nous cultius –farratgers i
industrials, en particular–, els increments de la productivitat afavorits per
l’èxode agrari, i la renovada capacitat exportadora de certs productes –fruiters, hortalisses, vinya i oliver–, que es converteixen en una peça essencial
de l’equilibri econòmic espanyol; com l’augment de la producció ramadera,
l’expansió de la qual durant aquest període apunta en la mateixa direcció
modernitzadora. Tot i que són precisament aquests èxits els que, en introduir
diferències de productivitat i de rendibilitat entre les diverses explotacions,
acceleren la ruïna, sobretot a les dues Castelles, de molts petits pagesos
sense capacitat inversora ni terres adequades per introduir millores tècniques
o per diversificar els cultius.
Pel que fa al sector terciari, les novetats són també importants, fins al
punt que s’assisteix a una incipient revolució durant aquests anys. Apareixen
innovacions tecnològiques d’ampli abast: el telèfon i el motor de combustió
interna, associat a l’ús creixent dels derivats del petroli, són les més significatives. Es modernitzen les empreses de banca i d’assegurances, telecomunicacions, hoteleria i transports. Les empreses de serveis contribueixen, en
conseqüència, a la creació de llocs de treball, i abunden cada vegada més els
treballadors de coll blanc, ja sigui a l’Administració, al comerç, a l’exercici
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de les professions liberals o, d’una manera també molt destacada, al sector
financer. Sector que experimenta, igualment, canvis molt expressius en un
sentit modernitzador: la reducció del pes del Banc d’Espanya dins el sistema
creditici –a favor d’altres entitats sense el privilegi d’emissió– i la diversificació dels instruments financers apunten, en efecte, en aquesta direcció, igual
que els canvis operats en el balanç de la banca privada o el seu arrelament,
amb el perfil de banca mixta i nacional que mantindrà després amb el segle.
Un assentament molt afavorit per la facultat concedida el 1917, i moltes dècades vigent, de pignorar fons públics automàticament, avantatjosa per a l’erari
i per als bancs, però totalment contraproduent per al control monetari.
Aquest desplegament de noves realitzacions i novetats es produeix al
compàs de la progressiva consolidació del nacionalisme econòmic, expressió
que resumeix l’orientació de la política econòmica del període, quan s’accentuen, més encara que en altres països, la introversió comercial, amb l’aranzel exercint de parapet, i un intervencionisme estatal que, actuant per vies
extrapressupostàries, contribueix a postergar en moltes ocasions els criteris
de racionalitat del mercat. L’excepcional conjuntura de la Gran Guerra del
14, amb moments d’auge molt espectaculars i importants «beneficis extraordinaris», contribueix a l’afirmació dels idearis nacionalistes i dóna ales a les
empreses i grups patronals i una nova veu als plantejaments doctrinaris proteccionistes.
Doncs bé, aquest magma de creixent nacionalisme econòmic
cristal·litza a Espanya, igual que a tants altres països europeus, en múltiples
disposicions: en la política comercial, l’aranzel Cambó del 1922, que amplia
i incrementa les barreres proteccionistes del 1891 i del 1906; en la política
de foment directe de la producció nacional, les lleis de protecció a les indústries del 1907 i del 1917, reforçades per una panòplia de regulacions i d’organismes sectorials de tall corporatiu durant el decenni del 1920, medi de
cultiu per a la discrecionalitat administrativa en les ajudes públiques i el floriment de les situacions d’statu quo, tant en l’àmbit financer –amb el suport
de la llei d’ordenació bancària del 1921– com en el d’altres sectors cartelitzats, de l’energia als sucres i de les primeres matèries tèxtils a les minerals.
Es conforma així una organització corporativa de la producció nacional, que
trobarà en la Dictadura de Primo de Rivera el marc més propici per a l’apro-
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vació legal i l’alè públic i que penetrarà amb força en els anys trenta, enmig
d’una Europa convulsada per la Gran Depressió i per generalitzades pulsacions proteccionistes.
En tot cas, el balanç global del primer terç del nou-cents és molt
lluny de ser menyspreable: potser n’hi hagi prou amb ressenyar dos indicadors crucials, la reducció a la meitat de les taxes d’analfabetisme i la duplicació dels coeficients d’inversió, com expressió més palpable del progrés de
l’economia espanyola durant aquest període. Un progrés que era creixement,
modest però tenaç, i que era canvi, no radical però sí sostingut, en diversos
plans de l’estructura social i econòmica.
Això és precisament el que es trunca amb la guerra i amb els llargs
anys de postguerra durant el decenni del 1940, tant la tònica de creixement
com les línies de transformació estructural. No gratuïtament els anys que van
des de mitjan anys trenta fins al començament dels cinquanta han estat catalogats de «nit de la industrialització espanyola». Un tint fosc que s’estén al
conjunt de l’economia espanyola, ben reflectit en la dècada i mitja que va trigar Espanya a recuperar els nivells de vida de la preguerra, mentre la resta de
països europeus occidentals, poc després del final de la Segona Guerra
Mundial, i amb l’ajuda dels fons i de les orientacions del Pla Marshall,
avançaven ràpidament per la via d’un creixement sense precedents. I si l’estancament econòmic va ser important, més intens va ser el contrast amb les
pautes de liberalització comercial que van guiar l’expansió postbèl·lica europea, ja que, a Espanya, els intercanvis exteriors cauen a nivells mínims i l’intervencionisme estatal, tant directe, mitjançant l’INI, com indirecte, arriba a
la més extrema i discrecional aplicació. En conseqüència, doncs, es pot parlar
d’una autèntica contramarxa en el procés de desenvolupament espanyol en
referir-se al període del primer franquisme, que s’allarga fins al final del
decenni del 1940.

1.3. Creixement i transformacions estructurals
des del decenni de 1950
Des del començament dels anys cinquanta –el decenni frontissa–, les
circumstàncies que determinen el curs dels esdeveniments i els resultats del
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procés econòmic presenten un altre caire. Factors externs a Espanya –llarga
onada expansiva dels països occidentals i recuperat valor geoestratègic– i
interns –mesures oberturistes, primer en forma de degoteig i més tard de
cascada, amb l’afegiment d’una renovació generacional en molts àmbits de
la vida empresarial i de l’Administració– conflueixen i expliquen tant l’alliberament com l’alè d’aquestes potencialitats de creixement de l’economia
espanyola coagulades, podríem dir, durant els quinquennis anteriors. S’inicia
aleshores una recuperació força notable de posicions en termes comparats.
Recuperat pols del procés d’industrialització, en definitiva, que presentarà
un saldo final d’èxits i d’assoliments, en acabar el segle XX, sense parangó
possible amb cap temps precedent.
En aquesta segona meitat del segle XX, durant la qual el creixement i
les transformacions estructurals defineixen una modernització econòmica
molt perseguida, es poden distingir tres etapes fonamentals. Una, la que
recorre el decenni frontissa, el de 1950, i la dècada i mitja posterior d’intens
creixement. Una altra, la del decenni crític, que comprèn la crisi energètica i
industrial dels anys setanta i l’ajustament dels primers vuitanta i obre un
abrupte parèntesi en la tendència prèvia de creixement, superposat als difícils anys de la transició política. La tercera, la dels últims tres quinquennis
del nou-cents, quan l’economia espanyola acompassa les seves ondulacions
cícliques al ritme europeu, avança en la convergència i perfila la seva estructura productiva d’acord amb els requeriments de la construcció de l’Europa
unida. Cal retenir alguns elements identificadors de cada etapa.
El quart de segle que segueix el 1950 presenta, abans que res, una
excepcional taxa de creixement mitjà de la renda per capita, superior al 5%
anual. Aquest intens avanç es basa, principalment, en l’augment de la productivitat del treball, fruit, al seu torn, d’una intensa capitalització de l’economia espanyola i de la difusió del progrés tècnic. Ja des dels anys cinquanta
–tot i que encara més a partir dels seixanta, quan el Pla d’Estabilització i
Liberalització del 1959 va eliminar els escanyaments de la política autàrquica–, el creixement econòmic espanyol es va basar en l’aprofitament d’uns
recursos potencials que la favorable conjuntura internacional permetia incorporar als diferents processos productius; en concret, energia relativament
barata, tecnologies accessibles, fluxos de capital ampliats –de turistes, emi-
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grants i inversors estrangers, fluxos compensadors del continuat dèficit
comercial espanyol– i mà d’obra abundant. Una receptivitat als impulsos
favorables provinents de l’exterior que va ser possible, en bona mesura, per
la incorporació d’Espanya a les institucions internacionals que regien l’ordre
monetari i comercial de la postguerra mundial, més el fixament, des del
1959, d’un tipus de canvi realista per a la pesseta.
Amb aquests ingredients, sempre en el marc de la bonança internacional, l’economia espanyola avança de pressa en aplicar més –i més productius– factors i recursos sobre uns processos de producció cada vegada més
diversificats i tecnològicament complexos. Tot plegat es tradueix, abans que
res, en una retallada substancial de la distància que separava els nivells de
vida mitjans a Espanya i a l’Europa occidental, de manera que el producte per
habitant espanyol passa de representar amb prou feines el 50% de l’anglès,
quan el segle arriba a l’equador, a situar-se per damunt del 70% quan culmina
el cicle expansiu esmentat, avançats els anys setanta. D’altra banda, la renovació estructural del camp espanyol (forçada per la definitiva crisi de l’agricultura tradicional que es precipita durant aquests mateixos anys), el reequipament industrial (amb el que significa de millora de la posició relativa de les
manufactures espanyoles enfront de l’exterior) i l’avanç del terciari (que se
situa al capdavant de la distribució sectorial del producte i de l’ocupació)
exemplifiquen la radical transformació de la distribució productiva espanyola
que acompanya el creixement de la renda, particularment durant els anys del
desenvolupament que tenen la millor expressió en la dècada dels seixanta.
Un temps que també va ser el de la planificació indicativa a Espanya,
adaptant parcialment un model molt estès a l’Europa de la postguerra, tot i
que posant-lo al servei del dirigisme econòmic inherent al marc polític autoritari del règim franquista. Noves vies i nous ressorts intervencionistes van
entrar, doncs, en escena, amb els plans de desenvolupament, per no parlar
dels que, després de la nacionalització del Banc d’Espanya el 1962, converteixen els circuits privilegiats de finançament en el camí pel qual transcorre
una part substancial del crèdit bancari; i, mentre s’orientaven les inversions
cap als sectors de base i es forçaven les transformacions sectorials, s’afavorien les posicions de domini de mercat abans que les de lliure concurrència,
situació que alimentava rigideses en el sistema que després, amb la crisi pati-
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da per l’economia mundial a partir del 1973, haurien de constituir un llast
molt pesat.
D’aquí neixen, en efecte, les hipoteques que heretarà l’Espanya de la
transició a la democràcia, si més no en tres àrees institucionals i de mercat
fonamentals. D’una banda, al sector financer, amb una banca més poderosa i
rendible que eficient, i els alts costos d’intermediació de la qual repercutirien, en els anys de crisi, en el sector real de l’economia espanyola. De l’altra banda, al mercat de treball, producte d’una mena de «pacte implícit» pel
qual l’Estat concedia fixesa en l’ocupació a canvi de finançament privilegiat
a les empreses, tot i que fos a costa de negar els drets bàsics per a la defensa
lliure dels interessos dels treballadors i dels empresaris. Finalment, al sector
públic, on, contrastant amb la seva raquítica dimensió, s’havia concentrat un
conjunt d’instruments i de ressorts administratius amb els quals interferir en
l’activitat mercantil, però no exercir una efectiva acció anticíclica. Dèficits
institucionals que apunten en una direcció comuna: fer que, des dels anys
setanta, l’economia espanyola hagi presentat majors desequilibris macroeconòmics que els altres països europeus avançats i, especialment, una taxa
d’inflació diferencial que ha necessitat ajustaments periòdics en el tipus de
canvi de la pesseta.
Sobre aquestes premisses, crisi econòmica i transició política es conjuminen amb particular conflictivitat a partir del 1975, en un clima d’incertesa que fa que els condicionants polítics ajornin algunes de les decisions
econòmiques més urgents. La inicial pertorbació d’oferta que representa la
sobtada pujada del preu del cru de petroli i d’altres primeres matèries adquireix un efecte acumulatiu no solament amb la immediata flexió a la baixa de
la demanda internacional i dels fluxos de capital, sinó, potser d’una manera
encara més decisiva, amb l’increment dels costos salarials i el relaxat
maneig de les polítiques discrecionals, monetària i fiscal; un maneig sense
compassar, com també en l’àmbit de la política energètica, del control estricte iniciat amb promptitud pels principals països industrialitzats. No ens pot
sorprendre, per tant, que el cicle de la crisi i l’ajustament industrial que s’estén fins al 1983 –després de l’impacte, cap al 1979, d’un segon xoc energètic– se saldi amb un creixement mitjà molt escàs, amb prou feines per
damunt de l’1% anual, mentre s’intensifiquen algunes tensions macroeco-
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nòmiques, amb alces de preus que arriben a ser històriques –una taxa d’inflació del 26% el 1977– i una evolució descontrolada dels comptes públics.
La crisi empresarial, crisi de beneficis i d’inversió, que sacseja fonamentalment el sector industrial i el sector bancari que hi està vinculat va deixar,
com a saldo afegit, una pèrdua de gairebé dos milions de llocs de treball
nets, moment en què arrenca l’atur massiu que ha patit de llavors ençà l’economia espanyola.
Un període, en síntesi, extremadament difícil, tot i que això no vol
dir que no presenti components creatius que, des de l’àmbit de l’economia i
de les relacions industrials, acompanyen els passatges més intensos de la
transició a la democràcia: és el significat que es pot atribuir a la cultura del
pacte i del consens que, des dels Pactes de la Moncloa, nodreix les negociacions entre els agents socials, i és el cas, igualment, d’algunes importants
reformes institucionals, des de la tributària a la que comença a liberalitzar el
sector financer.
Els efectes de la política de sanejament previ i la certesa de la imminent integració europea obren, a partir de la segona meitat del 1983, un cicle
de l’economia espanyola que es podria qualificar d’«europeu», amb quatre
fases nítidament dibuixades: la que arriba fins al 1985, any de la firma del
tractat d’adhesió a les Comunitats Europees i durant el qual s’acaba de consolidar la recuperació; els anys 1986-1989, de forta expansió; la desacceleració dels anys 1990-1992, amb prou feines dissimulada aquest últim any, i la
recessió que arriba al seu nivell més baix el 1993, després de les tempestes
monetàries que sacsegen la Unió Europea arran dels dubtes sobre la sort del
Tractat de Maastricht. Cicle de la integració europea caracteritzat per les
altes taxes de creixement de la segona meitat dels anys vuitanta –la renda per
habitant en termes reals tornarà a créixer a un ritme superior al 4%–, impulsades, en part, pel vigorós auge de la inversió estrangera cap a Espanya i
també per l’ampliació de la despesa pública, amb un ritme molt alt d’execució d’obres públiques i d’altres infraestructures, tècniques i socials; alhora,
es produeix la universalització de les prestacions socials bàsiques i l’increment de la provisió de béns preferents, des dels educatius als sanitaris. Cicle
també en part malaguanyat, ja que no s’aprofiten totes les oportunitats que
aleshores es tenen per emprendre les reformes precises en l’estructura pro-
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ductiva espanyola, amb un sector industrial molt perjudicat pel canvi sobreapreciat de la pesseta de tot aquest període fins a les forçades devaluacions
del 1992.
El cicle del canvi de segle, que s’inicia el 1994, expressa per a l’economia espanyola la més puntual sincronia amb Europa en els ritmes de creixement i la conquesta d’una marcada estabilitat en les variables d’equilibri
intern i extern, gràcies al compliment dels criteris de convergència nominal
que han desembocat –també per a Espanya– en la moneda única. Estabilitat
en els preus i en altres indicadors significatius afavorida per la conjuntura
internacional, però també pel recuperat clima d’acord entre els agents socials
i l’estabilitat governamental posterior al 1996, situació que propicia un creixement força alt –superior al 3% en els últims anys del segle– i la remoció
del marc institucional, en un sentit liberalitzador i de progressiva desregulació, exigida per completar la plena convergència amb Europa.

1.4. Recapitulació
Amb accents particulars, i amb ritmes i trets en algun cas específics,
es pot concloure que la trajectòria econòmica d’Espanya des de mitjan segle
XIX respon a un patró general de creixement plenament occidental i europeu,
compartit, en les seves grans tendències, pels països de la façana atlàntica i,
encara amb més sincronia, pels de la conca mediterrània. L’observació d’aquest segle i mig de creixement a llarg termini i d’importants transformacions en l’economia espanyola, ens procura, a més a més alguns ensenyaments d’interès que cal recapitular aquí: d’una banda, els beneficis que proporciona l’estabilitat –entesa en un sentit ampli, i no solament econòmica, és
a dir, monetària i financera, sinó política o social, potser d’una manera encara més decisiva– per al desenvolupament d’unes potencialitats de progrés
durant massa temps estancades; i, de l’altra banda, la influència –malgrat,
també amb molta freqüència, les barreres aixecades a l’intercanvi– que ha
tingut la conjuntura internacional sobre l’economia espanyola, en particular
en les fases de més bonança i sobretot en els moments en què l’adaptació, en
forma d’obertura a l’exterior, als esquemes mundials de cooperació en el
terreny comercial i monetari ha estat més intensa.
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El millor exemple de tot això el proporciona l’experiència dels últims
anys, en què la plena integració comercial amb Europa –i la incorporació a
la unió monetària– ha anat unida, amb l’estímul del compliment dels criteris
de convergència, a la consolidació d’una «cultura de l’estabilitat», patent
sobretot en el terreny dels preus i d’altres desequilibris macroeconòmics, en
particular dels comptes públics. Enrere queda el vell model de funcionament
de l’economia espanyola, inflacionista, rígid i tancat durant dècades, captiu
de la propensió al dèficit tan característica de la nostra Hisenda i sense els
ressorts institucionals –ni la voluntat política– per exercir un control monetari efectiu; factors que han minat històricament el valor de canvi de la pesseta
en relació amb les principals monedes internacionals, amb les quals, durant
molt de temps, no ha estat ni tan sols intercanviable, o ho ha estat a uns tipus
de canvi que desmentien els oficials.
L’economia internacional i l’espanyola han canviat molt durant els cent
cinquanta anys descrits succintament en les pàgines anteriors, però no tant per
deixar de consignar alguns punts de comparació entre el naixement i el final
de la pesseta com a unitat monetària nacional. En efecte, tot i que la pesseta va
néixer el 1868 amb vocació internacional –de la mà dels liberals «septembrinos» i connectada a la zona comercial del franc–, els seus passos, com els de
l’economia espanyola, es van encaminar aviat en la direcció contrària a la del
cosmopolitisme econòmic que, resistint les pulsacions proteccionistes de l’època, va sostenir durant tres dècades i mitja el patró or clàssic als dos costats
de l’Atlàntic. Així, i amb altres mesures d’intensa introversió, Espanya es distanciava en part d’aquest àmbit comú –per més que l’aïllament pogués resultar
profitós en algunes fases de crisi internacional– i prenia un camí lateral al del
progrés econòmic europeu, al qual només s’ha incorporat amb decisió ben
avançat el nou-cents. L’euro, per la seva banda, haurà de donar els seus primers
passos en un món canviant –i no fàcil, pel que s’ha pogut veure fins ara–, en
què aquell cosmopolitisme, avui més ampli i estès que mai, s’anomena globalització i és sinònim d’una interconnexió econòmica –i cultural– de la informació no coneguda mai abans, ni tan sotmesa al rigor dels mercats. En vincular-se Espanya al nou signe monetari continental, aposta aquest cop per una
via no exempta, per descomptat, d’incerteses, i sens dubte exigent, però que
promet, amb els esforços necessaris, els avantatges que poden conduir-la a una
plena convergència amb els veïns més propers.
26
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Orientació bibliogràfica
Les pàgines precedents condensen una visió de l’economia espanyola
des de mitjan segle XIX que ha estat exposada, amb més detall, al capítol de
J. L. GARCÍA DELGADO i J. C. JIMÉNEZ, «El proceso de modernización económica: perspectiva histórica y comparada», a J. L. GARCÍA DELGADO, España,
economía: ante el siglo XXI, Espasa Calpe, Madrid, 1999, del qual s’han tret
alguns fragments i on es pot trobar una nota bibliogràfica més completa.
L’article de P. MARTÍN ACEÑA, «Las tribulaciones de una rubia centenaria»,
Claves de la razón práctica, núm. 40, març de 1994, proporciona també una
perspectiva panoràmica del període, més centrada, en aquest cas, en la trajectòria de la pesseta.
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II. El naixement d’una moneda
Juan Carlos Jiménez Jiménez
Professor Titular d’Estructura Econòmica. Universitat d’Alcalá

(Madrid, 1959). Llicenciat en Ciències Econòmiques per la
Universitat Complutense. Va obtenir el Premi Extraordinari
de Llicenciatura i es va doctorar en Ciències Econòmiques
per la Universitat d’Alcalá, on és professor titular d’Estructura Econòmica. És, en l’actualitat, vicerector de la
Universitat Internacional Menéndez Pelayo. És autor de
diversos treballs d’àmbit històric sobre el procés d’industrialització de l’economia espanyola contemporània, el
paper del crèdit oficial i de l’empresa pública i altres relacionats amb el finançament industrial i el sector energètic.

«El duro es absolutista, el real moderado,
el escudo unionista y radical la peseta.»
Dita popular recollida per J. M. Sanromá a
La cuestión monetaria en España, 1872.

Enmig de l’enrenou d’aquelles dates de fervor revolucionari, la notícia del canvi en la peça central del sistema monetari espanyol –de l’escut a
la pesseta– va passar una mica inadvertida, sense arribar a merèixer ni tan
sols l’honor de les portades de la premsa de l’època. Més ocupada la ciutadania en victorejar amb entusiasme, al seu pas per les diferents Juntes revolucionàries, els mariners alçats a Cadis i els generals signants del Manifest
del 19 de setembre, i més preocupada, també, per altres assumptes, polítics
–la composició del Govern provisional acabat de constituir–, socials –la
«qüestió religiosa» revifada en aquells dies– o fins i tot econòmics –l’anunciada supressió de l’impost de consums–, el cert és que només a les pàgines
interiors dels principals diaris era possible trobar alguna referència al que es
titulava, sense més al·lusions a la pesseta, com «reencunyació de la moneda».

28

■ EL NAIXEMENT D’UNA MONEDA

Nascuda, doncs, silenciosament, l’entronització de la pesseta com a
unitat monetària nacional el 1868, en virtut del Reial Decret dictat pel ministre d’Hisenda, Laureà Figuerola, el 19 d’octubre, això és, amb prou feines
tres setmanes després d’haver triomfat la Gloriosa, ha estat interpretada de
formes diverses: d’una banda, el lema de Prim en aquells dies, i que va acabar essent el lema de la Revolució de Setembre –«¡abajo lo existente!»–,
animava sens dubte a substituir als encunys l’efígie d’Isabel II per la de la
matrona «Hispània», que, reclinada entre els Pirineus i Gibraltar amb una
branca d’olivera a la mà, reflectia l’esperit del nou règim, si més no fins que
no trobés una altra encarnació règia; però la reforma monetària del 1868 presentava també altres motivacions de més calat econòmic i, fins i tot, polític,
en un ampli sentit. Per començar, la necessitat –ajornada, per les insuficiències de l’erari, des de la reforma del 1848– de procedir a una reencunyació
general que neutralitzés el maremàgnum de monedes, incloses les estrangeres, que inundaven el mercat peninsular. I també, sobretot, la pesseta havia
de ser la unitat de compte amb un contingut metàl·lic que la fes intercanviable amb les monedes de la Unió Monetària Llatina, encapçalada per França,
a la qual el Govern provisional, encara prudent pel que fa a l’adhesió, desitjava si més no apropar-se. N’hi ha prou amb recordar en quins termes va
recollir El Imparcial la filtració anticipada del decret de Figuerola: «El diario oficial publicará mañana, según se nos ha asegurado, la nueva ley de
moneda, en que se asimila nuestra unidad monetaria al franco».
No deixa de ser curiós que la pesseta nasqués, com a moneda principal del sistema espanyol, a l’ombra d’un avançat projecte d’unitat monetària
a Europa –el de l’esmentada Unió Monetària Llatina, constituïda al voltant
del franc– i que hagi d’acabar els seus dies, cent trenta-quatre anys després,
a causa d’un altre projecte d’unitat, per molt que el d’ara sigui més ambiciós
i perfilat, com és el de la Unió Econòmica i Monetària, sobre la base de l’euro. Sigui com vulgui, aquest capítol s’ha d’ocupar d’aquell primer esdeveniment, el del naixement de la pesseta el 1868, situant-lo en el seu context
històric i en la realitat econòmica i monetària de la segona meitat del segle
XIX. Per això, es resumiran al següent epígraf els passos previs, insuficients,
tot i que ben intencionats, que havien fet les autoritats espanyoles des de
dues dècades abans de la reforma de Figuerola, en el sentit de la modernitza-
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ció del sistema monetari. Tot seguit, l’epígraf tercer se centra ja en l’origen
més immediat i en les motivacions que hi ha darrere el decret del 1868, en la
tria de la pesseta com a unitat monetària en el manteniment d’un patró
bimetàl·lic d’or i plata que resultaria molt més efímer que la nova moneda.
Finalment, caldrà seguir els primers passos de la pesseta fins a la seva consagració definitiva, no solament en la circulació metàl·lica, sinó, des del
1874, en els bitllets del Banc d’Espanya, coincidint amb el privilegi exclusiu
d’emissió concedit pel Govern.

2.1. Els passos previs en la modernització del
sistema monetari: les reformes del 1848
i del 1864
L’anomenada «qüestió monetària» –que inclou la pugna entre metallistes i nominalistes i l’alineament del sistema espanyol amb el dels països
veïns per evitar la sortida de monedes i afavorir el comerç– caldejava des de
molt abans del 1868. Els problemes monetaris de l’economia espanyola a
mitjan nou-cents han estat tan ben estudiats per Joan Sardá a La política
monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX que en
aquest punt ens limitarem a glossar el que s’hi exposa.
En efecte, dos són els trets principals que defineixen la complexa
situació monetària a mitjan segle XIX. El primer –reflex, en aquest terreny, de
la multiplicitat de pesos i mesures físiques imperant aleshores a Espanya– és
el de la falta d’unitat dins el sistema monetari, en què conviuen monedes de
totes les classes, velles i noves, peninsulars i americanes, espanyoles i
estrangeres, majoritàriament franceses; situació que a Catalunya adquireix
perfils més intensos amb una circulació fraccionària pròpia, en forma de
«xavalla» de monedes de coure, que, a més a més, no era equivalent a la castellana. L’altra característica del sistema és la recurrent falta de circulació
metàl·lica, a causa de l’escassetat de plata, amb prou feines compensada,
dins un sistema financer encara molt endarrerit, per una mínima circulació
fiduciària en forma de bitllets, problema agreujat per l’exportació, cap a
França sobretot, de les monedes de plata espanyoles, el contingut metàl·lic i
la paritat amb l’or –16 a 1 fins al 1848– de les quals no es corresponia ni
amb el preu del mercat ni amb el del franc germinal –15,5 a 1–, amb el re30
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sultat que els napoleons francesos desplaçaven els pesos forts o duros espanyols, fosos, exportats o, simplement, atresorats pels particulars, però, de
qualsevol manera, eliminats de la circulació a Espanya.
Es complia així, inexorable, el conegut principi de la llei de Gresham:
la moneda «dolenta» desallotja la «bona» de la circulació. Ben clar es denunciava al preàmbul del projecte de reforma monetària del 1848: «Nuestras
monedas de buena ley y peso desaparecen; abundan las falsas y desgastadas;
[...] la proporción del oro con la plata amonedada es excesiva y contribuye no
poco a repeler del reino la segunda; [...] circulan con profusión los bustos y
nombres de monarcas extranjeros...». I encara més gràfic és el que relata
Vázquez Queipo quan, en tractar de calcular el 1851 el desgast de les diferents monedes per encàrrec de la Junta de Moneda, només va poder reunir
plata nacional menuda, ja que a les arques del Banc d’Espanya «no había
entonces duros ni medios duros, y sí sólo napoleones o piezas de cinco
francos».
Doncs bé, sobre aquesta situació de partida, les reformes monetàries
iniciades entre els anys 1848 i 1868 van perseguir dos objectius essencials:
el primer va ser «nacionalitzar», en la mesura del possible, la circulació
metàl·lica a Espanya; el segon, en consonància també amb els problemes
descrits, contenir la desaparició de plata, intentant trobar una moneda amb
un valor intrínsec que no superés el del franc. Per aconseguir-ho, les successives reformes, des del 1848, van tractar, en general, d’estimular l’encunyació i la circulació de les monedes de plata sortides de les seques nacionals,
bé alterant-ne la paritat legal amb l’or (és a dir, revaluant la plata) bé, com va
passar el 1864, devaluant-ne el contingut metàl·lic o, dit en altres termes,
disminuint la quantitat de metall fi de les monedes.
Després de l’intent fallit de Salamanca el 1847, la reforma que obre
aquest període de modernització, tot i que resultés una mica serpejant, del
sistema monetari espanyol, és la de l’abril de 1848, firmada per Manuel Bertrán de Lis des del Ministeri d’Hisenda del Govern moderat de Narváez, on
s’adopta un patró bimetàl·lic de base decimal, a partir del ral de billó com a
unitat de compte, i es fixa una relació legal entre l’or i la plata d’1/15,771.
D’aquesta manera, el ral tindria un valor metàl·lic equivalent a un dinovè de
napoleó de cinc francs, la qual cosa significa, de fet, una devaluació que
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buscava contenir, com ja s’ha dit, l’exportació de plata espanyola, en un
moment en què el seu preu creixia de manera imparable als mercats internacionals.
Aquesta va ser, possiblement, la causa fonamental del fracàs de la
reforma del 1848 en el seu propòsit de nacionalitzar i unificar el sistema
monetari, de manera que les monedes espanyoles de plata van continuar sortint a l’exterior o, en tot cas, van continuar desapareixent de la circulació
interior. El que fins al 1848 s’explicava pel major contingut metàl·lic de les
monedes espanyoles en relació amb les franceses, els anys següents va ser
degut a l’increment del preu de mercat de la plata, coincidint amb el descobriment de noves mines d’or a Califòrnia i a Austràlia i amb la major demanda de plata en el comerç amb Orient; relació de mercat entre l’or i la
plata que se situava en 1/15,21 el 1850 i que, al canvi oficial espanyol (que
va arribar a repuntar fins a un sorprenent 1/15,886 el 1850), feia que les
monedes espanyoles, recarregades de plata, valguessin més del que resultava
de la seva relació legal, motiu pel qual era rendible treure-les de la circulació interior.
També és cert, per entendre el que va succeir, que la conjuntura econòmica adversa d’aquests anys i la inestabilitat política –inclòs l’alçament
carlista de Cabrera– no van facilitar gaire l’èxit de la reforma monetària del
1848, la qual, amb el biaix deflacionista que va imposar en l’economia, tampoc no va contribuir a salvar la delicada situació. A partir del gener de 1851,
i fins a la reforma del 1854, les autoritats espanyoles van suspendre la compra de pasta d’or i l’encunyació de monedes en aquest metall, la qual cosa va
significar, de facto, malgrat que les monedes d’or existents poguessin continuar circulant, l’adopció d’un patró monometàl·lic de plata.
Represes, a partir del 1854, les encunyacions de monedes d’or –els
centens isabelins–, tot i la revaloració oficial de la plata (1/15,479 enfront de
l’or), que va continuar escassejant de la circulació, i el sistema monetari
espanyol, com a la resta dels països europeus bimetàl·lics –tots els principals, llevat de la Gran Bretanya i d’Holanda–, es va haver de basar fonamentalment en el metall auri. I, com als altres països, a Espanya es van constituir
grups d’estudi per tractar la «qüestió monetària». La Junta Consultiva de la
Moneda, el 1856, i els informes recollits per la Direcció General de Con-
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sum, Cases de Moneda i Mines, publicats el 1861, van oferir les seves recomanacions per afrontar un problema, l’escassetat de plata, que no solament
afectava l’estabilitat del sistema monetari, sinó també les possibilitats de
desenvolupament del conjunt de l’economia.
Els experts de l’època basculaven entre el bimetal·lisme oficial i el
monometal·lisme d’un i altre color. Així, mentre Joaquín de Aldamar es
mostrava obertament a favor de la implantació a Espanya d’un patró or,
com a altres països, Vázquez Queipo es declarava partidari d’anar cap a un
patró plata, per bé que conservant la circulació de l’or a un curs fixat mensualment pel ministre d’Hisenda, d’acord amb el seu preu de mercat. Confrontades aquestes i altres opinions, el Resumen de los informes sobre la
cuestión monetaria publicat el 1861 per la Direcció General de Consums
tancava el seu diagnòstic afirmant que l’accelerada substitució de la moneda de plata per la d’or observada a Espanya des de dècades anteriors era
deguda a dues raons fonamentals: una, a l’excés de valor concedit a l’or;
l’altra, a l’evident depreciació amb què circulaven els napoleons de plata.
De manera que, si no es prenien mesures radicals, es deia, podia «desaparecer totalmente la moneda gruesa de plata, quedando sólo la de oro, depreciada doblemente por su excesivo valor legal primitivo y por su desgaste».
Atesa aquesta situació, el Resumen de los informes es decantava per una
doble possibilitat: conservar la unitat monetària de plata, però revisant
periòdicament el seu valor amb l’or, o adoptar una nova unitat monetària,
l’escut, creant monedes fraccionàries de plata gravades amb un senyoratge
–o proporció de metall fi retingut per l’Estat a l’hora d’encunyar– prou elevat per desvincular el valor intrínsec del facial de les monedes, que haurien
de tenir, per tant, una capacitat alliberadora limitada.
Mentre es discutien aquestes qüestions, la conjuntura forjada durant
el bienni progressista (1855-1856), que s’estén al llarg dels anys següents, va
permetre un oportú respir monetari, tot i que amb algun ensurt, com el que
es va produir el 1861. La legislació oberturista en matèria bancària i de ferrocarrils va possibilitar un flux de capitals de l’exterior que va compensar
amb escreix el dèficit de la balança comercial espanyola i va augmentar les
reserves d’or i la circulació metàl·lica, que va créixer gairebé al 6% anual
entre els anys 1856 i 1868. Tot plegat, fonamental en un país en què aquesta
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circulació metàl·lica representava el 90% de la quantitat de diners, la qual
cosa expressa, a la vista de la limitada fracció restant de diners bancaris,
l’escàs desenvolupament financer de l’economia espanyola, tot i l’impuls
d’aquests anys, i l’evident retard del seu sistema bancari.
La reforma monetària efectuada per Pedro Salaverría al juny de 1864,
dissenyada sobre les línies mestres del Resumen de los informes del 1861, va
convertir d’una manera efímera l’escut de plata de deu rals en la unitat de
compte del sistema; va rebaixar la relació or-plata fins al quocient 1/15,476,
pràcticament igual al francès, i, sobretot, va decidir l’encunyació de moneda
divisionària de plata de baixa llei, la qual cosa representava que el nominalisme monetari s’obria pas a Espanya enfront de les concepcions metal·listes,
en acceptar-se monedes de plata d’un valor legal diferent del metàl·lic. La
situació, però, es va complicar a partir d’aquest any i, sobretot, a partir de la
crisi internacional del 1866, amb la fallida, entre altres, de la important casa
de banca britànica Overend & Gurney, que es va traslladar a Espanya, on ja
altres factors feien pensar en la depressió, en forma de crisi financera –amb
la suspensió de pagaments de bona part dels bancs i de les societats de crèdit
instituïdes deu anys abans– i mercantil, situació que havia de revifar, a més
del malestar social, l’escassetat de metàl·lic.
En resum, el 1868, tot i els intents anteriors de reforma, el sistema
monetari espanyol continuava afectat pels mateixos problemes que dècades
enrere. El primer, era el de l’amalgama de monedes de diferents metalls i
nacionalitats i de valor intrínsec divers, que havien defugit les temptatives
prèvies de reencunyació, fins a convertir la circulació monetària peninsular
en «una de las más heterogéneas y degeneradas de Europa», com es reconeixia sense embuts a l’esmentat Resumen de los informes sobre la cuestión
monetaria elevat al Govern el 1861. El segon gran problema, si més no fins
llavors, era el provocat per la tendència, que ja duraria poc, a la desaparició
de la plata, tendència que aviat s’havia de convertir, quan la coixesa del
bimetal·lisme canviés de peu amb l’abundància mundial de plata –a partir
del final del decenni de 1860–, en escassetat d’or. La reforma del 1868, sense alterar aquest esquema bimetàl·lic vigent de iure des del 1848, va intentar,
d’una banda, unificar el disgregat sistema monetari espanyol –i contribuir
així a la unificació del mercat interior– al voltant d’una nova unitat, la pesse-
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ta, i, de l’altra, vinculant el valor de la pesseta al franc, integrar també
comercialment l’economia espanyola amb l’exterior i facilitar els intercanvis
amb les nacions veïnes, en particular amb França. Els dos propòsits encaixaven molt bé, de pas, amb l’ideari liberal dels economistes de setembre liderats per Laureà Figuerola.

2.2. La pesseta, unitat de compte del patró
bimetàl·lic a la reforma del 1868
La pesseta –per si fos necessari aclarir-ho– no va néixer, certament,
el 1868. Va substituir, això sí, l’escut, unitat monetària nacional des de la
reforma de Salaverría del 1864, segons s’acaba de veure, igual que l’escut
havia substituït com a mesura principal de compte el ral de plata després de
la reforma efectuada pel Govern de Narváez el 1848. Però la pesseta ja existia com a múltiple del ral i submúltiple de l’escut. De fet, la paraula «pesseta», sinònim de ral de dos, era un terme comú en la parla castellana des de
molt abans (el rastreig dels seus orígens en documents oficials es remunta
un segle i mig enrere, en concret fins al 1718): les pecetes carolines –en realitat, rals de dos, o pessetes– encunyades a Barcelona a l’inici del set-cents
per l’arxiduc Carles d’Àustria, pretendent durant la Guerra de Successió a la
Corona espanyola, van inundar durant bona part del segle XVIII el mercat
monetari peninsular i van ajudar a propagar un vocable, «pesseta», que ja el
1737 apareix al Diccionario de Autoridades com «la pieza que vale dos reales de plata de moneda Provincial» [terme oposat al de ‘ral americà’, també
anomenat ‘columnari’]; a més a més, aquest diccionari aclara que «es voz
modernamente introducida». Aquesta «hipòtesi catalana» de l’origen del terme «pesseta» –i de les raons de la seva adopció el 1868, completament al
marge de les arrels geogràfiques de Laureà Figuerola– ha estat ben fonamentada per Crusafont i Balaguer: la paraula peceta (diminutiu de peça),
utilitzada en català des d’èpoques molt remotes, a l’Edat Moderna va passar
a ser sinònima del ral de dos, com valor més petit entre els múltiples –o
peces– del ral de plata. Per aquest motiu, ja des de l’inici del segle XVIII, com
s’ha dit, s’introdueix en el lèxic castellà i se’n generalitza l’ús en les reformes monetàries prèvies al 1868.
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Sigui com vulgui, la pesseta, al marge de tot això, tenia el 1868, en el
moment en què Figuerola perfilava la seva reforma monetària, una virtut
molt especial: la de ser, com a ral de dos, l’equivalent més proper al franc,
moneda internacional sobre la qual girava la Unió Monetària Llatina, l’acord
de moneda única subscrit el 1865 per França, Bèlgica, Itàlia i Suïssa, al que
després es va afegir Grècia, i al qual Espanya aspirava a incorporar-se, com
queda reflectit al Reial Decret de creació de la pesseta. El franc –denominació que es va conservar després, a més de França, a Bèlgica i a Suïssa– tenia
el contingut metàl·lic fixat en el franc germinal del 1803, és a dir, una moneda de cinc grams amb un 90% de plata fina, subjecta a una relació legal
or-plata d’1 a 15,5. La pesseta encunyada per Salaverría el 1864 contenia
5,192 grams de plata. N’hi havia prou, doncs, amb un petit ajustament, perquè la pesseta del 1868, dividida en cent cèntims i revestida d’or en les
encunyacions de cinc o més unitats –i de plata en les de menys de cinc pessetes–, s’equiparés del tot, en pesos i lleis, a la unitat comuna de compte dels
països veïns. Perquè fos, en paraules d’Anes i de Fernández del Pulgar, «un
franco con diferente nombre».
Ja s’ha insinuat que l’adopció de la pesseta –i del mateix decret d’octubre de 1868– s’emmarca dins l’impuls reformista i liberalitzador (de
«regeneració econòmica», es va dir llavors) que defineix, dels aranzels a la
fiscalitat i a la legislació de societats, la política econòmica inicial del sexenni, entre els anys 1868 i 1870, coincidint amb la presència de Laureà Figuerola al capdavant del Ministeri d’Hisenda. En efecte, els dos objectius
perseguits per la reforma del 1868 van ser, d’una banda, l’anivellament dels
preus interiors i la unificació monetària, dificultades per la presència de
múltiples monedes, fins a 97 registrades, que corrien per Espanya en aquesta
data i que dificultaven qualsevol tipus d’intercanvi; de l’altra, es buscava alinear el sistema monetari espanyol amb el dels països signants de la Convenció Monetària Internacional del 1865, amb el desig, molt poc dissimulat,
d’activar el comerç exterior i atreure de nou els capitals estrangers, després
de l’aturada del 1866. Així, doncs, el propòsit últim, amb el suport de la resta de reformes econòmiques dels liberals del 1868, era afavorir la indústria i
el comerç en general, en una Espanya en crisi des del 1864 i on, com escriu
Vicente de la Fuente reivindicant la sopa dels convents, domina «la penuria,
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hambre general y horrible miseria del aciago invierno de 1867 al 68», i «el
invierno de 1868 al 69 se presenta en lontanaza horrible y pavoroso». Poc
podia fer, però, una nova unitat de compte per arreglar aquest estat de coses,
i prou va fer, enmig del caos polític i de la inestabilitat econòmica dels anys
posteriors, sobrevivint.
En aquests moments inicials de la pesseta, cal destacar dues qüestions, òbviament connectades, però que convé examinar per separat: d’una
banda, el fràgil equilibri del patró bimetàl·lic que la pesseta sustentava, com
ho era el dels països de l’«àrea del franc»; de l’altra, les relacions d’Espanya
amb la Unió Monetària Llatina.
Pel que fa al primer punt, la creació de la pesseta va coincidir amb
una intensificació dels problemes monetaris, no solament a Espanya, sinó al
conjunt dels països que utilitzaven la plata al seu sistema. El Decret del
1868, en consagrar el mateix bimetal·lisme que la Unió Monetària Llatina,
admetia la lliure encunyació d’or i de plata, per bé que l’encunyació de plata
divisionària (subjecta a una llei de 835 mil·lèsimes de metall fi, una mica
inferior, per tant, a la de la moneda de plata de cinc pessetes) només es podia
fer per compte de l’Estat i fins a un màxim de sis pessetes per habitant. El
manteniment d’una equivalència legal fixa entre l’or i la plata (1/15,5) depenia, però, del fet que el preu de mercat dels dos metalls conservés aquesta
proporció aproximada. I això va ser precisament el que va dislocar el sistema
a partir dels últims anys del decenni de 1860, quan el preu mundial de la plata va començar a caure amb força i no d’una manera conjuntural, sinó imparable, va dificultar la pervivència dels patrons monetaris basats en aquest
metall i va empènyer els països –en un procés acumulatiu, a mesura que
alguns dels països, de la importància d’Alemanya, el 1871, o dels Estats
Units, el 1873, anaven desmonetitzant la seva plata– cap al patró or, el preu
del qual pujava impulsat pel mateix principi, però a l’inrevés. Pocs remeis
podien afrontar aquest dictat dels mercats, i no, no cal dir-ho, la suspensió
sense més ni més de l’encunyació de plata, com ho van intentar les autoritats
espanyoles durant gairebé un any, entre el 1870 i el 1871, enmig de les incerteses de la guerra franco-prussiana.
D’altra banda, a Espanya, aquest problema del preu relatiu dels metalls es barrejava amb un altre, de caràcter purament intern, però que va
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complicar molt la situació monetària posterior al 1868. En no realitzar-se
–¡tampoc aquest cop!– la reencunyació general de les monedes ordenada a la
reforma d’aquest any, i que s’hauria hagut d’executar abans del 1871, van
continuar convivint al sistema espanyol no solament monedes diverses, sinó,
fins i tot, pessetes de diferent valor, com les del 1864 i les del 1868, el contingut metàl·lic de les quals –n’hi ha prou amb una simple operació sobre els
pesos i les lleis oferts més amunt– diferia en gairebé el 4%. Atès aquest
desajust, Figuerola va sostenir un criteri nominalista i va decidir mantenir, en
virtut d’un Decret del març de 1869, l’equivalència legal entre les diferents
monedes: quatre rals (és a dir, una pesseta antiga), igual a una pesseta nova, i
un escut del 1864, igual a deu rals o a 2,50 pessetes noves. Però el públic,
i fins i tot el Banc d’Espanya, va resultar ser més metal·lista que el ministre, i
atès el rebuig de les monedes noves devaluades, el Govern va admetre –ja el
1871– l’encunyació basada en els principis del 1864, fins i tot amb els
encunys d’Isabel II.
Aquesta concessió va fer empitjorar les coses: les Cases de Moneda
encunyaven or de conformitat amb el sistema del 1864 i elaboraven, doncs,
una moneda amb excés de metall fi i més susceptible, per tant, de tresorejament. Tan aviat com el preu relatiu de l’or va tornar a pujar –i això va passar
el 1873–, la situació es va fer insostenible, i es va haver de suspendre, ja sense opcions, l’encunyació d’or. En aquest passatge del 1873, Sardá retrata
amb singular vivacitat les angoixes monetàries del moment: «Una balanza de
pagos por cuenta de renta desfavorable y un sistema monetario bimetálico
que pretendía mantener contacto con el exterior con una moneda de oro de
alto valor sólo podían compensarse con un considerable aumento del endeudamiento exterior». Doncs bé, el deute exterior ja s’havia quadriplicat des
del 1867, i l’altre recurs, la venda d’actius a estrangers, particularment del
patrimoni miner nacional, s’havia utilitzat també profusament a partir de la
Llei de mines: el mateix any 1873 és el del traspàs de Riotinto i Orconera a
mans estrangeres. Així, Espanya, que conservava de iure el patró bimetàl·lic
el 1868, va passar a funcionar de facto –i fins al 1876, quan es reprenen les
encunyacions d’or– amb un patró monometàl·lic de plata.
La segona qüestió plantejada més amunt –les relacions d’Espanya
amb la Unió Monetària Llatina durant aquests anys– pot ara ser examinada.

38

■ EL NAIXEMENT D’UNA MONEDA

La coixesa alternativa del patró monetari espanyol que s’acaba de descriure
il·lustra les dificultats de la resta dels països bimetàl·lics i, en concret, dels
de la Unió Llatina, que navegaven igualment, al començament de la dècada
del 1870, a contracorrent dels vents internacionals. Això explica, en part, per
què Espanya no es va sumar formalment a aquesta convenció, però hi ha
aspectes específics que cal considerar i que mereixen una atenció més enllà
de l’àmbit anecdòtic, sobretot si es té en compte que, si hagués entrat en
aquest club, Espanya hauria pogut evolucionar d’una manera més natural cap
al patró or, com la resta dels socis, en lloc d’escorar-se cap a un patró fiduciari potser més còmode per a les autoritats, però que l’allunyava dels usos
monetaris internacionals.
La Unió Monetària Llatina, ja s’ha dit, va ser constituïda al desembre
de 1865 com una extensió, en principi a tres països, del sistema bimetàl·lic
francès, sobre la base del franc, i amb lliure encunyació i circulació d’or i
regulació de la circulació de plata, que, en peces menors, circularia només a
l’interior de cada Estat. El descens continuat del preu de la plata en relació
amb l’or va obligar els anys posteriors a adoptar diferents mesures restrictives, com la de contingentar les encunyacions de plata, fins que el 1878 –per
bé que l’acord monetari, tot i l’entestament francès, era ja lletra morta des
d’alguns anys abans– els països de la Unió Llatina van decidir suspendre les
encunyacions de monedes de cinc francs, de manera que, a la pràctica, el
patró bimetàl·lic va perdre definitivament el seu caràcter i es va convertir en
un patró or coix: només l’or es podia encunyar lliurement, tot i que mantenien el curs legal les monedes de plata ja en circulació.
Espanya havia estat invitada, des del primer moment, a integrar-se en
aquesta convenció monetària, i, de fet, el Decret del 1868, a més d’ajustar-se
al mil·límetre als seus principis, contenia, al preàmbul, una lloança directa
de les seves virtuts i potencialitats, tan en sintonia amb les aspiracions de la
Gloriosa. L’alineament amb la Unió, es diu al preàmbul, es basava en el minuciós projecte elevat al Govern anterior, al febrer, per la Junta Consultiva
de Moneda, projecte que havia merescut igualment l’aprovació del Consell
d’Estat i que Figuerola assumia. Per què no es va entrar, doncs, a la Unió
Monetària Llatina? Per què les bones paraules no es van traduir en fets?
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Per situar la qüestió, Tortella troba que «la reforma monetaria de
1868 intentaba, entre otras cosas, ofrecer un gesto de buena voluntad que
mantuviera a los círculos financieros internacionales en la creencia de que el
nuevo Gobierno se proponía facilitar los flujos monetarios entre España y la
Unión Monetaria Latina y que tan sólo esperaba a que se reunieran las nuevas Cortes para someter a su apobación el plan de adhesión». Això podria
explicar la precipitació del Decret –per bé que la reforma no es pot titllar
d’improvisada–, però també la favorable reacció de les borses de Madrid,
Londres i París, on es negociava el deute públic espanyol. Així, doncs, a més
dels principis doctrinals, Figuerola tenia raons molt prosaiques per fer l’ullet
a dos dels principals creditors del seu Govern –i clients preferents–, és a dir,
els francesos i els belgues: l’esmentat endeutament exterior i la compromesa
situació financera de les companyies ferroviàries, al voltant de les quals també gravitaven importants capitals forans.
Tot i que el festeig va ser sincer, el pas per l’altar va tenir alguns obstacles insalvables. El primer de tots, la falta d’un consens suficient entre les
forces polítiques i econòmiques –amb el rebuig obert dels més proteccionistes– i la por a lligar-se a les obligacions d’un conveni que no havia d’afegir
massa a un matrimoni de fet. Vázquez Queipo, el principal opositor a la quàdruple convenció monetària, ja havia denunciat, en un opuscle publicat el
1867, que el primer inconvenient d’una mancomunitat de moneda entre
diverses nacions era «la solidaridad que contraen todas ellas a consecuencia
de los desaciertos que puedan cometerse por algunas [estava pensant particularment en França], y hasta de las calamidades públicas, y aun de los mismos progresos de la industria...»; en altres paraules, la pèrdua d’autonomia
monetària i de sobirania nacional, situació que, com és sabut, pot resultar del
tot inacceptable quan la nació que es considera beneficiària és veïna. I, d’altra banda, hi ha el ràpid declivi de la Unió Monetària Llatina, assetjada per
l’avanç imparable del patró or i pels problemes que aviat va imposar a l’àrea
d’influència la guerra franco-prussiana del 1870. A diferència de Grècia, que
sí va ingressar-hi el 1868, Espanya, amb una revolució que inspirava recel a
una bona part de les cancelleries europees, va deixar passar aquest any, i de
seguida la dinàmica dels fets la va allunyar de la Unió: no es reencunyen les
monedes (condició sine qua non, com abans del 1868, per adherir-s’hi), es
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torna a les talles del 1864 i se suspenen les encunyacions de plata i, anys
després, les d’or. El món caminava en una altra direcció, i la pesseta cap a la
solteria metàl·lica.
Al marge d’aquesta frustrada adhesió a la Unió Llatina, ha quedat
clar que la situació espanyola durant aquests anys en el terreny monetari no
és gaire diferent a la de la resta dels països occidentals més avançats, als dos
costats de l’Atlàntic. El que sí difereix, en canvi, és el resultat: impossible de
mantenir el bimetal·lisme a la francesa dibuixat a la reforma del 1868, Espanya, en lloc de passar-se al patró or com aquests altres països, s’encamina,
amb algunes sacsejades, cap a un sistema fiduciari, sense connexió directa
amb la base metàl·lica del sistema, que es consolida finalment una dècada i
mig després, a partir del 1883, quan els bitllets deixen de ser convertibles.
Un pas intermedi, però sens dubte decisiu en aquesta direcció, va ser la concessió del monopoli d’emissió al Banc d’Espanya el 1874.
En lloc de convertir-se en una més de les reformes monetàries efectuades durant les dècades centrals del segle XIX, la del 1868 va tenir més
transcendència que cap altra, sobretot quan, després de la llei bancària del
1874 –la que atorgava el privilegi exclusiu d’emissió de bitllets a tot el territori nacional al Banc d’Espanya–, la pesseta va passar a ser el signe monetari
de referència als bitllets de bancs espanyols, i així, ja sense solució de continuïtat, fins als nostres dies.
Cal tenir en compte les dues circumstàncies decisives que conflueixen el 1874: d’una banda, la pesseta substitueix l’escut en la denominació
dels bitllets, però, sobretot, serà a partir d’aquesta data quan aquests bitllets,
a la mercè de les majors possibilitats d’expansió fiduciària implícites a la
Llei del Banc d’Espanya –degudament aprofitades per una Hisenda exhausta–, ampliaran decisivament la seva presència, en detriment de les monedes
metàl·liques, dins la base monetària del sistema. Luis Ángel Rojo ho ha
explicat amb la màxima concisió: «En 1874, el modesto avance de las acuñaciones de oro, un nuevo aumento del precio de éste y las necesidades de
la Hacienda pública llevan a poner fin al sistema de libertad de bancos de
emisión, introducido en 1856, y a conceder el privilegio de emisión de billetes al Banco de España, cuyo papel como soporte de la Hacienda queda reforzado».
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En efecte, «Abatido el crédito por el abuso, agotados los impuestos...», com deia, a la seva exposició de motius, el Decret signat per José
Echegaray el 24 de març de 1874, no s’amagava que la raó principal per
crear un Banc nacional d’aquestes característiques era la virtual situació de
fallida de l’Estat. Mantenint, això sí, la convertibilitat dels bitllets, ja que
el seu curs forçós –es deia– seria «el último de los desastres y la mayor de
las calamidades econòmicas». Propòsit, per cert, que no va durar ni una
dècada.
I és que la liquidació definitiva del patró metàl·lic, enfilada a partir
del 1874, no trigaria a arribar. Dos anys més tard, es va decidir que la plata,
que continuava afluint en abundància a les Cases de Moneda, només es
podria encunyar per compte de l’Estat: amb un valor intrínsec clarament per
sota del legal i, per tant, legalment sobrevaluada, la moneda de plata va passar a funcionar, de llavors ençà, com a moneda fiduciària i de curs forçós.
Difícilment es podia mantenir l’or circulant, o donant suport als bitllets de
l’institut emissor, i no gaire després, cap a la meitat del 1883, després d’una
nova contracció de les inversions estrangeres –la gran font d’ingressos auris,
reduïts els de l’exportació a causa de la fil·loxera–, la convertibilitat en or
dels bitllets del Banc d’Espanya va ser definitivament suspesa. L’obligació
de pagar en aquest metall als tenidors estrangers d’obligacions espanyoles,
imposada poc abans per l’arranjament del deute de Camacho, i molt utilitzada arran de la crisi gairebé simultània de la Borsa de París, va pressionar
també en aquest mateix sentit. Rojo ho torna a expressar d’una manera molt
senzilla: «La desaparición del oro de la circulación fue compensada por la
expansión de los billetes. España había llegado, de hecho, a un sistema de
dinero fiduciario con tipo de cambio flotante».
Cal concloure ja aquest primer capítol de la història de la pesseta. Un
trajecte marcat més endavant, com de seguida es veurà, per l’allunyament
durant dècades de l’ordre monetari internacional adoptat pels principals països, sota l’ègida del patró or, i pel declivi més o menys continu del valor real
de la pesseta enfront de la major part d’aquestes altres monedes. De manera
que aviat es va estendre la dita que recull el floret de Francisco Rodríguez
Marín: «peseta falsa, entre las buenas pasa».
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1948 (reeditat el 1998 per l’editorial Alta Fulla, dins la col·lecció «Clàssics
del Pensament Econòmic Català», amb pròleg de Luis Ángel Rojo), en particular els capítols V a VII; la segona aproximació correspon a C. FERNÁNDEZ PULGAR i R. ANES ÁLVAREZ, «La creación de la peseta en la evolución
del sistema monetario de 1847 a 1868», a P. Schwartz (coord.), Ensayos
sobre la economía española a mediados del siglo XIX, Madrid, Banco de
España, 1970, pp. 147-186 (volum col·lectiu que inclou altres aportacions
d’interès per al tema que ens ocupa, com la del mateix R. Anes sobre les
inversions estrangeres o la de G. Tortella sobre l’evolució durant aquests
anys del sistema financer espanyol); la tercera i més recent contribució a
aquest tema, i també la més completa, ja que recull el millor de les aportacions anteriors i situa molt adequadament l’experiència espanyola en un
marc internacional, és la de P. Martín Aceña, «The Spanish monetary experience, 1848-1914», a P. MARTÍN ACEÑA i J. REIS (eds.), Monetary standards
in the periphery. Paper, silver and gold, 1854-1933, Londres, Macmillan
Press, 2000, pp. 112-151.
Amb molta més vocació de síntesi, i aprofitant moltes altres aportacions recents que es podrien esmentar aquí, el naixement de la pesseta ocupa un apartat essencial de l’assaig de J. VELARDE FUERTES, «De la peseta al
euro: biografía de una moneda», a J. C. Jiménez (ed.), La economía española ante una nueva moneda: el euro, Madrid, Civitas, 1998, pp. 179-216.
Molt aclaridor –des de la privilegiada atalaia que dóna l’estudi de les monedes– resulta igualment el breu article de M. CRUSAFONT I SABATER i ANNA
M. BALAGUER, «¿Qué significa la palabra peseta?», Gaceta numismática,
núm. 111, IV, desembre, 1993, pp. 45-54.
Finalment, el lector trobarà en diversos textos coetanis a la creació de
la pesseta interessants discussions sobre la qüestió. Així, podem esmentar el
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de V. VÁZQUEZ QUEIPO, La cuádruple convención monetaria considerada en
su origen, objeto, ventajas e inconvenientes, e imposibilidad actual de su
adopción en España, Madrid, Imprenta de José Cruzado, 1867 (que recull
una sèrie d’articles publicats l’any anterior), el títol del qual mostra clarament la posició de l’autor, contestat immediatament pel polemista JOAN
GÜELL I FERRER, Examen de la crisis actual, con ocasión del opúsculo publicado por el Excmo. Sr. D. Vicente Vázquez Queipo, Barcelona, Imprenta de
Narciso Ramírez, 1866; o també l’obra posterior de S. RUIZ GÓMEZ, La cuestión monetaria, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1886. Una panoràmica
sintètica d’aquestes i d’altres posicions doctrinals de l’època es pot obtenir a
J. L. GARCÍA RUIZ, «Moneda y finanzas en España, 1845-1921», a J. Hernández Andreu (coord.), Historia monetaria y financiera de España, Madrid,
Síntesis, 1996, pp. 123-187.
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III. El patró or a l’horitzó, 1868-1918
Marcela Sabaté Sort
Professora Titular d’Economia Aplicada. Universitat de Saragossa

(Manresa, Barcelona, 1962). Doctora en Economia per la
Universitat de Saragossa i professora titular d’Economia
Aplicada a la Facultat d’Econòmiques de la mateixa universitat. Especialista en el sector exterior de l’economia
espanyola contemporània, ha publicat diversos articles en
revistes científiques sobre la política aranzelària i canviària i sobre la història de la pesseta. Entre els seus treballs,
destaca el llibre «El proteccionismo legitimado. Política
arancelaria a comienzos de siglo» (Madrid, 1996).

Aquestes pàgines s’ocupen del període que va des del naixement de
la pesseta a l’octubre de 1868 fins al 1918. Tracten, doncs, de recrear la història monetària espanyola a través del Sexenni revolucionari (1868-1874) i la
Restauració borbònica (a partir del 1875) fins al final de la Primera Guerra
Mundial. Mig segle de conflictes intermitents (la guerra dels deu anys contra
Cuba, 1868-1878; segona guerra carlina; la insurrecció antillana del 1895 i
l’enfrontament amb els Estats Units el 1898; la campanya del Marroc el
1909), que se salda, però, per al país, en termes de creixement i modernització, amb signe positiu. Com a part inseparable d’aquest esdevenir econòmic,
cal que es considerin: la transformació experimentada en aquell moment per
la circulació monetària (primer epígraf); els intents d’integrar Espanya en
l’àrea del patró or (segon apartat), i la variació del tipus de canvi de la pesseta al llarg del període (tercer epígraf).

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

45

3.1. Magnituds monetàries. La forma
Quan el 1868 la pesseta puja a la categoria d’unitat monetària nacional, la classe de diner utilitzat pels espanyols en les transaccions econòmiques és essencialment diner de ple contingut, monedes d’or i de plata, el
valor legal (nominal de la moneda) de les quals s’iguala al valor intrínsec (el
preu de mercat del metall que contenen). Aquest any, l’estoc d’or supera l’equivalent a 1.200 milions de pessetes i el de plata, els 300. Molt lluny en
importància se situa el diner fiduciari, el bitllet, considerat així per circular
amb un valor nominal clarament superior al seu valor mercaderia, en aquest
cas el valor del paper que li serveix de suport. El 1868, la xifra de bitllets
emesa per la banca suma poc més de 100 milions de pessetes. Un total prou
modest com per poder afirmar sense reserves –tot i desconèixer la quantitat
de moneda metàl·lica immobilitzada a la caixa dels bancs i sostreta per tant a
la circulació– que l’efectiu en mans del públic és llavors fonamentalment
diner de ple contingut.
Un panorama radicalment diferent al del 1918, quan la pesseta compleix cinquanta anys. En l’endemig (gràfic 3.1), el combinat de magnituds
monetàries que donen suport a la pesseta ha canviat de manera radical. L’esclat d’or que va il·luminar el seu naixement i que va dominar la circulació
dels primers anys –amb el 70% del valor de l’efectiu en mans del públic el
1874– ha desaparegut el 1896. A partir d’aquest exercici, l’única brillantor
serà la de la moneda de plata, que, de representar el 25% de l’efectiu en
mans del públic, arriba a constituir un terç del diner efectiu el 1897. De llavors ençà, la seva brillantor no deixarà d’apagar-se, i el 1918 ja només representa el 15% de l’efectiu en mans del públic. En conseqüència, el període
examinat comporta el triomf de la figura del bitllet, que passa d’un pes testimonial en la circulació el 1874 –any en què el Banc d’Espanya rep el privilegi d’emissió– a una presència imparable (més del 85% de l’efectiu en mans
del públic) el 1918. Hi ha, en resum, un canvi important en el mitjà físic, el
cos en què la pesseta s’encarna durant el mig segle examinat aquí. Un canvi
més important fins i tot del que la mera substitució de moneda per bitllets
deixa entreveure, si es té en compte que des del 1873 la plata es veu afectada
per un procés de contínua devaluació als mercats internacionals, que rebaixa
el valor mercaderia de les seves monedes i les converteix ràpidament en
diner –igual que el bitllet– de tipus fiduciari.
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Gràfic 3.1

CIRCULACIÓ MONETÀRIA, 1874-1918
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Font: Tortella (1974).

En efecte, durant molt de temps, l’unça de plata havia cotitzat a 60
7/8 penics a la Borsa de Londres, però el 1873 comença a experimentar un
intens descens, quan, enfront d’una producció més estable d’or, el descobriment i la posada en explotació dels rics jaciments de Califòrnia inunden de
plata el mercat internacional. Una tendència a la baixa, a més a més, reforçada per l’allau de vendes de metall blanc en què es tradueix la decisió alemanya (el 1871) i després la nord-americana (el 1873) de relegar l’ús monetari de la plata a favor de l’or. Aquest augment d’oferta relativa explicaria
l’enfonsament en la cotització de la plata a partir del 1873, que dels 60
penics del 1868 passa a cotitzar 52 3/4 penics el 1876, 50 9/16 penics el
1883 i 30 3/4 penics el 1896. I com simultàniament van romandre estables
les condicions de talla de les monedes de plata (nominal en pessetes per quilo de metall encunyat), va resultar automàtica la seva pèrdua de valor intrínsec, i van passar de monedes de ple contingut a convertir-se des del 1873 en
diner fiduciari. Aquest fet explica per què comença llavors a desaparèixer l’or
de la circulació als països que, com Espanya, partien d’una situació bimetallista, amb monedes d’or i de plata.
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Cal considerar que el 1868 el preu de l’unça de plata (60 7/8 penics)
definia una relació amb l’or d’1 a 15,5 (1 gram d’or fi a canvi de 15,5 grams
de plata). El continuat descens del preu de la plata va modificar aquesta relació en un sentit clarament alcista: l’abundància relativa de la plata o, si es
vol, l’escassetat relativa de l’or es va traduir en un augment de la relació a
17,88 grams de plata el 1876, fins a 18,64 el 1883 i més de 30 grams de plata
per 1 gram d’or el 1896. Si paral·lelament a aquesta pèrdua de valor no es
rebaixava el nominal de la moneda de plata, el resultat només podia ser l’increment d’aquestes encunyacions i, simultàniament, l’atresorament de la
moneda d’or. Augment de les encunyacions de plata, perquè representaven
per se un guany: en estar baixant el preu al mercat i no revisar-se el contingut
físic (les condicions de talla) de les monedes, el cost de la pasta o lingot presentat a la seca quedava per sota del nominal de les monedes lliurades a canvi. Recíprocament, els particulars se senten incentivats a atresorar or –no presentant nous lingots a les Cases de Moneda, detraient fins i tot monedes de la
circulació–, en ser aquest metall una mercaderia que es revalora en termes de
l’altra mercaderia encunyable. De manera que la desaparició de la moneda
d’or el 1896 té més transcendència per a la història monetària espanyola que
la que en un principi es podia suposar. Perquè l’or no s’esvaeix debades de la
circulació. La seva desaparició, per les raons que la provoquen, és un fidel
indicador que el capítol de les monedes de ple contingut queda definitivament tancat a Espanya. A partir de l’any 1897, l’efectiu en mans del públic
(moneda més bitllets) és un agregat totalment fiduciari.
Així, entre els primers compassos de la Restauració borbònica i el
final de la Gran Guerra, el sistema monetari espanyol va experimentar una
notable transformació: de patró metàl·lic de ple contingut a patró fiduciari,
amb un protagonisme creixent dels bitllets. Realment, només el creixement
dels bitllets va poder evitar que l’accelerada desaparició de l’or circulant
durant l’últim quart del segle XIX –en part compensada per l’expansió de la
plata– no derivés en una forta contracció monetària. Si l’efectiu en mans del
públic se sosté fins al 1896 és gràcies a la proliferació dels passius monetaris
del Banc d’Espanya. A partir d’aquesta data, el domini dels bitllets sobre la
marxa de l’efectiu en mans del públic és evident (només cal observar al gràfic 3.2 el paral·lelisme de les trajectòries que dibuixen les dues magnituds
fins al final de la Primera Guerra Mundial).
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Gràfic 3.2

MAGNITUDS MONETÀRIES, 1874-1918
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Font: Tortella (1974).

El Banc d’Espanya acaba alimentant en solitari amb els seus passius
–els bitllets que emet com a contrapartida de les operacions d’actius– les
necessitats de circulant del mercat al principi de segle. I, tot i que el 1918,
comparant amb la situació de partida, els dipòsits a la vista (diner bancari)
han guanyat posicions relatives enfront del diner legal (efectiu en mans del
públic), aquest últim continua dominant, gràcies a la proliferació del bitllet,
l’oferta monetària espanyola (efectiu en mans del públic més dipòsits a la
vista). Sens dubte, el tret més característic de l’evolució de l’agregat monetari espanyol entre els anys 1868 i el 1918 va ser l’homogeneïtzació primer, i
creixent difusió després, del bitllet de banc.
L’homogeneïtzació s’aconsegueix amb el Decret del 19 de març de
1874, quan, en atorgar el monopoli al Banc d’Espanya, es posa fi a la pluralitat d’emissió de bitllets bancaris que regia des del 1856. Les necessitats de
fons públics en la delicada conjuntura del 1874 –els ingressos regulars de
l’Estat minven a causa de les reformes tributàries del Sexenni, i les despeses
per les guerres amb Cuba a ultramar i carlista a la península pressionen– són
al darrere d’aquesta mesura. El que és important és que, a partir d’aquest
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moment, només els bitllets emesos pel Banc d’Espanya seran de curs legal,
de manera que queda homogeneïtzada al país la circulació d’aquest tipus
d’efectiu. La base per a la seva difusió es concreta anys més tard, al març de
1884, en suprimir-se el requisit que els bitllets estiguin domiciliats a les
sucursals del Banc d’Espanya. De llavors ençà, els bitllets (independentment
de sèries i emissions) poden circular sense restriccions per tota la península.
El seu ús es torna més fluid i es converteix en l’efectiu que, en poc temps, a
partir del 1887, predominarà en la constitució física de la pesseta.
El següent epígraf de legislació resumeix les disposicions orientades
a modificar les condicions d’emissió del banc; si tenim en compte que la
vitalitat del curs dels seus bitllets domina la trajectòria dels mitjans de pagament a Espanya del 1868 al 1918, seria altrament impossible fer la història
de l’evolució de la pesseta i de la política monetària hispana (intencions i
resultats) de l’època.

3.2. Mesures legislatives. La voluntat
Al capítol anterior s’han descrit el context i les condicions que van
promoure la unificació monetària espanyola (per Decret del 19 d’octubre de
1868) i la tria de la pesseta com a unitat del sistema. Una reforma monetària que, a més de clarificar i de simplificar la circulació, pretenia alinear el
sistema nacional amb el dels països amb els quals Espanya mantenia un
major volum de fluxos comercials i financers. Només així es pot entendre
la tria de la pesseta de plata (de 5 grams de pes, igual que un franc francès
de plata) com a centre del sistema.
Els vincles amb l’exterior, en efecte, feien natural la integració espanyola a la Unió Monetària Llatina, constituïda el 1865 i que inicialment
agrupava quatre països: França, Bèlgica, Suïssa i Itàlia. França era el principal importador de productes espanyols, amb presència majoritària, a més a
més, al costat de Bèlgica, en el finançament d’inversió estrangera al solar
hispà. Fer més fluides les relacions exteriors amb els principals interlocutors
seria el motiu que explicaria per què Espanya –sense incorporar-s’hi formalment– declara la pesseta unitat monetària (per la seva equivalència amb el
franc) i adopta la resta de regles de la Unió, com, per exemple, l’acceptació
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de la lliure encunyació d’or i plata, és a dir, l’acceptació d’un sistema bimetal·lista, amb una relació entre els dos metalls d’1 a 15,5, relació observada
pels països de la Unió i que el 1868, com ja s’ha apuntat, reflecteix fidelment la cotització relativa dels dos metalls al mercat. En el cas espanyol,
aquesta equivalència es va traduir en una talla de 3.444,44 pessetes (en
monedes de 5, 10, 20, 50 o 100 pessetes) per quilo d’or fi lliurat a les seques
per encunyar; pel que fa a la plata, la talla quedava establerta en 222,22 pessetes per quilo de metall fi (1 pesseta/4,5 grams de plata fina, és a dir, l’equivalència d’1 pesseta/5 grams de plata de llei que definia l’equivalència
francesa).
D’acord amb el Decret de l’octubre de 1868, aquests eren els termes
en què s’havien d’encunyar les monedes espanyoles –d’or o de plata– a partir del 31 de desembre de 1870. Sembla que els problemes de caire exclusivament pressupostari van ser els causants de la demora prevista (més de dos
anys) perquè les reencunyacions es comencessin a ajustar als nous criteris.
El cert és que, arribat aquest moment, la resistència del Banc d’Espanya a
acceptar les monedes de nou encuny va fer que el Decret del 19 d’octubre,
tal com havia estat concebut inicialment, tampoc no entrés llavors en vigor.
Per entendre l’oposició a la nova talla cal considerar que la reforma
del 1868 va representar de facto una revaloració dels metalls (or i plata) en
relació amb el valor reconegut en la talla del 1864. Al nominal de les monedes reencunyades (expressades en pessetes) se’ls assignava un contingut
metàl·lic inferior: el 3,99% menys de pes en la moneda d’or i el 3,84%
menys en la de plata. Revaloració, per tant, dels dos metalls, tot i que més
que proporcional en el cas de l’or. De la relació 1 a 14,90 del 1864, la talla
del 1868 –en revalorar l’or tant en termes absoluts com comparats– defensava una relació d’1 a 15,5, més propera a la cotització relativa dels dos
metalls a les borses internacionals. Això explica el problema de cedir a la
resistència oposada pel Banc d’Espanya, com se cedeix al Decret del 15 de
desembre de 1871, quan disposa que les noves encunyacions mantinguin la
talla del 1864. La desvaloració de la plata a partir del 1873 tindrà, en conseqüència, efectes molt contundents a Espanya, ja que en la situació de partida
el metall blanc ja estava sobrevaluat.
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Així s’explica l’afebliment de les encunyacions de metall groc, sense
que la decisió de rebaixar el 1873 la talla de la moneda blanca (fins a 220
pessetes per quilo de plata fina lliurada) pugui contenir l’abundant importació de metall argentífer. És difícil renunciar al benefici que representa obtenir un nominal que roman per damunt del preu de compra del metall utilitzat. En aquest sentit, la decisió espanyola d’apujar la relació or-plata (les 220
pessetes l’apujaven de 14,90 a 15,66), tot i que correcta en la seva orientació, va quedar lluny de la necessària (quan el mercat la situava en 15,92) per
neutralitzar la proliferació de la moneda de plata. Distanciada va quedar
també de la rotunda resposta dels països de la Unió, els quals, per evitar el
compliment de la coneguda llei de Gresham –la moneda dolenta, la que es
devalua, expulsa la bona de la circulació–, van contingentar primer les encunyacions de plata, fins que el 1878, atès el constant enfonsament de la
seva cotització, van decidir suspendre-les. Amb aquesta decisió, el patró
monometàl·lic or liderat per la Gran Bretanya era coronat rei indiscutible de
l’ordre monetari internacional, si més no fins al començament de la Gran
Guerra. Després de l’ingrés de França, es pot dir que cap potència quedava
fora del domini de l’or, i els països que ho estaven, com Espanya, viurien de
llavors ençà en la perpètua tensió d’haver de decidir sobre els avantatges i
els inconvenients d’adscriure la moneda nacional a la disciplina àuria.
Formar part del club auri implicava, primer, la necessitat de fixar una
equivalència or de la moneda nacional (mint parity), a la qual s’hauria de
convertir, sense restriccions, el bitllet de banc en la seva presentació. A més
a més, els particulars podrien exportar or lliurement, com lliures s’havien de
preservar els moviments internacionals de capital. Per aquesta via es garantia
que l’oferta monetària (en bitllets més dipòsits) no es podria separar de forma sostinguda de les necessitats del mercat (demanda per motiu transacció);
és a dir, quedava exorcitzat el dimoni de la inflació, si més no en termes
diferencials. Per veure com, es planteja el supòsit que l’oferta monetària
excedeixi la demanda real: els preus interiors pujarien i la importació seria
rendible. Augmentaria al país la demanda de girs sobre l’estranger (lletres
lliurades en moneda estrangera) per atendre el pagament d’aquestes importacions, elevant la seva cotització en moneda nacional. La moneda nacional
s’estaria depreciant. Però només fins arribar a l’anomenat punt or (gold
point), és a dir, el percentatge que sobre l’equivalència or dels diners (mint
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parity) vénen a representar les despeses de transport, assegurança i, si és
necessària, refosa de la moneda. Perquè, arribats a aquest punt, l’exportació
d’or (moneda) resultaria més barata que adquirir girs sobre l’estranger.(1) El
que cal destacar és que la sortida d’or implica contracció monetària interna i
deflació. Corregeix, per tant, la desviació inicial en preus, restaura la competitivitat externa i elimina les pressions sobre el tipus de canvi de la seva
moneda, que precisament per aquest motiu es manté estable dins el reduït
marge que li marquen els punts or. El patró auri, en última instància, assegurava l’estabilitat del tipus de canvi entre les monedes dels països subjectes a
la disciplina i, en la mesura que l’alt grau d’automatisme amb què quedava
assegurada aquesta estabilitat era percebut com un actiu, podia afavorir les
connexions, comercials i financeres, amb els membres del club.
En resum, mèrits d’estabilitat interna (conjurant el risc d’inflació) i
d’estabilitat del canvi exterior de la moneda (assegurant la fluïdesa en les
relacions internacionals) són els avantatges amb què l’or enlluerna els països
que, com Espanya, queden a les portes del patró groc durant la seva època de
major esplendor, 1880-1913. Perquè Espanya mai no va ingressar en el
patró, tot i que es va plantejar formalment l’ingrés cap a la meitat de la dècada dels setanta, quan, després de suspendre les encunyacions d’or, la Restauració aposta –apagada la revolució cubana i amb el problema carlista sota
control– per orientar la política monetària espanyola cap al cànon monometal·lista que s’està imposant al món.
En efecte, el Reial Decret del 20 d’agost de 1876 havia declarat la
voluntat espanyola de sumar-se a la norma dominant i d’abandonar, conseqüentment, el patró plata cap al qual havia derivat, de facto, el bimetal·lisme
sancionat el 1868. L’abandonament de la plata i l’ingrés en el patró or, però,
es va programar de manera gradual. En primer lloc, calia interrompre les
encunyacions de metall blanc per compte de particulars; a partir d’aquí, es
farien per compte exclusiu de l’Estat. La idea era tenir sota control les encu-

(1) El franc francès tenia fixada una equivalència en relació amb l’or –que es manté en desmonetitzar-se la plata– de
100 francs per 29 grams d’or fi; per a la lliura esterlina, l’equivalència és de 4,25 per unça d’or fi, és a dir, 3,98 lliures
per 29 grams. L’encreuament de mint parities dóna una paritat or de 25 francs per lliura esterlina. De manera que, quan
la demanda de francs contra lliures superi aquest canvi en més del que representen les despeses per transport,
assegurança i refosa del metall, serà rendible i, per tant, efectiva la sortida d’or de França.
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nyacions de plata, ajustant-ne la circulació a les necessitats de moneda de
valor reduït (fraccionària) d’acord amb el volum interior de transaccions
comercials. Continuava, però, l’encunyació lliure d’or per compte dels particulars, tot i que ara sí –derogant en aquest punt el que disposava el Decret
del 1871– en la talla del 1868. Per evitar l’escassetat de circulant en el supòsit que els agents privats no presentessin prou or per a l’encunyació, el
Govern es comprometia a subministrar pel seu compte el metall necessari, ja
que l’objectiu últim del Decret de l’agost de 1876 era arribar a aconseguir
una circulació d’or prou abundant, és a dir, proporcionada a la demanda de
diners, per poder prescindir de la plata. Només llavors es limitaria el seu
poder alliberador, fins a un màxim de 150 pessetes per operació, de manera
que el sistema monetari espanyol quedava instituït com un sistema monometàl·lic or.
Però, de moment, el 1876, tot i l’aixecament de la suspensió de les
encunyacions d’or decidida el 1873, l’oferta monetària nacional continuava
essent bimetàl·lica, i, a partir del 1876, tot i que les encunyacions d’or van
ser molt superiors a les de plata (900 milions de pessetes or contra 150 de
plata fins al 1882), per efecte de l’atresorament, el metall groc va reduir el
seu pes en l’efectiu en mans del públic, tant enfront de la plata com enfront
de la circulació de bitllets emesos pel Banc d’Espanya (gràfics 3.1 i 3.2). Un
procés que s’agreujarà el 1882, quan la crisi internacional –viscuda de
manera especialment intensa per la veïna França– talli el flux de divises cap
a Espanya i la prima que assoleixen les lletres girades sobre l’estranger a la
Borsa de Madrid estimuli la conversió de bitllets en or i redueixi de manera
alarmant les reserves metàl·liques del Banc d’Espanya.
Per aquest motiu, el 1883, la legislació monetària espanyola va marcar un nou rumb en declarar la suspensió de la convertibilitat en or del bitllet. Es relleva el Govern del compromís de sostenir les encunyacions de
metall groc, i el bitllet de banc només conserva de llavors ençà la seva convertibilitat en plata i queda suportat, en conseqüència, per una moneda igualment fiduciària. S’havien establert les bases del que havia de ser el sistema
monetari espanyol fins al 1918: un sistema un tant atípic en el context del
patró or dominant, amb un circulant bàsicament fiduciari i –a mesura que
posa en evidència la desaparició de la moneda d’or– amb un tipus de canvi
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flexible. La qual cosa no vol dir que s’enterri el 1883 la voluntat d’anar cap
al patró or. De fet, una prova de la persistència de la intenció és que no es va
revocar la Llei bimetal·lista del 1868: simplement es va suspendre –amb la
càrrega de temporalitat implícita en el terme– la convertibilitat en or del
diner legal. En qualsevol cas, fos o no desitjada, l’excepció a la norma
monetària internacional tindria els seus efectes particulars sobre l’economia
espanyola.
A diferència dels països del patró or, a Espanya, per exemple, no es
van plantejar problemes de liquiditat quan, en l’últim terç del segle XIX, es
va detectar una certa escassetat d’or –a l’època es parlava de rarefacció del
metall–, en bona mesura provocada per la mateixa desmonetització de la plata i pel consegüent augment en la demanda d’or per a usos monetaris. El que
cal destacar és que les dificultats en la provisió d’or van forçar un acomodament, a la baixa, dels nivells interns de preus i van contribuir a la deflació
que, iniciada el 1873, s’allarga –amb algun respir– fins a la meitat dels
noranta. Durant aquest període, el de la Gran Depressió segons el van anomenar els coetanis, els índexs de preus dels països subjectes a la disciplina
àuria van mantenir una tendència a la baixa, que contrasta molt amb el relatiu sosteniment dels preus espanyols, ja que, en haver mantingut el 1873 un
patró bimetàl·lic (or i plata), que donava de partida una base monetària més
àmplia i, sobretot, per haver potenciat les possibilitats d’expandir el bitllet en
suspendre’n la convertibilitat en or, l’oferta monetària espanyola va mantenir
una trajectòria lleugerament alcista fins al començament dels noranta; els
preus, conseqüentment, van escapar en la seva formació a la influència
monetària de l’escassetat de metall groc i a la duresa de la Gran Depressió.
El resultat va ser una important acumulació d’inflació diferencial espanyola
en relació amb l’exterior, símptoma llavors, com ha estat freqüent en la posterior història monetària nacional, de les necessitats financeres de la Hisenda
i el seu recurs al banc central.
De fet, el decret que va concedir el privilegi d’emissió a aquesta
entitat el 1874 es basa en les dificultats financeres que travessava l’Estat.
Les despeses extraordinàries de guerra, la feblesa dels ingressos tributaris
durant els anys setanta i la crisi agrícola dels vuitanta van pressionar sobre
uns pressupostos que, atesa la seva extrema rigidesa, van acumular dèficit
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rere dèficit. Per aquest motiu, des de la constitució del banc i fins a l’esforç
d’estabilització pressupostària dels primers noranta, el recurs públic a l’institut emissor –sol·licitant avançaments que no reemborsaria, col·locant títols
de deute en cartera– anirà conformant la seva principal línia de negoci. El
1891, els actius públics en poder del Banc d’Espanya vindrien a representar
més del 50% del total d’actius; sense l’emissió de bitllets que aquesta línia
de negoci alimenta, no s’entendria el nivell de vol assolit pel paper, ja llavors el component més rellevant de l’efectiu en mans del públic, la circulació del qual havia augmentat fins a un punt que era necessari revisar el límit
d’emissió del Decret del 1874, xifrat en 750 milions de pessetes.
I això és precisament el que fa la Llei del 14 de juliol de 1891 quan
renova al Banc d’Espanya el privilegi d’emissió. Apuja el límit fins a 1.500
milions, canvia el criteri de garantia del bitllet establert en la legislació del
1874 i substitueix el límit imposat al creixement de passius monetaris en
funció del capital per la regla que la suma de bitllets en circulació, dipòsits i
comptes corrents no pugui superar la de metàl·lic, pòlisses de préstecs, crèdits amb garantia i efectes a noranta dies. La nova llei destil·la, en aquest
sentit, pel que fa a la regla del capital, una concepció més actual dels bancs
centrals i, el que és realment interessant, posa fi teòricament a la possibilitat
de mantenir el finançament monetari del Deute en no admetre efectes públics com a garantia del bitllet. És més, en no admetre títols de Deute com a
garantia, atès el pes assolit per aquests títols en l’actiu del banc, s’imposa el
sanejament de la seva cartera.
No hi ha cap dubte que s’està considerant de nou a Espanya –superats pel Tresor els moments més crítics– l’adscripció de la pesseta al patró
auri. La voluntat de posar fi al finançament inflacionista del dèficit i fins i
tot de drenar liquiditat mitjançant el rescat del Deute de l’Estat en cartera
deixen pocs dubtes sobre això. Una qüestió diferent és que la insurrecció
cubana del 1895, i la guerra amb els Estats Units en què acaba, malmetin
l’equilibri pressupostari assolit al començament de la dècada i, per tant, la
intenció d’impedir el recurs de l’Estat al Banc d’Espanya. La pressió de les
despeses associades al conflicte –i les dificultats d’Espanya per trobar finançament extern en condicions que no fossin lleonines– va provocar un important deteriorament de la posició deutora de l’Estat. El Deute públic en circu-
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Gràfic 3.3
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lació va créixer de manera accelerada, i una part considerable es va col·locar
de nou en la cartera del Banc d’Espanya. Afegint a aquesta col·locació els
avançaments concedits pel Banc al Tresor, queda explicada l’expansió dels
actius de l’institut emissor en relació amb el sector públic i, en contrapartida,
la proliferació dels seus passius monetaris. Els bitllets en circulació van passar de representar 910 milions de pessetes el 1894 a 1.444 el 1898. Llavors,
prop d’assolir-se el límit d’emissió de 1.500 milions fixat per la Llei del 14
de juliol de 1891, es va aprovar un Reial Decret (del 9 d’agost de 1898) que
l’apujava a 2.500. Si, a més a més, es té en compte l’encunyació de plata disposada llavors –a remolc de les necessitats de finançament associades al
conflicte–, s’entén l’espectacular expansió de la base monetària espanyola,
que augmenta més del 50% fins al final de la guerra, situació de la qual deriva l’increment del nivell espanyol de preus i l’acumulació d’inflació diferencial en relació amb els països del patró or, fenomen per al qual pot servir
d’exemple l’evolució comparada amb l’índex de preus britànic entre els anys
1894 i 1898 (gràfic 3.3).
La guerra, en definitiva, no va ser un mer compàs d’espera, ja que,
lluny d’ajornar el projecte de regulació de la circulació fiduciària implícita
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en la Llei del 1891, el que va fer va ser intensificar el vincle entre el Tresor i
l’institut emissor. De manera que, quan el Govern espanyol s’enfronti a les
seves conseqüències financeres, les renovades intencions de contenir l’expansió monetària i dominar la inflació partiran d’una situació substantivament més deteriorada que la del començament de la dècada. Circulació avariada, menyscapte de diners, malaltia epidèmica..., són alguns dels termes
utilitzats a partir del 1898 per referir-se al descontrol monetari, tal com llavors es percep, en què havia derivat el recurs públic al Banc d’Espanya entre
els anys 1895 i 1898.
El fet més interessant és que, des del moment en què se signa la pau
i queda clar el balanç financer de la guerra, es recupera la voluntat d’ajustar l’evolució de les magnituds monetàries a la demanda real de diners al
mercat. Els Pressupostos per al 1899 (segon semestre) s’encarregaran de
posar la primera pedra. Mitjançant el reforçament d’ingressos, però, sobretot, a causa de l’arranjament del Deute –ajornament de les amortitzacions i
reducció dels interessos–, s’aconsegueix el superàvit. En aquest mateix
any, el límit d’emissió de bitllets es rebaixa a 2.000 milions. De llavors
ençà, el superàvit s’instal·la en el saldo pressupostari espanyol fins al 1909.
S’obstrueix així la necessitat de finançar-lo a través de l’emissió de bitllets;
a més a més, i encara més rellevant, el superàvit permetrà el rescat de títols
de Deute en cartera, situació que enllaça amb l’operació de sanejament dels
actius del banc que en el seu moment va preveure la Llei del 1891.
Gràcies als superàvits i al programa de cancel·lació de deutes de l’inici del segle XX –política inaugurada el 1899, però prosseguida, i fins i tot
intensificada, per successius gabinets–, es va contenir l’expansió de l’oferta
monetària espanyola, en especial a partir del 1902, quan una Llei del 13 de
maig, en exigir un major suport en or per al bitllet circulant, va obligar a
contenir el creixement dels actius del Banc d’Espanya (crèdits) enfront del
sector privat. El resultat va ser una aturada relativa de l’increment de preus,
raó per la qual, durant tot aquest període (del 1899 al 1909), es torna a creure factible la integració de la pesseta en el patró or. Si llavors no es va fer el
pas, va ser perquè es volia restaurar la convertibilitat del bitllet a l’antiga par
de 100 pessetes per 29 grams d’or fi (les 3.444,4 pessetes per quilo d’or fi)
establerta a la Llei del 1868. Quelcom una mica inviable quan la moneda
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Gràfic 3.4
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–com s’explica a l’epígraf de tipus de canvi– era encara lluny de cotitzar als
mercats de divises les 25 pessetes/lliura esterlina (100 pessetes/100 francs)
que l’encreuament de les respectives mint parities exigia.
Es tanca així un capítol de la història monetària espanyola que hagués pogut registrar, si no hagués estat pel punt d’honor de restaurar la vella
par, la incorporació de la pesseta al patró. Esperances d’integració que, d’altra banda, s’anirien afeblint a partir del 1909, moment en què la pressió de
les despeses sobre el pressupost –a causa de la guerra del Marroc, però també d’una política econòmica interior més intervencionista– malmet el principi de suficiència pressupostària. El desequilibri s’alça de nou en norma i
s’intensifica com a problema durant la Gran Guerra, quan, fruit de la inestabilitat política espanyola, un recurrent bloqueig parlamentari manté estancats
els ingressos, mentre les despeses es disparen a conseqüència de la carestia
originada pel conflicte. Es recorrerà llavors una altra vegada al Banc d’Espanya, tot i que amb una novetat. En lloc d’inflar la cartera d’actius públics,
des del 1917 les necessitats de finançament de l’Estat es reflectiran en els
crèdits al sector privat, ja que aquest any s’inaugura el sistema de pignoració
automàtica del Deute, procediment pel qual aquests títols podien descomp-
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tar-se sense restriccions a l’institut emissor, i fer-ho a un tipus inferior al
meritat per subscripció. Per tant, es tractava d’una línia de crèdit remunerat,
que seria profusament aprofitada per la banca.
El més important és que per aquesta via, tot i que fos indirectament, es
va continuar monetitzant el dèficit i expandint el crèdit en un sentit clarament
inflacionista. Per acomodar aquesta expansió, se succeeixen al llarg del conflicte diverses ampliacions del límit legal per a l’emissió de bitllets (dels 2.000
milions del 1899 fins als 3.500 del 1918), per bé que l’increment en preus
resultant de l’acceleració de l’oferta monetària espanyola no va assolir el
nivell d’inflació dels països incorporats al conflicte. Qüestió rellevant, que
el nivell relatiu de preus relatius s’enfonsi, tot i la inflació acumulada per
Espanya el 1914-1918, quan només queda referir-se a la imatge que la pesseta –per comparació amb altres divises– dóna a l’exterior.

3.3. El tipus de canvi. La imatge
La imatge projectada per la pesseta cap a l’exterior el 1868-1918
engloba diferents etapes. En la seva vida de divisa, l’estabilitat de joventut
(1868-1891) contrasta amb l’atrafegada oscil·lació de la pesseta en la maduresa (1891-1918), quan, per la confluència de circumstàncies excepcionals,
travessa una crisi aguda de valors (1895-1898), que, no ben superada (19041914), deriva en eufòria (1915-1918).
El 1868, la cotització de les lletres girades en lliures sobre l’estranger
donava un canvi de 24,75 pessetes/lliura esterlina; la del franc estava en
98,34 pessetes/100 francs. Quan el 1876 es comença a encunyar a la talla
prevista al seu naixement, el canvi és de 24,99 pessetes per lliura i de 99,21
pessetes per 100 francs. Uns valors que no varien substancialment els anys
posteriors, ni tan sols a partir del 1883, quan se suspèn la convertibilitat or
del bitllet. El deteriorament de la balança comercial i la interrupció dels fluxos de divises per inversió estrangera el 1882 –reflex de l’esmentada crisi
internacional– van provocar aquest any, en cedir l’oferta de lletres girades en
moneda estrangera contra la demanda de paper, que augmentés prou el tipus
de canvi de la pesseta per fer rendible l’exportació d’or. Una important massa de bitllets es presenta al Banc d’Espanya per a la conversió, i, com a con-
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Gràfic 3.5

TIPUS DE CANVI, 1868-1918
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seqüència, les tinences en or de l’institut emissor baixen de 96 a 61 milions
de pessetes. L’exercici següent, sense donar la inversió estrangera senyals de
recuperació, un saldo comercial que es continua deteriorant l’empeny a suspendre la convertibilitat or del bitllet, en defensa de les reserves del Banc
d’Espanya. A partir d’aquest moment, qualsevol compromís institucional
amb l’estabilitat del tipus de canvi de la pesseta –el compromís implícit en la
convertibilitat metàl·lica del bitllet– s’esvaeix. El 1883, la pesseta deixa de
cotitzar en funció de l’equivalència àuria oficial i passa a fer-ho segons la
seva posició al mercat de divises.
La qual cosa no impedeix que es mantingui més o menys estable els
anys següents, tot i l’increment acumulat en el nivell de preus relatius. Si la
pesseta no es deprecia més llavors, és degut a l’exportació d’or privat disponible al país. L’extracció del metall –com si es tractés d’una intervenció al
mercat de canvis– conté la pressió de la demanda sobre la disponibilitat d’efectes en moneda estrangera i aconsegueix que la cotització no experimenti
ensurts fins a la crisi financera del 1891. Comença aquest any un període
més accidentat per a la pesseta com a divisa.

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

61

El 1883, la cotització exterior marcava 25,65 pessetes/lliura i 101,83
pessetes/100 francs; el 1891 va augmentar lleugerament fins a 26,92 i
106,69 pessetes, respectivament. Tot i que no serà fins al 1892 quan la pesseta superi el punt or (export gold point) en assolir les 29 pessetes/lliura i les
115 pessetes/100 francs, fet íntimament relacionat amb la liquidació de la
Casa Baring, firma financera molt compromesa amb Argentina. La prima de
risc assignada als valors argentins arran de l’esdeveniment es va encomanar
a tots els valors vinculats a hisendes febles, entre les quals hi havia l’espanyola. Va cedir temporalment la demanda de títols a la Borsa de Madrid de
part estrangera i, a més a més, va augmentar de part nacional la demanda de
títols de Deute exterior espanyol (nominats i amb interessos pagadors en or),
dels quals s’estaven desfent els tenidors forans. El resultat, en qualsevol cas,
va ser un increment de la demanda relativa d’efectes en moneda estrangera i
la pujada del seu preu en pessetes, motiu que explica l’increment del canvi
amb què s’obre la dècada dels noranta; depreciació, però, aviat difuminada
en la intensa desvaloració en què s’enfonsa la pesseta a partir del 1895.
En efecte, quan esclata l’última insurrecció cubana, al febrer de
1895, la pesseta cotitzava a 27,5 pessetes per lliura i, al maig de 1898, poc
després de l’inici de les hostilitats amb els Estats Units, el valor era de 49,2
pessetes. De mitjana anual, del 1895 al 1898, la lliura passa de canviar-se a
una mitjana de 28,9 pessetes/lliura a fer-ho per 39,24. El finançament inflacionista de la guerra, en la mesura que genera pèrdua de competitivitat
externa de la producció nacional, explicaria una part del fenomen. Però només la tendència de fons, perquè els moviments més intensos del canvi, molt
variable en el dia a dia, s’han de relacionar forçosament amb les expectatives dels agents i amb els moviments de capital. En concret, amb el creixent
endeutament de la Hisenda espanyola, capaç de minar la confiança dels
tenidors estrangers d’actius financers espanyols, penalitzats amb una prima
de risc. El resultat va ser la forta depreciació dels primers mesos del 1898,
quan, amb les reserves d’or del país exhaustes, no hi ha manera d’alleujar la
pressió que exerceix la demanda de moneda estrangera sobre l’oferta. El
curs del canvi no es refarà fins que, al final del conflicte, amb l’arranjament
del Deute del 1899, s’aconsegueixi restaurar l’equilibri pressupostari i la
confiança externa en l’erari hispà. Fins i tot llavors, tot i els èxits en control
monetari, continuen pesant sobre la formació del canvi de la pesseta els in62

■ EL PATRÓ OR A L’HORITZÓ, 1868-1918

fluxos especulatius contra les monedes que, com la nacional, en un entorn
dominat per l’or, mantenen un sistema de canvis flexibles. Això és així perquè, segons la interpretació més actual, el patró va assegurar l’estabilitat en
el tipus de canvi de les monedes adscrites, no per la via dels moviments
metàl·lics –operatius des del moment en què una política divergent originava
inflació diferencial–, sinó gràcies als fluxos de valors mobiliaris.
Si el patró or va mantenir els canvis estables, tal com es llegeix avui,
no va ser tant per ajustaments en la balança comercial –els escassos desplaçaments materials de metall entre països així ho avalen–, com a conseqüència dels fluxos de capital. A la pràctica, quan un país veia apropar-se el
canvi al gold point (suposem que en el sentit de la depreciació), abans que
una sortida d’or forcés una acomodació (contracció) monetària a l’interior
–restablint l’equilibri exterior i eliminant les pressions sobre el canvi–, el
país en qüestió registrava entrades de capital de l’estranger, que, alhora que
estabilitzaven el canvi, feien innecessari un ajustament d’aquestes característiques. Eren compres d’actius nacionals basades en la ferma creença que les
autoritats del país inflacionista no dubtarien en restablir, a llarg termini, les
condicions monetàries necessàries perquè el canvi tornés a la mint parity,
moment en què –fet que explica el joc compensador dels capitals– els inversors materialitzarien, convertint a un tipus més apreciat del de compra, els
seus corresponents guanys.
En altres paraules, creure que el canvi sempre es restauraria a la vella
par feia que l’especulació –per no apreciar cap risc– jugués un paper estabilitzador. Un ressort d’equilibri que perceben clarament els responsables
econòmics del país al començament de segle, quan, absent qualsevol garantia sobre el tipus futur de la pesseta, els moviments de capital, lluny de complir aquesta funció estabilitzadora, contribueixen més aviat a entorpir la
recuperació de la cotització exterior de la moneda, que el 1902 havia reculat,
després de la puntual correcció del 1899, de 31 a 34 pessetes/lliura. Aquest
fet explica que el Projecte elevat al Congrés el 1903 per regularitzar i millorar el canvi exterior i per procurar el restabliment de la circulació i la lliure
encunyació de la moneda d’or es proposi restablir la convertibilitat a la paritat històrica de 100 pessetes per 29 grams d’or fi. Tot i que això representi
prèviament haver d’aconseguir que el canvi (l’aplicat als girs sobre xecs en

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

63

moneda estrangera) baixés fins a les 25 pessetes/lliura que determinava l’encreuament de les respectives paritats oficials.(2) El crèdit, la credibilitat que,
un cop fixada oficialment, la paritat era inamovible a llarg termini, constituïa la clau de volta de l’estabilitat, pel seu efecte sobre els capitals, de la
qual va gaudir l’ordre monetari internacional fins al 1914. Aquest seria el
motiu que Espanya, en plantejar-se l’ingrés de la pesseta al patró or, volgués
respectar una norma tan crucial, tot i que representés un ajornament que el
pas del temps tornaria indefinit.
Fins al 1905, doncs, per l’efecte combinat del descens de preus relatius i de la recuperació de la inversió estrangera –a la recerca de les noves
oportunitats de negoci a Espanya que brinden els sectors elèctric, de transports i proveïment d’aigües–, no inicia la moneda nacional una decidida
aproximació a les 25 pessetes/lliura. Mai no se sabrà què hauria passat si no
hagués esclatat a l’agost de 1914 la Primera Guerra Mundial. El deteriorament de la posició deutora de l’Estat a partir del 1912, ja comentat, alimenta
poc optimisme sobre un ingrés immediat de la pesseta en el patró or. Espanya, una altra vegada, semblava resistir-se a coordinar la seva política monetària amb les de l’entorn, tot i que, com ja és conegut, les conseqüències de la
seva renovada indisciplina pressupostària es diluirien en els efectes, molt
violents, de la Gran Guerra. Entre els anys 1914 i 1918, hi haurà un abandonament generalitzat del patró or per part dels països involucrats al conflicte, i
la pesseta, en la seva imatge de divisa neutral, es revalora el 25% contra la
lliura i més del 30% contra el franc. L’últim any de la guerra, la lliura no
arriba a les 20 pessetes, i per obtenir 100 francs n’hi ha prou amb canviar 75
pessetes. La duresa del conflicte quedava projectada sobre la pesseta, fent-la
tan escassa i valuosa en complir cinquanta anys que no va faltar qui la catalogués de peça de museu.
L’entrada al club del patró or –es podria concloure– va polaritzar les
discussions monetàries espanyoles durant els anys 1868-1918. Un ingrés que

(2) Encreuant les equivalències espanyola i britànica d’aquests 29 grams (100 pessetes contra 4,98 lliures), el canvi
resultant (gold parity) seria aproximadament de 25 pessetes/lliura, al qual necessita cotitzar la moneda nacional al
mercat de divises per poder restaurar la convertibilitat a la vella par (mint parity). No era possible fer-ho el 1903, quan
el canvi de mercat superava les 30 pessetes/lliura; l’intent hauria representat un autèntic assalt a les reserves del Banc
d’Espanya.
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agitats passatges de la vida política, la rigidesa impositiva i el consegüent
dèficit pressupostari, en dificultar la coordinació nacional amb les cultures
monetàries més estables de l’entorn, van fer impossible. Aquesta situació és
molt diferent a la d’un segle més tard, quan la disciplina interna i la sintonia
amb l’exterior han fet possible l’ingrés d’Espanya a la Unió Monetària Europea. Per una vegada la pesseta arriba a un projecte d’integració a l’hora.
Paradoxalment, l’admissió al club del segle XXI li haurà costat la vida.

Orientació bibliogràfica
Per entendre la trajectòria monetària espanyola entre els anys 1868 i
1913, continua essent imprescindible la lectura de l’obra de J. SARDÁ, La
política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo
XIX (1948), disponible a Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1998. És una anàlisi
excel·lent de les mesures de política monetària instrumentades a Espanya
entre les dues dates, i en valora tant l’oportunitat com els determinants
socioeconòmics. Tampoc no es pot prescindir de la història sobre el sector
bancari (La banca española en la Restauración, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1974) dirigida per G. Tortella. A banda de l’esforç per reconstruir les sèries d’or i de plata en circulació, a partir de les
quals s’ofereix una sèrie representativa de l’oferta monetària nacional, és
especialment valuós el retrat que es fa de l’institut emissor i, més concretament, de les seves relacions amb el Tresor.
Entre els escriptors coetanis –del final del XIX i començament del
XX–, recomanem al lector interessat dues obres de FERNÁNDEZ VILLAVERDE:
«La cuestión monetaria», Madrid, Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, VII, 1893, pp. 23-167, i Proyecto de Ley para
Regularizar y Mejorar el Cambio Exterior, Madrid, Sucesora de M. Minuesa
de los Ríos, 1903. La primera se centra en l’estudi de l’ordre monetari internacional fins al 1890; la segona exposa el programa del ministre d’Hisenda
per controlar els excessos monetaris derivats de les guerres de la fi del segle,
millorar el canvi de la pesseta i preparar-ne l’entrada al patró or. Perquè a la
primeria del segle XX la qüestió monetària va continuar generant discussions
i escrits diversos. J. M. SERRANO a «La Real Academia, el 98 y la cuestión
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monetaria» (Madrid, Papeles y Memorias de la Real Academia, III, 1998, pp.
119-127) fa una relació de l’activitat impulsada al fòrum acadèmic per
excel·lència. Dels llibres covats a la seva empara, són especialment interessants les síntesis interpretatives de JIMÉNEZ i RODRÍGUEZ (Estudio crítico de
la crisis monetaria, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Tip. J. Rates, 1905) i BARTHE (Estudio crítico de la crisis monetaria, Madrid,
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Tip. J. Rates, 1905), memòries premiada i finalista, respectivament, al concurs sobre crisi monetària
convocat per l’esmentada institució.
Amb una perspectiva temporal més àmplia, el Dictamen del Patró Or
(«Dictamen de la Comisión nombrada por Real Orden de 9 de enero de
1929, para el estudio de la implantación del patrón oro», Información
Comercial Española, 318, 1960, pp. 51-83), elaborat el 1929 per ANTONIO
FLORES DE LEMUS, resumeix brillantment les fites de la història monetària
espanyola a partir del 1890. Dissecciona amb precisió els ressorts del descontrol monetari –quan n’hi va haver– i la seva conversió en depreciació. En
aquest sentit, resulta igualment útil la lectura d’un article de P. MARTÍN ACEÑA («España y el patrón-oro, 1880-1913», Hacienda Pública Española, 64,
pp. 267-290), on es critica la falta de decisió espanyola, en determinades
conjuntures, a l’hora d’ingressar al patró or.
Finalment, per aprofundir en el coneixement sobre el funcionament
del patró auri, es pot optar per dues referències: R. MCKINNON, The Rules of
the Game, Massachusetts, The Mit Press, 1996; o B. EICHENGREEN, Globalizing capital. A history of the International Monetary System, Princeton University Press, 1996. En els dos casos, l’experiència del patró or fins al 1914
es presenta convenientment contextualitzada i és objecte d’una atractiva
comparació amb els règims monetaris que l’han succeït al llarg del segle XX.
Les fonts de les dades utilitzades en l’elaboració dels gràfics no
esmentades anteriorment a l’orientació bibliogràfica són L. PRADOS DE LA
ESCOSURA (1995): Spain: Gross Domestic Product, 1850-1993: Quantitative
Conjectures, WP Universidad Carlos III, 1995; B. R. MITCHEL (1988): British Historical Statistics, Cambridge University Press; A. CARRERAS (coord.)
(1989): Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX y XX, Fundación Banco
Exterior.
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IV. La pesseta entre dues guerres
i una crisi, 1919-1936
Pablo Martín Aceña
Catedràtic d’Història Econòmica. Universitat d’Alcalá

(Madrid, 1950). Doctor en Ciències Econòmiques per la
Universitat Complutense de Madrid. Premi Extraordinari
de Doctorat (1983). Catedràtic d’Història Econòmica de la
Universitat d’Alcalá de Henares. Tècnic de l’Administració
Civil de l’Estat (en excedència). Director del Programa
d’Història Econòmica de la Fundació Empresa Pública. Ha
publicat diversos llibres i nombrosos articles sobre temes
monetaris i financers; el més recent dels quals: «El Servicio de Estudios del Banco de España, 1930-2000» (Madrid,
2000).

El Decret del 19 d’octubre de 1868 signat per Laureà Figuerola va
definir la pesseta com la unitat de compte del sistema monetari espanyol. La
nova moneda es va configurar similar al franc francès, definit per la llei
francesa del 7 Germinal de l’any XI (23 de març del 1803), i la seva paritat
legal amb la lliura esterlina i amb el dòlar nord-americà va quedar establerta
en 25,22 i 5,18 pessetes, respectivament. S’encunyaria moneda d’or per a les
peces de 5 a 100 pessetes i de plata per sota de les 5 pessetes. Tot i que les
autoritats monetàries espanyoles es van comprometre a mantenir el valor
intern i extern de la nova unitat monetària, el cert és que trenta anys després,
el 1898, la seva cotització als mercats de divises era lluny de la paritat inicial. L’any del Desastre, el tipus de canvi amb el franc rondava les 1,54 pessetes i la lliura esterlina assolia un preu a la Borsa de Madrid de 39,24 pessetes. A la depreciació havien contribuït diversos factors, entre els quals cal
destacar la falta d’integració del sistema monetari espanyol en el patró or, a
conseqüència d’un lamentable error de càlcul dels successius governs de l’è-
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poca i d’un notable deteriorament de les finances públiques, resultat de les
guerres colonials.
Amb el canvi de segle, es va invertir la tendència. El final dels conflictes a Cuba i a Filipines va propiciar la tornada a l’ortodòxia financera
encapçalada per Raimundo Fernández Villaverde i que van prosseguir els
seus successors al Ministeri d’Hisenda. Paral·lelament, les autoritats espanyoles van prendre consciència de la importància de l’estabilitat monetària,
van introduir les reformes pertinents i van adoptar les mesures precises per
vincular la nostra moneda al metall groc. Entre els anys 1902 i 1914, es van
presentar set projectes per implantar el patró or i per restablir la convertibilitat de la pesseta, però tots van fracassar, bé per la curta durada dels governs
o de les coalicions parlamentàries, bé per la tenaç oposició del Banc d’Espanya, bé pel defectuós disseny dels plans. Tot i els fracassos, el manteniment de l’ortodòxia financera durant aquesta primera dècada de la centúria i
les expectatives favorables que van despertar les reformes monetàries van
permetre una ràpida recuperació del tipus de canvi, de manera que cap al
1914 el canvi de la pesseta cotitzava a 1,05 el franc, 26,08 la lliura esterlina i
5,40 el dòlar, taxes properes a les de la seva paritat legal.
La recuperació va continuar fins i tot amb més ímpetu durant la guerra mundial. La neutralitat espanyola va estimular les exportacions als països
en guerra, amb els consegüents efectes saludables per a la balança comercial; els superàvits exteriors van pressionar a l’alça la cotització de la pesseta
i van provocar una allau d’or cap a les arques del Banc d’Espanya; al juny de
1918, pocs mesos abans de la firma de l’armistici, el franc francès cotitzava
a Madrid a 0,74 cèntims, la lliura esterlina a 19,86 pessetes i el dòlar al voltant de les 4,17 pessetes, la qual cosa situava la moneda espanyola per
damunt de la paritat del 1868. La situació va arribar a ser tan pròspera que el
ministre d’Hisenda de l’època, Augusto González Besada, va jutjar que es
presentaven les condicions òptimes per al restabliment de la convertibilitat
en or de la pesseta. D’acord amb el raonament del responsable del Tresor,
l’augment de les reserves metàl·liques del Banc d’Espanya i l’alça simultània del preu de la plata –que facilitava la seva desmonetització sense greus
pèrdues per a l’erari– van proporcionar una ocasió única perquè Espanya
pogués implantar el patró or i sumar-se a les nacions més avançades del con-
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tinent. González Besada pensava –amb raó– que després de la guerra Alemanya, França i Gran Bretanya retornarien a la convertibilitat de les seves
monedes quan abans millor, per assegurar l’ordre i l’estabilitat dels mercats
de canvis. Però el projecte de reforma monetària presentat a les Corts no va
prosperar; el Consell General del Banc d’Espanya el va rebutjar de ple,
adduint que era necessari esperar el desenvolupament dels esdeveniments
exteriors, i en cercles oficials aliens al Tresor la idea tampoc no va ser acollida amb entusiasme. Durant l’any 1919 es va continuar parlant de «tornar a
l’or», en particular que l’or tornés a la circulació, però la qüestió va anar
desapareixent de les discussions polítiques a mesura que avançava l’any i els
mercats de divises es tornaven més inestables.
Els anys posteriors, durant l’anomenat període d’entreguerres (19191935), el tipus de canvi de la pesseta va tendir a depreciar-se, llevat d’un
breu període cap a la meitat dels anys vint; de les 5,03 pessetes per dòlar del
1919 es va passar a les 7,35 pessetes al final de 1935, per bé que algun any
com el 1931 o el 1932 la depreciació va ser molt més intensa i es va assolir
una cotització que es va situar entre les 10 i les 12 pessetes per dòlar; en
relació amb la lliura esterlina, la divisa espanyola va mantenir una trajectòria
semblant, i el canvi de 22,4 pessetes del 1929 va pujar fins a les 37,1 pessetes al final del 1935. Aquesta pèrdua de valor de la moneda va constituir una
de les majors preocupacions de les autoritats monetàries espanyoles, si no la
primordial, i a la defensa de la pesseta van dedicar ímprobes esforços
humans i fins i tot materials. Les oscil·lacions del tipus de canvi van ser també tema d’intensos debats, que es van desenvolupar en nombrosos fòrums, al
Parlament, al si del Govern, al Banc d’Espanya i en organitzacions empresarials, a les revistes especialitzades i a la premsa periòdica; va enfrontar polítics de categoria com Francesc Cambó i José Calvo Sotelo o com José Calvo
Sotelo i Indalecio Prieto, per bé que és cert que en els debats van participar
d’una o altra manera tots els qui van passar pel Ministeri d’Hisenda; així
mateix, les vicissituds de la pesseta van provocar la redacció de saberuts
informes i dictàmens pels més distingits economistes d’aquells anys, com
Antonio Flores de Lemus i Olegario Fernández-Baños, i van generar una
interminable riuada de llibres i d’articles. L’objectiu fonamental de les autoritats espanyoles va ser, com a la resta de països europeus, aconseguir l’estabilitat de facto de les cotitzacions i intentar després l’estabilització de iure de
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Gràfic 4.1
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Font: Carreras, A. (coord.) (1989). Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX y XX. Fundación Banco Exterior.

la moneda o, el que és el mateix, implantar el patró or. Ho van aconseguir la
majoria de les nacions del continent i una bona part dels països d’Amèrica i
d’Àsia, però no el nostre. Espanya va fracassar en el seu propòsit d’estabilitzar els canvis, i la pesseta va ser una de les divises europees subjectes a
majors oscil·lacions; també el nostre país va ser un dels primers en recórrer
al nefast expedient del control de canvis.

4.1. Les fluctuacions de la pesseta durant
els anys vint i trenta
Acabada la guerra mundial, les autoritats monetàries dels principals
països europeus van prendre la determinació de restablir les condicions
financeres de preguerra i van començar pels mercats de canvi. En pocs
mesos, es van eliminar els controls sobre els moviments de capital i es van
aixecar les restriccions al tràfic de divises; paral·lelament, van desaparèixer
les mesures intervencionistes que gravitaven sobre els preus i els salaris i
sobre el comerç exterior. El que va seguir, però, no va ser una tornada a la
normalitat, sinó que, al llarg del 1919 i durant els quatre exercicis següents,
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els mercats de canvi es van veure sotmesos a fortes tensions, amb la consegüent depreciació de la majoria de les monedes europees. La cotització de la
divisa espanyola va resistir fins a mitjan 1919, però, a partir del mes de
desembre, quan van col·lapsar els tipus de canvi de la lliura esterlina i del
franc, la pesseta es va tornar a depreciar. Durant els dotze mesos següents, la
devaluació va arribar al 35% en relació amb el dòlar, i, entre els anys 1921 i
1923, les oscil·lacions del tipus de canvi van ser similars a les experimentades per altres monedes europees. El comportament dels preus, la incertesa
dels mercats i els moviments especulatius de capital van contribuir a la volatilitat de totes les divises, inclosa l’espanyola. No és sorprenent, per tant, que
la feblesa de la nostra moneda no desaparegués fins al 1924, quan va tornar
la calma als mercats monetaris de Londres i de París.
Com en altres llocs d’Europa, la preocupació prioritària de les autoritats monetàries va ser l’empitjorament registrat per la cotització exterior de
la divisa. Tot i que durant aquests anys no es van presentar projectes d’estabilització, els ministres d’Hisenda van tractar d’evitar, sense gaire fortuna,
que la pesseta es depreciés. Els últims governs de la Restauració, aclaparats
per una permanent crisi política, no van tenir la capacitat d’afrontar els problemes econòmics i canviaris de la postguerra. Es van prendre algunes
mesures, tot i que d’eficàcia limitada, i el Banc d’Espanya mai no va semblar disposat a col·laborar per frenar o, si més no, suavitzar les fluctuacions
de la pesseta, tot i que la Llei d’Ordenació Bancària del 1921 li havia atribuït
competències en matèria de política de canvis.
L’arribada de la Dictadura de Primo de Rivera al setembre de 1923
no va alterar el panorama canviari. El Directori militar va atribuir la depreciació de la moneda a factors polítics, en especial a maniobres de naturalesa
especulativa. Els nous responsables de la política econòmica van pensar, a
més a més, que, mitjançant l’adopció de mesures administratives, podrien
aturar el descens de les cotitzacions i resoldre el problema dels canvis. En
aquest sentit, es van promulgar diverses disposicions, l’objectiu de les quals
era «evitar l’especulació», a la qual s’atribuïen els mals de la moneda. La
nova legislació va prohibir les operacions de compravenda de divises a termini, va restringir els moviments de capital i, en general, va tendir a limitar
els pagaments exteriors. Lògicament, les mesures intervencionistes van ser
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rebudes amb desconfiança en cercles financers i van ser molt censurades
pels observadors econòmics. El Consell Superior Bancari va destacar els
inconvenients que produïen els nous controls administratius, ja que dificultaven el desenvolupament del comerç exterior, i va insistir en l’escassa efectivitat que es podia esperar de les normes. Encertadament, el Consell afegia
que «las oscilaciones en los cambios tienen causas que escapan al régimen
de intervención y que dependen de fuerzas económicas internas y externas
fuera del alcance de las autoridades». Per la seva banda, l’Associació de la
Banca Espanyola, a la seva Memòria del 1924, es manifestava en contra de
la intervenció de l’Estat al mercat de divises i advertia dels prejudicis que el
control de canvis podia ocasionar al comerç exterior i a les activitats industrials orientades a l’exportació. Al seu comunicat, el president de l’Associació reiterava la més que probable ineficàcia de les mesures coercitives i
advertia sobre la possibilitat real que aquestes mesures tinguessin efectes
contraris als que es pretenia aconseguir. Aquestes opinions de la banca eren
compartides per la premsa financera i pels analistes econòmics. Així, El
Economista indicava que la depreciació de la pesseta no obeïa a l’acció de
l’especulació internacional, entestada a desestabilitzar el règim, sinó a causes essencialment econòmiques, com el desequilibri en el pressupost i en la
balança de pagaments. Germán Bernácer, un dels economistes més prestigiosos del període, argumentava en el mateix sentit: les mesures eren ineficaces i inútils i la devaluació de la moneda no era deguda a l’acció dels especuladors, sinó a factors econòmics, entre els quals destacava el dèficit de la
balança de pagaments i el descens experimentat pels preus internacionals,
més intens que l’experimentat pels preus interiors. En suma, l’opinió general
era que les normes administratives tenien una eficàcia molt limitada i que no
es podia atribuir la depreciació de la pesseta a forces especulatives. El Directori, però, va estimar el contrari i no va fer cabal de les recomanacions dels
banquers i dels economistes.
El final dels desordres monetaris de la postguerra, que va conduir a
una relativa calma als mercats de divises, també va beneficiar la pesseta, que
des del gener de 1925 va iniciar una lenta però sostinguda recuperació. El
dòlar va cedir de 7,51 a 6,97, i l’apreciació va prosseguir fins a una cotització mínima de 5,86 el 1927, la qual cosa va representar uns guanys propers
al 20%. Entre els factors que van contribuir a aquesta millora cal esmentar el
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final de la guerra al Marroc, la millora de les exportacions agràries, una
política financera més ortodoxa i, no cal dir-ho, l’esmentada tranquil·litat
canviària a Europa; tot plegat va despertar expectatives favorables sobre el
futur immediat de la pesseta i va estimular les entrades de capital, situació
que va dur alguns observadors contemporanis a predir una ràpida revaloració
cap a la paritat legal, que permetria a les autoritats emprendre la somiada
estabilització legal gairebé sense costos. Aquesta conjuntura, però, va durar
poc, ja que, abans d’acabar l’exercici del 1927, la pesseta va invertir la seva
tendència i va iniciar una imparable depreciació que no s’aturaria fins als
últims mesos del 1932.
Com és ben sabut, les autoritats espanyoles van adoptar una actitud
passiva mentre es produïa la revaloració de la divisa, ja que el ministre d’Hisenda i els seus col·legues del Govern desitjaven i confiaven que fos completa i els permetés emprendre una estabilització en tota regla. Tot i que aquest
plantejament seria criticat un any més tard per Cambó i per altres destacats
comentaristes de l’època, cal tenir en compte que el 1927 molt poques veus
es van alçar contra l’establiment del patró or a la paritat del 1868. El Banc
d’Espanya estava clarament a favor de la «pesseta or», i la seva opinió era
compartida per la banca privada i per amplis cercles financers. Però, com
també sabem, les expectatives de Calvo Sotelo no es van materialitzar, sinó
que, més aviat, va passar el contrari: des del 1928 les autoritats es van afrontar a una caiguda persistent de la cotització exterior de la moneda.
Contràriament al que es pugui pensar, Calvo Sotelo era perfectament
conscient de les opcions al seu abast i de les seves implicacions econòmiques. No obstant això, en lloc d’enfrontar-se des d’un principi a l’ineludible
dilema (devaluació versus deflació), com ho van fer en el seu moment Poincaré i Mussolini, el ministre espanyol va decidir ajornar qualsevol decisió
sobre el tema. La primera reacció oficial davant la tendència descendent del
canvi es va produir al gener de 1928, quan resultava obvi que la depreciació
de la pesseta es consolidava. La política del Ministeri d’Hisenda la va formular el seu responsable en els termes següents: «(se) ha de vigilar cuidadosamente los cambios... defendiendo la fortaleza ya ganada por la peseta con
una política financiera de conjunto... La peseta no puede ser revalorizada
bruscamente porque ello ocasionaría trastornos profundos en el país; pero
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tampoco debe renunciarse a que cuando sea útil y viable, alcance la par, pues
las depreciaciones no deben consolidarse más que por motivos de fuerza
mayor insuperable». L’actitud de Calvo Sotelo, tot i que no exempta d’ambigüitats, es pot resumir en tres punts: (i) de moment quedava fora dels plans
del Govern intentar una política deflacionista total; implícitament, es donava
preferència a l’estabilitat de preus; (ii) però les autoritats no renunciaven a
una revaluació total i a la pesseta or, i (iii) el Govern confiava en una revaluació natural, és a dir, que les forces del mercat produirien l’ajustament
necessari per apreciar la moneda sense produir friccions en l’economia. És
obvi, per tant, que el ministre d’Hisenda era perfectament conscient dels
problemes i de les implicacions derivats d’una revaluació i dels costos
econòmics que això imposaria a les empreses. No són tan clares, però, les
raons que feien esperar una nova revaluació de la divisa. Podem suposar que
Calvo Sotelo confiava en una nova onada d’optimisme i, potser, en un desenvolupament favorable de les circumstàncies econòmiques exteriors, com, per
exemple, un augment dels preus internacionals. No obstant això, res al panorama polític espanyol o internacional justificava l’optimisme del ministre
d’Hisenda. Clarament, els preus al mercat mundial mostraven una persistent
tendència a la baixa i creaven seriosos problemes a totes les economies que
havien estabilitzat a un tipus de canvi massa alt; fins i tot des del punt de vista polític, cap al 1928 començava a ser evident el desgast patit pel règim, que
anava perdent lentament l’impuls inicial. Finalment, cal reconèixer que Calvo Sotelo no va veure o no va voler admetre l’evident incongruència entre la
política pressupostària i la revaloració de la pesseta: com és fàcil de comprendre, això últim exigia una política fiscal de caràcter restrictiu.
En qualsevol cas, la revaloració natural que Calvo Sotelo esperava no
es va produir. La depreciació de la pesseta es va intensificar, i el ministre
d’Hisenda va prendre la decisió d’intervenir al mercat de canvis i donar
suport a la pesseta. Juan Sardá ens diu que aquesta resolució va ser originada
essencialment per motius d’ordre polític, als quals caldria afegir el convenciment del mateix Calvo Sotelo, que pensava que la pesseta estava subjecta a
fortes pressions especulatives que en forçaven la cotització per sota del que
la situació econòmica del país justificava. En conseqüència, al maig de
1928, la moneda espanyola va començar a rebre el suport oficial al mercat
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de divises. Fins al mes de juny, la intervenció va operar al mercat de Londres
per mitjà d’un sindicat de bancs anglesos i amb un crèdit d’un milió de lliures esterlines negociat amb el Midland Bank. Més tard, es va crear el Comitè
Interventor de Canvis, i les operacions (no les decisions) es van centralitzar a
l’oficina de canvis del Banc d’Espanya. El Comitè va operar sense interrupció fins al gener de 1929, quan la primera fase de suport oficial es va donar
per finalitzada. En aquesta fase, el mateix Calvo Sotelo va decidir el nivell al
qual el Comitè va sostenir la pesseta, fixat inicialment al voltant de les 29,50
pessetes la lliura i, tres mesos més tard, en 30,30 pessetes. En la segona fase
de la intervenció oficial, el Comitè va tractar de fixar els canvis entre 32,75 i
33,50 pessetes la lliura. El manteniment d’aquests preus es va fer a costa
d’esgotar tots els fons a disposició del Comitè. Atès que els bancs estrangers no van estar disposats a renovar ni a concedir nous crèdits, Calvo Sotelo va haver de suspendre les operacions l’11 d’octubre. El ministre d’Hisenda va dimitir tres mesos després, al desembre de 1929, i Primo de Rivera va
reconèixer que la intervenció havia estat un fracàs i un error. La Dictadura
va acabar els seus dies sense haver aconseguit estabilitzar els canvis.
Com ho assenyala encertadament Sardá, la política d’intervenció
«sólo consiguió, a costa de grandes sacrificios, amortiguar, pero no detener,
la prolongada baja de pesetas». Així, doncs, es pot afirmar que el Comitè
Interventor no va aconseguir els seus propòsits inicials, ni va preparar el
camí per a una eventual implantació del patró or. Luis Olariaga, a la seva
excel·lent crònica de les operacions i vicissituds del Comitè, sosté que el
fracàs de la intervenció va obeir a les innumerables dificultats que el Comitè
va trobar en les seves accions: d’una banda, la creixent inestabilitat política i,
de l’altra, els recursos limitats dels quals disposava. A més a més, caldria
afegir la falta de col·laboració del Consell del Banc d’Espanya i l’evolució
desfavorable de les condicions monetàries internacionals, en particular
l’augment de la tensió monetària provocada per la pujada dels tipus d’interès
als Estats Units. Per la seva banda, el mateix Comitè Interventor en un crític
document sobre les operacions d’intervenció elaborat en finalitzar la primera
fase, va reconèixer que era impossible assolir una millora en la cotització de
la pesseta si la intervenció al mercat de canvis no anava acompanyada d’una
política monetària contractiva.
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Durant els catorze mesos de transició entre la Dictadura i la Segona
República, els tres titulars que van ocupar la cartera d’Hisenda, Manuel
Argüelles, Julio Wais i Juan Ventosa, convençuts com Calvo Sotelo de la
necessitat d’estabilitzar els canvis, van tractar infructuosament d’aconseguir
aquest objectiu. A Hisenda ja s’havia renunciat, però, a l’adopció del patró
or a la paritat del 1868, tot i que encara s’alimentava l’esperança d’una estabilització acompanyada d’una certa revaluació. Cap dels tres ministres va
aconseguir els seus propòsits. Argüelles, derrotat pels esdeveniments, va presentar la seva dimissió el 18 d’agost; Wais, tot i que va reforçar el control de
canvis, va sol·licitar el suport internacional per als seus projectes i es va
enfrontar al Consell del Banc d’Espanya, contrari a l’exportació d’or, tampoc no va poder frenar el descens de la pesseta als mercats exteriors; Ventosa
va continuar la mateixa línia que el seu antecessor, però amb prou feines va
tenir temps de dur endavant els seus plans, ja que va ser sorprès per la victòria electoral republicana de l’abril de 1931.
Els motius que van animar els tres últims ministres de la monarquia
d’Alfons XIII van ser: primer, el fet que totes les divises importants del sistema internacional gaudien ja d’un valor fix en relació amb l’or; en canvi, la
pesseta continuava sotmesa a fortes oscil·lacions; segon, la creença que la
situació política estava vinculada d’alguna manera al destí de la pesseta i
que, estabilitzant la moneda, desapareixeria un dels elements d’incertesa
sobre el futur del règim; finalment, la seva absoluta convicció que el desenvolupament normal de l’economia nacional exigia l’adopció del patró or. Tot
i les seves bones intencions, els projectes estabilitzadors presentats durant
aquests mesos pecaven de notables defectes i d’una evident descoordinació
entre el Tresor i el Banc d’Espanya. Pel que fa al tipus de canvi al qual es
fixaria el valor de la pesseta, va haver-hi excessives oscil·lacions; tot i que la
política oficial va ser la de procurar una certa revaluació de la moneda propera a la paritat del 1868, aquest desig no va anar acompanyat de les mesures precises que la revaloració exigia. Es va confiar més aviat en la recerca
de crèdits exteriors i en la intervenció al mercat mitjançant organismes de
control de canvis. I, així, després de la desaparició del Comitè Interventor,
cap a mitjan 1930 es va constituir el Centre Oficial de Contractació de
Moneda, per mitjà del qual les autoritats creien que podrien centralitzar el
comerç de divises i regular el mercat de canvis. Al mateix temps, es van
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entaular conversacions amb diferents bancs estrangers, a Londres, París i
Nova York, per obtenir un préstec internacional garantit amb or. L’economista francès François Quesnay també va emetre un informe a petició de
les autoritats espanyoles en què suggeria que el Banc d’Espanya tenia la
capacitat tècnica i els mitjans financers imprescindibles per estabilitzar els
canvis. Però, quan es van aconseguir els crèdits i el suport dels bancs internacionals, els esdeveniments polítics interns –l’enfonsament de la Monarquia i la proclamació de la Segona República– van capgirar els plans de
Wais i de Ventosa.
El canvi de règim polític no va significar, però, que els projectes
d’estabilització de la moneda s’abandonessin. Amb la proclamació de la
Segona República, la política monetària de l’«antic règim» no va experimentar cap canvi d’orientació, sinó que, ben al contrari, els nous responsables
econòmics van continuar amb la mateixa preocupació. Miguel Maura ens
explica que a Indalecio Prieto «la baja de la peseta en el mercado internacional le sacaba de quicio y le angustiaba de forma quizás exagerada, porque
llegó a convertirse en obsesión». El tema també va aclaparar la resta de
ministres d’Hisenda de la República, des de Viñuales a Chapaprieta, passant
per Lara i Marraco, amb l’única excepció de Jaume Carner, molt més preocupat, igual que Manuel Azaña, pels assumptes pressupostaris.
En efecte, tot i que la proclamació de la República va suposar un tall
radical amb el règim anterior, en matèria de canvis els objectius no van
variar, al contrari: Prieto i el seu governador, Julio Carabias, es van proposar,
com els seus antecessors, estabilitzar la cotització de la pesseta. Amb el
propòsit de contenir-ne la depreciació, que es va intensificar per la incertesa
generada pel col·lapse de la Monarquia i la implantació del nou sistema polític, les autoritats monetàries van adoptar una sèrie de mesures: el Ministeri
d’Hisenda va reforçar el control administratiu del mercat de canvis, el Banc
d’Espanya va apujar el seu tipus de descompte, i Carabias va dissenyar un
pla d’intervenció urgent. Simultàniament, el Tresor i el Banc van negociar a
França un crèdit en francs i en lliures esterlines amb la garantia d’una petita
part de les immenses reserves d’or de l’emissor espanyol.
El pla del governador, presentat al Consell General del Banc al final
de juny, englobava quatre accions: una autorització perquè el Centre Oficial

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

77

de Contractació de Moneda adquirís totes les pessetes que li fossin ofertes al
mercat de canvis a tipus que superessin un cert límit; la reducció automàtica
de la circulació fiduciària en el mateix import de les pessetes adquirides; la
revaloració de l’estoc d’or del Banc d’Espanya, i un maneig flexible i continu del tipus de descompte. Amb el seu projecte, el governador pretenia frenar el descens de la pesseta i també preparar-ne una estabilització de facto.
Tot i que el pla es va posar en pràctica durant alguns mesos, la seva incidència va ser mínima, ja que, com ja sabem, la pesseta es va continuar depreciant fins a l’últim trimestre del 1931, data en què es va abandonar qualsevol
nou intent d’estabilització.
Al desembre de 1931, Indalecio Prieto va sortir del Ministeri d’Hisenda, i la cartera va passar a Carner. Amb la substitució es va obrir una
nova etapa en la política monetària republicana. Carner va decidir deixar el
tipus de canvi en llibertat i va centrar la seva atenció en la preparació del
pressupost, quelcom que Manuel Azaña reclamava des de feia alguns mesos.
El nou ministre d’Hisenda pensava, amb raó, que la cotització de la pesseta
obeïa a factors tècnics i econòmics, sense la reactivació dels quals no es
podia emprendre amb garanties d’èxit una estabilització; a més a més, s’adonava que la depreciació afavoria el comerç d’exportació i ajudava a corregir
el dèficit de la balança de pagaments; més encara, sabia que desempallegantse dels canvis es procurava un cert marge de maniobra per rebaixar els tipus
d’interès, una idea que va començar a acariciar des del dia que va entrar al
Ministeri d’Hisenda. Disminuint el cost del diner, pretenia estimular noves
inversions i, no menys important, reduir les càrregues financeres del deute
públic al pressupost.
També es poden adduir altres raons per explicar aquest gir de la política efectuat per Carner. En primer lloc, el 1932 va ser un any més tranquil
als mercats internacionals de divises, la qual cosa es va reflectir en una lleugera apreciació de la pesseta i, sobretot, en una major estabilitat. Un altre
motiu no menys important per comprendre l’actitud més relaxada de Carner
davant els esdeveniments dels mercats de canvi va ser la influència exercida
sobre el ministre pels economistes del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya.
Quan, cap al final de l’hivern de 1932, Carner, amoïnat pel descens persistent de la pesseta, va consultar verbalment al Servei per saber la seva opinió
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sobre la política de canvis que calia adoptar, el Servei li va manifestar que,
tot i que la pesseta podia estar «excessivament depreciada», en relació amb
els seus preus relatius, no era en absolut convenient intervenir, ja que pensaven que, tan bon punt renasqués la confiança als mercats, les cotitzacions
millorarien, ja que els preus internacionals estaven tocant fons. El mateix
parer tenien els tres consellers que, en representació de l’Estat, seien al Consell General del Banc d’Espanya: Antonio Flores de Lemus, Gabriel Franco i
Agustín Viñuales, els quals argumentaven, en línia amb el que defensaven
els directors del Servei d’Estudis, Fernández-Baños i Bernácer, que «tratar
de sostener a todo trance un determinado tipo de cambio constituiría... una
equivocación perniciosa que en definitiva sólo habría de conducir a la emigración de oro de España con desastrosas consecuencias para la economía
del país». El successor de Carner al Ministeri d’Hisenda, Agustín Viñuales,
es va mantenir en la mateixa línia i va deixar que la pesseta busqués el seu
equilibri, però els qui el van seguir entre els anys 1933 i 1935 van prendre la
decisió d’invertir aquesta política; els responsables d’Hisenda van optar per
vincular la cotització de la pesseta al franc francès, de manera que la divisa
espanyola va quedar vinculada al bloc or i es va produir una estabilització de
facto del tipus de canvi, mentre s’apreciava en relació amb el dòlar, que acabava de ser devaluat per l’emergent administració Roosevelt.

4.2. Política monetària i tipus de canvi
Ens podem preguntar ara els motius d’aquesta preocupació obsessiva
pel tipus de canvi. Segons el nostre parer, són tres les raons que ho expliquen. En primer lloc, se situa la qüestió del prestigi, és a dir, la creença que
l’autoritat política interior i el crèdit del país a l’estranger exigien una moneda estable. Per a molts, estabilitat política i estabilitat canviària eren dues
qüestions inseparables; amb la segona es reforçava la primera i es guanyava
el respecte de la comunitat política i financera internacional. En segon lloc,
hi havia la pressió de les circumstàncies. Cal recordar que, durant la dècada
del 1920, totes les divises importants es van vincular a l’or (l’última va ser el
ien japonès el 1930), i que com ho va reconèixer Keynes en aquest mateix
any «la devaluació va ser un fet que cap país no es va sentir capaç d’imposar
a sang freda». Fins i tot, durant la dècada dels trenta, un important nombre
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Gràfic 4.2

L’OFERTA MONETÀRIA I EL TIPUS DE CANVI DE LA PESSETA,
1920-1935
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de països capitanejats per França es van mantenir vinculats a l’or, i els Estats
Units no van suspendre la convertibilitat fins al 1933. No és estrany, per tant,
que les autoritats espanyoles s’entestessin a adoptar el patró or o, si no fos
possible, a forçar una estabilització de facto. L’última raó que es pot adduir
és la coneguda aversió oficial a la fluctuació de les cotitzacions i el desconeixement dels avantatges que en determinades situacions podia proporcionar un tipus de canvi flexible. Fora d’això, en cercles oficials existia l’absoluta convicció que el desenvolupament normal de l’economia nacional exigia
una moneda estabilitzada.
Arribats a aquest punt, l’interrogant que sorgeix arran de totes aquestes consideracions anteriors és, lògicament, quines van ser les raons del fracàs
dels projectes d’estabilització monetària d’aquells anys. Atesa la persistent
caiguda de la cotització exterior de la moneda, els ministres d’Hisenda podien
adoptar una de les dues alternatives següents: a) mantenir un tipus de canvi
flexible i deixar que la pesseta busqués el seu propi equilibri, i b) aturar el
descens de les cotitzacions al tipus de canvi en curs o revaluar-lo fins a una
paritat prèviament escollida. Com és obvi, cada una d’aquestes opcions tenia
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efectes econòmics diversos i implicava l’adopció de polítiques monetàries i
fiscals diferents. La primera, un tipus de canvi flexible, eliminava la necessitat de subjectar l’economia als requeriments de l’equilibri exterior i, des del
punt de vista dels instruments de la política econòmica, oferia l’avantatge
que les autoritats podien orientar la política financera cap al manteniment de
l’equilibri intern. En altres termes, amb un tipus de canvi flexible, el Banc
d’Espanya i el Ministeri d’Hisenda podien escollir la taxa d’inflació que
assegurés la plena utilització dels recursos, mentre que les oscil·lacions del
tipus de canvi assegurarien també l’equilibri exterior. En canvi, l’altra alternativa exigia orientar la política financera al manteniment de l’equilibri
intern, és a dir, exigia imposar obligatòriament un conjunt de mesures
monetàries i fiscals de caràcter restrictiu tendents a forçar un grau de deflació compatible amb el tipus de canvi escollit. En definitiva, entre els anys
1928 i 1933, les autoritats espanyoles van haver d’afrontar un difícil dilema:
escollir entre una taxa d’inflació que assegurés la plena ocupació, però que
era incompatible amb l’estabilitat dels canvis, o un tipus de canvi fix que
demandava una reducció del ritme d’augment de l’oferta monetària per anivellar la taxa de deflació interior amb la taxa de deflació internacional. Tot i
que els ministres d’Hisenda pogueren haver reconegut la veritable naturalesa
del dilema al qual s’enfrontaven, el cert és que mai no van voler plantejarse’l explícitament i, no cal dir-ho, en cap moment no van estar disposats a
abordar-lo amb decisió. L’evolució de la quantitat de diners entre els anys
1920 i 1935 mostra clarament una relació inversa entre el tipus de canvi i
l’oferta monetària (efectiu en circulació en mans del públic més dipòsits a la
vista i a termini a la banca comercial) per a gairebé tot el període. També
podem comprovar que, des de l’inici de l’any 1927, quan la pesseta va iniciar el descens, l’oferta monetària va invertir la tendència anterior i va
començar a créixer. Des del 1927 fins al final de 1930 la quantitat de diners
va augmentar de manera notable, i va ser durant aquest mateix període quan
més es va depreciar la divisa espanyola.
El fracàs de la política de canvis espanyola d’aquells anys rau en la
negativa de les autoritats a adoptar una política financera (fiscal i monetària)
de signe contractiu, imprescindible per forçar la necessària deflació de preus
compatible amb un tipus de canvi estable. El Consell del Banc d’Espanya,
per raons que no fan al cas, es va oposar sistemàticament a exportar or de la
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seva reserva metàl·lica i també a modificacions a l’alça dels tipus d’interès.
La sortida d’or no solament hauria servit per sostenir el canvi, si més no
temporalment, sinó que, a través del seu efecte en la base monetària, hauria
contribuït a moderar el creixement de la quantitat de diners. El Banc d’Espanya es va negar, a més a més, a admetre una estabilització per sota de la
mítica paritat del 1868, la qual cosa, de fet, imposava la necessitat d’una forta contracció monetària. Al Ministeri d’Hisenda, Calvo Sotelo havia pensat
fins a mitjan 1929 que era possible implantar el patró or a la històrica paritat, tot i que després va renunciar a aquesta idea i va acceptar una estabilització segons el dictat de les cotitzacions del mercat. En cap cas, però, va adoptar les mesures de política financera que els seus plans demandaven. El
1930, Argüelles, Wais i Ventosa, tot i que estaven disposats a estabilitzar
admetent una certa devaluació, van fracassar en els seus intents en no acompanyar els seus desitjos d’una política monetària de caràcter restrictiu coherent amb l’objectiu que es proposaven. A Prieto li va passar exactament el
mateix, igual que a la resta dels responsables d’Hisenda de la República,
partidaris d’una política de reducció dels tipus d’interès. Així, doncs, resulta
totalment encertat el judici emès per Sardá el 1936 en observar la incomprensible «posición dogmática» de les nostres autoritats monetàries, «empeñadas en mantener un tipo de cotización de la peseta... sin tener en cuenta
que vivimos en un mundo de monedas fluctuantes y máxime cuando no
vemos que en el interior del país se realice una política deflacionista que
sería la consecuencia de aquella política exterior».
En matèria de canvis, només els economistes professionals, entre els
quals hi havia els economistes del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya, van
comprendre amb claredat quin era el problema i es van adonar de les mesures
que calia adoptar si es desitjava estabilitzar el tipus de canvi. En un informe
del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya del març de 1931, s’indicava que «la
política de inflación debe corregirse; la fluidez del dinero afecta directamente
al cambio, favoreciendo la especulación y elevando los precios». Amb això,
però, no hem de creure que els tècnics espanyols fossin partidaris de la deflació. Ben al contrari, els economistes professionals i, en particular, els membres de l’oficina d’estudis de l’emissor, tot i que defensaven l’estabilitat de la
moneda, s’oposaven a qualsevol mesura que representés contraure bruscament la quantitat de diners i preferien admetre una certa depreciació. El 1930
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i 1931 van avisar repetidament dels trastorns que comportaria una intensa
deflació i van fer notar que la depreciació de la moneda ens aïllava parcialment de la crisi econòmica internacional. A la Conferència Mundial de Londres van manifestar que, fins que no canviés la conjuntura exterior, el més
aconsellable era deixar que la pesseta fluctués lliurement. Finalment, el 1935,
en un dels últims informes del Servei elaborats abans de la Guerra Civil, els
economistes del Banc d’Espanya es mostraven partidaris de devaluar i de deixar en llibertat el mercat de canvis. L’informe assenyalava que «el sistema de
libertad nos ha evitado las graves repercusiones de las crisis extranjeras y ha
mantenido nuestros precios interiores bastante estables en épocas normales.
El sistema de cambio variable tiene la ventaja de permitir una adaptación
constante a las circunstancias, aunque ofrezca, hoy, ciertamente, el inconveniente de la variabilidad del cambio, lo cual supone ciertas dificultades para
el comercio exterior, pero creemos que esas dificultades son compensadas,
con exceso, por las ventajas de una mayor puntualidad en los pagos». En termes similars s’havia expressat anys enrere la Comissió nomenada per a l’Estudi de la Implantació del Patró Or presidida per Antonio Flores de Lemus.
La Comissió va considerar que, ateses les difícils circumstàncies polítiques i
econòmiques del moment, la política de canvis més adequada era la d’assegurar l’ordenació del mercat, moderant i impedint fluctuacions violentes de les
cotitzacions, però en cap cas oposant-se a les forces del mercat. D’acord amb
aquesta posició, els membres que van elaborar el dictamen van rebutjar l’opció deflacionista, argumentant que els seus efectes per a l’economia nacional
serien molt més greus que els que es poguessin derivar de la depreciació del
tipus de canvi.
La contrapartida de la depreciació monetària va ser l’estabilitat de
preus. A diferència d’altres països europeus, entre els anys 1923 i 1935,
Espanya no va experimentar fortes tensions deflacionistes, ni tampoc inflacionistes. En bona part, l’estabilitat de preus interiors va ser el resultat del
fracàs de la política oficial de canvis, és a dir, del no assoliment per les autoritats dels seus objectius de política monetària. En última instància, va ser la
falta de voluntat del Banc d’Espanya i del Ministeri d’Hisenda d’atallar l’expansió monetària iniciada el 1927 el que va impossibilitar l’estabilització de
la pesseta abans del 1933. Quan l’estabilització de la pesseta es va produir,
però, no va ser el resultat d’una política monetària fortament restrictiva, sinó
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la conseqüència de la imposició d’un control ferri dels canvis, del retard en
els pagaments exteriors i, sobretot, de la casual circumstància de la devaluació del dòlar i de la subsegüent estabilitat de la moneda nord-americana i de
la lliura esterlina.
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(Salas, Astúries, 1927). Llicenciat en Ciències Econòmiques en la primera promoció d’aquesta carrera. S’hi va
doctorar amb Premi Extraordinari el 1956. Catedràtic, successivament, d’Estructura Econòmica a la Universitat de
Barcelona i d’Economia Aplicada a la Universitat Complutense de Madrid, i en l’actualitat professor emèrit d’aquest
últim centre. Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de
Ciències Morals i Polítiques. Doctor «honoris causa» per
les Universitats d’Oviedo, Sevilla, Pontifícia Comillas, Alacant i Valladolid. Conseller del Tribunal de Comptes. Premi
Príncep d’Astúries de Ciències Socials el 1992, Premi Rei
Jaume I d’Economia el 1996 i Premi d’Economia de Castella i Lleó Infanta Cristina el 1997. És autor de nombrosos
assaigs científics.

5.1. Una guerra total
La Guerra Civil espanyola va acabar essent un conflicte que, en molts
sentits, es va apropar a una guerra total, si no ho va ser plenament. L’avantguarda i la rereguarda es van sentir bel·ligerants. Les empreses amb
instal·lacions a l’estranger van contemplar com la vinculació amb la seu
situada a la zona nacional o republicana es dirimia violentament. Des de la
propaganda a l’acció diplomàtica, des de l’agitació del carrer a l’actuació
dels artistes, tot es va mobilitzar. Cada bàndol semblava tenir plena consciència que, si resultava derrotat, el seu futur havia de ser molt dur. Per tant, l’expressió de combatre amb ungles i dents va ser una de les característiques d’aquesta guerra. Una de les terribles seqüeles d’aquest plantejament és el
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terror. Tots els qui, per algun atzar, ens sentíem vinculats afectivament o políticament amb l’altra zona hem sentit, com a vivència, què era el terror, i les
seves seqüeles encara queden en la vida política espanyola, com una mena de
barrera infranquejable que només a poc a poc es comença a superar. Convé
assenyalar això com a preàmbul, perquè permet aclarir que, el 1936, naturalment, el Banc d’Espanya es va dividir, i la baralla de les dues institucions, la
de Madrid i la de Burgos, també va ser molt dura, i, com és lògic, un dels
instruments utilitzats en aquesta confrontació va ser la pesseta escindida.

5.2. La lliça i els escuders
De tota manera, una lluita a mort en aquestes circumstàncies, perquè
les dues pessetes es consideraven les úniques i legítimes hereves de la pesseta
creada amb extraordinària celeritat pels revolucionaris del 1868, i molt especialment pel seu gran economista, Laureà Figuerola, i, per tant, consideraven
que l’altra moneda era l’espúria, il·legal, amb el valor nul del que és fals, es
desplega en la lliça financera internacional i té l’empara contínua dels escuders, que, en aquest cas, deriven de l’esdevenir de la política econòmica.
En aquest terreny mundial de les justes financeres s’observava, també, curosament, aquest tarannà de les polítiques econòmiques internes, perquè les temptacions d’apuntar-se al bàndol vencedor són sempre molt grans
a tot el món capitalista. Se sospitava que qui guanyés premiaria –com va
succeir, per exemple, amb Texas Oil mitjançant Caltex, o, si aquesta compensació no es produïa, es consideraria que l’actuació dels vencedors no
estava essent la correcta, com ho observem en les declaracions de Heineman
arran de l’assumpte de la fallida de Barcelona Traction– o castigaria, fins i
tot, amb ferocitat, en funció del seu comportament en el conflicte bèl·lic
espanyol. Però s’observava un comportament que sobretot els grans imperis
financers han de tenir en compte. Es tractava de procurar aguaitar el que
podia comportar el triomf d’un o altre bàndol en el futur dels equilibris
econòmics internacionals.
En aquest sentit no és possible ignorar que el món capitalista internacional que, després de l’ensurt de la Comuna de París el 1870, es considerava cuirassat contra qualsevol contingència desagradable, va experimentar,
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després de la Primera Guerra Mundial, tres commocions molt importants.
En primer lloc, que en una vasta porció de terra, antany ocupada per l’imperi rus, havia triomfat una revolució utòpica essencialment anticapitalista i, a
més a més, amb un tarannà expansiu que s’observava amb Béla Kun a Hongria, amb el moviment espartaquista de Karl Liebknecht i Rosa Luxemburgo a Alemanya, amb la creació de la Komintern i amb una connexió que
Lenin establia a l’opuscle L’imperialisme, estadi suprem del capitalisme
amb el conflicte colonial que començava a preocupar llavors, sobretot en
relació amb Àsia. El segon xoc procedia del fet que el món capitalista també
havia estat pertorbat, perquè es contemplava com era incapaç que tornessin
a funcionar algunes de les seves institucions fonamentals, per exemple, el
patró or. Keynes, a Les conseqüències econòmiques de la pau, va inaugurar
una sèrie d’admonicions en aquest sentit que completaria una mica després
amb Les conseqüències econòmiques de Mr. Churchill. El vell capitalisme
victorià, de la III República o, si es vol, dels grans cancellers alemanys i
dels Estats Units dels Carnegie, Pierpont Morgan i Rockefeller, s’havia
enfonsat tan definitivament com es canta a l’obra de Lewis Carrol A través
del mirall: «Humpty Dumpty va caure del cavall / i tots els cavallers del rei /
no el van poder pujar al cavall altra vegada». Finalment, com ens ho explica
Jünger a Tempestes d’acer i, sobretot, a El treballador, de les trinxeres de la
Primera Guerra Mundial va tornar a la vida civil un ampli conjunt d’excombatents que van posar en marxa al continent europeu agressius i atractius
models polítics, que eren molt igualitaris en matèria social –si s’havia estat
igual davant la mort, quin sentit tenia que es fos diferent a l’hora de percebre els beneficis de la vida econòmica?–, molt nacionalistes, als qui repugnava la democràcia liberal, i partidaris que l’Estat intervingués a fons en tots
els àmbits de la vida i, no cal dir-ho, en l’econòmica. Quan va arribar la
Gran Depressió dels anys trenta, tot això es va intensificar de manera extraordinària.
Aquestes tres comunicacions van ser contemplades pel món financer
com a realitats amb les quals caldria conviure, tot i que no li vingués de gust.
Temia, òbviament, la seva ampliació, però no considerava tan molestes les
unes amb les altres. De sobte, no més enllà de dinou anys de la Revolució
d’Octubre, de la mateixa manera confusa que a Rússia, però amb un inequívoc tarannà molt bel·ligerant contra el capitalisme i amb una actitud simultà88
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niament afectuosa cap als models d’economia de direcció central, barrejat
tot –com s’havia intentat a Rússia amb els famosos alçaments de Kronstadt–
amb un col·lectivisme d’arrels anarquistes, s’observava que, sense anar a la
Gaceta de Madrid –després Gaceta de la República–, de fet s’alterava el sistema econòmic capitalista d’una manera tan radical que semblava que es
tractava d’una realitat nova sense retorn. Qui es va adonar del disbarat que es
muntava a l’Espanya republicana va ser el conjunt del Partit Comunista
francès i de la Komintern a Moscou. La següent comunicació, traduïda al
francès el 28 d’agost de 1936, és ben clara:(1) «La nostra delegació ha d’explicar a Largo Caballero, als caps de la CNT i de la FAI que és impossible
realitzar mesures d’ordre socialista, i menys d’ordre comunista (supressió
dels diners, igualtat de salari, etc.), si no es condueix fins al fons la revolució
democràtica i si no s’esclafa la contrarevolució feixista. Les mesures d’ordre
socialista prematures encongiran la base social de la revolució i conduiran a
la derrota; seran un pretext per a la intervenció estrangera simultàniament a
la capitulació del Govern francès.(2) És impossible realitzar des d’ara a Espanya mesures que el poder soviètic realitza a l’URSS després de quinze anys
d’immensos esforços». Convé advertir que la «revolució democràtica» de la
qual parlen Dimitrov i Togliatti és la que el primer ja anomena democràcia
popular, que, com ho assenyalen Antonio Elorza i Marta Bizcarrondo, «consiste en una fusión de elementos dictatoriales y democráticos, a través de
“una forma específica de la dictadura democrática [sic] de la clase obrera y
el campesinado”».(3) El que resulta clar és que la democràcia espanyola en
què pensa Dimitrov «no responde a la fórmula clásica, sino a un régimen de
transición antifascista y tendente al socialismo. En suma, un adelanto de lo
que en 1945-1946 serán las democracias populares».(4) Exactament dirà
Dimitrov:(5) «Ja no es planteja com abans la qüestió de l’Estat demòcrata
burgès. El poble espanyol lluita i ha d’aconseguir la victòria, en aquesta eta-

(1) Vegeu Elorza i Bizcarrondo (1999), p. 307.
(2) Cal recordar que és el moment que, a causa sobretot de la seva absurda política econòmica, cau el Govern Blum
del Front Popular francès.
(3) Aquest text és de Dimitrov, al document Discussion sur l’Espagne, 1er septembre 1936, p. 8, arxivat al Centre Rus
de Conservació i Estudi de la Documentació d’Història Contemporània –abans Institut de Marxisme-leninisme– a
Moscou, 495-10ª-209; la cita exacta a Elorza i Bizcarrondo (1999), p. 502.
(4) Vegeu Elorza i Bizcarrondo (1999), pp. 321 i 316-317.
(5) Vegeu Elorza i Bizcarrondo (1999), ibidem.
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pa, instaurant una República democràtica. No serà una vella república
democràtica, com, per exemple, la república nord-americana, ni serà una
república a la manera francesa o suïssa. Es tractarà d’una república que respon a l’actual període de transició de les relacions internacionals, en què,
d’una banda, existeixen l’Estat soviètic i la democràcia soviètica, al costat
d’Estats demòcrates burgesos, com Anglaterra o els Estats Units, i, de l’altra,
existeix la dictadura feixista; es tractarà d’un tipus específic de república
amb una autèntica democràcia popular. Encara no serà un Estat soviètic,
però sí antifeixista, d’esquerres, en què participarà el sector autènticament
esquerrà de la burgesia».
Més endavant confessarà Santiago Carrillo:(6) «Es claro que si la República hubiera vencido, habríamos sido el primer ejemplo de una democracia popular, creada no por la intervención del ejército soviético, sino por la
lucha del pueblo y con una pluralidad de fuerzas políticas».
En el debat al si de la Internacional Comunista desenvolupat entre els
dies 16 i 19 de setembre de 1936, Codovilla va presentar un informe en què
parlava de «la colectivización industrial en Cataluña, del trabajo colectivo de
la tierra en la zona republicana y de los problemas previstos de abastecimiento». Codevilla mostra en aquest informe desconfiança cap a Largo
Caballero, «partidario de la revolución socialista y de conservar las milicias». A la mateixa reunió, Thorez va assenyalar que els anarquistes «llevan
a cabo estupideces a cuenta de un pretendido comunismo libertario» i va criticar Largo Caballero, «que en el tema agrario quiere copiar a los bolcheviques sin darse cuenta de las diferencias en las condiciones».(7)
El 10 d’octubre de 1936, a l’informe que fa a Moscou, André Marty(8)
fa referència a la pèrdua de prestigi de Largo Caballero, entre altres coses
«por el empeoramiento de la situación económica, ya que en Madrid faltan
el azúcar, la leche, el café, las patatas, la carne y hasta los garbanzos», i al
«predominio de los métodos anarquistas, con una socialización generalizada,
especialmente en Cataluña y en Levante»; a més a més, afegeix que «la

(6) Santiago Carrillo, El comunismo a pesar de todo, 1984, esmentat per Elorza i Bizcarrondo (1999), p. 384.
(7) Elorza i Bizcarrondo (1999), pp. 326-327.
(8) Elorza i Bizcarrondo (1999), pp. 316-317.
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colectivización a cargo de los sindicatos en el campo suscita un abierto
malestar entre los pequeños y medianos propietarios. En la visión de Marty,
Cataluña es prácticamente independiente, con el poder en manos de los anarquistas a través del Comité Central de las milicias... La economía está en
manos de los obreros, sin perspectivas claras para dirigirla... El resultado es
el imperio de la incompetencia técnica –a causa de la desorganización, los
obreros trabajan mucho, pero la dirección es absolutamente incoherente–,
con lo cual la industria catalana no contribuye a la defensa de la República».
La qüestió de l’anticapitalisme era molt profunda, per tant, en els
dirigents de l’Espanya republicana, però no solament en el cas dels socialistes «largocaballeristas» que somiaven crear una República socialista soviètica ibèrica o dels anarquistes, gens disposats a recular en les col·lectivitzacions que, més endavant, van dur, mitjaçant els plantejaments de S’Agaró en
què va tenir algun paper Joan Sardá, a una orientació futura de l’autogestió
iugoslava, sinó que era més general. Vegeu, per exemple, Nin, al seu discurs
al Teatre Gran Price del 6 de setembre de 1936, molt difós pel POUM, en
què, per mitjà de simplismes evidents, assegura que «se hundió para siempre
la economía capitalista».(9)
Per què continuar? Al món capitalista va sorgir la percepció que a
Espanya brollava una mena de nova situació revolucionària anticapitalista,
ampliada, a més a més, pels col·legues espanyols que aconseguien fugir de la
zona republicana. Els relats que feien de confiscacions, d’assassinats de gent
que coneixien els financers interlocutors, reproduïen, en un grau sorprenent
les notícies que havien rebut no gaires anys abans des de Rússia, des d’Hongria o des d’Alemanya. La seva simpatia cap al bàndol nacional va sorgir d’aquí,(10) i la seva antipatia, o, en el millor dels casos, fredor cap al bàndol republicà,(11) neix aquí. D’altra banda, el món financer espanyol es va col·locar
inequívocament, a partir del 18 de juliol de 1936, al bàndol nacional. En les

(9) Nin (1971), p. 184, reproduït a Elorza i Bizcarrondo (1999), p. 352.
(10) Paral·lelament, el món intel·lectual, amb força unanimitat, es va alinear amb el bàndol republicà; l’assassinat de
García Lorca va actuar de catalitzador en aquest sentit.
(11) He relatat moltes vegades, sobre la base de les notícies que proporciona a les seves Memòries Félix Gordón Ordás,
el que va passar amb el Midland Bank, el qual dificultava la compra d’armes als Estats Units que Gordón Ordás
verificava en aquell moment mitjançant una sèrie de retards en l’enviament de fons al seu compte amb el pretext del
final amb s o amb x del cognom d’Ordás.
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converses amb els seus amics del món financer internacional, indicarien això
amb claredat. Aquesta anotació de Cambó a París, el 20 de gener de 1937, és
ben significativa: «En els rojos, no es pensa més que en el robatori... i, per a
robar, s’assassina. Al començ s’assassinava per rancúnia, per maldat, per bestialitat... Ara, llevat dels assassinats entre ells, els crims dels rojos són comesos en fred, impulsats per l’afany de rapinya... acompanyat del menyspreu a la
vida humana».(12) El prestigi de Cambó als mitjans financers internacionals,
des de l’operació DUEG-CHADE i el seu enllaç amb el món del gran capitalisme, dóna un relleu especial a aquestes paraules.

5.3. Les conseqüències en la pesseta
republicana
Sabem, gràcies a un llibre d’actes del Banc d’Espanya que estava
extraviat i que s’ha trobat recentment dins una caixa forta que semblava
haver estat tancada des de la Guerra Civil,(13) les reaccions derivades d’aquest
clima que es va crear, immediatament, sobre la pesseta republicana. En primer lloc, l’inici de la guerra va generar un intent de forta retirada de fons en
els comptes corrents. A la sessió del 24 de juliol de 1936, s’indica que «el Sr.
Presidente manifestó que se vienen cumpliendo con el mayor cuidado las
disposiciones del decreto de moratoria y retirada de fondos por cantidad
superior a 2.000 pesetas».
El 27 de juliol, s’anuncia l’inici de l’enviament a l’exterior d’or, en
barres i amonedat, per l’acord del Consell de Ministres del 21 de juliol de
1936, el contingut del qual es presenta tot seguit:
«Convenio. –Por iniciativa y acuerdo del Gobierno de la República, el
Sr. Ministro de Hacienda ha autorizado al Banco de España en fecha 21 del
actual para la venta de oro amonedado o en barras hasta la cantidad de veinti-

(12) Cambó (1982), p. 31.
(13) He de manifestar aquí el meu agraïment al conseller del Banc d’Espanya, José Manuel González-Páramo, la gestió
efectuada prop del director adjunt, Enrique Gallegos, i de la Cap de Secció d’Arxius, Teresa Tortella, pel lliurament
d’onze folis fotocopiats amb dades, a vegades parcials, de les sessions del 21 de juliol, 27 de juliol, 6 d’agost –es diu
que extraordinària–, 10 d’agost, 12 d’agost, 24 d’agost, 26 d’agost i 31 d’agost de 1936. L’examen de tot el llibre
d’actes proporcionarà, segurament, dades complementàries molt valuoses.
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cinco millones doscientas veinte mil pesetas valor nominal, al efecto de la
acción interventora en el cambio internacional, a que se refiere la Base 7ª de
la Ley de Ordenación Bancaria, ejercitando para esa autorización la facultad
que al Gobierno concede el párrafo 10º de la Base 2ª del artículo 1º de la
referida Ley.– Y a fin de cumplimentar dicho acuerdo, causa y motivo del
presente Convenio, haciéndose constar en él las conclusiones establecidas
por el Gobierno y aceptadas por el Banco de España, se formaliza con arreglo a las siguientes Estipulaciones. –1ª El Banco de España, en cumplimiento
de la autorización otorgada por el Gobierno de la República, según comunicación del Sr. Ministro de Hacienda, fecha 21 del actual, procede, desde luego, a la venta de oro amonedado o en barras hasta la cantidad de veinticinco
millones doscientas veinte mil pesetas valor nominal para actuar e intervenir
en el cambio internacional y en la regularización del mercado monetario conjuntamente con el Estado. –2ª. De conformidad con lo prevenido en la Base
7ª de la Ley de Ordenación Bancaria, la participación del Estado y del Banco
se entiende hecha por mitad, y a virtud del requerimiento del Ministro de
Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros, el Banco anticipa al
Estado, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del apartado D. de
la Base 3ª de la referida Ley, los doce millones seiscientas diez mil pesetas
valor nominal oro, importe de la aportación que le corresponde. –3ª. El Gobierno de la República se obliga con arreglo a derecho al reembolso de las
cantidades oro anticipadas por el Banco, en el más breve plazo posible desde
que cese su aplicación, arbitrando para ello los recursos oportunos, siempre
con el compromiso de no aplicar dichas cantidades a otros fines que los que
dan origen a este Convenio. –4ª. Se entiende parte integrante de este Convenio cuanto se previene en la Base 7ª del artículo 1º de la Ley de Ordenación
Bancaria. –5ª. Los gastos que por cualquier concepto ocasione el desplazamiento del oro, así como su venta y los demás que se produzcan con motivo
de estas operaciones se distribuirán por mitad entre Tesoro y Banco. –6ª. El
acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere la orden del Ministerio de
Hacienda, contiene, como en la misma se indica, la expresa autorización a
que se refiere el párrafo 10º de la Base 2ª del artículo 1º de la Ley de Ordenación Bancaria. –7ª. Los doce millones seiscientas diez mil pesetas que el
Banco anticipa al Estado por este Convenio se comprenden en la autorización concedida al Ministro de Hacienda hasta la cantidad de veinticinco mi-
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llones doscientas veinte mil pesetas oro por la Ley de dos de junio de mil
novecientos treinta y seis (Gaceta del día 11 del mismo)». El Conveni, del
qual es dóna compte en aquesta sessió, a la qual assisteixen, amb el sotsgovernador 2n, Suárez Figueroa, els consellers Álvarez Guerra, Martínez Fresneda, Prats, Viñuales, Flores de Lemus(14) i Rodríguez Mata, es va firmar el
24 de juliol de 1936, i Suárez Figueroa informa a la sessió del 27 de juliol
«que ha llegado a París sin novedad la primera parte de la remesa de oro,
consistente en 18 cajas conteniendo 144.000 £, cantidad que obra en poder
del Banco de Francia, estando preparada para que salga mañana otra cantidad igual, y después otro tercer envío por el resto».
També aquest dia s’aprova concedir a la Generalitat de Catalunya un
crèdit personal de 5 milions de pessetes per «coadyuvar» el banc «a las
medidas del Gobierno encaminadas a conseguir el bien de la Nación».
La sessió extraordinària que se celebra el 6 d’agost de 1936 per atorgar el càrrec de sotsgovernador 1r a Carabias s’aprofita també perquè el
Consell –presidit pel sotsgovernador 2n, Suárez Figueroa, i amb Martínez
Fresneda, Álvarez Guerra, Flores de Lemus i Rodríguez Mata– s’assabenti
que «queda en suspenso la publicación de los Balances semanales del Banco». És evident que, en aquest moment, sembla que s’ha iniciat el recurs
massiu del Tresor al Banc d’Espanya. També s’esmenta que s’ha suspès «la
contratación en las Bolsas». Amb això era evident el clima d’economia de
guerra.
L’enviament d’or del Banc d’Espanya cap a París va prosseguir. A la
sessió del 10 d’agost de 1936, el sotsgovernador 2n, Suárez Figueroa, «dio
cuenta al consejo de que, atendiendo a las indicaciones que había recibido
del Gobierno en orden a la urgencia del envío del oro a París, había procedido a disponer la preparación de dicho envío, y en su consecuencia se había

(14) Hi ha dues versions diferents sobre l’actitud de Flores de Lemus en relació amb aquesta etapa del Banc d’Espanya.
La presa de possessió de Julio Carabias sembla que mostra un Flores de Lemus perfectament identificat amb el Govern
republicà, el qual a l’acta diu que «recuerda las dificultades vencidas por el Sr. Carabias en su etapa anterior al frente
del gobierno del banco, teniendo la esperanza de que igualmente allanará las que se le presenten en su cargo actual,
asegurándole que puede contar con la colaboración del consejo. Terminó manifestando que no duda que el nuevo
subgobernador logrará los aciertos que son de esperar dada su sólida preparación, su extraordinaria actividad, su
lealtad al Gobierno y su afecto al banco». En donar les gràcies, Carabias es veu obligat a fer al·lusió en aquest sentit
«especialmente (a les manifestacions)... del ilustre maestro Sr. Flores de Lemus».
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ejecutado ya la remesa de la primera parte correspondiente a esta nueva(15)
operación, al mismo tiempo que el resto que quedaba de la anterior». El Consell, diu l’acta, «acordó aprobar» aquestes manifestacions. Com, tot seguit, el
Consell indica que decideix «por unanimidad» designar Carabias vicepresident del Consell Superior Bancari, hi ha la possibilitat que sigui certa la versió d’Isabel Flores de Lemus que el seu pare es va oposar a la sortida de l’or
del Banc.(16) Sembla que aquesta venda de l’or és la qüestió que es tracta al
començament de la sessió del 12 d’agost de 1936, en què es va llegir el Conveni subscrit el 10 d’agost «entre el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Subgobernador 1º del Banco de España en funciones de Gobernador, a los efectos
del préstamo de 25.220.000 pesetas oro, valor nominal, a que se refiere la
comunicación del Ministerio de Hacienda del día 7 del corriente», també justificada, aparentment, per l’«ejercicio de la acción interventora en el cambio
internacional, aceptando el Gobierno la responsabilidad de la operación, que
en su día someterá al Parlamento para su regulación constitucional».
A l’acta del 24 d’agost de 1936 –sense que, per la seva consulta parcial, es pugui afegir gran cosa–, i amb assistència de Carabias, Suárez
Figueroa, Martínez Fresneda, Álvarez Guerra, Viñuales, Flores de Lemus i
Rodríguez Mata, sembla que es recull l’aprovació d’un nou enviament d’or
a França. Si això és així, aquest degoteig, amb el pretext del canvi, va ser
molt important. Amb això queda superada la notícia que dóna Joan Sardá, al
seu assaig El Banco de España (1931-1962),(17) que el setembre de 1936 es
va fer el primer moviment oficial sobre aquesta qüestió (de la sortida de
l’or), amb el Decret reservat del 13 de setembre de 1936 pel qual es disposava «lo siguiente: –Artículo 1º. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que
en el momento en que lo considere oportuno ordene el transporte con las
mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias
que en oro, plata y billetes hubiese en aquel momento en el establecimiento
central del Banco de España. –Artículo 2º. El Gobierno dará cuenta, en su

(15) El subratllat és meu, perquè el text sembla mostrar que no té res a veure amb la de l’acord del Consell de Ministres
del 21 de juliol de 1936.
(16) Ho he recollit àmpliament, després de confrontar amb Isabel Flores de Lemus l’exactitud de les meves anotacions,
a Velarde (1978), pp. 531-539.
(17) Sardá (1970), p. 433.
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día, a las Cortes, de este decreto. –Dado en Madrid, a 13 de septiembre de
1936. –Manuel Azaña–. El Ministro de Hacienda». El Consell –molt reduït–
del Banc d’Espanya va assabentar-se’n el 14 de setembre, exactament, com
ho veurem, el dia en què es va posar en marxa l’altre Banc d’Espanya, a
Burgos.
A l’acta del 26 d’agost de 1936, es recull un debat sobre un telegrama «del Decreto de la Sucursal de Lérida en la que da cuenta de que el
Comisario de la Generalidad, ante la apurada situación de los campesinos de
aquella provincia y de la de Huesca, especialmente de ésta por el estado de
la producción de cereales, propone que se compre trigo por una Comisión en
la que intervenga un representante del Banco de España, precisando para
ello tres millones de pesetas». El Consell va estimar, en aquest cas, que la
qüestió era competència del Servei del Crèdit Agrícola. El mateix dia 26
d’agost, Rodríguez Mata comunica la sortida en avió cap a França del conseller Flores de Lemus, «debido a haberle sido confiada por el Gobierno una
misión».(18) També aquest mateix dia, la destitució de dos alts funcionaris del
Banc d’Espanya, destinats a l’agència de París, Primitivo i José Erviti, per la
seva «actuación contraria al Gobierno de la República», era un símptoma
clar que començava la preparació d’una altra institució, en zona nacional,
que també passava a respondre al nom de Banc d’Espanya.

5.4. Guerra i ganivet
A partir d’aquest moment, que en la història de la Guerra Civil es
podria anomenar «de la conclusió de l’etapa del Cop d’Estat», en què no té
sentit pensar en una administració monetària doble, perquè els sublevats pen-

(18) Així va abandonar Espanya Flores de Lemus. Tot i que no és objecte d’aquest treball la vida d’aquest economista, creiem
que té interès que si va sortir en avió cap a París no pot haver bufetejat el seu fill Antonio a la frontera franco-espanyola en
trobar-se’l en un canvi de trens com pretenia Isabel Flores de Lemus. Antonio Flores de Lemus fill, un important matemàtic que
estava estudiant en una universitat anglesa, es va presentar voluntari per servir l’Exèrcit republicà, sempre que no hagués de
disparar contra l’enemic. No obstant això, la sortida precipitada del seu pare, amb la qual es pot relacionar Rodríguez Mata, sí
pot ser deguda a les amenaces de mort dirigides a Flores de Lemus per la seva actitud davant la sortida de l’or. Exactament, el
24 d’agost de 1936 diu l’acta: «El Sr. Rodríguez Mata hizo presente que el Sr. Flores de Lemus le había encargado comunicase
a sus compañeros de Consejo que durante algún tiempo no podrá concurrir a las sesiones que aquél y las Comisiones celebran,
debido a haberle sido confiada por el Gobierno una misión en París, para cuyo punto había salido en avión en la mañana de este
día. El Consejo quedó enterado».
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sen que aviat controlaran el Banc d’Espanya a Madrid, sorgeix la presa de
consciència que s’ha iniciat una guerra civil que pot ser llarga.
La ruptura definitiva es va produir en aparèixer un altre Banc d’Espanya a Burgos el 14 de setembre de 1936, el qual va celebrar el seu primer
Consell el 24 de setembre de 1936. La Junta de Defensa Nacional operava
fins aleshores directament amb les sucursals del Banc d’Espanya –i també
amb les de la banca privada–(19), però es va considerar que havia arribat el
moment d’unificar la situació d’aquestes sucursals i que el nou Estat disposés d’una autèntica autoritat monetària. El 24 de setembre de 1936, es va
reunir a Burgos l’autèntic Consell del Banc d’Espanya, segons l’Espanya
Nacional. El presidia el sotsgovernador 1r Pedro Pan, i van assistir-hi, en representació dels accionistes, els consellers –fugits de Madrid– Urquijo, Aritio, Martos, de Céspedes i Rivera. Els acords eren importants: unificar la
política de sucursals a les ciutats de la zona nacional; «hacer recuento de las
existencias en las cajas de las mismas» –perquè la mancança física de bitllets
era un problema apressant, ja que, controlada, només es disposava d’una
massa monetària de 393 milions de pessetes en bitllets i de 123 milions en
monedes de plata a les 44 sucursals del Banc d’Espanya existents a l’Espanya nacional–; prendre decisions per al seu subministrament –de manera que
va aparèixer ben nítida la qüestió de les dues monedes–, i dirigir-se «a la
mayoría de los bancos extranjeros con quienes mantenía relación el Banco de
España para comunicarles que no reconocía las salidas de oro del Banco de
Madrid. Uno de los principales agentes del Banco en las gestiones exteriores
fue el exministro señor Ventosa, el lugarteniente a la Liga de Cambó.»(20) Aviat
va ser cessat Suárez Figueroa, i es va nomenar Ramón Artigas per substituir-lo.
Més endavant, va ser designat governador Antonio Goicoechea, i la representació de l’Estat va passar de Flores de Lemus, Viñuales i Rodríguez Mata a
José Larraz, Ángel Gutiérrez i Eduardo Aunós. Els consellers dels accionistes, a més dels reunits el 24 de setembre de 1936, eren el Comte de Limpias;

(19) Ignacio Herrero Garralda, marquès d’Aledo, em va explicar que el seu pare, Ignacio Herrero de Collantes,
president a Burgos del Banco Hispano Americano, duia una mena de diari financer durant la primera etapa de la Guerra
Civil en què anotava els crèdits sol·licitats des de la Junta de Defensa Nacional i, després, des de la Junta Tècnica de
l’Estat, «porque –ho va explicar al seu fill, oficial de la Legió, quan el va visitar durant un permís– algún día tendré
que explicar estas raras operaciones a los accionistas».
(20) Sardá (1970), p. 437.
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Ignacio Herrero de Collantes, marquès d’Aledo; el Duc d’Alba; el Comte
d’Heredia Spínola, el Vescomte de San Alberto i Jesús Coronas i MenéndezConde, a qui Azaña havia considerat una mena d’harúspex.
La nova administració monetària de la zona nacional va adoptar la
primera decisió important mitjançant el Decret 106, del 12 de setembre de
1936, de la Junta de Defensa Nacional, pel qual es limitaven les retirades de
fons dels comptes corrents i de crèdit sense autorització a les 1.500 pessetes
i es fixaven límits als crèdits i redescomptes del Banc d’Espanya. La separació monetària de l’Espanya republicana es consuma amb el Decret-Llei
del 12 de novembre de 1936, que crea una nova moneda, en indicar que els
tenidors de bitllets queden obligats a estampillar-los, però «pueden optar»
entre aportar-los per a la mera execució de l’operació o ingressar-los en
compte corrent; en aquest últim cas, «las cantidades en ellas abonadas serán
de libre disposición y no sujetas a ninguna de las restricciones del Decreto
número 106 de la Junta de Defensa Nacional».(21) Sardá comenta:(22) «De
hecho esta disposición, que constituía una gran ventaja para los depositantes, canalizó una gran parte del efectivo existente en la zona ocupada(23)
hacia las cuentas bancarias y evitó desde el primer momento la expansión
excesiva de los billetes en circulación». Segons el sotsgovernador Artigas,
aquest estampillat de bitllets «produjo una elevación de Tesorería de 400
millones de pesetas, con reflejo paralelo en los capítulos de cuentas corrientes y de crédito, removiendo en sus más hondas raíces el vicio del ocultamiento».
Aquesta moneda estampillada es va començar a cotitzar als mercats
internacionals per damunt de la moneda sense estampillar. A més a més, a
les dues zones s’havia recollit la plata. A la republicana, això es va verificar
per mitjà del Decret del 13 d’octubre de 1936, que va proporcionar la base
perquè es posessin en circulació Certificats de plata de 5 i de 10 pessetes del
Banc d’Espanya, amb data d’emissió i firma del 1935. Aquests Certificats

(21) Boletín Oficial del Estado del 12 de novembre de 1936.
(22) Sardá (1970), p. 440.
(23) Així anomena Sardá la zona nacional. Crec que ja queda clar per a tothom que les denominacions més lògiques
són zona republicana i zona nacional o Espanya republicana i Espanya nacional. La resta és tornar a remoure coses
com si continués la guerra.
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de plata no van ser considerats moneda legal a l’Espanya nacional.(24) El que
això significava era important. El duro de plata va deixar de ser moneda a
les dues zones, i els bitllets del Banc d’Espanya van passar a tenir la condició de «circulació forçosa», de manera que es va esborrar la frontera entre
aquesta circulació i el paper moneda. Al final això es recolliria en desaparèixer d’aquests bitllets l’expressió «El Banco de España pagará al portador X
pesetas».
La pesseta nacional estampillada era molt fàcil de falsificar. Fins i tot
a París va existir una operació d’aquest tipus muntada pel polític republicà
Juan Simeón Vidarte, que va fer vacil·lar la cotització de la pesseta nacional
i que va obligar a plantejar l’emissió de bitllets nous.(25) Es va intentar, en primer lloc, a l’impressor anglès tradicional del Banc d’Espanya, Thomas de la
Rue, que es va negar. Després es va provar sort amb Bradbury Wilkinson &
Co, que primer va acceptar i que més endavant no va complir el compromís.
Per aquest motiu es van buscar altres impremtes nacionals i estrangeres, que
van proporcionar un material defectuós, com, per exemple, el de la Litografía M. Portabella de Saragossa. Una altra part es va imprimir a la casa alemanya Giesecke. Però aquests detalls tenen poca importància al costat del
fet que així es va consumar la ruptura entre les dues pessetes.
Des de l’esmentat Decret-Llei del 12 de novembre de 1936, que divideix el sistema monetari espanyol en dos, el procés de bescanvi de bitllets
antics per altres estampillats va ser llarg. Va finalitzar al gener de 1937 a les
illes Balears, última zona espanyola afectada per la mesura. Tot seguit, a partir del 15 de març de 1937, es va iniciar el bescanvi dels bitllets estampillats,
corresponents a les sèries de 100, 50 i 25 pessetes, pels de la nova emissió
datada a Burgos el 21 de novembre de 1936.

(24) Sembla que la disposició per la qual a l’Espanya republicana se substituïa la plata per certificats de plata va ser
redactada per Olegario Fernández Baños, director del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya. Com contenia paràgrafs
despectius cap a la monarquia, paral·lels als que Figuerola havia redactat el 1868 sobre la creació de la pesseta, va ser
font de seriosos disgustos futurs per al professor Fernández Baños, sintetitzats per l’autor a Velarde (1990), pp. 220222. Exactament, al Decret del 13 d’octubre de 1936, es podia llegir: «la conveniencia de eliminar del mercado la
moneda de plata de la Monarquía, sustituyéndola por otra cuyo nuevo cuño sea fiel expresión del ideal republicano»,
tot i que admetia que, de moment, no estava «técnicamente preparada la Casa de la Moneda para acuñar con la rapidez
indispensable la cantidad requerida en nuestra vida cotidiana».
(25) Sobre les importants investigacions d’Olaya Morales (1990) sobre aquest punt, entre d’altres, vaig redactar una
nota. Vegeu Velarde (1991), pp. 21-24.
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La lluita de les dues pessetes es va intensificar. El Decret del 12 de
novembre de 1936 de l’Espanya nacional anunciava que el Banc d’Espanya
no reconeixia «validez a sus billetes, incluidos los certificados de plata, que
hayan sido puestos en circulación con posterioridad al 18 de julio del
corriente año». Dins aquesta guerra monetària, actuant amb una lògica
implacable, el Banc d’Espanya de Burgos no va fer públiques les sèries que
considerava legals. D’aquesta manera, a l’Espanya republicana creixia el desconcert sobre el veritable valor dels bitllets, un cop arribades les noves autoritats. Com eren escasses les perspectives de victòria del bàndol republicà, tot
això va provocar, mentre el territori de l’Espanya nacional s’ampliava sense
parar, una desconfiança creixent cap a la moneda republicana. També, un
augment de l’audiència de Ràdio Nacional d’Espanya, que en ocasions aclaria les sèries bones. Automàticament, va créixer la velocitat de circulació de
la pesseta republicana. Com simultàniament s’ampliava l’oferta monetària i
es reduïa el volum de les transaccions, a conseqüència de la caiguda del PIB
provocada pels mil escanyaments que experimentava el seu aparell productiu, el resultat d’aïllar P a la coneguda equació de Fisher és ben clar. Com
P = MV / Q, l’increment de P estava descomptat en ser colossal M, espectacular el creixement de V i aclaparador el descens de Q. Les xifres en aquest
sentit tenen poca significació. És cert que, a més a més, va existir una certa
acumulació de la moneda metàl·lica, de manera que a l’Espanya republicana
van abundar les emissions de comitès de fàbriques, l’ús de vals, la utilització
de segells de correu, de timbres mòbils i, a vegades, de vals emesos per qualsevol autoritat per disposar de moneda divisionària. La causa d’aquesta última escassetat és senzilla. La pujada dels preus era tan intensa que el valor
intrínsec dels metalls amb els quals es confeccionava la moneda divisionària
en feia convenient la retirada de la circulació enfront de la moneda divisionària paper, que s’apoderava d’aquest sector de la circulació monetària.
A tot això cal afegir el que José Ángel Sánchez Asiaín(26) anomena «signos
monetarios periféricos». A Catalunya, la tensió que hem vist reflectida a la
consulta de la sucursal del Banc d’Espanya de Lleida recollida més amunt
genera la creació de diners per part de la Generalitat, mitjançant els famosos

(26) Sánchez Asiaín (1999), pp. 126-131.
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Decrets de S’Agaró, inspirats per Tarradellas, amb els quals es creava una
realitat monetària que va articular els diners «en una serie de tramos de distinta operatividad. En su base se situaba la moneda municipal, que equivalía
a la moneda fraccionaria del Estado republicano (a los certificados de plata
en la guerra) y que llegó hasta un nominal de 1 peseta. El segundo tramo
estaba constituido por la emisión de 1936, con vales de 2,50, 5 y 10 pesetas.
De esta manera se trataba de poner en práctica la política financiera de la
Generalitat, que llevaba implícita la superación a medio y largo plazo de las
medidas correctoras coyunturales, como el uso de dinero bancario (talones y
xec-barrat) para llegar a un sistema exclusivamente catalán. Dentro de este
contexto hay que inscribir la fuerte pugna monetaria entre la Generalitat y el
Gobierno (con el Decreto de 6 de enero de 1938). El momento fue muy tenso
porque Tarradellas resistió en su política, teniendo incluso preparada para
principios de 1939 una emisión de moneda con nominales de 25, 50, 100,
500 y 1.000 pesetas, de la que se hizo cargo el Ejército nacional cuando ocupó la plaza de Barcelona».
A aquesta situació cal afegir les emissions basques d’«Eliodoros»
–«talones (cheques) librados contra el Banco de España por los distintos
bancos y cajas de ahorros... que pronto se denominaron Eliodoros por el
nombre del consejero de Hacienda que los propició», Eliodoro de la Torre–
per Decrets del 28 d’agost del 1936 i del 21 d’octubre de 1936. Es tractava
d’una moneda inflacionista. Víctor Artola escriuria –segons transcriu Sánchez Asiaín–: «Una vez más se reveló la perspicaz psicología de aldeano,
que miraba con desconfianza estos nuevos papeles, y los precios que pedían
por sus aves y hortalizas tenían cotización diferente según el pago fuera en
talones-billetes, en billetes del Banco de España, de los que aún quedaban, o
en plata».(27) A Astúries, l’emissió de paper moneda del Consell d’Astúries i
Lleó –els anomenats «Belarminos», per estar firmats per Belarmino Tomás–
es completava amb altres mitjans de pagament molt variats. I caldria afegir
la realitat monetària de Santander, l’anarquista de l’Aragó –amb unitats
noves, com l’«entero», la «unidad» i el «grado»– i l’abundància dels anomenats «vales». Tot plegat, com és natural, accelerava la inflació de la moneda

(27) Sánchez Asiaín (1999), pp. 135-136.
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republicana, fins a assolir una realitat hiperinflacionista, que es va manifestar en forma de bescanvi. Fins i tot van sorgir mercats destinats a efectuar
operacions de barata.(28) Com és natural, això significava que la pesseta republicana havia perdut valor i que, naturalment, la seva cotització als mercats
internacionals s’envilia amb molta força.
La situació a l’Espanya republicana encara havia d’empitjorar més,
com ho posa de manifest José Ángel Sánchez Asiaín:(29) «La circulación fiduciaria en España el 17 de julio de 1936 era de 5.486 millones de pesetas, de
las que podían corresponder a la España republicana 3.486 millones y a la
España nacional 2.000 millones. A mediados de septiembre de 1937, y de
acuerdo con los antecedentes que tenía el Banco de España en Burgos, la circulación fiduciaria en la zona republicana podía ascender a 10.000 millones
–un incremento de un 186,9%–, mientras que en la nacional se cifraba en
2.650 millones», és a dir, un increment del 32,5%. Després, pel que s’ha
indicat, encara es va obrir més el ventall.

5.5. L’assumpte Larraz-Ungría
La forta caiguda del canvi de la pesseta republicana –26,30 francs per
100 pessetes al juliol de 1938; 9,10 francs al desembre de 1938; 6,28 francs al
gener de 1939, i 2,10 francs al febrer de 1939–, després d’una apassionant
investigació de Sánchez Asiaín, adquireix una altra significació. Gràcies al
seu treball, sabem com es mobilitzava la massa monetària recollida de l’enemic, mitjançant l’anomenat, gairebé de manera enigmàtica, Comitè Gestor del
Fons de Paper Moneda, dirigit per Larraz, i el Servei d’Informació i Policia
Militar, dirigit pel tinent coronel José Ungría, amb quatre finalitats: 1) Convertir aquest paper en divises als mercats estrangers. 2) «Convertir papel
moneda del fondo en moneda española de plata flotante en el extranjero».
3) Deprimir el curs de la moneda republicana als mercats exteriors, amb dos
complements: impedir, en haver aigualit aquesta moneda, que poguessin tenir
èxit les eventuals reclamacions estrangeres derivades d’operacions financeres

(28) Em vaig ocupar d’aquesta qüestió a Velarde (1987), pp. 68-70.
(29) Sánchez Asiaín (1999), p. 170.
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o comercials republicanes, de manera que s’afegia una càrrega més a la pèssima negociació que efectuava el bàndol republicà als mercats internacionals,(30)
operació que, com diu Sánchez Asiaín, «sería hoy, absolutamente estéril si se
pretendiera con... (ella) presionar a la baja la cotización de una moneda, pero
durante la guerra (Civil), en París y en unos mercados más modestos, esa cifra
era lo suficientemente importante como para acabar de hundir a una peseta
–la republicana– ya débil y en fuerte declive»; i 4) Finançar els serveis d’informació i de la Quinta Columna i els serveis humanitaris a la zona encara no
alliberada. Alguna cosa de tot això em va explicar el tinent general Gutiérrez
Mellado, que ratifica totalment el relat de Sánchez Asiaín, sobretot pel que fa
al finançament i a la instal·lació a Unión Radio d’una emissora que –al relat
d’Ungría– era «de onda de 2 metros que pasada por el frente de Madrid, nos
permitió mantener una comunicación radioeléctrica perfecta con nuestra quinta columna de la capital hasta la caída de ésta en nuestras manos y con ella el
final de la guerra», al marge que, amb l’enviament de fons, segons Ungría,
«de curso en la zona enemiga, procedentes del botín de nuestras conquistas,
crearon aquella sutil y comodísima malla de entorpecimientos, sabotajes y
captación de secretos que tanto habían de dañar a la larga a los adversarios».(31)

5.6. La guerra ha acabat
Totes les guerres acaben amb una pau. Si l’enemistat de les dues
monedes hagués estat eterna i excloent, és a dir, si el diner bancari de la zona
republicana hagués passat a valer zero en termes de pessetes nacionals, la
fallida de bona part de la nostra activitat econòmica, i també de la nostra banca privada, era segura. Ja havia existit un cert alleujament, de tipus divers, per
cert, en aquestes mesures en ocupar les tropes nacionals Badajoz, San Sebastián, Toledo, Bilbao i Santander. Concretament, amb l’ocupació, al juliol de
1937, de la segona plaça bancària d’Espanya, Bilbao, es decideix posar en
marxa una nova política: bloquejar els saldos per comptes corrents i les imposicions a termini posteriors al 18 de juliol de 1936, a mesura que anaven passant al bàndol nacional les diverses places bancàries per l’acció del seu Exèr(30) Molt es dedueix del llibre d’Olaya Morales (1990), però encara s’amplia amb el de Howson, G. (1998).
(31) Sobre aquesta apassionant realitat, vegeu Sánchez Asiaín (1999), pp. 203-223.
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cit. La liquidació d’això, l’anomenada operació de desbloqueig, va ser el procés final de la dura lluita entre les dues monedes. Es va articular gràcies a la
Llei de Desbloqueig del 7 de desembre de 1939, dirigida per l’anomenada
Comissaria General del Desbloqueig.(32) El pas d’una pesseta a l’altra es va fer
mitjançant una sèrie de trams de conversió que s’inicia amb el 90% per a la
pesseta republicana del 19 de juliol al 31 d’octubre de 1936 i que acaba amb
el 5% per al període que va de l’1 de gener al 31 de març de 1939. Gairebé
3.000 milions de pessetes republicanes d’aquests saldos es va decidir que
eren «imputables a títulos incorregibles», segons el treball de Larraz Resumen
provisional sobre la evolución de la Hacienda desde el 18 de julio de 1936
hasta el presente.(33) Això va representar un augment de l’oferta monetària de
4.400 milions de pessetes, càrrega que significava la contrapartida de l’estabilitat del nostre sistema creditici.
Quan es van lliurar els dèbits pels retards en els subministraments a
l’Exèrcit nacional i es van liquidar els transports militaritzats –un total de
1.500 milions de pessetes–, operacions que es van efectuar amb avançaments
del Banc d’Espanya, i quan es van decidir canvis essencials en aquesta institució sobre els límits als crèdits al Tresor i sobre la conversió en diners legals
dels bitllets del banc, amb les lleis del 9 de novembre de 1939, la guerra, en
l’àmbit financer, es podia donar per acabada. Les conseqüències d’aquest
final de la contesa entre les dues pessetes –normalització del pagament del
deute públic, represa de les emissions (Ordre ministerial del 6 d’octubre de
1939, sobre tipus d’interès per a la pignoració), obertura de les borses de
valors l’1 de maig de 1940, normalització pressupostària i Llei de Reforma
Tributària del 16 de desembre de 1940– s’obre ja a un altre període històric
diferent. En promulgar-se la Llei del 13 de març de 1942, que liquidava els
exercicis del Banc d’Espanya del 1939 al 1941, unificant els dos balanços de
les dues institucions que havien existit sota el mateix nom a les dues zones,

(32) Sobre la seva culminació, vegeu les Ordres del 19 i del 21 d’agost de 1940 al Boletín Oficial del Estado,
respectivament, del 21 i del 22 d’agost de 1940; és molt útil també la consulta del fullet de la Comissaria General del
Desbloqueig (1940).
(33) Va aparèixer al Boletín Oficial del Estado del 4 d’agost de 1940 i va ser reproduït íntegrament als Anales de
Economía, març 1941, vol. I, n. 1, pp. 128-148. Adquireix tot el seu sentit aquesta excel·lent anàlisi, a més a més,
després de la lectura d’un altre treball de Larraz (1938), exemplar multicopiat; crec que ha arribat el moment que algú
editi aquesta última anàlisi, que aclareix molts punts de la política financera de la Guerra Civil.
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es va posar fi al procés de finançament de la Guerra Civil. Cal tenir en
compte que en aquests Resultados liquidación 1936-1941 s’inclouen: els
comptes d’improtegibles i l’excedent del Fons de Compensació de desbloqueig entre entitats de crèdit; l’import dels bitllets posats en circulació pel
Govern republicà i dels anteriors al 18 de juliol que no haguessin estat objecte de bescanvi; els resultats de la liquidació del Centre Oficial de Contractació de Moneda; la revaloració de l’or recuperat pel banc, és a dir, el que
havia estat a Mont de Marsan; els actius ficticis no reconeguts per l’Estat;
els dèbits del Govern republicà central i dels governs autònoms, i algunes
altres partides de menor significació. Així es va establir, per a aquest compte
de liquidació, un saldo a favor del Banc de 4.400 milions de pessetes, compensat amb el lliurament a l’institut emissor d’un títol nominatiu de Deute
especial creat per l’article 7è de la Llei del 13 de març de 1942, adscrit a la
garantia de la circulació fiduciària i l’amortització del qual s’efectuaria amb
la part de beneficis del Banc que corresponien a l’Estat, segons les quantitats que determinava l’article 8è de l’esmentada llei. Així, pel que fa a l’àmbit financer, la guerra civil entre les dues pessetes havia acabat.
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VI. Vint anys de solitud.
L’autarquia de la pesseta, 1939-1959
José María Serrano Sanz
Catedràtic d’Economia Aplicada. Universitat de Saragossa

(Rioseco, Sòria, 1955). Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i catedràtic d’Economia Aplicada a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Saragossa. Especialista en estudis sobre el
sector exterior de l’economia espanyola contemporània, ha
publicat nombrosos articles en revistes científiques i llibres
sobre el tema, entre els quals destaca «El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española,
1875-1895» (Madrid, 1987). És director adjunt de la
«Revista de Economía Aplicada».

La Guerra Civil va desarticular l’organització monetària, com tants
altres aspectes de la vida col·lectiva espanyola, i no va ser fàcil refer-la
durant els mesos posteriors al final de la contesa. Des de l’estiu de 1936
havien existit, en realitat, dues pessetes, dos bancs centrals i dos sistemes
bancaris. I, per bé que una de les dues va guanyar terreny al compàs de les
operacions militars, les tasques pendents a l’abril de 1939 per recompondre
la qüestió monetària eren considerables. A més a més, el bàndol guanyador
de la guerra semblava tenir, en un principi, idees noves sobre l’organització
política i social que s’havien de plasmar en una actitud més intervencionista
del poder públic. D’altra banda, l’entorn internacional va patir en pocs
mesos transformacions radicals pel que fa als països líders i als principis
dominants en les relacions polítiques, econòmiques i, per tant, monetàries,
després de l’inici de la guerra mundial. Al capdavall, aquest factor, l’entorn
internacional, seria decisiu en el futur de la pesseta, tot i que –ironies del
destí– en un sentit ben diferent al que es podia albirar en els mesos i, fins i
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tot, anys immediatament posteriors al final de la Guerra Civil. En efecte, el
tomb esforçat del 1959 cap a la integració en un ordre liberal i obert va ser
clarament el triomf del context internacional sobre les opcions de polítiques
dominants vint anys enrere. En canvi, la qüestió de la unificació monetària
després de la guerra, per més dramàtica que pogués semblar en un primer
moment, s’hauria de consumir en poc temps i es va fer, a més a més, amb
diligència i amb una certa eficàcia, tot i que amb costos indubtables.
En qualsevol cas, el camí de la pesseta entre els anys 1939 i 1959 va
ser difícil i sinuós, i el seu examen resulta més complex del que en ocasions
s’ha presentat. Tres trets, i altres tantes conseqüències derivades, van dominar aquests vint anys: l’aïllament, i la seva resultant: una ordenació monetària peculiar; la indisciplina monetària, amb la inflació com a efecte; i, finalment, l’enginyeria canviària, seguida de múltiples distorsions assignatives.
Aquests són, justament, els epígrafs en què s’ha dividit el present treball, a
més d’un altre en què s’explica, a manera d’epíleg, el final de l’autarquia.

6.1. Anys d’aïllament
És cert que el camí de la pesseta des del moment de la seva creació el
1868 fins a la Guerra Civil va ser predominantment solitari. Va ser creada en
el veïnatge de la Unió Monetària Llatina, però mai no s’hi va integrar formalment, tot i que la Unió va sobreviure poc temps després de l’aparició de
la pesseta. Només uns anys més tard, el 1876, es va anunciar la seva adscripció al patró or, però ja el 1883 es va produir una defecció poc aparatosa, ja
que el patró no tenia un registre ni era un pacte formalitzat. De llavors ençà,
la pesseta no va tenir disciplina externa, però va ser producte d’una decisió
unilateral, a punt de ser revisada en diverses ocasions; el patró or es veia
com un horitzó al qual la pesseta s’aproparia abans o després. Això va fer
mantenir una certa disciplina, i la pesseta, per bé que en solitari, va caminar
en paral·lel a les altres monedes, igual que l'economia espanyola, el grau
d’integració de la qual, sense ser dels més elevats, no era tampoc menyspreable.
Els anys quaranta i cinquanta van ser, sens dubte, un temps diferent.
La pesseta no solament els va travessar en solitari, sinó que va romandre
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aïllada. Els països occidentals van refer esquemes de cooperació destruïts
des de la crisi dels trenta i en van crear de nous i més ambiciosos, però van
impedir que Espanya, per raons polítiques, hi participés. Aquest va ser el
factor diferencial en relació amb els decennis anteriors a la guerra civil,
abans de la qual la integració va ser sempre una possibilitat oberta. Després,
van haver de passar dos decennis perquè ho tornés a ser. En els primers
temps, però, no semblava que les autoritats fossin conscients de la seva posició a l’escena internacional, com ho mostra l’interès del Banc d’Espanya per
la integració de la pesseta en el sistema de Bretton Woods el 1945 o la
sol·licitud del Govern perquè Espanya fos inclosa al Pla Marshall el 1947.
D’altra banda, aquests intents mostren també que la vocació autàrquica tenia
en aquests moments ben poc de doctrinària i molt de resposta pragmàtica o
propagandística, ja que, evidentment, l’admissió d’Espanya en aquests
àmbits de cooperació hagués accelerat el desmantellament dels estrictes i
rígids controls del període.
L’aïllament va atorgar una notable singularitat a l’organització
monetària espanyola, regida a partir de la Guerra Civil per una barreja de
certs principis tradicionals i altres derivats de les noves idees imposades el
1939. Les línies de continuïtat estaven marcades per la vigència de la Llei
d’Ordenació Bancària del 1921, que va expirar el 1946, en complir-se 25 anys
de la seva promulgació, tal com estava previst. Les novetats es van plasmar en
les importants modificacions introduïdes en la llei durant la guerra i el 1939,
que van afectar sobretot el canvi exterior, les contrapartides a l’emissió de bitllets, l’statu quo bancari i l’ampliació del marge del poder polític per intervenir en l’àmbit monetari. Finalment, el 1946, una nova Llei d’Ordenació
Bancària va donar continuïtat a la situació establerta en els anys anteriors, en
lloc de transformar-la. El resultat final va ser un sistema monetari extremadament rígid, en especial pel que fa al vessant exterior, amb unes tendències
inflacionistes evidents i una situació privilegiada i còmoda per a la Hisenda i
la banca. Les conseqüències d’aquesta situació són les distorsions en l’assignació eficient dels recursos i un creixement menor i de pitjor qualitat que si
haguessin funcionat el mercat i la disciplina macroeconòmica.
A més d’aquestes característiques, convé destacar-ne una altra, relativa a l’organització de la política monetària, que va tenir, així mateix, conse-

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

109

qüències negatives per a la gestió de la pesseta: la separació entre els vessants intern i extern de la política monetària. En efecte, mentre el Banc d’Espanya, dependent d’Hisenda, controlava el primer, l’Institut Espanyol de
Moneda Estrangera (IEME), un organisme del Ministeri de Comerç, era
l’encarregat d’administrar les divises i totes les qüestions vinculades a les
relacions exteriors de la pesseta. Les conseqüències d’aquest dualisme van
ser especialment negatives fins al 1959, perquè la falta d’obligacions exteriors atorgava un gran marge de maniobra a la gestió de la pesseta en els dos
vessants i permetia una considerable divergència d’orientacions. La descoordinació va obligar a utilitzar amb més intensitat els controls directes i va
accentuar la rigidesa del sistema, fins a la reassignació de la sobirania canviària el 1959, quan el dualisme va perdre importància. Deu anys després va
desaparèixer definitivament el risc, en ser traspassades les principals funcions operatives de l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera al Banc d’Espanya; va ser el pròleg de la desaparició el 1973 del vell organisme, tan
poderós en l’autarquia.
Tot i que les tendències generals van perviure durant les dècades considerades, no se sosté aquí que el període fos completament homogeni. La
primera meitat dels quaranta va estar marcada per la liquidació de les conseqüències de la guerra i per un compàs d’espera. La segona va ser d’acceptació i d’adaptació a l’aïllament, i va tenir en els tipus de canvi múltiple la resposta a la precarietat financera exterior, i la versió per a l’àmbit canviari de
l’intent de control per part de l’enginyeria econòmica. Els primers anys cinquanta són temps d’un major relaxament, que culmina en els pactes amb els
Estats Units, més transcendentals en l’àmbit polític que en l’estrictament
econòmic, tot i la seva rellevància. La segona meitat dels cinquanta va ser la
prova que un canvi limitat no era la solució i, en aquest sentit, va representar
un impuls definitiu per tancar els anys d’autarquia.

6.2. La inflació, fruit del descontrol monetari
Entre els anys 1940 i 1959, els preus, mesurats per l’índex de preus
al consum, es van multiplicar pràcticament per cinc a Espanya (gràfic 6.1).
El mateix passa si es prenen indicadors alternatius com el deflactor del pro-

110

■ VINT ANYS DE SOLITUD. L’AUTARQUIA DE LA PESSETA, 1939-1959

Gràfic 6.1

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, 1940-1959
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Font: INE i elaboració pròpia.

ducte interior brut o l’índex de preus a l’engròs. La realitat de la inflació en
aquells anys és, doncs, innegable i queda ben il·lustrada amb aquesta mitjana
anual de gairebé el 20% d’augment dels preus al consum. Especialment
intensa va ser entre els anys 1945 i 1951 i del 1956 al 1959.
La causa immediata d’aquest prolongat procés inflacionista va ser,
com no pot ser de cap altra manera, el descontrol monetari que va presidir
aquells anys. Un creixement de les magnituds monetàries molt per damunt
del necessari per finançar els augments de la renda real va ser un tret característic del període. Es pot prendre qualsevol de les magnituds monetàries,
perquè les tendències són molt similars, però, si es considera l’oferta (efectiu
en mans del públic més dipòsits bancaris a la vista) com a representativa de
l’evolució de la quantitat de diners, es comprova el seu accelerat creixement
(gràfic 6.2). La mitjana anual d’augment de l’oferta monetària durant els
vint anys considerats es va apropar al 30%.
No és que les rigideses imposades al sistema econòmic o que l’escassetat en aquells anys de penúries no creessin tensions en els preus, però, sense el finançament proporcionat pel continu procés d’expansió del diner,
aquestes tensions mai no s’haguessin materialitzat en una inflació tan inten-
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Gràfic 6.2

OFERTA MONETÀRIA, DEFLACTOR DEL PIB I PRODUCTE INTERIOR
BRUT EN ÍNDEXS, 1941-1959
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Font: Martín Aceña (1988), Prados de la Escosura (1995) i elaboració pròpia.

sa i persistent. De manera que és precís indagar en les causes de la intensa
expansió monetària per trobar les raons de la inflació en l’autarquia.
El creixement de la quantitat de diners pot ser el resultat d’una política deliberada d’abaratiment del crèdit o conseqüència d’una pèrdua de control dels aspectes monetaris de l’economia per part de les autoritats. A l’Espanya de l’autarquia, la raó decisiva va ser la segona, tot i que també hi va
haver alguna cosa de la primera. Naturalment, això no eximeix en absolut les
autoritats del moment de la seva responsabilitat, ja que la falta de control era
el resultat lògic de la regulació establerta. En concret, el descontrol era degut
a una combinació de tres elements: el dèficit pressupostari, el dret dels bancs
a pignorar automàticament el deute públic al Banc d’Espanya i la consideració dels fons públics com una contrapartida de la circulació fiduciària. Els
tres elements eren responsabilitat de les autoritats econòmiques.
El deute públic en circulació es va multiplicar pràcticament per cinc
entre els anys 1940 i 1949, a conseqüència d’un dèficit repetit diversos anys
i de l’aparició de deutes especials per finançar noves despeses.
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La pignoració de fons públics al Banc d’Espanya per part de la banca
privada provenia del 1917, any en què la hisenda travessava una època de
crisi, ja que els ingressos es mantenien estancats pel bloqueig parlamentari
als pressupostos, reiterat en aquell temps de crisi política de la Restauració.
Els extraordinaris increments de preus, reflex de la guerra exterior, pressionaven les despeses, i el dèficit pressupostari era una constant. Per finançar-lo
es va recórrer a rebaixar –d’acord el banc amb la Hisenda– l’interès pels crèdits concedits a la banca amb garantia de fons públics, respecte als que es
donaven amb altres garanties, la qual cosa va animar els bancs a subscriure
deute com una línia addicional de liquiditat remunerada. L’èxit de la mesura
va fer reiterar les emissions d’anys posteriors i que la Llei del 1921 no modifiqués un mecanisme tan còmode per a la hisenda, tot i que inadequat per al
control monetari. Com és lògic, el tipus d’interès d’aquestes operacions no
estava en mans del banc sinó del Ministeri, ja que era decisiu que fos inferior
a la resta per garantir la demanda del deute.
Un abús de la pignoració podia ensopegar, però, amb un obstacle que
impedia un complet automatisme: el límit d’emissió de paper pel Banc d’Espanya. Cert que es podia ampliar si era necessari, però, en tot cas, en arribar
al límit legal, el mecanisme perdia el seu automatisme. Quan veritablement
va assolir aquesta condició va ser el 1939, en establir-se en la reforma de
l’ordenació monetària del novembre que el deute a la cartera del Banc computava com a contrapartida de la circulació fiduciària. A partir d’aquest
moment, ja no hi havia límit per a ningú, inclòs el mateix Banc d’Espanya,
que no tenia cap problema a l’hora d’absorbir qualsevol volum de deute. A
conseqüència d’això es va produir un augment espectacular del crèdit concedit pel banc amb garantia de valors públics, convertit en principal factor
d’expansió de la quantitat de diners (gràfic 6.3).
El mecanisme de pignoració automàtica descrit no solament creava
un biaix inflacionista notori en l’economia espanyola, sinó que impedia la
utilització de la política monetària com a instrument d’intervenció econòmica per part de les autoritats. Ja que els bancs tenien sempre a les seves carteres un volum considerable de deute que pignoraven a voluntat, eren ells els
que determinaven, d’acord amb els seus interessos i preferències, la quantitat
de diners en circulació. Les autoritats tampoc no van utilitzar els tipus d’in-
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Gràfic 6.3

OFERTA MONETÀRIA, CRÈDIT DISPOSAT AMB GARANTIA
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Font: Martín Aceña (1988) i elaboració pròpia.

terès per influir en l’àmbit monetari, sinó que els van mantenir deliberadament baixos i amb mínimes variacions. Oscil·laven entre el 3% i el 6%,
aproximadament, en funció de les classes de crèdit i de les garanties aportades, i amb prou feines van patir modificacions. Convé situar això en un context clarament inflacionista, com el d’aquells anys, per comprendre i valorar
la completa passivitat de les autoritats monetàries.
A part de la inflació, aquest peculiar funcionament dels àmbits
monetari i financer a l’Espanya de l’autarquia, unit a l’statu quo bancari, va
produir un considerable augment del poder de la banca sobre la resta de l’economia, segons ha assenyalat Joan Sardá. En efecte, les gairebé il·limitades
disponibilitats financeres de la banca, gràcies a la pignoració automàtica i
als baixos tipus d’interès, li van permetre prendre o ampliar les seves participacions en empreses de diversos sectors i consolidar la seva posició de banca
mixta. Una vocació que en molts casos venia de l’inici del segle, però que
tots van poder desenvolupar a voluntat durant els anys quaranta i cinquanta.
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6.3. L’enginyeria canviària
Les relacions de la pesseta amb la resta de monedes van estar dominades durant l’autarquia per un sever control de canvis, definit per la inconvertibilitat interna i externa, i per una regulació molt restrictiva de les transaccions
exteriors. El tipus de canvi va travessar dues etapes clarament delimitades,
amb l’any 1948 fent de frontera. Abans d’aquesta data, es va mantenir molt
estable i amb prou feines s’hi van fer intervencions; després va arribar el
temps dels canvis múltiples, paradigma de l’enginyeria fins al 1959.
La Llei de Delictes Monetaris del 1938, el nom de la qual evoca la
duresa dels temps, era la norma bàsica per a les relacions canviàries, i l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera, creat el 1939, l’organisme que monopolitzava el paper de l’Estat en aquest àmbit. La inconvertibilitat es traduïa
en l’obligació de tenir una autorització de l’Institut Espanyol de Moneda
Estrangera per als pagaments de residents en divises i per a les transaccions
dels no residents. També estava prohibida la tinença de divises, que havien
de ser lliurades immediatament per a la seva conversió a l’Institut Espanyol
de Moneda Estrangera. Una suau tendència liberalitzadora es va inaugurar el
1950 amb l’autorització d’un mercat oficial de divises a la Borsa de Madrid,
on es podien negociar certs percentatges dels ingressos obtinguts per exportadors, així com divises procedents de transferències rebudes per residents,
repatriacions de capitals i turisme. Les divises negociables eren: el dòlar
nord-americà, el franc francès, marroquí i suís i l’escut portuguès i les lliures esterlines en xecs o apunts bancaris. Tant la venda com les adquisicions
–que havien de tenir una destinació concreta– havien de ser igualment sotmeses a l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera. No obstant això, el mercat de la borsa va representar un alleujament en un món tan tancat i va funcionar de manera acceptable, oferint uns canvis intermedis entre els tipus de
l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera i els del mercat negre de Tànger.
La no convertibilitat va ser un tret generalitzat en les divises europees durant
els anys quaranta i cinquanta i no una peculiaritat de la pesseta. Les restriccions en el comerç i la tinença de divises van existir també a la resta de països, tot i que es van relaxar més ràpidament gràcies a l’alleujament que van
representar el Pla Marshall i la Unió Europea de Pagaments, creada el 1950
com a mecanisme de compensació de saldos.
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Si en les limitacions a la disposició de divises per part dels agents
econòmics, la diferència entre Espanya i altres països va ser de grau, el tipus
de canvi múltiple va allunyar progressivament la pesseta de les divises de
l’occident europeu. L’opció d’un sistema de canvis amb valor diferent de la
moneda en funció de la mercaderia intercanviada, del caràcter d’importació
o exportació o de la rúbrica de balança de pagaments a la qual pertanyi l’operació amb l’exterior resulta d’una gran complexitat. Els canvis múltiples
havien començat en alguns països durant la crisi dels trenta i, en la seva forma més elemental, consistien en devaluar el tipus aplicat a les exportacions
per obrir mercats exteriors, mentre s’encarien relativament les importacions
mantenint inalterat el seu tipus. Després de la Segona Guerra Mundial,
França i Itàlia van inaugurar un mercat lliure per comerciar certes divises,
mentre la major part de les importacions i de les exportacions es regia pel
tipus oficial; com el de mercat es va depreciar immediatament, va aparèixer
una dualitat, eliminada aviat en la reordenació monetària del 1949. En
aquests anys, però, es mantenien tipus múltiples a divuit països –fora d’Europa gairebé tots–, segons el Fons Monetari Internacional, amb una estructura complexa, que només des de mitjan cinquanta va tendir a simplificar-se.
Com qualsevol política d’aquestes característiques, la manipulació del tipus
de canvi permetia a grups de pressió diversos utilitzar l’argument del greuge
comparatiu i desembocava en noves complexitats, arbitrarietats i preteses
compensacions, que la feien encara més alambinada. Mentrestant, els costos
en termes d’eficiència augmentaven per al conjunt de l’economia, a conseqüència de les interferències en l’assignació de recursos i de les oportunitats
de recerca de rendes obertes en un mercat polític que animava a distreure
recursos de la producció. D’aquesta enginyeria canviària va participar
Espanya entre els anys 1948 i 1959, en la forma que ara s’explicarà.
El mes de desembre de 1948 pot ser considerat el moment d’inici
oficial de la política de canvis múltiples, tot i que havia estat precedit per
algunes mesures de segon ordre en la mateixa direcció, adoptades en una crisi de divises immediatament anterior. Entre els anys 1948 i 1959, es poden
distingir tres etapes en la política de tipus de canvi: la primera arriba fins al
1950 i es va caracteritzar per un gran activisme i per intenses devaluacions;
la segona, en què es va cedir el protagonisme al mercat de divises i es va
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aconseguir una certa estabilització dels canvis en els anys centrals, s’allarga
fins al 1957, i la tercera, entre aquest any i el Pla d’Estabilització, és la d’una frustrada eliminació dels tipus múltiples, reapareguts sota l’etiqueta de
primes i retorns.
La primera ordenació dels canvis especials va establir nou grups de
productes importables, amb tipus que anaven de 13,140 a 27,375 pessetes
per dòlar, amb el manteniment del tipus bàsic de 10,95 per a certes importacions. El dòlar més barat s’assignava a la importació d’aliments i de combustibles, comerç monopolitzat per l’Estat; mentre s’encaria una mica per a
les primeres matèries, la maquinària ocupava un nivell intermedi i els béns
manufacturats s’havien d’importar amb el dòlar més car. En el cas de les
exportacions, aviat es van crear 15 grups, amb canvis que anaven de 12,59 a
21,90 pessetes per dòlar i amb el manteniment excepcional del tipus bàsic en
10,95. La seva lògica era menys nítida, però, en línies generals, la pesseta
més apreciada corresponia als productes agrícoles i a les primeres matèries,
mentre s’intentava facilitar l’exportació de manufactures amb una pesseta
més barata. A l’octubre de 1949, els canvis especials de la pesseta van seguir
una onada de devaluacions de les monedes europees.
La creació al juliol de 1950 del mercat de divises de Madrid va representar un gir notable en la política canviària, madurat al llarg d’aquest any i
del següent. Els canvis per a les divises venudes per l’Institut de Moneda
Estrangera als importadors anaven des de 16,425 a 21,900 pessetes per dòlar,
tot i que el canvi final depenia del percentatge a comprar en borsa i del preu
de la pesseta en aquest mercat. La reordenació de productes va ser molt radical, i els canvis favorables (pesseta més apreciada i menor percentatge de
compra al mercat lliure) van quedar per a aliments i primeres matèries, mentre la resta de les importacions –és a dir, totes les manufactures, inclosa la
maquinària– s’havia de fer amb divises comprades al mercat de la borsa. La
reordenació de les exportacions es va produir a l’octubre de 1951 amb l’establiment d’un tipus bàsic de 21,90 pessetes per dòlar i la definició de cinc
grups de mercaderies, autoritzats a vendre al mercat lliure un percentatge
diferent de les divises obtingudes. Lògicament, en aquest cas, els més beneficiats eren els qui podien vendre lliurement la proporció més elevada, el
90%. En general, les manufactures tenien la situació més beneficiosa, men-

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

117

tre les exportacions tradicionals, com fruites, oli o fruits secs, estaven en
situació intermèdia.
Els canvis derivats d’operacions no comercials, com turisme, inversions, assegurances o transferències, es van introduir al gener de 1949, amb
uns tipus que anaven de les 16,4 pessetes per dòlar per a nolis i assegurances
a les 25 per a turisme o transferències. Uns mesos més tard, a l’octubre,
coincidint amb la devaluació molt generalitzada per a la balança comercial,
el canvi per a nolis i assegurances es va situar en 23,641 pessetes per dòlar.
A partir de la creació del mercat de la borsa al juliol de 1950, totes aquestes
operacions hi van tenir l’única referència. Les operacions s’hi havien de fer
en règim de mercat, directament a l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera
o a la banca autoritzada, però els tipus els fixava setmanalment l’Institut
Espanyol de Moneda Estrangera prenent de mitjana els del mercat durant la
setmana anterior.
El 1957 es va devaluar la moneda i es van unificar els canvis en 42
pessetes per dòlar. En desaparèixer la dualitat entre canvi oficial i de mercat, les normes que regien la borsa van perdre el seu sentit, de manera que
totes les divises d’origen comercial o financer es podien vendre a la borsa,
sense percentatges intervinguts per l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera, el qual només monopolitzava, a partir d’aquest any, els canvis de les
inversions de capital estranger. Per a les compres amb qualsevol finalitat
continuava essent requisit imprescindible l’autorització individualitzada i
expressa de l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera. El nou tipus estava
per sota del que regia als mercats internacionals lliures (50,85 pessetes per
dòlar a Tànger), i aviat es va advertir que resultava insuficient per contenir
els problemes de la balança de pagaments.
Es va iniciar llavors un retorn cap als canvis múltiples, mai reconegut, ja que es van emmascarar en un complex sistema de primes i retorns. Va
ser una reculada clara, ja que va aparèixer de nou l’arbitrarietat, amb multitud de concessions ad hoc, en què s’especificaven tipus concrets per a operacions particulars. Com acostumava a passar en aquestes circumstàncies, les
primes es van començar a concedir a un nombre reduït d’exportacions, però,
a partir del 1958, el degoteig va ser creixent, i això va obligar a incrementar
els recàrrecs o retorns per finançar-les, de manera que l’embolic de canvis,
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amb la contribució del secretisme de les autoritats, temeroses de la reacció
de les organitzacions internacionals, que no veien amb bons ulls les subvencions a l’exportació, i de la discrecionalitat, va tornar a ser una realitat. Les
primes es concedien a certs productes d’exportació –com a estímul per damunt del canvi oficial–, i es finançaven amb recàrrecs sobre algunes importacions i determinades exportacions, els anomenats retorns. A la pràctica, al
començament del 1959, existien de nou múltiples tipus, que, amb alguna
excepció, anaven de 31 a 45 pessetes per dòlar en el cas de les exportacions i
de 42 a 84 en el de les importacions. Les primes es concedien a articles tradicionals d’exportació però elaborats, com les conserves o els sucs, i els retorns es carregaven sobre minerals d’exportació o articles considerats de
luxe en les importacions.
El fracàs va ser doble: s’havia tornat a la discrecionalitat i a les interferències al mercat, sense arribar a solucionar el problema del canvi ni sense
equilibrar la balança. La nova situació crítica es va afrontar el 1959, amb
major energia i d’una manera que va resultar definitiva, mitjançant la devaluació a 60 pessetes per dòlar, la unificació dels canvis i la convertibilitat de
Gràfic 6.4
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la pesseta, tres elements essencials del Pla d’Estabilització expressius d’una
racionalitat econòmica al final imposada. L’enginyeria canviària havia quedat enrere.
La mitjana ponderada dels canvis entre els anys 1948 i 1959 il·lustra
el sentit de la política canviària del període i ofereix un perfil interessant
(gràfic 6.4). Durant aquests anys es va practicar una política activa que, a
través de l’abundància de tipus múltiples, va devaluar de manera contínua la
cotització de la pesseta en relació amb el dòlar. Una política amb un doble
sentit: microeconòmic, ja que discriminava unes altres transaccions, i també
macroeconòmic, ja que modificava el tipus agregat. La devaluació de la pesseta no va seguir, però, ritmes uniformes en els diferents tipus de canvi, ni es
va distribuir en el temps de manera regular.
A la balança comercial, les devaluacions van ser intenses i es van
concentrar en dos moments, 1948-1951 i 1957-1959, precisament a l’inici i
al final del període. Les grans devaluacions no van ser les de 1957-1959,
sinó les que van tenir lloc al final dels quaranta i al llindar del nou decenni.
De mitjana, la pesseta utilitzada per al comerç exterior s’havia depreciat el
1951 el 225% en relació amb l’any 1948, mentre que ho va fer el 183% el
1959, prenent com a punt de partida l’any 1956. Aquests resultats il·lustren
la intensitat de l’esforç estabilitzador al vessant exterior de l’economia
espanyola al final dels quaranta i principi dels cinquanta, que, tot i ser insuficient, va proporcionar una certa folgança a la balança de pagaments durant
la primera meitat dels cinquanta.
Un segon tret destacable en les sèries del canvi per a la balança
comercial és que la pesseta estava clarament més apreciada per a les exportacions que per a les importacions. Això significa que els importadors pagaven cars els dòlars que adquirien i els exportadors rebien escasses pessetes
pels seus dòlars. Els qui obtenien més beneficis d’aquest tractament eren els
intermediaris en les transaccions, amb l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera en primer lloc; l’Institut podia així finançar operacions polítiques com
les compres per a proveïment a preus baixos o l’amortització de deute extern
amb tipus de la pesseta molt apreciats i reduït cost per a l’Estat. Les diferències es van reduir dràsticament a partir de l’intent d’unificació del 1957, tot i
que, durant el primer semestre del 1959, es van ampliar de nou en el marc
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del sistema de primes i retorns. D’altra banda, les diferències obliguen a no
perdre de vista la perspectiva microeconòmica, ja que no totes les exportacions eren tractades uniformement, ni tampoc les importacions, per a algunes de les quals, fins i tot, es van utilitzar tipus de la pesseta més apreciats
que les mitjanes d’exportació.
Resulta també interessant comparar el tipus que efectivament va regir
per a l’economia espanyola amb el de Tànger, ja que és sabut que una part
important de les transaccions de pessetes contra divises es realitzava allà. El
mercat lliure de Tànger s’havia consolidat després de la Guerra Civil com un
centre estratègic en la negociació de moneda espanyola, i la pesseta hi cotitzava a un valor inferior a l’oficial. Del 1941 al 1943, va anar millorant la
seva posició, però el canvi de perspectives durant la guerra mundial i la
situació cada vegada més difícil de l’economia espanyola van invertir la
tendència entre 1943 i 1950, quan es va passar de 13,25 a 52,52 pessetes per
dòlar. Al final de 1948, la pesseta cotitzava a 37,50 per dòlar a Tànger, mentre el canvi oficial continuava essent 10,95 pessetes per dòlar. Des de l’establiment dels canvis múltiples i del mercat de divises de Madrid, es va produir un lent apropament, forçat cap a mitjan cinquanta per les intervencions
estabilitzadores del mateix Institut Espanyol de Moneda Estrangera. Fins i
tot es va aconseguir una certa revaloració de la pesseta a Tànger entre els
anys 1950 i 1954, tot i que després es va tornar a depreciar fins a les 59,39
pessetes del començament del 1959. La devaluació del juliol, en el marc de
l’estabilització, va situar la cotització oficial en 60 pessetes per dòlar, d’aquesta manera es va produir una completa convergència que va posar fi a
una dualitat canviària de dos decennis.
Des de la perspectiva de la competitivitat en preus, i considerant la
situació del 1959, després del Pla d’Estabilització, com d’equilibri, la pesseta es va mantenir sobrevalorada permanentment al llarg dels anys cinquanta.
Era el resultat essencialment, d’un excés d’apreciació en l’origen, conseqüència, al seu torn, d’haver mantingut durant els anys quaranta el canvi en
10,95 pessetes per dòlar, tot i la inflació acumulada en contra. Les devaluacions del final dels anys quaranta i principi dels cinquanta van millorar substancialment la competitivitat, tot i que no prou per situar el canvi en un punt
d’equilibri, i van mantenir la pesseta apreciada en excés. Durant els anys cin-
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quanta, el canvi real de la pesseta es va estabilitzar de manera considerable,
tot i que en els nivells molt apreciats que s’acaben d’indicar. Això explica les
contínues dificultats de la balança de pagaments, només insuficientment
pal·liades en l’anomenat bienni preestabilitzador, i la necessitat de procedir a
una correcció més contundent el 1959, al capdavall definitiva.

6.4. El fracàs i la rectificació
Durant la segona meitat dels anys cinquanta, els dos problemes més
urgents de l’economia espanyola, la inflació i el dèficit exterior, no solament
havien empitjorat, sinó que semblaven cada vegada més insolubles sense un
canvi radical de política. La inflació, producte del descontrol monetari, s’agreujava amb la seva mateixa persistència, com va passar amb les fortes
pujades salarials decretades pel Govern el 1956 per compensar la pèrdua de
poder adquisitiu dels salaris, que, lògicament, van crear noves pressions
inflacionistes, materialitzades amb rapidesa per l’absència de restriccions
monetàries. El sector exterior, atrapat entre les necessitats d’importació derivades del creixement i la restricció de divises imposada per l’aïllament, l’endarreriment i la gestió canviària, es trobava permanentment en el límit del
seu sosteniment financer, tot i l’escàs grau d’obertura.
A més d’aquesta situació interior, s’havien produït notables canvis a
l’escena política internacional i en les relacions econòmiques dels països
occidentals, que van ampliar el marge de maniobra del Govern espanyol, en
van relaxar l’aïllament i van fer possible, al capdavall, un canvi de política.
La guerra freda i el conflicte de Corea van forjar el concepte de bloc occidental, en què Espanya va ser admesa, tot i que en una posició secundària.
Els pactes amb els Estats Units del 1953 simbolitzen la nova època: van permetre finançar importacions addicionals, tot i que en una proporció molt
inferior a l’aconseguida pels països del Pla Marshall. Després va venir la
integració en l’Organització de les Nacions Unides i l’apropament als organismes de cooperació econòmica, com el Fons Monetari Internacional, el
Banc Mundial o l’Organització Europea de Cooperació Econòmica. La nova
posició d’Espanya en el context internacional va proporcionar dos actius de
primer ordre per procedir a la rectificació. En primer lloc, la cobertura
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financera en divises davant la incertesa d’una obertura obligada. En segon
lloc, l’assistència tècnica i, sobretot, la legitimació del canvi de política pel
prestigi dels organismes internacionals.
El 1957 es van prendre ja algunes mesures en la nova direcció, tot i
que van resultar insuficients, i el 1959 es va haver de procedir a una modificació radical de la política econòmica, materialitzada en el Pla d’Estabilització, autèntica porta de clausura de l’autarquia espanyola. Les mesures del
1957 van ser fiscals, monetàries i canviàries: una petita reforma fiscal, certs
límits a la pignoració de títols i un intent d’unificar els canvis. Els resultats
van ser proporcionals a l’escassa entitat d’un esforç la principal virtut del
qual va ser marcar la línia que calia seguir en el futur.
Dos anys més tard, el 1959, havia quedat clar que, si es volien resultats, es necessitava una rectificació en tota regla, i, quan la completa falta de
divises va col·locar el sector exterior en situació virtual de suspensió de
pagaments, el model autàrquic d’ordenació econòmica es va donar per fracassat. El Pla d’Estabilització va donar resposta als principals problemes que
patia l’economia espanyola, des de la indisciplina del sector públic i el descontrol monetari, causants de la inflació, fins a la impossible enginyeria canviària, si es pretenia fer convertible la pesseta i sostenible l’equilibri extern.
A més a més, contenia un programa de liberalització i de desregulació de
l’economia espanyola molt ambiciós, atès el punt de partida, tot i que moderat si se situa en perspectiva històrica. En tot cas, va ser suficient per obrir
una etapa de desenvolupament sense precedents als anys seixanta, que va
posar les bases d’una progressiva obertura a l’exterior.
Des de l’òptica estricta de la pesseta, l’estabilització del 1959 va
inaugurar un temps de major control monetari, no exempt de certa indisciplina i de subsegüents tensions inflacionistes. En el vessant internacional, els
canvis van ser més profunds, ja que la pesseta es va trobar, per primera vegada en la seva història, en un marc institucional de disciplina exterior, el sistema de Bretton Woods, va assolir una convertibilitat limitada però apreciable
per a l’època, i la devaluació fins a 60 pessetes per dòlar li va donar certa
estabilitat en els anys immediats i va fer sostenible a curt termini el procés
d’obertura comercial i, en menor grau, financera.
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VII. De l’estabilització a la crisi:
la pesseta a Bretton Woods, 1959-1973
José Aixalá Pastó
Professor Titular d’Economia Aplicada. Universitat de Saragossa

(Els Omellons, Lleida, 1957). Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor titular d’Economia Aplicada a la Universitat de Saragossa. La seva trajectòria investigadora s’ha centrat en qüestions relacionades amb el
tipus de canvi de la pesseta i amb l’economia regional aplicada a la Comunitat Autònoma d’Aragó. És autor del llibre
«La peseta y los precios. Un análisis de largo plazo (18681995)» (Saragossa, 1999) i coautor de diversos altres llibres.

En aquest capítol s’analitza el comportament de la pesseta durant un
període en què la divisa espanyola va participar, per primera vegada des de
la instauració del patró or al segle XIX, de les regles de joc subministrades
pel marc institucional monetari vigent al context internacional. Un cop establerta la seva convertibilitat i devaluació el 1959, la pesseta va quedar
instal·lada en un règim canviari de paritats fixes i ajustables derivat dels
acords de Bretton Woods, adoptats cap al final dels anys quaranta, i s’hi va
mantenir fins a l’inici del règim de flotació generalitzada de les monedes
dels primers anys setanta, que va tenir al llarg d’aquesta dècada el seu període d’auge. Aquesta convertibilitat no es va produir amb un retard excessiu en
relació amb la resta de divises importants, ja que, per bé que el Fons Monetari Internacional havia indicat als països membres la necessitat que les seves
monedes fossin convertibles quan abans millor, no va ser fins al 1958 quan
la majoria dels països van tenir la seguretat de poder exposar les seves divises a les vicissituds d’un mercat més lliure sense perill d’esgotar les reserves, decidint llavors, i no abans, donar el pas cap a aquesta mesura liberalitzadora dels canvis.
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Un cop situada la pesseta en condicions d’igualtat institucional en
relació amb la resta de divises, i a mesura que avançava la dècada dels seixanta, però, els primers símptomes que el sistema de Bretton Woods
començava a flaquejar es van fer visibles, de manera que només durant poc
més d’una dècada la divisa espanyola es va moure per aquest entorn monetari internacional d’aparent estabilitat. El sistema de paritats fixes i ajustables
va entrar definitivament en crisi el 1971, quan el Govern dels Estats Units va
suspendre la convertibilitat del dòlar en or a causa dels atacs especulatius i
davant les dificultats que podia haver plantejat una hipotètica conversió
metàl·lica dels seus passius en dòlars acumulats per la resta del món, de
manera que es va trencar el pivot que garantia l’estabilitat del sistema. Això
va comportar finalment que, el 1973, altres divises, per evitar problemes més
importants per a les respectives economies, comencessin a flotar en relació
amb el dòlar. S’inicia així un període de tipus de canvi flexibles per a les
monedes, inclosa la pesseta el 1974, tot i que no es tractava d’una flotació
lliure i sense restriccions, sinó controlada, per no provocar una excessiva
volatilitat canviària en l’àmbit internacional.
A l’hora d’assenyalar els trets més generals que defineixen el comportament de la pesseta durant aquesta etapa qualificada de «liberalitzadora», es
pot identificar un període inicial de relativa calma en la seva cotització, que
comprèn des del 1959 fins al 1964, en què l’impacte positiu de les mesures
estabilitzadores va proporcionar una evolució favorable de la balança de
pagaments en termes d’increment de reserves, la qual cosa va permetre mantenir la paritat establerta enfront del dòlar (gràfic 7.1). Ara bé, analitzant el
comportament dels preus relatius, s’observa l’existència d’una inflació diferencial en contra des del 1962 (gràfic 7.2), que, combinada amb l’estabilitat
del tipus de canvi nominal, va provocar-ne l’apreciació en termes reals i la
consegüent pèrdua de competitivitat. Al seu torn, des de mitjan anys setanta,
es manifesten amb claredat els símptomes d’una pèrdua d’estabilitat pel mal
comportament de les magnituds monetàries (gràfic 7.3), que conduïa a un
deteriorament del sector exterior espanyol (gràfic 7.4) amb pèrdues de reserves, la qual cosa va fer inajornable la devaluació del 1967.
A conseqüència d’aquesta devaluació i de les mesures complementàries adoptades, els comptes exteriors van millorar de nou, amb una inflació
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Gràfic 7.1

TIPUS DE CANVI I VARIACIÓ DE RESERVES, 1959-1973
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Fonts: Banc d’Espanya, Boletín Estadístico i Gámir, L. (1980), pp. 274-276.

Gràfic 7.2

TAXES ANUALS D’INFLACIÓ (IPC), 1959-1973
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Fonts: Mitchell, R. B. (1992): International Historical Statistics. Europe. Nueva York: Stockton Press i (1993): International
Historical Statistics. The Americas. Nueva York: Stockton Press.
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Gràfic 7.3

ACTIUS DEL BANC D’ESPANYA I BASE MONETÀRIA, 1959-1973
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Font: Martín Aceña, P. (1989): «El Sistema Financiero», a Carreras, A. (cood.): Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX y
XX. Madrid: Fundació Banc Exterior, pp. 363-394.

Gràfic 7.4

BALANÇA DE PAGAMENTS D’ESPANYA, 1959-1973
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diferencial més favorable per a Espanya que en anys anteriors, la qual cosa
va produir fins al 1970 una evolució més positiva del tipus de canvi efectiu
real i un guany de competitivitat. A partir de la fallida del sistema de Bretton
Woods el 1971, la pesseta es torna a apreciar en termes reals fins a la flotació, a causa de la seva apreciació nominal, ja que es manté la paritat en relació amb l’or mentre es produeixen successives devaluacions del dòlar
enfront d’aquest metall. A més a més, aquesta apreciació s’uneix a una evolució dels preus relatius poc favorable. Durant els primers anys setanta, la
pesseta va experimentar les conseqüències de la inestabilitat monetària internacional, la qual cosa va comportar uns guanys continuats de reserves i va
desembocar finalment en la necessitat de col·locar la moneda espanyola en
un marc institucional de flotació controlada, igual que ho van fer la resta de
divises importants, en la creença que la no vinculació amb tipus de canvi
fixos atorgaria un marge més gran de maniobra a la política econòmica en
general i monetària en particular.

7.1. Llum al final del túnel i estabilització
de la pesseta
Sens dubte es pot afirmar que hi ha un abans i un després de l’any
1959 per a l’economia espanyola en conjunt, però molt especialment per a la
pesseta en particular, ja que aquest any va representar el moment de la seva
inserció definitiva en l’àmbit monetari i financer internacional. Va ser cap al
final dels anys cinquanta quan es va produir l’esgotament definitiu del
model econòmic espanyol basat en l’autarquia, ja que Espanya no es podia
sostreure a les necessàries importacions de primeres matèries, productes
energètics i béns d’equip, les quals no van trobar prou finançament, a causa
de les dificultats exportadores i de la insuficiència de la resta de les partides
de la balança de pagaments. Aquestes dificultats exportadores tenien el seu
origen fonamentalment en la falta de competitivitat de l’economia espanyola
per la seva elevada inflació, agreujada des del 1956, unida al manteniment
d’un tipus de canvi administrat de la pesseta que conduïa a la seva sobrevaluació real davant el diferencial negatiu de preus.
Així, l’aïllament econòmic espanyol va conduir a la crisi i a l’escanyament del sector exterior, que se sol manifestar com a senyal més visible
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quan hi ha greus problemes econòmics interns, de manera que l’absoluta
penúria de reserves amb les quals afrontar les importacions insubstituïbles
va convertir en inajornables les reformes institucionals del 1959, contingudes en l’anomenat Pla d’Estabilització. La publicació al març d’aquest any
de l’informe de l’OCDE sobre l’economia espanyola marcava ja la pauta a
seguir en relació amb les línies mestres d’un necessari pla d’ajustament
econòmic que hauria de tenir com a pilars bàsics la liberalització dels mercats, tant interiors com exteriors, entre els quals el mercat de divises ocupava
un paper de primer ordre, i l’adopció de reformes estructurals per millorar la
competitivitat.
El pla, seguint les directrius de l’OCDE, contemplava un conjunt de
mesures l’objectiu bàsic de les quals era l’estabilitat de preus, nexe d’unió
que permetria restaurar simultàniament per a l’economia espanyola els equilibris interns, en forma d’absència d’inflació, i extern, en forma de millora
de la balança de pagaments i del tipus de canvi. L’experiència treta dels
intents preestabilitzadors del 1957 va resultar una prova concloent de la
impossibilitat de restablir l’equilibri extern i la competitivitat perduda sense
la complementària lluita antiinflacionista.
Pel que fa a l’equilibri intern, es van adoptar mesures contractives de
caràcter monetari que havien de fer efecte sobre la inflació i sobre el comportament de la pesseta als mercats de canvis. La reducció en l’increment de
les disponibilitats líquides, amb increment del tipus de descompte i fixant
límits per al creixement del crèdit al sector privat, es va convertir en una de
les mesures més importants, però no ho va ser menys la reducció de la
monetització indirecta del dèficit públic, suprimint la clàusula automàtica de
pignorabilitat en el deute, introduïda des del 1917, i que havia propiciat l’obtenció de recursos crediticis durant els anys anteriors a l’estabilització. Efectivament, la composició i l’evolució de la base monetària des de mitjan anys
cinquanta reflecteix que, paral·lelament a la pèrdua de reserves que es manifesta en la reducció dels actius del Banc d’Espanya en relació amb el sector
exterior, els actius en relació amb el sector privat es van incrementar de forma important i molt per damunt del que ho van fer els actius en relació amb
el sector públic, la qual cosa indica que el sector privat exercia la pignoració
de títols públics per obtenir crèdit generador de base monetària.
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Per aquest motiu, un dels objectius del Pla es concretava en l’adopció d’una política monetària que s’allunyés de la practicada abans del 1959 i
que no es limités a proporcionar de forma passiva al sistema els recursos
financers necessaris. Per assolir aquest objectiu, resultava imprescindible
controlar els actius del Banc d’Espanya en relació amb els sectors privat i
públic, ja que el component exterior tenia un caràcter més endogen a causa
de la necessitat de sostenir el tipus de canvi de la pesseta al nivell fixat després de la devaluació. Des del 1959 assistim a la posada en marxa d’una
política monetària amb dos instruments rellevants, tot i que aplicats de
manera discontínua: el tipus de descompte i l’expansió del crèdit. Ara bé,
aquesta discontinuïtat en l’adopció de mesures provocava sovint pèrdues de
control monetari amb acceleracions periòdiques en el creixement monetari i
la inflació.
A més de les actuacions anteriors de caràcter monetari, s’imposava
en l’àmbit intern l’adopció d’altres mesures amb un contingut més estructural, eliminant les rigideses dels mercats i transitant progressivament des d’una economia amb un alt grau d’intervencionisme cap a una altra amb més
protagonisme dels mercats, la qual cosa havia de tenir, a mitjà i a llarg termini, efectes positius sobre la competitivitat.
Pel que fa a l’equilibri extern, a més de la liberalització comercial
basada en l’eliminació de restriccions quantitatives i en l’adopció d’un nou
aranzel, es va produir una devaluació que fixava el tipus de canvi en una
paritat de 60 pessetes per dòlar, entesa com d’equilibri i capaç de fomentar
les exportacions. S’abandona així la pràctica dels canvis múltiples, encara
vigent i tan utilitzada durant el període autàrquic. El conjunt de mesures
adoptades havia de representar un estímul per a l’arribada d’inversió estrangera i per a la concreció d’ajuda exterior, per afrontar les necessàries importacions, per la via de crèdits de l’OCDE i del Fons Monetari Internacional,
organismes en què Espanya quedava integrada en el seu nou escenari institucional. Concretament, la pertinença al Fons Monetari Internacional, acceptant les regles de joc emanades dels acords de Bretton Woods, imposava la
convertibilitat exterior i interior de la pesseta i l’acceptació d’un sistema
multilateral de pagaments, de manera que l’estricte control de canvis, sustentat durant l’autarquia per l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera, es va
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relaxar en part. Així, la banca delegada va poder, amb algunes restriccions,
participar activament en les operacions del mercat de divises.
Aquest pas cap a la convertibilitat de la pesseta no representava, en
realitat, cap retard significatiu en relació amb la resta de les divises europees
més importants, ja que el seu lliure canvi per dòlars s’havia produït un any
abans, el 1958, i només per a les operacions de la balança corrent, com ho
recomanava el Fons Monetari Internacional. Així, la liberalització monetària
es va produir a un ritme menys intens del que estava previst als acords de
Bretton Woods, la qual cosa es justifica si tenim en compte que la Gran Bretanya va pretendre instaurar la convertibilitat el 1947, però es va veure obligada a suspendre-la atesa la gran pèrdua de reserves de dòlars experimentada en un termini de temps molt breu.
La devaluació i la col·locació de la pesseta en un tipus de canvi real
de paritat, coincident amb el tipus de canvi nominal que cotitzava al mercat
lliure de Tànger i reflectia el veritable diferencial de preus entre Espanya i
els nostres socis comercials, va permetre situar la divisa espanyola en un
marc institucional en què el dòlar exercia de moneda pivot, de manera que la
resta s’havia de preocupar de mantenir estable el seu tipus de canvi enfront
de la divisa nord-americana, amb una fluctuació màxima de l’1% als dos
costats de la paritat central. Els Estats Units era el país responsable de garantir la convertibilitat del dòlar en or amb una relació fixa de 35 dòlars per
unça i d’assegurar l’estabilitat del conjunt. El sistema era, doncs, de tipus de
canvi fix, tot i que ajustable, la qual cosa permetia modificar les paritats
centrals en circumstàncies excepcionals. Aquesta excepcionalitat, mentre no
es produís, impedia alterar unilateralment el valor d’una moneda, fixat en
termes de dòlars o d’or, si el país en qüestió no tenia l’aprovació expressa
del Fons Monetari Internacional. En el cas de la pesseta, aquestes regles de
joc obligaven el Banc d’Espanya a intervenir amb reserves al mercat per
defensar el tipus de canvi entre 59,40 i 60,60 pessetes per dòlar, valors
situats als extrems de la banda de l’1% al voltant de la nova paritat.
A canvi, Espanya, com qualsevol altre país membre, tindria accés als recursos del Fons Monetari Internacional per corregir els desajustaments de la
balança de pagaments en cas de necessitat.
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Observi’s que l’esmentat joc de paritats representava, teòricament, un
mecanisme de disciplina monetària, ja que si els Estats Units, país líder, produïa una inflació de dòlars ampliant la seva oferta de diners, es qüestionaria
el seu paper de garant de la convertibilitat en or de tots els dòlars existents.
D’altra banda, si qualsevol país membre del Fons Monetari Internacional
incorria en indisciplina monetària, es veuria en la difícil situació d’haver de
defensar el tipus de canvi de la seva moneda reduint-ne el nivell de reserves
internacionals per garantir la convertibilitat. Això podia provocar que el país
desemboqués finalment en una situació anomenada de «desequilibri fonamental». En aquest cas, tenia permès recórrer a una devaluació per no veure’s obligat a suportar un ajustament deflacionista.
Aquest plantejament obeeix a l’anomenat enfocament monetari de la
balança de pagaments, segons el qual un excés d’oferta monetària nacional
en una economia oberta s’ajustarà per la via dels mercats exteriors de béns,
serveis i actius, la qual cosa originarà una pèrdua de reserves, una modificació a la baixa del tipus de canvi o una combinació de les dues variables. En
tot cas, la pèrdua de reserves a conseqüència del manteniment d’un tipus de
canvi fix serà un símptoma de desequilibri extern i farà que l’oferta de
diners s’ajusti de nou a la demanda, ja que el drenatge de base monetària
nacional que provocaria la reducció de reserves exteriors produiria un recorregut de l’oferta monetària cap a la contracció per contrarestar l’expansió
inicial. Així, els tipus de canvi fixos situarien la base i l’oferta monetària en
una posició de variable endògena, i la política monetària assoliria tal dosi de
disciplina que l’equilibri intern passaria a estar al servei de l’equilibri extern.
Aquest plantejament enllaça amb la línia argumental teòrica d’autors com
Fleming i Mundell en enunciar, al començament dels anys seixanta, que,
amb tipus de canvi fixos, un país que expandeixi la seva oferta monetària a
una taxa superior a la resta patirà un deteriorament de la balança de pagaments.
És cert que els tipus de canvi ajustables de Bretton Woods van funcionar de manera anàloga als tipus de canvi fixos, però oferien la possibilitat
addicional de devaluar quan es perdien constantment reserves, la qual cosa
indicava l’existència d’un desequilibri extern i la impossibilitat de mantenir
el tipus de canvi al nivell fixat. Així, quan el sector exterior presentava un
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problema avaluat com a conjuntural, es podia ajustar mitjançant moviments
monetaris de la balança de pagaments, però, si persistien en el temps, podia
estar demandant una modificació del tipus de canvi per evitar una excessiva
sagnia de reserves o sotmetre l’economia a un rigorós pla d’estabilització.
Ara bé, tot i que es permetés en última instància el canvi de paritat, en considerar-se la devaluació un indicador del fracàs de la política econòmica
governamental, un país amb altes taxes d’inflació tindria incentius per autodisciplinar-se amb actuacions de caràcter restrictiu i estabilitzador si, havent
adquirit un compromís de tipus de canvi fix, estigués suportant una caiguda
important en el seu «estoc» de reserves exteriors.
Pel que fa a l’evolució de la pesseta en els anys posteriors al Pla
d’Estabilització, ubicada en el context institucional descrit amb anterioritat,
generador de disciplina monetària, la paraula que millor en definiria la trajectòria seria la de tranquil·litat als mercats de divises. No oblidem que el
1959 es va adoptar un conjunt de mesures complementàries a la devaluació,
bàsicament centrades en una restricció monetària i fiscal, la qual cosa va
comportar una reducció del dèficit públic i la contenció de la despesa interna. Els actius a la cartera del Banc d’Espanya en relació amb els sectors privat i públic es van reduir i van compensar l’efecte expansiu del seu component exterior, situació que va propiciar un comportament més estable dels
agregats monetaris i una inflació de preus menys intensa que en l’etapa anterior dels anys cinquanta. Tot això es va traduir en un bon comportament de la
balança de pagaments, incrementant el volum de reserves fins al 1964, pràcticament esgotades el 1959, i permetent que la pesseta es mantingués sense
excessius problemes al mercat de divises amb la nova paritat de 60 pessetes
per dòlar, que, si tenim en compte l’anterior tipus de canvi oficial de 42 pessetes procedent de la devaluació del 1957, representava un important guany
de competitivitat als mercats exteriors.
Però no solament la competitivitat via tipus de canvi va ser la causant
de la positiva transformació del sector exterior de l’economia espanyola.
Amb l’estabilització es va iniciar, efectivament, un procés liberalitzador en
els canvis mitjançant la convertibilitat de la pesseta, però també en el comerç
amb la supressió progressiva de restriccions no aranzelàries i l’adopció d’un
nou aranzel. Aquesta tònica d’obertura va sintonitzar bé amb una economia
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internacional situada en la fase alcista del cicle econòmic i que es va convertir en una bona receptora de les exportacions espanyoles, cada vegada més
diversificades, raó per la qual trobaven una millor col·locació als mercats
mundials. Ara bé, essent Espanya un país involucrat en un procés de modernització econòmica i necessitat d’equipament industrial, les importacions de
béns d’equip i de tecnologia es convertien en la clau del creixement, de
manera que el dèficit comercial, tot i l’increment de les exportacions, era
una constant. S’imposaven, doncs, mecanismes de finançament addicional
que permetessin mantenir l’equilibri del sector exterior i l’estabilitat canviària, aspectes que s’assolien per la via dels ingressos per turisme i les remeses
d’emigrants, elements que, òbviament, no quedaven al marge del procés de
liberalització espanyol ni de la fase alcista del cicle en l’economia mundial.
L’esmentat bon comportament de les rúbriques de la balança corrent
va fer que presentés saldos positius durant els primers anys de la dècada dels
seixanta. Aquesta situació favorable estava reforçada per un mecanisme de
finançament addicional: les entrades de capital privat, que van ser importants al llarg de tot el període analitzat aquí i que van fer que la balança bàsica presentés saldos positius fins al 1973, amb l’única excepció del 1965.
L’entrada d’inversió estrangera, que va facilitar la difusió tecnològica i va
servir de complement a l’estalvi intern, trobava la seva justificació i incentiu
en l’existència d’una economia espanyola en clara expansió, amb un mercat
cada vegada més ampli, un marc institucional generador de major confiança
pel que fa a les regles del joc econòmic i un tipus de canvi que, a causa de la
seva estabilitat, eliminava pràcticament el risc canviari per als inversors
internacionals. Com era d’esperar, només amb una pesseta estable entrarien
sense expectatives negatives els capitals estrangers indispensables per
finançar l’expansió econòmica.
Els arguments exposats reflecteixen un escenari de relativa calma per
al sector exterior i per al tipus de canvi de la pesseta durant els primers anys
seixanta, en un context internacional que s’ha qualificat de disciplinat des
del punt de vista monetari. Semblava, doncs, que l’àncora del tipus de canvi
nominal produïa els efectes positius previstos i desitjats per a l’economia
espanyola.
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7.2. Pèrdua d’estabilitat i devaluació:
la pesseta sota sospita
Tot i el que s’esperava en termes de disciplina monetària derivada de
l’existència de tipus de canvi fixos, l’equilibri intern dels països no va quedar totalment condicionat pel seu equilibri extern. Més aviat era el primer el
que dictava la política econòmica a seguir en funció dels interessos nacionals
de cada país, i es produïen en moltes ocasions resultats poc desitjables en
termes de balança de pagaments o de tipus de canvi si la política monetària o
fiscal practicada era de caràcter expansiu per facilitar el creixement econòmic. Així, la connexió entre política monetària i canviària va ser més feble
durant els anys seixanta, de manera que la necessitat de mantenir els tipus de
canvi fixos conduïa freqüentment a pèrdues de reserves i, finalment, a
acceptar com inevitable una devaluació, sobretot si l’expansió monetària
relativa d’un país no anava acompanyada d’un diferencial en el creixement
de la productivitat, el que duia a pèrdues de competitivitat i a la necessitat
d’ajustaments interns monetaris i fiscals, o externs modificant la paritat canviària. Un dels problemes fonamentals en aquest sentit durant el període de
Bretton Woods va ser la inexistència d’una coordinació prèvia per a les polítiques econòmiques, com exigiria un sistema de tipus de canvi fixos; ben al
contrari, els mecanismes de correcció havien d’actuar un cop el desequilibri
es manifestava, amb la consegüent necessitat de posar en marxa un pla d’ajustament que podia resultar traumàtic per a alguns països.
Per aquest motiu, a mesura que els moviments internacionals de capital es van liberalitzar al llarg dels anys seixanta, tot i que aquesta liberalització era encara molt lleugera en comparació amb el que havia d’arribar, els
països que incorrien en desequilibris dels seus comptes exteriors començaven a suportar problemes més importants. Així, ateses les expectatives de
devaluació que incrementaven la rendibilitat esperada per part dels agents
econòmics que participaven en un atac especulatiu, aquests països veien
reduir el seu nivell de reserves a conseqüència de la pressió del mercat de
divises sobre les seves monedes, la qual cosa els convertia de manera gairebé
infal·lible en candidats a haver de devaluar. Al costat oposat, els països amb
comptes exteriors sanejats acumulaven reserves com a moneda refugi i generaven liquiditat interna, que, atesos els temors d’inflació, conduïen a la reva-
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luació com alternativa dual a l’acumulació de reserves amb tipus de canvi
fixos. Les devaluacions de la lliura esterlina i de la pesseta el 1967 i del
franc francès el 1969 i la revaluació del marc alemany aquest mateix any són
exemples il·lustratius del que s’acaba d’assenyalar, i això malgrat que des
del 1961 els bancs centrals dels principals països van acordar a Basilea
donar suport a curt termini a qualsevol moneda el tipus de canvi de la qual
es veiés amenaçat per l’especulació al mercat de divises. Per tot això, la
mobilitat internacional de capitals no solament influïa sobre les polítiques
canviàries dels respectius països, sinó que anava reduint en gran mesura la
possibilitat d’adoptar polítiques monetàries independents, la qual cosa posava de manifest que, en efecte, resulta més difícil exercir una autonomia
monetària si els tipus de canvi són fixos i paral·lelament es produeix una
liberalització en les transaccions internacionals de capital.
Addicionalment, el sistema de Bretton Woods presentava un problema de falta de simetria en els mecanismes d’ajustament, ja que obligava en
última instància els països que perdien reserves a adoptar polítiques deflacionistes o a devaluar, però no obligava a revaluar els països que en guanyaven. Aquesta asimetria feia que l’ajustament recaigués gairebé en exclusiva
sobre els països amb dèficit i monedes febles, motiu pel qual aquests països
trobaven dificultats a l’hora de posar en marxa polítiques compatibles amb
els seus interessos, situació que representava una important restricció institucional. Com la disciplina monetària amb tipus de canvi fixos prové del
fracàs atribuïble a la gestió de la política econòmica quan es fa inevitable
una devaluació, els governs adoptaven aquesta mesura extrema, signe visible
de falta de rectitud i de coherència econòmica, el més tard possible i mantenien durant un cert període tipus de canvi sobrevaluats, que requerien grans
volums de reserves de dòlars utilitzats per defensar les seves monedes mitjançant intervencions als mercats de divises.
Així, en aquest context institucional monetari, a mesura que les economies es van fer més obertes i, per aquest motiu, més vulnerables a les pertorbacions exteriors, la necessitat d’atendre l’equilibri extern intervenint al
mercat i perdent reserves quan la balança de pagaments es desequilibrava va
fer que el dòlar es convertís en la moneda reserva per excel·lència, motiu pel
qual els Estats Units van poder mantenir deficitària la seva balança de paga-
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ments, fet aplaudit per la resta del món, ja que era la millor via perquè els
dòlars s’ubiquessin als bancs centrals de la resta de països. Per aquest motiu,
els Estats Units van ser l’únic país durant Bretton Woods que, amb un dèficit
exterior continuat, no es va veure obligat a ajustar la seva economia per
corregir-lo. Ja R. Triffin va anticipar durant els primers anys de la dècada
dels seixanta el perill d’aquest excessiu protagonisme del dòlar, ja que si el
1958, any de la convertibilitat de les principals monedes, existia en el context monetari internacional la sensació d’escassetat de dòlars i de falta de
liquiditat, el que podia agreujar els efectes d’una possible recessió, cap al
final dels seixanta, a causa del persistent dèficit de la balança de pagaments
nord-americana, la convertibilitat del dòlar en or, peça garant de l’estabilitat
del sistema, estava seriosament amenaçada, tot i la introducció, el 1969, dels
Drets Especials de Gir com a forma de liquiditat addicional.
Els desequilibris exteriors dels Estats Units es van intensificar des
del 1965, quan la Guerra del Vietnam i els programes públics de l’anomenada «Great Society» van incrementar la despesa pública, el dèficit i la inflació, que vorejava el 6% al final de la dècada i es va exportar a la resta del
món, ja que l’expansió monetària nord-americana acabava generant una
expansió similar als països que, mitjançant el dèficit exterior dels Estats
Units, acumulaven dòlars per mantenir el seu tipus de canvi fix, procés
només evitable si revaluaven les seves monedes. De nou, l’enfocament
monetari de la balança de pagaments produïa el seu efecte, ja que l’increment de reserves generava endògenament una expansió de la base monetària.
Aquest va ser el cas de la República Federal d’Alemanya, que, des del 1968,
va acumular dòlars i va veure créixer l’oferta monetària per evitar la revaluació del marc, la qual cosa va produir inflació en aquest país. Ara bé, no tots
els processos inflacionistes del final dels seixanta es van desenvolupar per
l’efecte de l’acumulació de dòlars i generació de base monetària per impedir
l’apreciació. En el cas britànic, va ser el resultat de la devaluació del 1967,
després d’una pèrdua de reserves, el que va produir inflació importada i va
erosionar una part dels guanys de competitivitat obtinguts amb el canvi de
paritat. Per la seva banda, els conflictes laborals del 1968 a França, amb els
seus efectes sobre els increments salarials i la inflació, van provocar la devaluació del franc el 1969.
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Pel que fa a Espanya, la política monetària interna tampoc no va
guardar la disciplina necessària perquè resultés compatible amb l’equilibri
extern, tenint en compte, a més a més, que una economia en creixement
corria un seriós perill de reescalfament inflacionista. Efectivament, ja durant
els primers anys de la dècada dels seixanta s’anava manifestant una escalada
preocupant en l’índex de preus, alimentada pel creixement dels salaris monetaris a la indústria des del 1961, amb pressions cada vegada més importants
de la demanda interna. Així, tot i el bon comportament del sector exterior
durant aquests anys, propiciat en bona mesura pel fet que el tipus de canvi
efectiu real va permetre un important guany de competitivitat amb la devaluació del 1959, la pesseta es va anar col·locant amb posterioritat en una
posició sobrevaluada en termes reals a causa de la seva estabilitat nominal i
del diferencial negatiu de preus, la qual cosa, d’altra banda, ha estat una
constant al llarg de la història monetària i canviària espanyola. Ja des del
1961 l’acumulació de reserves exteriors es va afeblir, i el 1963 s’estava produint una expansió monetària per la via del crèdit al sector privat, la qual
cosa va dur a la necessitat de crear un coeficient de liquiditat bancària, antecedent del més modern coeficient de caixa, que va servir per contenir en part
l’excessiu creixement del crèdit i de la liquiditat interna. Però, tot i el coeficient i un conjunt de mesures aïllades restrictives de caràcter monetari, els
salaris nominals continuaven creixent, igual que el nivell intern de la despesa, motiu pel qual el procés inflacionista s’anava consolidant.
D’altra banda, a mesura que avançava la dècada dels seixanta, es
posava de manifest la restricció exterior al creixement econòmic, en el sentit
que l’absorció interna va dur a un menor ritme exportador en relació amb
l’increment de les importacions, la qual cosa va causar un creixent dèficit
comercial. La posada en marxa dels Plans de Desenvolupament va representar, a més a més, una reculada en les intencions liberalitzadores i flexibilitzadores expressades al començament de la dècada. Si des del 1960 la permissivitat de la política monetària s’instrumentava mitjançant el «redescompte
especial», va ser a partir del 1964 que aquestes línies de crèdit es van
ampliar a un fort ritme, en el que s’ha anomenat finançament selectiu del
desenvolupament. Això va provocar una expansió creditícia i l’elevada inflació del 1965, que va generar importants problemes al sector exterior espanyol en els anys posteriors, amb un empitjorament de la balança de mercadeDEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■
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ries que va comportar l’aparició de saldos corrents negatius fins al 1970, tot
i l’efecte compensador dels ingressos per turisme i de les remeses d’emigrants. La feblesa manifestada també en l’entrada de capitals exteriors va
dur així mateix des del 1965 a una pèrdua de reserves pràcticament ininterrompuda fins al final de la dècada.
Si des del 1963 el crèdit del Banc d’Espanya al sector privat s’havia
incrementat de forma important, el 1966 es comença a expandir també de
forma clara el crèdit al sector públic, d’acord amb l’inici d’una sèrie de saldos pressupostaris negatius finançats de forma inflacionista, la qual cosa va
contribuir a un increment de la circulació fiduciària en un context d’elevada
inflació i indicava la dificultat de dur a terme una política monetària eficaç,
ja que la fiscal generava la corresponent base monetària. Així, tot i que el
1966 es va dissenyar un paquet de mesures monetàries de caràcter restrictiu
per contenir la demanda, basades fonamentalment en l’establiment de límits
a l’expansió del crèdit i en l’increment del cost del recurs al Banc d’Espanya
per part de les entitats financeres, els actius del Banc en relació amb el sector públic van continuar creixent i generant liquiditat interna, i això que, a
causa de l’existència d’una elevada despesa corrent, era el sector públic el
que havia de suportar més pes en el programa d’ajustament restrictiu.
L’elevada inflació existent encara a Espanya el 1967, l’existència
d’un dèficit corrent que s’estava prolongant en excés i la pèrdua de reserves
produïda durant els anys anteriors van dur a una especulació contra la pesseta als mercats de divises, ateses les expectatives de devaluació. Aquesta complicada situació al sector exterior de l’economia espanyola, unida a un dèficit públic que continuava produint efectes monetaris en termes de recurs al
Banc d’Espanya i a la persistència en el desfavorable comportament dels
salaris i de les rendes nominals, va dur les autoritats espanyoles a contemplar
la necessitat de devaluar la pesseta per frenar les sortides de capital especulatiu i la pèrdua de reserves.
El canvi de paritat, que es va produir al novembre de 1967, va
col·locar la divisa espanyola en una cotització de 70 pessetes per dòlar, que
representava una devaluació de magnitud similar a la duta a terme per les
autoritats britàniques amb la lliura esterlina. Aquesta devaluació nominal va
ser efectivament reforçada per les mesures complementàries restrictives pel
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costat de la demanda, que van produir un efecte beneficiós sobre el nivell de
preus espanyol, la qual cosa va mantenir la paritat real en uns nivells coherents amb les pretensions de competitivitat establertes en el moment de la
devaluació. Per aquest motiu, les exportacions van millorar, amb el suport de
la bona marxa del comerç mundial i de la disminució de l’efecte absorció
intern, i van créixer a un ritme més intens que les importacions, de manera
que el dèficit comercial, permanent al llarg del període analitzat, va experimentar un oasi de reducció, amb una millora paral·lela en el dèficit per
compte corrent. La balança bàsica va presentar superàvit el 1968 i es va produir de nou un increment, tot i que moderat, en el volum de reserves internacionals, la qual cosa permetia el manteniment de la nova cotització de la pesseta en relació amb el dòlar.
Però els comptes exteriors van tornar a empitjorar el 1969, amb un
major dèficit comercial i corrent, unit a una nova pèrdua de reserves, situació que evidenciava que els efectes positius de la devaluació sobre la balança
de pagaments s’estaven esgotant. Sens dubte, la situació monetària internacional començava ja a descomptar els esdeveniments que s’apropaven, i
aquest incipient clima d’inestabilitat financera, amb els seus efectes sobre
l’economia real, no solament influïa en una menor puixança dels ingressos
per exportacions i altres partides corrents de la balança de pagaments, sinó
també en una major inquietud pel que fa a l’estabilitat amb què s’ubicaven
els capitals exteriors. Això, unit a la preocupació pel creixement del crèdit
intern, tant en el component privat com públic, va dur les autoritats monetàries a perseverar en el control de la liquiditat, amb un conjunt de mesures
que contemplaven l’increment dels tipus d’interès i un menor creixement del
crèdit, reforçades al final de l’any amb la implantació d’un dipòsit al Banc
d’Espanya previ a les operacions d’importació, que pretenia assolir un doble
objectiu en termes d’esmorteir l’impuls importador i de drenatge de liquiditat interna. Es requerien, a més a més, actuacions enèrgiques en matèria fiscal, ja que aquest àmbit de l’economia estava generant base monetària i, per
aquest motiu, pressionava a l’alça la liquiditat i els preus.
Així, podem afirmar que, durant la segona meitat dels anys seixanta, es va produir un mal comportament de les magnituds monetàries que va
provocar inflació de preus i rendes i va desembocar en la necessitat de
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devaluació de la pesseta per restaurar la competitivitat perduda. En tot cas,
s’observa també durant aquest interval temporal una certa preocupació per
part de les autoritats econòmiques, a causa de l’excessiu creixement de la
liquiditat, la qual cosa les du a adoptar un conjunt de mesures restrictives
del crèdit, tot i que no de forma continuada, sinó intermitent en el temps.

7.3. Enfonsament de Bretton Woods i flotació
de la pesseta
L’inici de la dècada dels setanta va representar, en l’esfera internacional, la confirmació de les prediccions pessimistes realitzades a mesura que
avançava la dècada anterior. El dèficit pressupostari nord-americà continuava essent un element de distorsió per al trontollós sistema canviari internacional, pels seus efectes sobre el dèficit exterior i sobre la inflació interna,
exportada cap a altres països mitjançant el mecanisme dels canvis exteriors.
L’acceptació per part de la resta del món del fet que els Estats Units imprimissin la moneda reserva per excel·lència contenia el germen de la destrucció del sistema, ja que va permetre que els Estats Units poguessin incórrer
en permanents desequilibris econòmics interns i externs sense que ningú no
els convidés a corregir-los. Però els analistes observaven al mateix temps
amb preocupació que el subministrament de reserves de dòlars a altres països per part dels Estats Units resultava incompatible amb la garantia de convertibilitat de la seva moneda en or i tractaven de trobar raons lògiques per
explicar la contradicció que representava el fet que la resta del món acceptés
aparentment de bon grat els dèficits nord-americans al final dels seixanta,
amb el que això implicava en termes d’acumulació de dòlars inconvertibles a
les reserves dels bancs centrals fora dels Estats Units. Les pressions polítiques i la renúncia a la revaloració de les monedes com a alternativa a la no
acumulació de dòlars es podrien esgrimir com a arguments explicatius del
fenomen, que s’anava perpetuant fins que les expectatives sobre les poques
possibilitats de durada del qual van malmetre la fràgil estabilitat del sistema.
En aquest context, els mals resultats de la balança de pagaments
nord-americana coneguts a l’inici del 1971 van ser el detonant d’una forta
especulació contra el dòlar, que va provocar el refugi dels inversors financers
internacionals en monedes com el marc alemany, la qual cosa va conduir a
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una important entrada de dòlars a Alemanya i va fer que el Bundesbank permetés finalment modificar la paritat de la seva moneda per evitar una inflació monetària, contrapartida de l’acumulació de reserves. Altres països, com
el Japó, en canvi, van preferir continuar acumulant reserves per no veure
apreciada la seva moneda i no perdre així competitivitat. En aquestes condicions, el sistema que havia garantit l’estabilitat monetària durant un quart de
segle estava ferit de mort, i es pot afirmar que el seu punt crític va arribar el
1971, quan diversos països van començar a mostrar el seu rebuig a importar
més inflació per mantenir els tipus de canvi fixos. Ateses l’especulació que
s’estava produint contra el dòlar i la inestabilitat monetària internacional
derivada del desequilibri entre els dòlars acumulats per la resta del món i
l’«estoc» de reserves d’or als Estats Units, amb la consegüent fallida de confiança, aquest país va decretar a l’agost d’aquest mateix any la inconvertibilitat de la seva moneda. El valor del dòlar va caure al mercat de 35 a 38
dòlars l’unça, i la banda de fluctuació es va ampliar de l’1% al 2,25%.
La situació de la divisa nord-americana no va millorar, ni va cessar
l’especulació internacional en contra seva durant els dos anys següents. El
1972 nous dèficits exteriors dels Estats Units van continuar generant una
liquiditat no desitjada a nivell mundial, la qual cosa va provocar una nova
acumulació de dòlars als bancs centrals dels països que no desitjaven revaluar les seves monedes ni dur-les a una flotació que, lògicament, les apreciaria al mercat. Però les expectatives que algunes de les monedes no triguessin
gaire temps a transitar per aquest camí de flexibilitat canviària enfront del
dòlar va avivar l’especulació i va dur determinats països a la decisió d’encetar aquesta nova orientació.
El 1973 es va repetir de nou l’escenari dels dos anys anteriors, ja que
la inflació va tornar a créixer als Estats Units i la balança de pagaments no
va millorar, de manera que el dòlar, atesa la nova onada especulativa, es va
veure obligat a devaluar el 10% ja al començament de l’any, la qual cosa no
va evitar que l’especulació en contra seva continués als mercats. Els bancs
centrals europeus que encara no havien decidit entrar en règim de flotació,
entre els quals hi havia l’espanyol, continuaven acumulant dòlars inconvertibles per mantenir fixos els tipus de canvi i generant, com a contrapartida,
base monetària mitjançant el seu component exterior, amb els consegüents
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efectes inflacionistes sobre la liquiditat interna. Ateses les perspectives que
el desequilibri monetari internacional iniciat amb la dècada no es resolgués,
sinó que, ben al contrari, reproduís els seus efectes cada vegada amb més
virulència, es va generalitzar com a solució inajornable la flotació de les
divises enfront del dòlar als mercats de canvis, flotació a la qual es va adherir la pesseta el 1974, situació que va obrir les portes als tipus de canvi flexibles i a la ruptura definitiva del sistema de Bretton Woods. Es tractava, així i
tot, d’una flotació vigilada, ja que les autoritats intervenien al mercat de
divises per mantenir el tipus de canvi al nivell que convingués en funció dels
objectius de la política econòmica.
Els tipus de canvi van fluctuar a partir del 1973, la qual cosa va
representar de fet la desaparició dels tipus de canvi fixos i ajustables. El
Fons Monetari Internacional, que lògicament no veia amb bons ulls la ruptura del sistema de Bretton Woods, va acabar reconeixent-la com inevitable i
acceptant posteriorment que els tipus de canvi flexibles havien facilitat
durant els anys setanta l’ajustament d’economies divergents en costos i
preus. Però, a causa de la incertesa generada pel clima econòmic internacional i també del fet que les transaccions de la balança corrent tenien una
importància relativa cada vegada menor en relació amb els moviments de
capitals, que exercien una gran influència sobre els tipus de canvi a curt termini, els mercats de divises van presentar una gran volatilitat. En aquest sentit, l’enfocament de mercat d’actius posa de manifest que els rendiments
relatius dels actius financers exteriors i les expectatives sobre les variacions
futures del tipus de canvi determinaven en gran mesura els moviments de
capitals i les cotitzacions a curt termini, tot i que a llarg termini fos el diferencial d’inflació el que més podia influir sobre el preu de les divises.
El sector exterior de l’economia espanyola no es va mantenir al marge dels efectes derivats del desordre monetari internacional, sobretot pel que
fa a la inflació i a la paritat canviària. Una inflació que es va agreujar des del
1970 a conseqüència de l’entrada de reserves exteriors, que, a més de mantenir la pesseta en una trajectòria d’apreciació, van generar la corresponent
expansió monetària, i això malgrat el canvi produït en la composició de la
base monetària, perquè els actius del Banc d’Espanya en relació amb els sectors privat i públic es van reduir i van compensar així l’efecte expansiu del
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component exterior, la qual cosa dóna a entendre una certa preocupació per
part de les autoritats monetàries pel que fa a l’expansió del crèdit. Per controlar-la, es van adoptar mesures el 1970, que es concreten en un increment
de tipus d’interès paral·lel a una restricció creditícia i en la creació del coeficient de caixa, que substituïa l’antic coeficient de liquiditat dissenyat el
1963. Però no solament l’expansió monetària era la causant directa de la
inflació, sinó també els increments salarials, que, després de la moderació
experimentada durant el període 1967-1969, van créixer de nou prenent com
a referència només els índexs de preus i no l’evolució de la productivitat del
treball, que caminava a un ritme més lent. Addicionalment, l’elevat proteccionisme, encara vigent, i l’escassa liberalització dels mercats van fer que,
davant qualsevol pressió pel costat de la demanda, s’ajustessin amb inflació
de preus i provoquessin un creixent i important dèficit comercial a partir del
1971 i una disminució del superàvit corrent.
Quan al final de 1971, a conseqüència de la crisi financera internacional ja esmentada, que va provocar moviments especulatius, es van produir
la inconvertibilitat i la devaluació del dòlar, Espanya va optar per mantenir la
paritat enfront de l’or vigent des de la devaluació del 1967. Així, la pesseta
va quedar de fet revaluada en relació amb la divisa nord-americana, amb una
cotització de 64,47 pessetes per dòlar, situació que va produir una revaluació
entre un 2% i un 3% enfront del conjunt de monedes més importants, amb la
consegüent pèrdua de competitivitat, agreujada pel diferencial d’inflació
negatiu per a Espanya. Una pèrdua de competitivitat que no sembla que preocupés en excés les autoritats econòmiques, perquè la balança de pagaments
presentava un saldo corrent positiu, reforçat per l’afluència de capitals exteriors que comportava una acumulació de reserves.
Atès que la nova banda de fluctuació establerta després de la devaluació del dòlar el 1971 va ser del 2,25%, substituint la tradicional i més
estreta de l’1%, les autoritats monetàries espanyoles podien mantenir la
pesseta entre uns marges de 63,02 i 65,92 pessetes per dòlar, al voltant de
l’esmentada paritat central de 64,47 pessetes. Això representava, com és
obvi, un major marge de maniobra per establir la cotització de la pesseta,
però l’Institut Espanyol de Moneda Estrangera intervenia al mercat per
mantenir-la a la part més depreciada de la banda per no erosionar excessiva-
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ment la competitivitat de l’economia espanyola, la qual cosa fomentava una
major entrada de capitals, ja que els especuladors van apostar per un desplaçament del canvi cap al centre de la banda, amb expectatives de beneficis derivats de la més que probable apreciació futura de la pesseta, en resultar la seva depreciació pràcticament impossible en estar situada en el límit
de la banda de fluctuació. Efectivament, a causa de l’especulació, la pesseta
es va apreciar a mesura que avançava l’any 1972: va passar d’una cotització
de 65,80 pessetes per dòlar al gener a 63,37 al desembre, i els guanys de
reserves van ser importants, la qual cosa indicava un potencial d’apreciació
molt més elevat si no hagués estat per la intervenció al mercat de canvis.
La pesseta tampoc no va modificar la seva paritat aurífera quan es va
produir la nova devaluació de la divisa nord-americana a la primeria del
1973, de manera que va establir el seu canvi en 58,03 pessetes per dòlar, amb
una banda d’intervenció entre 56,72 i 59,33, la qual cosa significava una
apreciació important del tipus de canvi nominal i real, amb pèrdua de competitivitat. Com la política de control de les magnituds monetàries practicada
des de l’inici de la dècada, i fins i tot des de la dècada anterior, havia tingut
un èxit molt limitat, el 1973 es fixa una taxa d’increment de les disponibilitats líquides per contenir la inflació i s’utilitza els préstecs de regulació
monetària com a instrument, en el que s’ha qualificat de germen de les noves
línies de la política monetària contemporània al nostre país. Però la pesseta
continuava nominalment ancorada al dòlar i experimentava les mateixes fluctuacions enfront de les divises europees que la moneda nord-americana, la
qual cosa no resultava convenient, ja que això suposava vaivens de competitivitat no desitjats enfront dels socis comercials al continent. Així, quan al
començament de l’any 1974 el dòlar es va apreciar a conseqüència dels efectes inicials de la crisi energètica, la pesseta ja no podia mantenir aquesta
tendència a l’alça, degut al preocupant dèficit comercial i a la previsible evolució futura del sector exterior espanyol davant la crisi que s’albirava. El
tipus de canvi efectiu real s’havia apreciat ja en excés durant els primers anys
setanta, tant pel seu component nominal com pel de preus relatius, i la paritat
de la pesseta estava convertint l’activitat exportadora en una autèntica proesa.
A més a més, davant la major obertura de l’economia espanyola i la intensitat
dels moviments internacionals de capital, els atacs especulatius contra la pesseta en funció del premi o del descompte esperat i del diferencial d’interessos
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la podien situar en el punt de mira permanent dels especuladors internacionals. Tot això feia que l’enfocament d’actius ocupés l’escena a l’hora d’explicar el comportament canviari a curt termini, per bé que els preus relatius als
mercats de béns continuaven exercint un paper important en la trajectòria
d’equilibri a llarg termini.
Atès aquest conjunt de circumstàncies, el Govern espanyol va decidir
al començament de 1974, col·locar la pesseta en un sistema de flotació que
altres monedes havien adoptat mesos abans. Es tractava, malgrat tot, d’una
flotació controlada, ja que les autoritats no renunciaven a intervenir al mercat per mantenir el tipus de canvi en els nivells convenients segons els objectius de política econòmica. Des d’aquest moment, la política de tipus de canvi, tot i la seva teòrica flexibilitat, es va gestionar procurant una certa
estabilitat canviària en relació amb un grup de monedes importants, ponderant-les segon la importància del seu comerç exterior amb Espanya, per no
produir erosions significatives en la competitivitat de les exportacions. Per
controlar aquesta tònica canviària desitjable, lògicament, el Banc d’Espanya
hauria de posseir un determinat nivell de reserves de divises per intervenir al
mercat i compaginar adequadament els moviments canviaris i els monetaris
de la balança de pagaments i per aconseguir la combinació més idònia entre
els equilibris intern i extern.
Així, la pesseta s’incorporava a un escenari canviari de flotació, al
qual s’atorgava un seguit d’avantatges, entre els quals cal destacar, en primer
lloc, el fet que les divises no es veurien sotmeses a atacs especulatius produïts als mercats internacionals de capital com passava amb els tipus de canvi fixos; en segon lloc, la possibilitat que tindrien els països de centrar-se en
l’equilibri intern d’inflació i atur, ja que l’extern quedava garantit per les
variacions del tipus de canvi, que equilibrarien en tot moment la balança de
pagaments en termes de variació de reserves, i, finalment, el fet que, amb
tipus de canvi flexible, augmentaria l’eficàcia i l’autonomia de la política
monetària, ja que un determinat objectiu monetari no estaria dificultat per la
necessitat de defensar un objectiu de tipus de canvi. La realitat, però, va ser
una mica diferent als plantejaments teòrics, perquè els tipus de canvi es van
mostrar molt volàtils a partir del 1973; van provocar incertesa i van exigir
contínues intervencions als mercats de divises, la qual cosa qüestionava la

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

147

pretesa autonomia de la política monetària i col·locava en part la base
monetària com a variable endògena, en la mesura que els bancs centrals
intervenien amb reserves per esmorteir les oscil·lacions canviàries. Els tipus
de canvi flexible no van aconseguir, així, el pretès aïllament de les economies en relació amb les pertorbacions exteriors. A més a més, segons opinions autoritzades, van reduir la disciplina antiinflacionista de les autoritats
econòmiques i van accentuar els diferencials d'inflació entre els països. Però
aquestes són qüestions que, pel que fa al capítol que ens ocupa, pertanyen al
futur, de manera que seran objecte d’una anàlisi posterior.

Orientació bibliogràfica
Aquest capítol ha fet referència a l’evolució de la pesseta durant els
anys seixanta i primers setanta, però sense oblidar el context internacional en
què es dissenyaven les regles del joc. Moltes són les publicacions que analitzen una etapa tan crucial per al sistema monetari internacional com va ser la
de Bretton Woods, entre les quals cal destacar FOREMAN PECK, J. (1995):
Historia de la Economía Mundial. Madrid, Prentice Hall, 2a edició en
espanyol, que du a terme una anàlisi del període atenent l’escenari internacional i centrant els arguments en qüestions de caràcter monetari. D’altra
banda, a EICHENGREEN B. (ed.) (1985): The Gold Standard in Theory and
History. Nova York, Methuen, presenta interessants referències al període
basat en el patró or-dòlar, entre les quals destaca GILBERT, M.: «The golddollar system: conditions of equilibrium and the price of gold». Per la seva
banda, TRIFFIN, R. (1960): Gold and the Dollar Crisis. New Haven: Yale
University Press reflexiona sobre el sistema de Bretton Woods i indica els
factors desencadenants de la seva crisi.
Si ens centrem en l’àmbit de l’economia espanyola i de la pesseta, a
ROS HOMBRAVELLA, J. (dir.) (1975): Trece economistas españoles ante la
economía española. Barcelona, Oikos-Tau, autors com E. FUENTES, L. A.
ROJO, J. SARDÁ, E. DE FIGUEROA, J. L. GARCÍA DELGADO i S. ROLDÁN exposen la seva visió sobre l’evolució de les magnituds monetàries i la inflació, el
comportament del tipus de canvi de la pesseta, els informes de l’OCDE
sobre l’economia espanyola o els mecanismes de finançament per garantir
l’equilibri extern. També EGUIDAZU, F. (1978): Intervención monetaria y
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control de cambios en España, 1900-1977. Madrid: ICE/Libros, analitza des
del Pla d’Estabilització fins a la crisi del sistema monetari internacional dels
setanta i destaca l’evolució de la pesseta als mercats de canvis i els seus episodis més rellevants. A VIÑAS, A. i altres (1979): Política comercial exterior
en España (1931-1975). Madrid: Banco Exterior de España, al volum 3, es
troben referències a la política d’estabilització del 1959 i a la política
comercial del període 1960-1975, amb els seus efectes sobre la balança de
pagaments i el tipus de canvi. Per la seva banda, a GÁMIR, L. (coord.)
(1980): Política económica de España, I. Madrid, Alianza, s’analitza la política monetària durant els anys seixanta i primers setanta i la política comercial, amb les repercussions sobre els comptes exteriors i sobre la cotització
de la pesseta, estudis realitzats per R. POVEDA i L. GÁMIR, respectivament.
La política monetària del període s’analitza també a ANDREU, J. M. (1990):
«Un análisis de la política monetaria española (1939-1989)», a Información
Comercial Española, núm. 676-677, vol. II, pp. 3-18. Tot això sense oblidar,
com a obra de referència per a la política econòmica espanyola, pel que fa a
les directrius emanades dels organismes econòmics internacionals, l’aportació de MUNS, J. (1986): Historia de las relaciones entre España y el Fondo
Monetario Internacional, 1958-1982, Madrid: Alianza Editorial / Banco de
España.
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«Revista de Economía Aplicada».

La pesseta només va estar integrada al patró de canvis fixos però
ajustables dissenyat a Bretton Woods durant quinze anys: del 1959 al 1974.
Però la moneda espanyola no va ser la responsable de la brevetat del seu trajecte en la primera experiència formalitzada de disciplina exterior que va
assumir, perquè aleshores el sistema de coordinació monetària occidental
només existia com a institució sobre el paper. Fins i tot va ser una de les
últimes a abandonar aquell vaixell que semblava tan segur quan hi va pujar.
A l’agost de 1971, la declaració de no convertibilitat del dòlar en or va
generar una crisi irreversible, materialitzada en un continu degoteig de
monedes que adoptaven un règim de flotació. Quan el Govern espanyol va
decidir deixar flotar la pesseta el 22 de gener de 1974, va manifestar que es
tractava d’una mesura provisional i que el retorn a la paritat fixa es faria tan
aviat com ho permetessin les circumstàncies monetàries internacionals. No
obstant això, la pesseta no va tornar a un sistema de canvis similar fins al
19 de juny de 1989, quinze anys després, en incorporar-se al Sistema
Monetari Europeu. Una decisió que no era, certament, el final del parèntesi
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obert el 1974, ja que l’escenari, els protagonistes i la trama no tenien res a
veure amb els anteriors.
Amb la flotació, es va recuperar una gran autonomia per a la política
monetària, en la mesura que aquest sistema permet a cada país realitzar una
política independent, acoblada a la resta per mitjà dels moviments del canvi.
Així, es pot escollir una via pròpia d’evolució dels preus i de les magnituds
monetàries, amb l’únic requisit de renunciar a paritats estables. La incertesa
canviària, però, té també conseqüències negatives, en especial per a països
oberts i relativament petits, motiu pel qual és difícil trobar exemples de flotació perfecta; més freqüent és l’opció de combinar intervencions als mercats amb períodes de flotació, en què les autoritats intenten no perdre per
complet el control del curs de la divisa. En qualsevol cas, aquest escenari
atorga un fort protagonisme potencial a la política monetària, en especial si
troba un banc central preparat per a la gestió d’un instrument sofisticat,
complex i manejable a curt termini com el monetari. I això és el que va passar a Espanya entre els anys 1974 i 1989, quan la política monetària va ser
utilitzada per suplir altres mancances, amb una tecnologia molt avançada
però amb uns resultats pobres, perquè el problema no raïa en la instrumentació sinó en les orientacions últimes, mediatitzades per múltiples compromisos. El resultat final va demostrar que la tècnica, tot i ser necessària, no és
suficient. Cal indicar, però, que la utilitzada a Espanya va ser molt solvent o,
fins i tot, segons l’ha qualificada algun autor, preciosista.
S’exposaran els esdeveniments d’aquests quinze anys en tres epígrafs. Al primer, s’explicarà l’organització de la política monetària a Espanya al començament del decenni dels setanta, quan l’allunyament de Bretton
Woods va incrementar el seu marge de maniobra i li va atorgar un gran protagonisme en la conducció de l’economia; el disseny que aleshores es va fer
es va mantenir en vigor, amb alguns canvis menors, fins a la reintegració en
una disciplina exterior el 1989. Després, s’analitzaran l’entorn i els resultats
dels anys difícils, en què es van fondre crisi econòmica i transició política i
en què l’estabilitat interna i el valor exterior de la pesseta van ser sacrificats
a altres objectius. Al tercer apartat s’examinaran els anys finals, els que van
des del compromís espanyol amb Europa el 1986 fins a la incorporació de la
pesseta al Sistema Monetari Europeu; anys complexos en què la combinació
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de creixement, l’obertura exterior, les innovacions financeres i l’escassa disciplina pressupostària van dur a la deriva l’estratègia de control monetari i
van empènyer les autoritats a adoptar una àncora el 1989.

8.1. Una nova política per a la sobirania
monetària
La insatisfacció de les autoritats i del Banc d’Espanya amb la política
monetària practicada durant els anys seixanta, considerada tosca i passiva, va
començar cap al final d’aquest decenni, però va agafar la forma definitiva
durant els primers anys setanta, amb l’aparició d’una doble preocupació en
l’àmbit monetari: la inflació i els desordres en el pla internacional. La necessitat d’afrontar els dos problemes feia convenient disposar d’instruments que
permetessin una política monetària activa i no passiva; és a dir, amb capacitat per influir en la creació de diners, en lloc de limitada a subministrar-los a
mesura de la demanda, com s’havia fet amb anterioritat. Quan els canvis van
haver començat es va veure la conveniència que els instruments fossin flexibles i permetessin una política contínua, capaç de subministrar o de retirar
liquiditat de l’economia, d’acord amb les necessitats de regulació monetària.
Es va haver de procedir, en conseqüència, a la tria d’una estratègia de
control monetari, ja que calia decidir-se entre atendre un agregat representatiu de la quantitat de diners, els tipus d’interès, el subministrament de crèdit
o el canvi exterior, objectius de referència habituals en la política monetària.
El Banc d’Espanya va optar pel control de la quantitat de diners i va definir
com a representatiu un agregat ampli, que finalment va ser l’M3 o disponibilitats líquides, en detriment de l’M1, oferta monetària, i de l’M2, oferta
ampliada. L’agregat estret, la base monetària, havia quedat descartat aviat.
Les raons adduïdes per a la tria de la quantitat de diners i de les disponibilitats líquides van ser la seva relació estable amb les tendències del sector real,
objectiu d’una política monetària amb amplis graus de sobirania, i la possibilitat de dissenyar instruments per al seu control.
L’assoliment d’una determinada via d’evolució de les disponibilitats
líquides no estava directament a l’abast de l’autoritat monetària, que podia,
en canvi, controlar una altra variable, la qual se suposava que estava en rela-
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ció estable amb l’objectiu desitjat: l’anomenat objectiu intermedi, segons
l’argot de la política monetària. A Espanya, la magnitud sobre la qual es
podia actuar, la variable operativa, eren els actius líquids del sistema bancari, els diners que els bancs havien de mantenir a les seves caixes o dipositats
al Banc d’Espanya per cobrir un imperatiu legal, el coeficient de caixa. Així,
l’estratègia de política monetària dissenyada al començament dels setanta i
que, amb algunes variants en els seus últims anys, es va mantenir vigent fins
al 1989, era la següent. El Banc d’Espanya conduïa l’evolució de la variable
operativa o instrumental (actius líquids del sistema bancari), la qual havia de
garantir un cert comportament de l’objectiu intermedi, o agregat monetari de
referència (disponibilitats líquides, M3, fins al 1983 i actius líquids en mans
del públic, ALP, de llavors ençà), que, al seu torn, condicionava el sector real
de l’economia i els preus. Segons els seus creadors, era un esquema de tipus
neokeynesià, en què la política monetària no es plantejava només controlar
els preus o mantenir els valors intern i extern dels diners, sinó influir en el
nivell d’activitat.
La posada en funcionament d’aquesta nova política va exigir canvis
institucionals en l’organització monetària i en el sistema financer, escomesos en els anys finals de Bretton Woods. Al desembre de 1970, es va crear el
coeficient de caixa per als bancs comercials, ampliat després a les caixes
d’estalvis i als bancs industrials, per obligar-los a mantenir un determinat
nivell d’actius líquids, amb el qual el Banc d’Espanya pogués operar. Es va
reordenar el crèdit oficial per suprimir els efectes amb redescompte automàtic, tot i que, prèviament, s’havia flexibilitzat el maneig del tipus de redescompte. Per aconseguir una regulació més fluïda dels actius líquids era
necessari disposar d’instruments que es poguessin utilitzar dia a dia i no
solament de manera excepcional, com el coeficient de caixa o el tipus de
redescompte. A més a més, era imprescindible garantir al sistema bancari un
subministrament estable de liquiditat, i l’atenció a situacions excepcionals,
per induir-lo a desfer-se sistemàticament de qualsevol excés d’encaix per
damunt del coeficient legal, per no fer imprevisible l’evolució de la variable
operativa, els actius líquids del sistema bancari. Amb aquesta finalitat van
començar el 1973 els préstecs de regulació monetària, atorgats pel Banc
d’Espanya al sistema, i les operacions de compravenda de bons del Tresor
per part del banc central, i el mercat interbancari com a element d’ajustament
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de les situacions d’excés o de defecte de liquiditat de les diverses institucions a molt curt termini. Quan al gener de 1974 la flotació de la pesseta va
tornar la plena sobirania monetària, el Banc d’Espanya estava tècnicament
preparat per exercir-la.
Hi havia, però, tres qüestions sense resoldre que havien de pesar
decisivament en un sentit negatiu sobre la política monetària dels anys
següents. En primer lloc, el Banc d’Espanya, l’autoritat monetària, estava
explícitament subordinat al Govern i això tenia dues conseqüències. D’una
banda, el fixament de l’objectiu monetari es feia a partir de consideracions
polítiques, i es relegava la qüestió de l’estabilitat, en especial en anys de
feblesa del poder executiu, lamentablement força dels que havien de venir.
De l’altra, la temptació del Govern d’utilitzar el banc per finançar el dèficit
pressupostari, endèmic des de l’inici de la crisi, seria una contínua interferència per a la política monetària.
En segon lloc, la regulació del sistema financer era tan àmplia i restrictiva que els mercats d’actius financers estaven segmentats, els tipus d’interès establerts administrativament no reflectien la situació dels mercats i les
preferències del públic estaven condicionades per l’embolic d’intervencions.
Fins i tot les regles del joc eren diferents per als diversos intermediaris
financers, com caixes i bancs. En aquestes condicions, les subtileses de la
política monetària tenien molt de voluntarisme, perquè la informació disponible era fragmentària per a tots els agents, fins i tot el decisori.
En tercer lloc, les relacions financeres amb l’exterior estaven sotmeses a una estricta reglamentació i, en conseqüència, els mercats financers
espanyols estaven en bona mesura aïllats. Aquesta desconnexió endarreria el
reflex en la balança de capitals o en el tipus de canvi de la política monetària
i permetia a les autoritats mantenir més temps una tònica d’escassa disciplina, perquè a curt termini semblava no tenir costos en termes de la posició
exterior de l’economia espanyola. El factor disciplinari, constituït per uns
mercats financers internacionals estretament integrats, estava aleshores molt
esmorteït.
Per situar les coses en el context històric adequat convé assenyalar,
però, que al començament del període aquests tres factors –la subordinació
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Gràfic 8.1
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dels bancs centrals als governs, el fort intervencionisme en el sistema financer i l’aïllament dels mercats de capitals– no eren peculiaritats exclusives de
l’economia espanyola. Eren comportaments molt generalitzats a l’Europa de
la primeria dels setanta, tot i que aquí més extremats i amb conseqüències
més negatives per la conjunció de crisi econòmica i canvi polític. Dels tres,
el primer i l’últim no es van solucionar definitivament fins als anys noranta,
mentre la reforma del sistema financer en sentit liberalitzador va començar
el 1974 i es pot donar per acabada a la segona meitat dels vuitanta.

8.2. La pesseta, moneda de canvi en la crisi
i la transició
El col·lapse del sistema monetari internacional no va ser ni l’únic ni
el principal problema de la pesseta durant la primera meitat dels anys setanta. Cap al final de 1973, la pujada dels preus del petroli va obrir una crisi
econòmica de considerables proporcions, agreujada a Espanya per les tensions polítiques del final del franquisme i per la transició cap a un nou
règim. Fins que el 1977 les primeres eleccions democràtiques van dotar de
legitimitat i de major capacitat de maniobra el Govern, es van viure temps
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marcats per la incertesa i per un continu ajornament de l’ajustament que l’economia espanyola reclamava. El canvi polític va representar una segona
fase, que va permetre redreçar el rumb cap a l’estabilitat. Amb prou feines
un parèntesi, en realitat, ja que, quan començava a donar fruits, la segona
crisi del petroli, iniciada el 1979, va tornar a enfonsar l’economia en els
desequilibris macroeconòmics i va fer imprescindible una altra estabilització, que la precarietat política del moment va ajornar de nou. Només des del
final de 1982 la recuperació de l’equilibri polític impulsa la superació dels
desajustaments econòmics, finalment acabada el 1985. Van ser temps difícils, amb repetides interferències entre economia i política, i amb desequilibris constants. L’entorn internacional també hi va influir, lògicament, a
vegades com a ambient propici (el 1977, quan la primera crisi del petroli
semblava en vies de solució i, el 1984, quan els preus del cru van començar
a baixar i a relaxar els problemes) i altres com a advers (en les dues crisis
energètiques).
La pesseta va ser moneda de canvi durant la crisi econòmica i la transició política. Entre els anys 1974 i 1985 va perdre valor intern, com ho
reflecteix la inflació, i també es va depreciar en relació amb les principals
divises. Els preus al consum es van multiplicar gairebé per 5 entre 1974 i
1985. La moneda espanyola va iniciar el període cotitzant a 56 pessetes per
dòlar i el va acabar el 1985 a 160, a causa d’una política monetària relaxada
durant un bon tram del període, amb la qual es van voler pal·liar les tensions
patides per l’estructura productiva, les relacions entre agents socials i, fins i
tot, el clima polític general.
Un cop alliberada del compromís canviari fort –tot i mantenint una
preferència, si més no formal, per l’estabilitat de la pesseta–, la política
monetària va lliscar des del començament de 1974 per una via acomodatícia.
En realitat, va ser la monetària l’instrument més destacat de la política compensatòria, terme amb què es caracteritza habitualment les actuacions de la
primera fase, 1974-1977. Atesa la rigidesa de la política fiscal, amb ingressos i despeses escassos i inflexibles, la posada a punt dels quals exigia una
reforma tributària difícil en aquelles circumstàncies polítiques, la monetària
es va revelar aviat com un instrument amb moltes possibilitats i escassos
costos polítics. Les autoritats van marcar un ritme de creixement de les dis-
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ponibilitats líquides obertament expansiu, al voltant del 20% anual de mitjana entre 1974 i 1977, tot i la notòria feblesa de l’economia, amb un PIB que
progressava al 8% el 1973 i que va romandre estancat en termes reals el
1975 (gràfic 8.1). Era la via per permetre augments espectaculars dels salaris nominals i d’altres rendes i preus, sense crear greus tensions financeres,
però la conseqüència última va ser una inflació no continguda fins a mitjan
1977, quan s’apropava al 40% en taxa anual, immediatament abans del canvi
de política. Així, la inflació va ser, en última instància, la via a través de la
qual les autoritats van decidir canalitzar l’intens conflicte redistributiu
desencadenat a la societat espanyola a mitjan setanta, atesa la seva impotència per frenar-lo o encarrilar-lo per camins menys destructius. I la política
monetària expansiva va ser l’instrument utilitzat.
La inflació a Espanya es va situar ràpidament per damunt de la dels
països veïns i va crear tensions al sector exterior, afegides a les derivades de
l’encariment del petroli. El dèficit per compte corrent va arribar al 4% del
PIB, i la inversió estrangera va caure i va provocar una disminució de les
reserves (de 6.675 milions de dòlars al final de 1973 a 3.595 a mitjan 1977) i
un augment de l’endeutament extern (va passar de 3.569 milions de dòlars a
11.774 entre aquestes dues dates). A conseqüència de la posició exterior, la
cotització de la pesseta es va afeblir, tot i que no amb la intensitat necessària
per a una correcció del desequilibri, a causa de la intervenció de les autoritats per sostenir-la i del fet que resultava impossible l’estabilització exterior
sense modificar en sentit restrictiu la política monetària. Així, al febrer de
1976, es va devaluar la pesseta, però la política expansiva a l’interior, més
intensa fins i tot a partir del juliol, va fer que la mesura fos ben aviat insuficient.
Els dos anys que van entre els estius de 1977 i 1979 van ser un parèntesi dominat per l’intens impuls estabilitzador del primer govern democràtic,
que va semblar suficient per tornar l’economia espanyola a la via perduda de
l’equilibri. Quatre importants mesures adoptades entre els mesos de juliol i
d’octubre van conformar una nova política, que va modificar la tendència
desbocada de la inflació, va corregir el dèficit exterior i va posar les bases
per a una estabilització prolongada. Les dues primeres van ser una devaluació de la pesseta (el 20% en relació amb el dòlar) i un gir restrictiu de la
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política monetària, que va incrementar immediatament els tipus d’interès del
mercat interbancari, els únics realment significatius aleshores com a indicadors a curt termini per la falta de liberalització del sistema financer. El to
restrictiu es va mantenir al llarg del 1978, i, a més a més, el Banc d’Espanya
va introduir una interessant novetat en la instrumentació de la política
monetària: va fixar una banda objectiu d’expansió de les disponibilitats
líquides al començament de cada any. L’anunci tenia el propòsit de contribuir
a configurar les expectatives dels agents sobre la inflació futura i l’escenari
financer en què s’havien de desenvolupar, facilitant-ne el procés d’adaptació
a una estratègia desinflacionista. El paper de la política monetària com a
clau de volta de la política conjuntural es va fer aleshores més visible.
Les altres dues accions del Govern van ser la reforma tributària i la
recerca d’un acord social, assolit mitjançant la firma dels Pactes de la Moncloa. La reforma fiscal tenia la finalitat de corregir els tres defectes més greus
del sistema tributari del franquisme: la falta d’equitat, la insuficiència i la
inflexibilitat. Els dos primers eren, a més a més, un obstacle per assolir un
acord social, ja que bloquejaven el desenvolupament de l’Estat del Benestar.

Gràfic 8.2
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Gràfic 8.3
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Per la seva banda, la inflexibilitat impedia que la política fiscal fos utilitzada
com a política conjuntural, perquè ingressos i despeses eren insensibles al
cicle; conseqüentment, en corregir-la, havia de contribuir a facilitar el paper
de la política monetària, que ja no seria l’únic instrument disponible. Els Pactes de la Moncloa es van firmar a l’octubre i van definir un creixement dels
salaris per sota de la inflació per canviar-ne el signe i les expectatives dels
agents, en suport a la política monetària restrictiva. Contenien, també, un programa de reformes estructurals, que es va administrar de forma lenta i incompleta en els anys immediats, tot i que entre el que es va realitzar cal destacar
l’impuls a la liberalització del sistema financer i la modernització del sector
públic.
L’esmentat conjunt de mesures del 1977 va produir efectes immediats
en els dos aspectes més delicats de l’economia espanyola, ja que va aconseguir invertir la tendència al creixement de la inflació i va canviar el signe del
desequilibri exterior (gràfic 8.2). Va ser una estabilització contundent però
no dràstica, per la valoració de la pau social com a requisit per al consens
constitucional, i va tenir fortuna exterior, perquè va trobar un clima de suau
expansió en l’economia internacional, de manera que els resultats van ser
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més ràpids i intensos en l’equilibri extern que en els preus. Durant el segon
semestre del 1977, es va aconseguir el superàvit de la balança per compte
corrent i una millora en la relació entre reserves i deute, que s’havia deteriorat des del 1974 (gràfic 8.3).
Cap a mitjan 1979, quan va començar la segona crisi del petroli el
procés de sanejament es va interrompre. Si es compara amb la del 1974, el
desenvolupament de la crisi va ser més pausat, ja que el preu del cru va pujar
progressivament fins al 1982, però els països importadors van decidir afrontar-la com un problema estructural, en lloc de considerar-la com un accident
conjuntural com en la primera crisi, i la recessió no es va estendre. Per a l’economia espanyola, que amb prou feines havia començat mínims ajustaments
energètics i industrials i que no havia recuperat la via del creixement i de
l’estabilitat, la nova crisi va ser demolidora. El sector exterior, molt sensible
una vegada més, va entrar en dèficit, amb pèrdues de divises i augment de
l’endeutament, mentre la pesseta s’afeblia. L’atur va superar la barrera del
10% el 1980, i el PIB, que no havia experimentat cap variació el 1979, va
assolir taxes negatives el 1981. El nou estatut de la política fiscal va afegir un
altre desequilibri preocupant: el dèficit pressupostari, que ajudava a mitigar
la percepció de la crisi, va crear tensions financeres i va complicar la gestió
de la política monetària (gràfic 8.2).
Aquesta contínua interferència dels problemes financers del sector
públic va ser el signe de la política monetària al llarg del decenni dels vuitanta, tant en els objectius com en la instrumentació. La impossibilitat de
practicar una política sistemàtica d’estabilitat va ser deguda a la recurrent
indisciplina del pressupost, que també va afectar l’estratègia del banc mitjançant les innovacions financeres adoptades. Probablement en la tria, al
final de la dècada, d’un objectiu monetari definit de compromís exterior –el
manteniment de la paritat de la pesseta en el Sistema Monetari Europeu– va
haver, per part del Banc d’Espanya, una certa declaració de la seva
impotència per disciplinar el sector públic i, en conseqüència, per practicar
una política d’estabilitat.
Del 1980 al final del 1982, crisi econòmica i precarietat política es
van enllaçar de nou, i la política monetària es va limitar a no agreujar unes
tensions evidents en tots els sentits. Es va definir i es va assolir una via d’ex-
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pansió de les disponibilitats líquides al voltant del 16% cada any, tot i que
amb tendència lleugerament descendent, destinada sobretot a finançar augments de preus sense violentar les expectatives, ja que l’economia estava
estancada. Els problemes més importants van aparèixer en la instrumentació
arran del dèficit pressupostari. La pertorbació que, en el control monetari,
exercia el recurs del Tresor al crèdit del Banc d’Espanya sense interessos ni
terminis de devolució creixia amb el volum del dèficit i va obligar a buscar
instruments de finançament més ortodoxos, tot i que això ensopegava amb
l’escàs desenvolupament i transparència d’uns mercats financers en què amb
prou feines començava la desregulació. Així, el finançament del dèficit es va
acabar convertint en un assumpte entre Hisenda, el Banc d’Espanya i el sistema bancari, que negociaven o imposaven condicions, mentre la política
monetària es complicava amb una mena d’enginyeria adaptativa. Es van utilitzar fins al límit els bons del Tresor, es van crear després certificats de
dipòsit del Banc d’Espanya i més tard certificats de regulació monetària i
pagarés del Tresor. No va haver-hi, però, grans tensions financeres per la
política monetària laxa i per la baixa demanda de crèdit privat, conseqüència
de la crisi, de manera que les entitats bancàries van trobar una bona ocupació
per als seus recursos en el finançament del dèficit.
Al vessant exterior, la pesseta no solament es va veure afectada per
una feblesa lògica, reflex de la situació espanyola, sinó per la fortalesa mostrada pel dòlar durant la primera meitat dels vuitanta, conseqüència de la
pujada dels tipus d’interès nord-americans produïda per una combinació de
política monetària restrictiva i fiscal expansiva. Totes les monedes van compartir aquesta embranzida irresistible, però més les febles, com la pesseta o
el franc francès, i menys les fortes, com el marc o la lliura esterlina, que van
seguir més a la vora la petja del dòlar.
Cap al final de l’any 1982, una etapa de major estabilitat política va
impulsar un nou ajustament, que es pot considerar definitiu en relació amb
els desequilibris macroeconòmics oberts des del 1974. En combinació amb
una fase expansiva de les economies industrials, que va començar el 1983, i
la reducció dels preus del petroli perceptible des del 1984, es va iniciar des
de bases sòlides un cicle alcista a partir del 1985. Com a vegades les bones
notícies vénen en bandades, aquest mateix any es va firmar la incorporació a
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les comunitats europees, que va assegurar definitivament l’estabilitat política
i va contribuir a impulsar l’economia durant la segona meitat dels vuitanta.
La crisi del petroli i la transició política havien acabat, i la pesseta va entrar
també en una nova etapa, perquè va deixar de ser moneda de canvi per a
totes dues.
L’ajustament del 1982 al 1985 havia començat amb una devaluació
de la pesseta al desembre d’aquell any i va continuar amb una política
monetària més restrictiva, sostinguda fins que la taxa d’inflació va quedar
per sota del 10% el 1985. La devaluació va canviar immediatament el signe
del desequilibri exterior, i les reserves de divises van tornar a créixer i van
millorar la posició exterior de l’economia espanyola. En política monetària,
es va provar de corregir els defectes, cada vegada més visibles, del període
anterior, tot i que la pressió d’un dèficit públic intensificat per la recessió
inherent a l’ajustament era creixent. Al llarg del 1983, es va combinar la
negociació amb les entitats financeres per rebaixar els tipus d’interès que
percebien del Banc o del Tresor i evitar una cancel·lació massiva, en un
intent d’ampliar la base del mercat de deute públic per mitjà de l’opacitat
fiscal. D’altra banda, al compàs de la liberalització financera i de les necesGràfic 8.4
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sitats del sector públic, havien aparegut nous actius cada vegada més líquids
per als agents privats, que van generar dubtes creixents en l’autoritat
monetària sobre la idoneïtat de les disponibilitats líquides com a concepte
adequat de diners.
Arran de tot això, es va produir al gener de 1984 una modificació
significativa de l’estratègia de control monetari a Espanya. L’agregat de
referència dels diners, les disponibilitats líquides, va ser substituït per un
altre més ampli, els actius líquids en mans del públic, que incorporava nous
actius financers de gran liquiditat, com els pagarés del Tresor, els d’empresa
o les lletres endossades. A més a més, es va incrementar el coeficient de caixa i es va ampliar la base dels passius que s’hi podien computar. Finalment,
es va consagrar l’opacitat fiscal dels pagarés del Tresor i es va anul·lar la
d’altres actius quasimonetaris que fins aleshores en gaudien. Així, una part
substancial dels diners invertits en els nous actius financers creats durant la
primera meitat dels vuitanta es va encaminar a la segona cap als pagarés del
Tresor. El mercat de deute públic ja estava creat, tot i que, certament, d’una
manera ben poc ortodoxa: garantir el desconeixement dels titulars per la
mateixa Hisenda.

8.3. A la recerca d’una àncora
Al juny de 1985, Espanya va firmar el tractat d’adhesió a les comunitats europees i va transformar l’escenari de la pesseta posant en el seu horitzó la possibilitat de tornar als canvis fixos al si del Sistema Monetari Europeu, creat el 1979. Abans fins i tot de l’eventual integració monetària,
l’adhesió a les Comunitats, que representava una obertura comercial i financera, intensificava el valor de l’estabilitat del canvi com a element informatiu per als agents econòmics. Significava, a més a més, una creixent connexió dels mercats financers espanyols amb l’exterior, que complicava les
possibilitats de control monetari, sobretot perquè les comunitats es van
embarcar immediatament en un procés de supressió de les restriccions als
moviments de capitals, amb el qual Espanya es va comprometre. En definitiva, la integració va ser una reducció de l’autonomia de la política monetària
assolida el 1974 i l’anunci que, abans o després, amb l’entrada en el Sistema
Monetari Europeu, s’acabaria per complet, com va succeir de fet el 1989.
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Els quatre anys que van del juny de 1985 al mateix mes del 1989 van
ser complexos per a la política monetària espanyola, que sovint va navegar
entre dos objectius intermedis: el control de la quantitat de diners i l’estabilitat del canvi, amb resultats, lògicament, poc satisfactoris. Al final es va buscar l’àncora del Sistema Monetari Europeu, que va resultar una disciplina
menys ferma del que estava anunciat, ja que va ser compatible amb desequilibris que el 1992 van quedar al descobert.
Les tribulacions de l’autoritat monetària no solament venien d’atendre simultàniament dos fronts, sinó de problemes específics en cada cas. El
comportament de l’agregat monetari definit el 1984, els actius líquids en
mans del públic, era menys estable del que estava previst per la incidència
que tenien en la demanda d’actius les innovacions financeres i les canviants
regulacions fiscals. A partir del final dels anys setanta s’havia originat als
països industrials, amb el suport físic de les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions, un procés d’accelerades innovacions de productes financers, facilitades, a més a més, per polítiques de desregulació com la
practicada a Espanya. Això determinava canvis freqüents en les decisions
dels inversors i dels intermediaris, que dificultaven l’aprehensió d’un concepte estable dels diners, sobretot quan l’autoritat fiscal, per resoldre els
seus problemes de finançament, modificava sovint la regulació dels diversos
actius, com era el cas aquí.
Quant al tipus de canvi, va prendre en un primer moment la referència d’un índex del tipus de canvi nominal enfront dels països desenvolupats;
des del 1986, un altre enfront de les monedes comunitàries (llevat de l’escut
i de la dracma), i, finalment, el 1988, es va centrar l’atenció en la relació
bilateral pesseta-marc, ja que es considerava que la moneda alemanya era
l’eix del sistema (gràfic 8.4). La variable instrumental per influir en el canvi
era el tipus d’interès a curt termini, determinant dels moviments de capitals.
A Espanya els tipus d’interès havien estat molt poc informatius fins a la
liberalització del sistema financer, però, cap a mitjan anys vuitanta, es podia
considerar que l’estructura de tipus ja estava connectada com un tot i era
raonablement representativa de les combinacions de rendibilitat, risc i termini als diversos mercats financers. De manera que el Banc d’Espanya va
començar a atendre i a influir en l’evolució dels tipus d’interès, tot i que això
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representés admetre desviacions en la tònica marcada per als actius de caixa
del sistema bancari, la variable instrumental teòrica, com va passar entre els
anys 1986 i 1989.
L’evolució dels tipus d’interès va estar, però, molt condicionada pel
cicle, la política fiscal i els moviments de capitals. El 1986 l’economia espanyola va entrar en una etapa de creixement que l’any següent es va fer impetuós, impulsat per la dràstica reducció de preus del petroli, l’estabilitat assolida, les expectatives de la integració europea i l’entorn exterior favorable.
Les necessitats de finançament per atendre les inversions i les despeses aviat
van ser elevades, i l’optimisme regnant i la sanejada situació inicial de les
empreses van fer poc rellevants els tipus nominals d’interès, que van
començar a créixer sense descoratjar la demanda de crèdit. La política fiscal
va abandonar tota precaució, es va transformar en procíclica i va mantenir el
dèficit, fins i tot amb creixements del PIB propers al 6%; és a dir, l’Estat es
va afegir alegrement a la demanda de fons prestables i va pressionar més
sobre els tipus d’interès. L’entrada a les comunitats europees havia animat la
inversió estrangera a Espanya, però el creixent diferencial d’interessos va
moure també capitals purament especulatius, que van atendre a curt termini
el subministrament de fons, van incrementar les reserves de divises i van
pressionar la pesseta cap a l’apreciació.
La política monetària es va veure aviat impotent davant aquestes forces, i el 1987 es va recórrer a un vell expedient tret d’un altre temps: els controls directes a les entrades de capital a curt. Així i tot, el creixement de l’agregat monetari gairebé va doblar les previsions, i la pesseta es va apreciar
enfront del marc alemany. Era, al mateix temps, una prova de la pèrdua de
control dels processos d’ajustament monetari suau i de les dificultats a l’hora de dividir forces en dos objectius i un anunci de la impossibilitat de tenir
èxit quan la prevista liberalització completa dels moviments de capitals fos
un fet. A més a més, el Banc d’Espanya va mantenir al llarg de l’any dubtes
sobre la conveniència de finançar una expansió de l’agregat monetari que no
se sabia bé si depenia de raons reals o purament nominals. Al final, el creixement va resultar molt més elevat del que estava previst, i la inflació, més
baixa, a conseqüència de les noves condicions exteriors i de la moderació
salarial, una inèrcia dels temps de crisi immediats. Però els dubtes reflectien
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la dificultat de les autoritats monetàries a l’hora d’interpretar amb precisió
un canvi sobtat de tendència, en un context d’incessants innovacions financeres i de creixent obertura exterior.
Amb l’expansió confirmada, la situació del 1988 va ser més còmoda,
però de nou van sorgir els dubtes en els primers mesos del 1989, quan el
creixement va perdre força i, en canvi, la inflació va repuntar. Amb tipus
d’interès elevats, les entrades de divises van crear tensions apreciadores a la
pesseta i van dificultar el control de l’agregat monetari, el creixement efectiu
del qual es va tornar a situar per damunt de les previsions. En aquestes circumstàncies, les autoritats van considerar més raonable i viable escollir un
objectiu únic com a compromís per a la política monetària, l’estabilitat del
tipus de canvi de la pesseta, i van decidir, coincidint amb la cimera europea
de Madrid, la integració de la moneda espanyola en el Sistema Monetari
Europeu. Era el 19 de juny de 1989, i la pesseta, després de quinze anys de
travessa en solitari, tenia de nou una àncora exterior.
La integració havia de facilitar el control monetari, no només eliminant la dualitat d’objectius sinó aportant la col·laboració dels altres bancs
centrals en l’estabilització de la pesseta i atorgant credibilitat a la política
monetària i canviària espanyola, ja que el sistema havia entrat en una fase
més estable i fins i tot optimista amb l’anunci de la marxa cap a la unificació
monetària. No obstant això, el tipus de canvi al qual es va integrar la pesseta
només era sostenible amb un intens diferencial d’interessos i, tot i que això
tenia virtuts antiinflacionistes, va tenir també conseqüències negatives en els
anys immediats. Va crear una falsa aparença de fortalesa financera que va
continuar atraient capitals a curt, dificultant el control monetari i estimulant
la inflació. A més a més, va perjudicar obertament el sector exterior, amb un
dèficit per compte corrent elevat, i no va retreure la despesa en un clima
d’eufòria col·lectiva encapçalat pel mateix sector públic. Finalment, no va
poder superar la prova d’un descens en la taxa de creixement del PIB i una
crisi de confiança, com la viscuda l’estiu del 1992, quan la pesseta va entrar
en una etapa de devaluacions successives.
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Orientació bibliogràfica
Les referències bibliogràfiques sobre els anys en què la pesseta es va
mantenir en règim de flotació són molt abundants. El marc general de l’economia espanyola i també els avatars de la pesseta es poden veure a J. L. GARCÍA DELGADO (dir.): España, economía: Ante el siglo XXI, Espasa, Madrid,
1999. També a J. M. SERRANO SANZ y A. COSTAS (sel. e intr.): Diez ensayos
sobre economía española, Pirámide, Madrid, 1995.
La política monetària de cada any es pot seguir per mitjà dels Informes anuales del Banc d’Espanya, òbviament des d’una òptica molt comprensiva amb el tarannà de l’autoritat monetària. Alguns treballs són, a més a
més, imprescindibles, como el de L. A. ROJO y J. PÉREZ: La política monetaria en España: objetivos e instrumentos, Banco de España, Madrid, 1977,
per als primers anys, o el del Servei d’Estudis del Banc d’Espanya: La política monetaria y la inflación en España, Alianza Editorial, Madrid, 1997, per
als últims. F. J. ARIZTEGUI: «La política monetaria: un período crucial», a
J. L. GARCÍA DELGADO (dir.): Economía española de la transición y la
democracia, CIS, Madrid, 1990, examina també els anys de la flotació.
La revista Papeles de Economía Española ha publicat nombrosos treballs sobre la política monetària i sobre el sistema financer espanyol. Així,
inclou els valuosos treballs de L. A. Rojo, que són referències obligades per
als qui desitgin aprofundir en la història de la pesseta durant els anys aquí
considerats.
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IX. La pesseta en la cultura de l’estabilitat,
1989-1999
María Dolores Gadea Rivas
Professora Titular d’Economia Aplicada. Universitat de Saragossa

(Saragossa, 1959). Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i professora titular d’Economia Aplicada a la
Universitat de Saragossa. Ha publicat diversos treballs sobre qüestions monetàries i canviàries, entre els quals destaquen «Tipo de cambio y protección. La peseta al margen
del Patrón Oro, 1883-1931», a «Revista de Historia Industrial» (1998), i «Peseta e Inflación (1874-1997)», a «Papeles de Economía Española» (en premsa).

Després de tres lustres de flotació, la pesseta va assumir per segona
vegada en la seva història un compromís exterior i es va integrar, el 19 de
juny de 1989, en el Sistema Monetari Europeu, el mecanisme de canvis creat
una dècada abans per restaurar l’estabilitat entre les divises comunitàries.
Era un nou pas cap a Europa quan ja s’albirava un projecte d’integració
monetària molt més ampli, la moneda única, del qual Espanya finalment va
formar part en la primavera del 1998 com a membre fundador.
Amb la integració de la pesseta en el mecanisme de canvis europeu
es va obrir una nova etapa per a la política monetària, en què el tipus de canvi nominal es va convertir en l’objectiu prioritari, mentre s’intentava utilitzar
l’àncora exterior per guanyar credibilitat en el control de la inflació. La falta
de suport per part de la resta de polítiques va fer recaure en la monetària tot
el pes de l’ajustament macroeconòmic i va impedir, al capdavall, assolir l’estabilitat nominal, tal com ho posaria de manifest la tempesta monetària del
1992.
Superada la crisi, després de tres devaluacions de la pesseta, els anys
següents van estar dominats per l’intent de restaurar els fonaments interns
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del valor de la pesseta i de buscar un nou marc per a la política monetària.
La Llei d’Autonomia del Banc d’Espanya, aprovada al juny de 1994, va marcar l’inici d’aquesta política, que va modificar l’esquema de control de la
inflació i va buscar la millora de la reputació de l’autoritat monetària en preservar-la de pressions polítiques. Després d’uns moments inicials d’incertesa
i d’una altra devaluació, el Banc va assolir progressivament els seus objectius des del final de 1995, amb el suport de la moderació salarial i, des del
1996, de la política fiscal. Es va iniciar llavors un descens de tipus d’intervenció, prolongat fins al desembre de 1998, quan es van assolir els nivells
més baixos de la zona euro. Un cop aconseguida la convergència nominal, la
pesseta va viure un període de calma mentre lliscava cap a la que seria la
seva paritat definitiva amb l’euro. Finalment, al gener de 1999, després de
quatre anys d’haver exercit amb èxit l’autonomia, el Banc d’Espanya va traspassar el testimoni de l’objectiu d’estabilitat de preus a la nova autoritat
monetària europea.

9.1. Inconsistència d’objectius
La decisió d’incorporar la pesseta al mecanisme de canvis del Sistema Monetari Europeu estava implícita des de la integració en la, llavors,
Comunitat Europea, i només faltava escollir la data i la paritat d’entrada. La
celebració a Madrid al juny de 1989 del Consell Europeu, on es va aprovar el
Pla Delors, que va impulsar l’inici de la primera fase cap a la Unió Monetària, va oferir una brillant oportunitat política, rere la qual hi havia raons de
caire econòmic. Quan es va formalitzar el compromís exterior de la pesseta,
la política monetària travessava una delicada situació, ateses les dificultats
per contenir una inflació que havia començat a repuntar el 1988 i per atendre
simultàniament l’objectiu canviari.
L’autoritat monetària començava a veure’s superada, tant per raons de
tipus tècnic, menor eficàcia en l’estratègia utilitzada fins aleshores, com per
la força de la demanda interna, intensificada per l’impuls pressupostari des
del 1989. Els processos d’innovació financera i la liberalització dels moviments de capital estaven minant els fonaments de l’esquema de control
monetari, l’harmonització del qual amb un objectiu de tipus de canvi era
complexa. L’estabilitat monetària demandava, al capdavall, un canvi en els
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objectius i en els instruments per al control de la liquiditat i un major compromís en el conjunt de la política econòmica.
La incompatibilitat entre objectius interns i externs s’havia provat d’evitar establint controls sobre els moviments de capital, mesura poc efectiva,
atesos la forta pressió de les entrades de capital i el fet que els processos d’innovació financera facilitaven l’elusió dels controls. En conseqüència, les tensions es van intensificar a la primavera del 1989, i l’autoritat monetària va
percebre que la situació tenia tots els inconvenients d’intentar mantenir un
tipus de canvi estable i cap dels seus avantatges, en termes de guanys de disciplina per als agents econòmics. A més a més, la pertinença de la pesseta al
mecanisme de canvis permetria, en limitar-ne les fluctuacions, coartar els
moviments especulatius i suavitzar el problema d’harmonitzar l’objectiu
intern de control de la liquiditat i l’extern de mantenir estable el canvi. D’aquesta manera, es va justificar la decisió d’incorporar la pesseta amb un canvi
central de 65 pessetes per marc i uns límits de fluctuació fixats de manera
transitòria en el ±6%. La decisió va anar acompanyada d’un conjunt de mesures contractives, com l’increment dels tipus d’interès i el coeficient de caixa,
que pretenien donar una imatge de fermesa en la lluita contra la inflació.
La fixació del tipus de canvi perseguia també inscriure la pesseta en
una àrea amb un funcionament consolidat i que gaudia de reputació en la
lluita per l’estabilitat. Per bé que, en l’etapa anterior, les autoritats espanyoles havien mostrat una certa preferència per un canvi estable tot intervenint
en ocasions per acomodar la paritat, hi havia també la tradició de corregir,
via devaluacions, les pèrdues de competitivitat acumulades pels increments
de costos i preus interns, de manera que l’ajustament final s’efectuava sobre
el tipus de canvi real. Aquest comportament reduïa la confiança en la fermesa de l’objectiu antiinflacionista, i, quan els agents anticipaven el relaxament
monetari, l’única conseqüència era una pujada de preus sense efectes sobre
l’activitat real. En utilitzar una àncora nominal externa de manera explícita,
es buscava importar credibilitat del sistema, moderar les expectatives d’agents econòmics en la fixació de preus i costos i reduir la inflació sense
deprimir el creixement econòmic.
Després de la seva integració, la cotització de la pesseta va iniciar
una forta tendència apreciadora en relació amb la resta de divises comunità-
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Gràfic 9.1

LA PESSETA EN EL SISTEMA MONETARI EUROPEU, 1989-1998
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ries i va obligar el Banc d’Espanya a intervenir i, fins i tot, a establir el 1989
límits extraordinaris en l’expansió del crèdit a famílies i empreses, acompanyats del control de canvis (gràfic 9.1). Eren mesures expressives de la dificultat per harmonitzar la indisciplina interna amb l’estabilitat del canvi, en
un món amb creixents moviments de capital i innovació financera. L’augment de reserves va ser constant durant la major part del període, tot i que la
integració va frenar les pressions apreciadores, va reduir la necessitat d’intervencions i va permetre una política lleugerament restrictiva.
Per bé que el tipus de canvi nominal s’havia convertit en l’objectiu
intermedi, el cert és que l’autoritat monetària no va abandonar per complet
l’estratègia de control intern, ja que va continuar fixant unes bandes de creixement per als actius líquids en mans del públic (ALP), de caràcter orientatiu, i va actuar sobre les dues variables mitjançant els tipus d’interès a curt.
La inflació, mentrestant, mostrava resistència a la baixa i s’allunyava de
l’europea amb una demanda en ple auge, una política fiscal expansiva, unes
reformes estructurals ajornades i uns costos laborals creixents. Tot i que la
fortalesa de la pesseta en els primers anys mostra que el Banc d’Espanya va
utilitzar al màxim el marge de maniobra que li permetien els límits de fluc-
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Gràfic 9.2

EVOLUCIÓ DELS AGREGATS MONETARIS, 1989-1998
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tuació per tensar la liquiditat, la taxa de creixement dels actius en mans del
públic es va situar invariablement molt per damunt del seu límit màxim, i els
preus no van cedir (gràfic 9.2).
D’aquesta manera, la pesseta es va convertir, paradoxalment, en una
de les divises fortes del sistema i va acumular reserves que van arribar a
assolir al juny de 1992 els 72.000 milions de dòlars, mentre el dèficit corrent
es mantenia a la vora del 4% del PIB (gràfic 9.3). La massiva entrada de
capital estranger, atret pel diferencial de tipus d’interès i confiat en l’estabilitat del canvi, impulsava a l’alça la cotització de la pesseta i finançava sense
problemes l’excés de demanda, generalitzat al sector privat i al públic. Mentrestant, la inflació no s’aturava i, esperonada pel consum privat, per la nova
escalada de la despesa pública i per les alces salarials, es va mantenir de mitjana per damunt del 6%. Un fenomen que no afectava per igual tots els sectors productius, a causa d’un entorn competitiu molt diferent; mentre els
preus industrials van evolucionar de manera moderada, amb taxes de creixement properes al 4,5%, els dels serveis van pujar fins al 9% amb una tendència clarament ascendent.
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Gràfic 9.3

TIPUS DE CANVI I RESERVES, 1989-1998
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Malgrat tot, les autoritats van valorar positivament, de manera reiterada, l’apreciació del canvi per la seva contribució a l’abaratiment del preu
dels productes importats i al reequipament productiu. En aquestes condicions, la política monetària havia de ser contractiva per lluitar contra la inflació i per cuidar el flux de capital que permetia continuar finançant còmodament el desequilibri exterior i el dèficit públic. En aquest escenari, els costos
d’un tipus de canvi tan apreciat es van subvalorar, en no considerar-ne els
efectes sobre les exportacions i sobre la competitivitat en ple procés de liberalització comercial. D’acord amb la posició defensada pel Govern i pel
Banc d’Espanya, en una economia com l’espanyola, amb un esquema molt
rígid de fixació de preus i de costos, els avantatges de la política canviària
són transitoris i més nominals que reals.
En suma, tot i que durant els tres primers anys el sistema va funcionar amb aparent èxit i la política monetària va aconseguir a curt termini
mantenir la paritat i el control de la liquiditat interna, la situació va resultar
insostenible durant molt de temps. Per bé que els límits de fluctuació van
contenir la cotització de la pesseta i van donar un marge més gran per apujar els tipus d’interès, la seva permanent posició a la banda d’apreciació,
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l’evolució de l’agregat monetari i l’augment de reserves il·lustren la inconsistència d’objectius interns i externs. L’èmfasi en l’instrument canviari
enfront d’altres per aconseguir l’estabilitat de preus va ser l’origen de l’elevat diferencial d’interessos, que va polsar a l’alça la cotització de la pesseta, però va incorporar una prima de risc, reflex, en última instància, dels
febles fonaments de l’economia espanyola i de la seva moneda, i va ser el
resultat de no haver aprofitat, després de la integració, els avantatges de
l’estabilitat monetària i la reputació exterior per avançar en el terreny de les
reformes estructurals i per redreçar de nou la política fiscal, elements que
cobraven un nou protagonisme davant la pèrdua d’autonomia de la política
monetària.
La tria del tipus de canvi com a eix de la política d’estabilització no
va aconseguir modificar les expectatives dels agents econòmics, ni va dotar
la política monetària d’una major credibilitat, a causa de la falta de suport de
la resta de polítiques. La conclusió és que, aïlladament, la referència exterior
és insuficient per garantir la disciplina i la convergència en taxes d’inflació.
L’absència de reformes estructurals, la presència de sectors aliens a la competència, un mercat de treball amb rigideses importants i la pròpia indisciplina de l’Administració pública van malmetre l’estratègia perseguida per assolir una tònica de creixement estable, van penalitzar la inversió privada i van
provocar un greu deteriorament de la competitivitat en termes reals que va
pressionar el sector exportador (gràfic 9.4). L’altre model possible, amb el
tipus de canvi complint la seva funció tradicional d’acompanyar el procés
d’obertura exterior, hauria exigit aconseguir dels agents econòmics la suficient estabilitat per permetre depreciar la pesseta en termes reals i abaixar el
tipus d’interès. I per això hauria estat necessari alliberar la política monetària de la responsabilitat de canalitzar en solitari els desequilibris macroeconòmics.
Després dels primers anys de fortalesa, la tempesta monetària del
1992 va deixar al descobert la fragilitat de l’apreciació de la pesseta i el
fracàs de la política d’estabilització. La crisi va destapar les contradiccions
d’una política econòmica que havia utilitzat el tipus de canvi com una excusa per eludir l’ajustament intern i finançar l’excés de demanda. Això explica
que els atacs especulatius situessin la pesseta al centre de la tempesta i pro-

174

■ LA PESSETA EN LA CULTURA DE L’ESTABILITAT, 1989-1999

Gràfic 9.4
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voquessin tres devaluacions en el termini d’uns mesos. Un cop perduda la
confiança en la capacitat del Sistema Monetari Europeu per mantenir l’estabilitat, el mateix capital que havia convertit la pesseta en una de les monedes
més fortes del sistema en va percebre la feblesa i es va allunyar ràpidament.
En el nou escenari, després de la crisi, el sistema ja no era capaç d’amarrar
una cotització tan allunyada dels seus fonaments macroeconòmics, i l’elevat
diferencial de tipus d’interès va deixar de ser atractiu, en no estar prou
garantit del risc de devaluació.

9.2. A la segona línia de la tempestat monetària
Quan al febrer de 1992 els dotze països membres van firmar el Tractat de Maastricht, que sancionava el procés de formació de la Unió Monetària, existia una gran confiança en el funcionament estable del mecanisme de
canvi i res feia presagiar la crisi que es produiria mesos més tard i que sembraria de pessimisme el futur del projecte d’unificació monetària europea.
La seqüència d’esdeveniments que va desencadenar la tempestat va comen-
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çar a la primavera. El referèndum danès rebutjant la ratificació del Tractat de
la Unió i el tebi suport revelat per les enquestes a França van començar a minar la confiança en un progrés uniforme cap a la Unió Monetària. Una successió d’atacs especulatius contra les divises europees se saldaria en pocs
mesos amb l’abandonament del sistema de dues monedes, la lira italiana i la
lliura esterlina, i diversos reajustaments, mentre les intervencions dels bancs
centrals assolien volums desconeguts fins llavors i els tipus d’interès experimentaven intenses fluctuacions. La crisi es va tancar a l’agost de 1993 amb
l’ampliació de les bandes fins al 15%, que representava, a la pràctica, l’abandonament de la disciplina canviària i generava una gran incertesa sobre
el futur de la integració monetària. Enmig de la tempestat, la pesseta va ser
una de les monedes més castigades. Va patir tres devaluacions, al setembre i
desembre de 1992 i al maig de 1993, que van dur el tipus de canvi central
des de 65 fins a 79 pessetes per marc, la qual cosa representava una depreciació nominal superior al 20%.
Les raons de fons de la crisi es troben en el funcionament asimètric
del mecanisme canviari, on Alemanya actuava com a líder fixant els objectius de liquiditat importats per la resta dels països, juntament amb una major
disciplina en el control del nivell de preus intern. Aquesta manera d’actuar,
durant un temps clau del seu èxit i de la seva reputació antiinflacionista, va
ser també l’origen del seu fracàs. Quan tots els països membres van tenir els
mateixos objectius de política econòmica i mantenien posicions cícliques
similars, el sistema va reduir la volatilitat de les seves monedes i va impulsar
un cert avanç en la convergència nominal, tot i que persistien situacions reals
molt dispars i s’havien acumulat importants pèrdues de competitivitat després de diversos anys sense dur a terme realineaments. Però, quan l’escenari
europeu va canviar a causa del procés de reunificació alemany, els elevats
costos del qual van provocar un brusc deteriorament del seu quadre macroeconòmic, fins aleshores sanejat, les limitacions del funcionament del sistema van sortir a la llum. Mentre la situació del país germànic requeria un gir
restrictiu que li permetés absorbir els efectes inflacionistes, la resta d’Europa
s’endinsava en la recessió i demandava un to més relaxat a la seva política
monetària. Amb aquest mar de fons, les dificultats que en alguns països va
trobar el Tractat de la Unió per a la seva ratificació van ser l’origen immediat de la crisi.
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Ateses l’asimetria del cicle econòmic i la disparitat d’objectius, el
sistema va ser incapaç de trobar una solució coordinada per harmonitzar les
polítiques monetàries nacionals. Els mercats van percebre aquesta situació i
es van limitar a anticipar la insostenibilitat d’una política econòmica centrada en l’estabilitat del tipus de canvi, que obligava a mantenir alts tipus d’interès, incompatibles amb el pols de l’activitat econòmica, cada vegada més
feble. Perduda la confiança en el funcionament estable del sistema, els moviments de capital van dirigir els seus atacs especulatius sobre divises com la
pesseta, amb pitjors fonaments econòmics, elevats dèficits públics, divergència en preus i costos, rigideses salarials i importants pèrdues de competitivitat. Divises la cotització de les quals es basava en uns elevats tipus d’interès,
reflex de les errades de la seva política d’estabilització interna.
En iniciar-se la crisi, la pesseta estava en una situació compromesa,
vorejant el límit d’apreciació enfront de la lliura, i es començava a depreciar
enfront de la resta de monedes de la banda estreta, situació que es va intensificar des del juny de 1992; i, a mesura que avançava l’estiu, la pesseta es va
apropar a la seva paritat central enfront del marc alemany. Tot i que el Banc
d’Espanya va apujar els tipus d’interès i va realitzar intervencions venedores
de divises, els atacs contra la pesseta van prosseguir, esperonats pels greus
desequilibris de l’economia espanyola: dèficit públic, dèficit exterior i inflació (els dos últims, persistents en una conjuntura en clara desacceleració). Al
començament del mes de setembre, els moviments especulatius contra la
lira, la lliura i la pesseta es van intensificar, i, el 17 de setembre, després de
la sortida de les dues primeres del sistema, la pesseta es va devaluar el 5%.
Però els mercats van considerar que aquest realineament era insuficient, i, després del referèndum francès, les dificultats van prosseguir i van
obligar el Banc d’Espanya a intervenir copiosament en defensa de la pesseta
–les reserves van disminuir entre els mesos de juny i novembre en gairebé
25.000 milions de dòlars– i a introduir mesures penalitzadores sobre les operacions especulatives de no residents, amb caràcter transitori. Tot i que
aquestes mesures van mostrar la seva eficàcia a curt termini, en permetre
reduir el volum d’intervencions venedores, no van evitar una nova devaluació al novembre –aquest cop del 6%–, després de la qual l’autoritat monetària va realitzar una nova pujada dels tipus d’intervenció i va eliminar simul-
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tàniament les mesures restrictives. Durant el primer semestre de 1993, després d’un període de relativa calma, la pesseta va registrar al maig una nova
devaluació del 8%, en un clima d’incertesa política i en un entorn de clara
recessió. Tot i que aquest nou reajustament va permetre en un principi una
rebaixa dels tipus d’interès, les tensions canviàries van reaparèixer, es van
generalitzar i van forçar una difícil decisió que va aconseguir frenar definitivament els atacs especulatius.
El cert és que, tot i les turbulències travessades i a diferència d’altres
divises, la pesseta es va mantenir en el mecanisme de canvis fins que el sistema va aconseguir trobar una solució operativa a la crisi. Això respon en
gran mesura a la ferma decisió de les autoritats espanyoles i a l’entestament
del Banc d’Espanya, que va utilitzar tots els mitjans al seu abast per frenar la
depreciació. L’alternativa, abandonar el sistema i deixar que el mercat ajustés
lliurement la paritat, hauria evitat la sagnia de divises i, encara més important, hauria permès adoptar una política monetària coherent amb la situació
interna de l’economia i suavitzar la recessió. No obstant això, un cop superada la crisi i assumits els costos d’una decisió amb un clar rerefons polític, el
manteniment del compromís canviari va contribuir a mitjà termini a assolir
els objectius d’estabilitat.

9.3. A la recerca dels fonaments
L’ampliació de les bandes de fluctuació a l’agost de 1993, amb la
qual es va donar per acabada la crisi del Sistema Monetari Europeu, va retornar a la política monetària el marge de maniobra necessari per modular la
liquiditat d’acord amb les condicions internes. En aquest nou escenari canviari, més tranquil i flexible, el Banc d’Espanya va iniciar una gradual rebaixa del tipus d’interès –fins a 4,75 punts van baixar el 1993–, que es van
adaptar a la situació recessiva i van millorar les expectatives del sector privat. Fins aleshores, s’havia mostrat especialment caut i havia mantingut un
cert to restrictiu per atenuar l’impacte inflacionista de les devaluacions, tot i
que, de fet, la política monetària va estar molt condicionada pels episodis
d’inestabilitat canviària que es van succeir. Però, amb una moneda que,
forçada per la crisi, havia tornat al seu hipotètic nivell d’equilibri a llarg termini i es movia còmodament al voltant de la seva nova paritat, l’autoritat
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monetària es va trobar alliberada del seu compromís exterior i va poder atendre amb més llibertat els objectius interns quan les tensions inflacionistes
van començar a cedir davant l’enfonsament de la demanda i la moderació
salarial.
Van ser moments de transició en què la política econòmica, un cop
relaxats els seus lligams amb l’exterior, va girar la vista cap als fonaments
interns de l’economia espanyola i es va plantejar dissenyar un nou marc per
aconseguir un objectiu ambiciós a mitjà termini: la inserció de la pesseta en
la moneda única, projecte que estava renaixent després de l’ampliació de les
bandes. Superat el pessimisme inicial, a l’octubre de 1993 el Consell de
Brussel·les va decidir mantenir els terminis, tal com s’havien fixat al Tractat
de la Unió, i l’any següent es va crear l’Institut Monetari Europeu, embrió
del futur Banc Central Europeu. El 1995 s’establien a Madrid les fases definitives de la implantació de la moneda única, el nom de la qual, euro, havia
de substituir l’ecu, i s’ajornava fins al 1999 l’inici de la tercera fase. La tria
del conjunt de països que hi accedirien s’havia de basar en el compliment
d’una sèrie de criteris establerts a Maastricht i referits a la situació pressupostària dels països membres, la seva convergència en taxes d’inflació i tipus
d’interès, l’estabilitat del seu tipus de canvi i la independència dels seus
bancs centrals, que havien d’adaptar els estatuts en aquest sentit. La selecció
dels criteris mostrava una preocupació gairebé obsessiva per garantir la convergència nominal i l’estabilitat de preus, quelcom també patent en l’opció
del gradualisme en el procés de construcció de la moneda única.
A la seva programació monetària per al 1994, el Banc d’Espanya, a
pesar d’haver perdut l’ancoratge nominal, va mantenir entre els seus objectius l’estabilitat del canvi, tot i que va permetre una suau depreciació de la
pesseta. Pel que fa a l’evolució monetària interna, va continuar fixant unes
bandes de fluctuació per al creixement de l’agregat monetari ampli, complementades amb el seguiment d’altres indicadors monetaris. No obstant això,
atesa la creixent inestabilitat apreciada entre els actius líquids en mans del
públic i la despesa nominal, l’autoritat monetària va començar a parlar del
control de la inflació de manera directa. Per tant, tot i que va continuar mantenint formalment l’esquema anterior, va avançar alguns dels principals trets
de la nova estratègia que va utilitzar de manera explícita a partir de l’any
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següent. Però, a més de les noves tècniques per al control de la liquiditat, el
Banc d’Espanya necessitava nous mecanismes per forjar-se una reputació de
fermesa en la lluita contra la inflació, quelcom que es va aconseguir amb la
Llei d’Autonomia aprovada al juny de 1994.
El fet que fos un dels requisits ineludibles per a l’accés a la tercera
fase de la Unió Monetària va ser, sens dubte, un argument de pes que va
impulsar la Llei d’Autonomia del Banc d’Espanya i va confirmar una vegada més la tendència històrica de l’economia espanyola a realitzar reformes a
l’empara de la pressió exterior. No obstant això, la decisió d’atorgar plens
poders al banc central i, per tant, de desvincular les decisions monetàries del
cicle polític es basava en l’evidència d’altres països, on s’havia comprovat
una relació positiva entre major grau d’independència del banc central i
menor inflació. A Espanya, la política monetària havia mostrat durant un
segle una clara tendència, llevat de moments puntuals i crítics, a acomodarse a les demandes de liquiditat i a permetre la traducció en increments de
preus d’uns costos per damunt de la productivitat. Aquest permanent biaix
inflacionista de l’economia espanyola ha representat, sens dubte, un fre a
l’hora de mantenir un ritme de creixement estable, accentuat amb les noves
condicions de competència mundial, tal com ho havia posat de relleu l’experiència recent.
Després de l’entrada en vigor de la Llei d’Autonomia a l’estiu de
1994, que imposava com a objectiu fonamental l’estabilitat de preus, l’autoritat monetària va decidir canviar l’esquema de política monetària vigent,
amb algunes variacions, durant els últims vint anys. Això significava abandonar el sistema en dos nivells, on un agregat monetari ampli actuava de
variable intermèdia, i passar al control directe de la inflació. D’acord amb
aquest sistema, després de fixar un objectiu a mitjà termini, el 3% en 3 anys,
va establir un ampli conjunt d’indicadors monetaris i financers, d’evolució
dels components de preus i costos, de la demanda i de política fiscal, per
realitzar un seguiment continu de les possibles desviacions. L’ajustament de
la inflació a la tònica prevista es feia mitjançant una variable instrumental,
els tipus d’interès a curt, gestionats a través d’intervencions del Banc d’Espanya –subhastes desenals als mercats monetaris– que permetien controlar la
liquiditat i es transmetien a la resta de terminis. La nova orientació de la
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política monetària permetia, sens dubte, una major discrecionalitat en les
decisions, factible només si s’acompanya d’un disseny institucional adequat
que garanteixi la independència del poder polític. No obstant això, en relació
amb el tipus de canvi, es va mantenir una certa ambigüitat, ja que, per bé que
al Banc d’Espanya li corresponia la gestió de les reserves exteriors i l’execució de la política canviària, el Govern va continuar conservant el poder sobre
la tria de la paritat i el règim de canvis.
La nova estratègia responia al fracàs de l’esquema anterior i reconeixia la complexitat dels mecanismes de transmissió entre els impulsos monetaris i els preus finals i les dificultats per definir un agregat monetari estable.
L’accelerat procés d’innovació financera, els continus canvis en la legislació
fiscal i la modernització i globalització dels mercats havien distorsionat les
decisions de demanda de liquiditat d’una manera permanent. La política
monetària reclamava un canvi d’esquema, on l’agregat monetari passés de
ser l’objectiu a ser una referència privilegiada, amb altres de tipus financer i
real, i on el termini s’ampliés per donar temps a la política monetària a
actuar sobre els preus.
Les novetats representaven també admetre que el banc central, mitjançant les seves variables de control, tenia una responsabilitat limitada sobre
la inflació i no podia continuar actuant en solitari com en el passat. S’havia
subratllat en repetides ocasions la necessitat que l’actuació monetària estigués emparada per la resta de polítiques, en especial per la pressupostària i
per la de rendes, i el desig d’implicar el conjunt de la societat a través d’una
major publicitat i transparència en els objectius d’estabilitat. Aquests elements van pesar, sens dubte, en la primera decisió adoptada pel Banc d’Espanya, al gener de 1995: apujar en 65 punts bàsics el preu del diner, interpretada, però, pels mercats com un senyal de feblesa de la pesseta.
El to decididament restrictiu de la política monetària en la primera
aplicació del nou esquema de control monetari va ser entès com un intent de
defensar la pesseta que obligava el banc emissor a tensar la liquiditat més
enllà del que era aconsellable per la situació cíclica. Durant l’any 1994, tot i
el bon comportament dels salaris i la feblesa del consum, no s’havien apreciat èxits importants en el control de la inflació, que es va mantenir en el
4,7%, gairebé dos punts per damunt de la Unió Europea. Per la seva banda,
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la política fiscal continuava en un to menys expansiu, però insuficient per
transmetre confiança als mercats i contribuir a moderar les expectatives
inflacionistes. I, després de l’ampliació de les bandes de fluctuació del Sistema Monetari Europeu, el tipus de canvi havia perdut el seu ancoratge nominal i calia absorbir l’impacte de les devaluacions. Conseqüentment, la política monetària s’havia mostrat al llarg de l’any extremadament prudent
dosificant la reducció de tipus, de manera que el major marge de maniobra
ofert per l’ampliació de les bandes no es va traduir en un relaxament del
control monetari. Acabada d’estrenar l’autonomia, i atès el risc que la continuïtat de la recuperació i altres factors de tipus transitori –augment de l’IVA,
del preu dels aliments i de les primeres matèries, tensions canviàries– poguessin revifar les espirals de preus, es van voler tallar d’arrel les tensions
inflacionistes i llançar un missatge de fermesa als agents econòmics, el qual
va ser, però, mal interpretat pels mercats i va contribuir a accentuar els atacs
especulatius contra la pesseta, tal com ho va reconèixer la mateixa autoritat
monetària. Va ser el resultat d’un procés d’aprenentatge mentre el Banc
d’Espanya conqueria credibilitat pel que feia a la seva capacitat de gestionar
el control de la inflació.
Gràfic 9.5
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1998
Valor de referència

D’altra banda, els tipus d’interès havien configurat una peculiar
situació. Mentre a curt termini baixaven i s’ajustaven a la posició cíclica, a
llarg termini pujaven, en un context internacional de creixent inestabilitat
financera, caracteritzat per la consolidació de la recuperació de les economies europees, que es van unir als Estats Units i al Regne Unit en una fase
més avançada. Mentre a la major part dels països europeus els tipus a curt
s’orientaven a la baixa, ja que els bancs centrals havien adaptat el control
monetari a la incipient reactivació, els tipus a llarg avançaven la maduresa
del cicle, la sincronia del creixement internacional i les seves expectatives
d’inflació i d’escassetat d’estalvi.
La situació es va complicar davant els elevats dèficits públics i els
nivells d’endeutament assolits per alguns països. La falta de mesures creïbles
per reduir-los va conduir a una ampliació de la prima de risc i a una intensa
tendència alcista dels tipus d’interès a llarg en les economies amb més desajustaments pressupostaris i escassa tradició d’estabilitat (gràfic 9.5). A Espanya, els pressupostos del 1994 i del 1995, tot i que tenien una major vocació d’austeritat en la despesa i rigor en l’execució, van suportar llasts massa
feixucs del període anterior, els quals, amb l’ajut de la feblesa política i d’un
excés de confiança en la millora del cicle, van arruïnar qualsevol possibilitat
de realitzar un esforç de consolidació creïble i van desplaçar el gruix de l’ajustament als últims anys.
L’augment de tipus a llarg va provocar una contracció de l’activitat al
món industrialitzat, amplificada a Europa per les pertorbacions monetàries
de l’inici del 1995, el detonant de les quals va ser la caiguda del peso mexicà
i el seu efecte d’arrossegament sobre el dòlar. La crisi financera de Mèxic,
que va afectar altres mercats emergents, va produir una revisió a l’alça del
risc que va afectar els països desenvolupats i va desplaçar capitals des d’un
dòlar massa implicat i les monedes europees febles cap al marc alemany,
amb tensions que es van saldar, en el cas de la pesseta, amb una devaluació
del 7% al març.
Aquest nou reajustament va ser diferent dels tres que el van precedir.
En els anteriors, el deteriorament previ de la competitivitat va ser el factor
determinant que va impulsar la caiguda del valor nominal de la pesseta i va
permetre recuperar el terreny perdut via preus i costos diferencials. L’últim
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reajustament, però, va ser de caràcter conjuntural i va respondre a un increment de la prima de risc que els inversors internacionals van atorgar als
actius denominats en pessetes, relacionada amb la insuficient credibilitat de
la seva política econòmica. Al punt de mira dels mercats ja no hi havia la
posició competitiva de l’economia espanyola, sinó el temor que l’ajustament
fiscal es dilatés en el temps. La pesseta era estretament vigilada pels inversors, en existir una important cartera de deute públic en poder de no residents que era precís refinançar. Després de la devaluació, recuperada la calma als mercats financers, el capital va acudir novament, es va reduir el
diferencial de tipus amb Alemanya i la paritat de la pesseta va recuperar el
seu nivell previ i va mantenir, de llavors ençà, un comportament cada vegada
més estable al voltant del tipus de canvi central fins al seu definitiu ancoratge amb l’euro el 1998.
Les tres pujades de tipus d’intervenció durant la primera meitat del
1995 –gener, març i juny– van tallar d’arrel les tensions inflacionistes i van
augmentar la credibilitat de la política monetària. Aquesta mostra de fermesa
es va acabar reflectint en la inflació, i, mentre avançava l’any, les alces de
preus es van esmorteir i van tancar a una taxa del 4,7% al final de l’exercici.
Mentrestant, el tipus de canvi es va apreciar i va recuperar el seu nivell previ
a la devaluació, els tipus a llarg van reduir el seu diferencial amb el bo alemany i, cap al final d’any, el preu del diner va iniciar una nova via descendent, en un entorn d’estancament de l’activitat econòmica.
Els primers passos de la nova política monetària van estar compromesos per la inestabilitat financera internacional i per la insuficient correcció dels fonaments macroeconòmics. La combinació d’un major rigor pressupostari, la reforma del mercat de treball i certs avanços liberalitzadors va
ser apropiada per aconseguir l’estabilitat, tot i que va trigar a recollir-ne els
fruits. La nova orientació de la política econòmica havia traçat el camí cap a
la moneda única, però els seus resultats van ser enterbolits per l’escàs vigor
de la conjuntura i per la creixent feblesa del Govern. Conseqüentment, l’avanç cap a la convergència nominal durant aquest període va ser modest.
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9.4. Una política per a l’euro
En l’etapa final del procés de convergència, les condicions monetàries i l’estabilitat de preus van atorgar prou marge a l’autoritat monetària per
mantenir la trajectòria descendent del preu del diner i arrossegar, mitjançant
contínues intervencions, el canvi de la pesseta cap al seu tipus central. Les
expectatives inflacionistes van millorar el 1996, acompanyades pel bon comportament dels factors més volàtils de la inflació –aliments i primeres matèries– i la superació de la pujada de l’impost sobre el valor afegit (IVA); amb
un patró de creixement més apropiat, la política monetària va poder rebaixar
gradualment el tipus d’intervenció en set ocasions al llarg de l’exercici. D’aquesta manera, durant l’any 1997, any clau els resultats del qual serien examinats d’acord amb els criteris de Maastricht, i tot la creixent puixança de la
demanda interna, el Banc d’Espanya va prolongar la caiguda del preu del
diner en sis ocasions, situació que es va traduir en un creixement constant
dels agregats monetaris estrets –M1 i M2– enfront dels actius líquids en
mans del públic. El procés de desacceleració de la inflació va continuar
avançant i va assolir mínims històrics –2% l’índex de preus al consum (IPC)
i 1,8% l’índex europeu harmonitzat–, que van permetre complir folgadament
el criteri de convergència (gràfic 9.6).
Entre els elements que van propiciar la favorable evolució dels preus,
cal destacar, a l’entorn exterior, l’absència de tensions inflacionistes sobre
les primeres matèries i l’estabilitat del tipus de canvi. Al vessant intern, a
més del comportament dels salaris i una composició sanejada de la demanda, cal esmentar la contribució de la creixent confiança en l’actuació del
Banc d’Espanya i l’orientació clarament europeista que va adquirir la política econòmica, accentuada pel canvi d’escenari polític després de les eleccions del març de 1996. En la seva ferma aposta per l’euro, i juntament amb
la reforma del mercat de treball i l’impuls liberalitzador, la política fiscal va
ocupar un lloc destacat. La línia de rigor adoptada des de l’inici es va mantenir als pressupostos per al 1997 i, basant-se en la congelació de les despeses
de funcionament i en una forta retallada de la inversió, va assolir l’objectiu
proposat de situar el dèficit públic per sota del 3% del PIB. La prima de credibilitat generada per la política espanyola i la confiança en les seves possibilitats d’arribar a la tercera fase de la Unió Monetària es van apreciar en la
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Gràfic 9.6

LA CONVERGÈNCIA EN INFLACIÓ, 1996-1998
4

Taxa de variació

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
D E
1996

F

M

A

M

J J
1997

Valor de referència

A

S

O

N

D

E

F

M A M

Mitjana dels tres millors països

J J
1998

A

S

O

N

D

IPCA-Espanya

Font: Comissió Europea.

notable reducció de tipus d’interès a llarg, que va prolongar la tendència iniciada el 1996 cap a la reducció i la convergència amb els països de menor
inflació.
En el procés de convergència de la inflació espanyola, l’autonomia
del Banc d’Espanya va ser, sens dubte, una peça clau. La major eficàcia de la
política monetària no solament va procedir del canvi d’estratègia i de la seva
encertada instrumentació, sinó també de millores en el terreny de la comunicació i la transparència, que van aconseguir implicar el conjunt de la societat
i moderar les expectatives dels agents. Es va començar a produir, en suma, un
canvi de cultura en un país acostumat a conviure durant decennis amb la
inflació. D’altra banda, l’eficàcia mostrada per l’autoritat monetària en el
control de la liquiditat, rebaixant els tipus només quan les tensions inflacionistes es moderaven en els components permanents i no escoltant en algunes
ocasions les veus que reclamaven una major laxitud, il·lustra el grau d’independència assolit. La contribució a l’estabilitat del Banc d’Espanya no es va
limitar al vessant monetari, sinó que va buscar un entorn favorable per a l’execució de la política d’estabilitat de preus, per mitjà de reiterades crides per
no descurar la disciplina fiscal ni les reformes liberalitzadores.
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Durant l’any 1998, l’autoritat monetària va continuar modulant la
liquiditat en un entorn expansiu i amb un menor suport de la política fiscal.
Cap al final de l’any, es va produir una retallada significativa dels tipus d’intervenció per fer-los convergir amb els nivells més baixos vigents als països
centrals de la futura Unió Monetària, situació que va reflectir, a més a més,
la incertesa sobre la posició final de convergència. En conjunt, el descens va
ser del 9,25% del desembre de 1995 fins al 3%, nivell que els onze països
fundadors de l’euro van fixar de forma concertada al desembre de 1998 i
assumit per la nova autoritat monetària europea. Abans de traspassar definitivament l’eina monetària, el Banc d’Espanya va realitzar una sèrie de tasques preparatòries, per adaptar el sistema financer i els instruments de política monetària al nou marc operatiu que el Banc Central Europeu, constituït al
juny de 1998, va anar definint al llarg de l’any.
Pel que fa al canvi, l’estabilitat va ser la nota dominant des del segon
semestre de 1995. Després de l’últim realineament, la pesseta havia fluctuat
suaument dins la banda estreta i havia complert el criteri de comportament
estable durant els últims dos anys, i, al llarg del 1998, igual que havia passat
amb els tipus d’interès i els preus, el canvi va avançar suaument en la convergència i es va fondre amb la seva paritat central enfront del marc. Però
aquest comportament de la pesseta no procedia només de les forces del mercat, sinó, en gran mesura, de les intervencions del Banc d’Espanya –les
reserves es van tornar a situar al final de 1997 per damunt dels 72.000
milions de dòlars–, que va reduir les tensions d’apreciació i va acoblar la
paritat al seu canvi central, considerat ja el definitiu. Va ser una actitud més
bel·ligerant que l’adoptada després de l’ampliació de les bandes, quan es va
permetre la depreciació de la pesseta, gràcies a la major flexibilitat del sistema per mantenir el nivell de competitivitat assolit després de la crisi. Les
tensions d’apreciació havien començat després del reajustament de 1995, a
conseqüència del gradualisme en la reducció de tipus, que va mantenir un
diferencial amb la resta de la zona euro, i del nou atractiu de la pesseta, a
mesura que milloraven les expectatives d’Espanya d’accedir a la Unió
Monetària.
Un cop assolida la convergència nominal en un ampli conjunt de països, només quedava fixar els tipus de canvi bilaterals entre les monedes que
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formarien l’euro. Així es va fer al maig de 1998, optant pels tipus de canvi
centrals, estables en els últims dos anys, llevat d’algunes excepcions, per frenar possibles atacs especulatius o devaluacions competitives. Tot i la inestabilitat de l’entorn internacional, a conseqüència del contagi de la crisi asiàtica a altres economies emergents, les paritats acordades no van patir
variacions rellevants al llarg de 1998, i la convergència en canvi i en tipus es
va produir amb un sorprenent automatisme, un aval a posteriori del mecanisme dissenyat per prevenir possibles riscos. Finalment, el 31 de desembre,
d’acord amb les regles de fixació del tipus de canvi, va ser possible conèixer
el valor de sortida al mercat de la nova moneda europea.
La pesseta no va ser una excepció. Tot i les turbulències internacionals, va descriure una trajectòria tranquil·la i va quedar des de l’1 de gener
de 1999 definitivament integrada en l’euro, amb un canvi de 166,386 pessetes. Superat un període transitori de dos anys fins a la definitiva implantació
de la moneda europea, la pesseta, després de més de cent trenta anys d’història, desapareixerà físicament, igual que les altres deu monedes nacionals.
Amb ella conclou la possibilitat de gestionar de forma autònoma els principals instruments macroeconòmics, que ja han passat a ser comuns per a tots
els països de la zona euro. Serà precís, per tant, assegurar que els èxits de la
convergència nominal estiguin plenament consolidats, ja que, si no és així,
sense l’instrument canviari i monetari, les desviacions en preus tindran un
elevat cost en termes de competitivitat i de creixement. Per aprofitar els
avantatges de la integració monetària i assolir l’objectiu de convergència
real, caldrà adaptar les institucions i perseverar en la jove cultura de l’estabilitat, donant suport a una major flexibilització dels mercats i a la millora dels
factors productius i acomodant, en suma, l’estructura econòmica a les noves
regles de joc.

Orientació bibliogràfica
Per a un seguiment continu de l’execució de la política monetària són
imprescindibles els Informes Anuales del Banc d’Espanya, als quals cal afegir des del 1995 i fins al 1999 els Informes semestrales sobre la inflación.
En la mateixa línia, el llibre publicat pel Servei d’Estudis del Banc d’Espanya La política monetaria y la inflación en España, Alianza, Madrid, 1997,
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constitueix una obra de referència per conèixer les bases teòriques aplicades
sobre les quals s’ha desenvolupat la política monetària a Espanya des de la
Llei d’Autonomia. La seva presentació a la Reial Acadèmia de Ciències
Morals i Polítiques va donar lloc a la publicació d’un llibre del mateix títol a
la secció Tribuna de Lectores, on es recullen les intervencions de diversos
acadèmics i autors del llibre.
Sobre els costos i beneficis del procés d’integració monetària una
bona obra de consulta és el treball de CAMARERO, M. i TAMARIT, C. «La
Unión Monetaria Europea», al manual de JORDÁN GALDUF, J. M. Economía
de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 1999, on també es descriu el recorregut del Sistema Monetari Europeu des de la seva creació fins a la moneda
única. Entre la profusió de treballs que ha generat a Espanya l’arribada de
l’euro, cal destacar per la seva utilitat pràctica el del Banc d’Espanya, La
Unión Monetaria Europea. Cuestiones fundamentales, Madrid, 1997, i els de
FERNÁNDEZ CASTAÑO i altres, A favor y en contra de la moneda única, F.
Argentaria, Estudios de Política Exterior, Madrid, 1997 i MUNS i altres,
España y el euro: riesgos y oportunidades, ”la Caixa”, Barcelona, 1997, on
s’analitzen amb un clar to d’europtimisme els efectes que tindrà per a
Espanya la integració monetària. Per la seva banda, JIMÉNEZ, (ed.), La economía española en el camino de la convergencia europea, Civitas, Madrid,
1997, recull les ponències presentades a les Jornades d’Alacant sobre Economia Espanyola relacionades amb diversos aspectes del procés de convergència europea.
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Espanya, des que es va incorporar a les comunitats europees el 1986,
ha participat en els projectes comunitaris orientats a enfortir la integració
econòmica, atesa la convicció que això resultaria beneficiós, tot i els reptes
que representava a curt termini per a una economia amb un baix grau d’obertura internacional i una notable protecció de les activitats productives. Per
aquest motiu, el projecte d’Unió Econòmica i Monetària va ser compartit i
impulsat per Espanya des del seu inici, i la ratificació del Tractat de la Unió
–aprovat pel Consell Europeu celebrat a Maastricht el 1991– implicava l’acceptació d’un canvi radical en el marc institucional i en les polítiques macro190
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econòmiques nacionals. La Unió Econòmica i Monetària significava la constitució d’un espai econòmic únic, en què els països membres havien de
renunciar a les seves polítiques monetàries i canviàries nacionals, substituïdes per una política monetària i canviària comuna.
El primer pas en la modificació del marc de la política macroeconòmica espanyola es remunta al 1989, quan la pesseta es va incorporar al
mecanisme de tipus de canvi del Sistema Monetari Europeu, ja que, en obligar el Banc d’Espanya al manteniment de l’estabilitat canviària, es manifestava un compromís antiinflacionista de la política monetària espanyola, que,
a més a més, aspirava a guanyar una part de la reputació antiinflacionista de
la qual gaudien les autoritats monetàries alemanyes. L’elevada paritat de la
pesseta, els desequilibris experimentats per l’economia espanyola –inflació i
dèficit exterior– i la pertorbació que va representar la reunificació alemanya
van posar fi al procés de convergència macroeconòmica desenvolupat al voltant del Sistema Monetari Europeu.
La transició efectiva cap a la Unió Econòmica i Monetària es va iniciar el 1994 i va culminar amb l’entrada en vigor de la moneda única el
1999. Durant aquests cinc anys, la política macroeconòmica espanyola s’ha
coordinat amb les practicades a la resta de la Unió, mitjançant el desenvolupament de programes econòmics plurianuals dissenyats per assolir la convergència nominal amb els països europeus més estables, d’acord amb els
criteris de Maastricht. En aquest marc es va aprovar la llei d’autonomia del
Banc d’Espanya, es va reformar el mercat de treball per flexibilitzar-ne el
funcionament i es van aprovar algunes mesures dirigides a introduir competència al sector serveis per facilitar-ne la modernització.
Des de la perspectiva de la política macroeconòmica, la implantació
pel Banc d’Espanya –ja com a banc central independent de l’autoritat política– d’una nova estratègia de política monetària a mitjan dècada dels noranta,
que perseguia directament un objectiu d’inflació, i el to moderat de la política fiscal, que s’ha mantingut durant la segona meitat dels noranta, han estat
essencials en l’estratègia de reducció de la inflació. L’èxit assolit en l’estabilitat macroeconòmica ha permès que, per primera vegada en la història
recent, Espanya participi des del seu començament en un ambiciós projecte
d’integració europea.
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La pertinença a la Unió Econòmica i Monetària pot reportar beneficis substancials, derivats de l’eliminació dels tipus de canvi bilaterals entre
els membres i del fet de compartir una política monetària orientada a l’estabilitat. En concret, desapareixen els costos de transacció, ja que l’euro substitueix les onze monedes que circulaven prèviament al mercat europeu; desapareix la incertesa associada a la volatilitat dels tipus de canvi; es fomenta
una major transparència en la formació dels preus i es redueixen les oportunitats de segmentació i de discriminació de preus per part de les empreses, i,
finalment, un país tradicionalment inflacionista, com ha estat el cas d’Espanya, pot assolir i mantenir un elevat grau d’estabilitat que n’afavoreixi el
creixement econòmic.
A mesura que l’economia espanyola aconseguia avançar cap a la convergència nominal, alguns d’aquests beneficis ja s’han materialitzat. L’assoliment d’un elevat grau d’estabilitat econòmica ha tingut un impacte significatiu en el creixement econòmic a causa, principalment, de la forta reducció
dels tipus d’interès reals, els quals, entre la primera meitat dels noranta i el
començament del 1999, han disminuït aproximadament en 3 punts percentuals. A més a més, l’estabilitat canviària intraeuropea de la segona meitat
dels noranta i, en especial, l’adopció de la moneda única han fomentat el
comerç de béns i de serveis i els fluxos d’inversió directa, la qual cosa, unida
a la major transparència en la formació dels preus, ha afavorit una millor
assignació dels recursos productius i ha estimulat la competència empresarial, amb efectes favorables sobre l’eficiència econòmica i sobre el creixement de la producció.

10.1. Els reptes del nou escenari
La principal preocupació en la construcció de la Unió Econòmica i
Monetària és que Europa encara és lluny de constituir una àrea monetària
òptima, de manera que la renúncia dels onze països a la seva autonomia
monetària i canviària pot limitar les respectives capacitats de resposta a problemes econòmics particulars. Una àrea monetària òptima consisteix en un
espai geogràfic que, compartint una moneda, és capaç de mantenir un equilibri macroeconòmic intern i extern. La teoria de les àrees monetàries òptimes
sosté que, en absència del tipus de canvi, la correcció d’un desequilibri
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macroeconòmic originat per un xoc específic d’un país requereix una gran
flexibilitat de preus i de salaris per restaurar la competitivitat exterior de l’economia. Si aquesta flexibilitat no existeix, com passa a l’economia espanyola i a la resta de les economies de la zona euro, la mobilitat del factor treball seria l’únic mecanisme del qual es disposaria per evitar situacions d’atur
crònic. En el cas que, com passa a la zona euro, no es compleixin els requisits per ser una zona monetària òptima, l’anàlisi econòmica tradicional recomana la integració fiscal dels països europeus perquè, mitjançant la transferència de recursos entre ells, pal·liïn els problemes als quals s’enfronten
quan es vegin afectats per pertorbacions asimètriques. Però el grau d’integració i de cohesió social a Europa no permet donar passos tan ambiciosos
en l’àmbit pressupostari.
Així doncs, per a Espanya, els possibles costos de pertànyer a la Unió
Econòmica i Monetària deriven de la pèrdua de sobirania de la política
monetària i canviària com a mitjà per corregir desequilibris macroeconòmics
ocasionats per un comportament diferenciat de la demanda, els costos i els
preus en relació amb el conjunt de la Unió, és a dir, si l’economia espanyola
registrés alguna pertorbació específica o bé la magnitud o reacció davant la
pertorbació comuna fos significativament diferent, es necessitaria una política diferent a la resta dels membres de la zona euro per restablir l’estabilitat
macroeconòmica. La impossibilitat d’instrumentar polítiques macroeconòmiques diferents al conjunt de la Unió podria dur a una recessió amb profundes conseqüències econòmiques i socials. Per valorar el repte al qual s’enfrontaran les polítiques macroeconòmiques en l’Espanya de l’euro cal
analitzar la possibilitat que sorgeixin pertorbacions específiques o que, tot i
ser comunes, tinguin efectes asimètrics. Així mateix, cal examinar el comportament del cicle econòmic en relació amb l’europeu i les tendències previsibles. Per aquest motiu, cal analitzar també l’evolució de la integració
d’Espanya a Europa i les característiques de l’estructura productiva espanyola en relació amb l’europea.
Pel que fa al grau d’obertura i d’integració, l’economia espanyola ha
experimentat un avanç substancial des de mitjan anys vuitanta. El coeficient
d’obertura exterior ha passat del 21% el 1985 a gairebé el 30% el 1999 i,
paral·lelament, s’ha incrementat el comerç intraeuropeu, origen i destinació
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de gairebé el 70% del comerç exterior. S’ha produït una notable creació de
comerç i s’ha substituït la producció nacional per importacions procedents
dels països comunitaris. El 1985 la producció nacional satisfeia el 82% de la
demanda interna, mentre que el 1995 aquest percentatge s’havia reduït al
70%, i les importacions procedents de la Unió Europea han passat del 6%
al 21%. A més a més, el comerç intraindustrial de béns manufacturers amb
els països de la zona euro ha avançat a un ritme accelerat, ja que, durant la
segona meitat dels noranta, l’índex de comerç intraindustrial era similar al de
la majoria dels països i fins i tot superior al d’alguns dels fundadors de la
Unió Europea. Les importacions creixents de béns i serveis procedents de la
Unió Europea han afectat directament el benestar dels consumidors i han
col·laborat decisivament a la modernització de l’estructura productiva, que
s’ha desplaçat cap a produccions tecnològicament intermèdies demandades a
les economies industrials, mentre es reduïa la importància de les activitats tradicionals. A més a més, des de la integració a Europa, Espanya s’ha convertit
en un dels principals receptors d’inversió directa procedent d’altres membres
de la Unió. Llevat del cas particular de Bèlgica-Luxemburg, Espanya és el
país en què la inversió directa procedent dels països de la zona euro ha tingut
més importància quan la mesurem en relació amb el PIB; en canvi, la inversió
espanyola als països de la Unió Monetària ha estat moderada.
No obstant això, mentre s’avança en la integració, alguns autors han
plantejat que es podria produir una major especialització productiva, per
explotar les economies d’escala i d’aglomeració que uns mercats segmentats
per obstacles comercials impedien anteriorment. Si això es produís, les economies nacionals es diferenciarien, i augmentaria la probabilitat que les més
especialitzades es veiessin sotmeses a pertorbacions específiques. Els països
amb estructures productives diversificades experimenten pertorbacions
menors que les economies molt especialitzades, ja que els xocs específics
d’un sector no es converteixen en pertorbacions nacionals, mentre que, en
les economies especialitzades en unes poques activitats, els impactes sectorials poden tenir repercussions en la producció i en l’ocupació nacionals.
Addicionalment, com més elevat sigui el grau de similitud sectorial de l’economia espanyola amb el conjunt de la Unió Econòmica i Monetària,
menor serà la probabilitat que s’enfronti a xocs idiosincràtics, és a dir, com
més diversificades i similars siguin les economies de la Unió, menors seran
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els costos, ja que, davant qualsevol pertorbació, es desencadenaran desajustaments similars i es requeriran les mateixes polítiques per abordar-los. L’estructura de la producció espanyola està molt diversificada i presenta una
notable semblança amb les principals economies europees, de manera que el
grau d’especialització nacional és baix. Així mateix, l’estructura de les
exportacions industrials espanyoles és força semblant a la de la Unió Europea i mostra les majors similituds amb França, Bèlgica, Alemanya i el Regne Unit, i l’evolució des de mitjan anys vuitanta mostra que la integració no
ha dut a una major especialització comercial, sinó que Espanya és un dels
països que de manera intensa ha aproximat la seva estructura comercial a la
de la Unió Europea.
Un elevat grau d’integració i semblança de l’economia espanyola
amb l’europea és essencial, ja que l’experiència del conjunt de les economies industrials mostra l’existència d’una relació positiva entre la intensitat
del comerç bilateral i el cicle econòmic. La comparació del cicle econòmic
espanyol amb el del conjunt de la Unió Europea es representa mitjançant el
diferencial de producció (gràfic 10.1). Aquest terme descriu la diferència entre la producció real i la potencial (volum de producció compatible amb el
manteniment de l’equilibri macroeconòmic, és a dir, la producció potencial
és la màxima que pot generar l’economia sense patir tensions inflacionistes
ni desequilibri exterior). El gràfic posa de manifest una creixent sincronització cíclica de l’economia espanyola amb l’europea durant el procés d’integració econòmica. Des de mitjan anys vuitanta, arran de la incorporació a la
Unió Europea, desapareixen les notables divergències cícliques que s’havien
registrat anteriorment. Els progressos en la realització del mercat únic van
afavorir l’homogeneïtat en l’evolució de l’economia espanyola en relació
amb l’europea, tot i que el cicle espanyol va ser més intens. La transició cap
a la Unió Econòmica i Monetària i el seu assoliment han originat una extraordinària semblança del cicle econòmic espanyol amb l’europeu. De fet,
Espanya és el país que més s’ha apropat al cicle econòmic de la resta dels
països europeus de la zona euro, tot i que cal destacar que, amb molt poques
excepcions, els països de la Unió Econòmica i Monetària han registrat una
notable convergència cíclica des de mitjan anys vuitanta, i han convergit amb
celeritat les economies que van iniciar tard el seu procés d’integració econòmica.
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Gràfic 10.1

DIFERENCIAL DE PRODUCCIÓ, 1973-1999
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Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

El quadre 10.1 recull les correlacions del diferencial de producció
d’Espanya amb la resta dels països europeus, diferenciant tres períodes. Després d’un baix grau de correlació cíclica durant els anys setanta i primers
vuitanta, el panorama canvia radicalment durant l’etapa de formació del
mercat únic, i l’economia espanyola mostra un comportament cíclic gairebé
idèntic al del conjunt de la Unió Europea. En l’etapa de transició i assoliment de la moneda única, la semblança cíclica ha estat encara més gran, tot i
que el comportament particular d’Alemanya –i en menor mesura d’Itàlia–
enfosqueix l’aproximació assolida per l’economia espanyola amb el conjunt
dels països de la zona euro. Cal subratllar que les discrepàncies amb Alemanya i Itàlia no són específiques d’Espanya, sinó que, a conseqüència dels
problemes derivats de la reunificació, Alemanya s’ha desviat substancialment de la resta dels països durant gran part dels noranta; per la seva banda,
també Itàlia ha registrat problemes específics que l’han distanciat, tot i que
menys, de la resta de socis. La notable similitud del cicle espanyol amb l’europeu s’explica per l’aprofundiment del procés d’integració econòmica i
monetària: la liberalització del comerç de béns a Europa, els primers i tímids
passos cap a la liberalització dels serveis i la llibertat de moviments de capitals s’han reflectit en una notable sincronització dels cicles econòmics.
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Quadre 10.1

CORRELACIÓ EN ELS CICLES ECONÒMICS ENTRE ESPANYA
I ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA (MESURADA PEL DIFERENCIAL
DE PRODUCCIÓ), 1973-1999
Període

Alemanya
Àustria
Bèlgica
Dinamarca
Finlàndia
França
Grècia
Irlanda
Itàlia
Països Baixos
Portugal
Regne Unit
Suècia
Unió Europea

1973-1985

0,31
0,52
0,33
0,22
0,57
0,52
–0,08
0,02
0,02
0,18
0,40
0,67
0,39
0,31

1986-1993

0,61
0,86
0,94
–0,42
0,52
0,93
0,70
0,89
0,97
0,55
0,83
0,50
0,57
0,95

1994-1999

0,11
0,83
0,96
0,70
0,62
0,95
0,75
0,55
0,65
0,69
0,88
0,47
0,27
0,96

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

Tot i que l’elevada similitud del cicle espanyol amb l’europeu no vol
dir necessàriament que la naturalesa i la magnitud dels xocs siguin gairebé
idèntics, és obvi que la sincronització fa que les polítiques macroeconòmiques més idònies per a Espanya coincideixin amb les que requereix la zona
euro. Per aquest motiu, el que no era una àrea monetària òptima ex ante és
possible que ho sigui ex post. No obstant això, el grau d’integració d’una
part important de les economies, com són les activitats de serveis, és molt
reduït a causa de les barreres legals i institucionals que impedeixen una competència efectiva a Europa. Una política que estimuli la competència en
aquestes activitats en el marc europeu sembla essencial per afavorir la semblança dels cicles en les economies europees. L’experiència de la dècada dels
noranta posa de manifest que el grau d’integració és insuficient i que és possible l’existència de pertorbacions específiques o asimètriques. Els casos
d’Alemanya i d’Itàlia il·lustren la insuficient integració i les barreres que
representen encara els marcs nacionals per garantir una evolució econòmica
similar a Europa.
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Precisament, l’insuficient grau d’integració a Europa, és a dir, el fet
que encara no hi hagi una àrea monetària òptima, pot fer que es reprodueixin
els desequilibris macroeconòmics que tradicionalment han limitat el creixement econòmic. L’economia espanyola ha mostrat freqüentment una expansió de la demanda interna superior a la producció, que s’ha materialitzat en
tensions inflacionistes i en dèficit per compte corrent. Quan la demanda
interior accelerava el seu creixement, la capacitat productiva no podia
avançar al mateix ritme, a causa de les rigideses estructurals, i el resultat era
que es desencadenaven desequilibris interns i externs que, quan persistien,
acabaven limitant el creixement. Internament, la pressió de la demanda sobre
l’oferta es manifestava en una alça dels preus. D’altra banda, els excessos de
demanda en relació amb la producció es transmetien al sector exterior, ja
que, en superar el consum i la inversió la producció interior, es requereix una
aportació neta de béns de l’exterior, de manera que es generava un dèficit
per compte corrent i la consegüent entrada de capitals per finançar-lo. En la
mesura que la resta del món estava disposat a aportar aquests capitals, els
desequilibris es podien mantenir, però quan assolien xifres elevades, no trigaven a sorgir dubtes sobre la capacitat de l’economia espanyola de mantenir
aquesta situació, de manera que els governs es veien obligats a actuar per
restablir l’equilibri macroeconòmic. Les polítiques dirigides a reduir el
nivell de despesa per adaptar-lo a la renda nacional disponible, fonamentalment la monetària, afectaven les variables internes per contenir les tensions
inflacionistes, mentre que, al vessant extern, la devaluació de la pesseta va
constituir un poderós instrument per recuperar la competitivitat exterior.
Quan les autoritats han ajornat els ajustaments, els mercats han reaccionat
violentament i han originat crisis financeres que han afectat adversament el
creixement i l’ocupació.
La qüestió que cal plantejar és què passarà si l’economia espanyola
presenta un excés de demanda no compartit per la resta dels membres de la
zona euro. Si la integració fos completa, no hi hauria motiu de preocupació,
ja que l’excés de demanda es diluiria en el conjunt d’Europa sense generar
pressions inflacionistes i el desequilibri exterior es cobriria sense tensions
financeres. Però com la zona euro no és una àrea monetària òptima, ni hi ha
prou mobilitat del factor treball, els mercats nacionals estan encara segmentats, de manera que els excessos de demanda en un país no es transmeten
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plenament a la resta de la Unió, sinó que es reflecteixen en el preu dels productes menys exposats a la competència europea i internacional.
El diferencial d’inflació entre Espanya i la zona euro al començament de l’any 2000, tot i que moderat, ajuda a il·lustrar, si més no en part,
el problema. Durant el primer any de l’euro, la inflació espanyola ha estat
del 2,9%, mentre que la de la Unió Monetària ha estat de l’1,8%. Les causes d’aquest diferencial poden ser múltiples, inclosos factors diversos, entre
els quals es pot esmentar les diferents estructures de consum, la falta de sincronització d’algunes polítiques –per exemple, les que afecten la imposició
indirecta– i característiques específiques nacionals, com les condicions climatològiques, que, en conjunt, tenen escassa rellevància econòmica però
que poden estar presents, el que de fet ha passat a Espanya durant aquest
últim any. Així i tot, la principal raó del diferencial d’inflació s’hauria d’explicar a conseqüència de la pròpia integració i del creixement registrat per
l’economia espanyola. D’una banda, a mesura que es configura un mercat
únic amb la seva pròpia moneda, es redueixen les possibilitats de discriminació de preus entre els mercats nacionals i els preus dels béns comercials
que convergeixen. De l’altra, a causa de l’efecte Balassa-Samuelson, els
preus dels productes no comercials també tendiran a igualar-se. La raó és
que els creixements més intensos de la productivitat es registren en les activitats comercials i això determina l’augment dels salaris no solament en
aquestes activitats, sinó també al sector no comercial, el qual, en no experimentar progressos tan elevats en la productivitat, es veu obligat a incrementar els preus. Per aquest motiu, un país com Espanya, on la productivitat en
les activitats comercials ha crescut històricament més ràpidament que als
països més avançats de la Unió Econòmica i Monetària, també experimentarà un augment més important dels preus dels no comercials, i, com l’avanç dels preus dels béns comercials serà similar a tots els països, es registrarà una major taxa d’inflació.
No obstant això, no es pot descartar que, ja que la productivitat del
treball a Espanya ha crescut només al 0,7% de mitjana anual entre els anys
1995 i 1999, mentre la de l’Europa de l’euro augmentava a l’1,7%, el diferencial dels preus sigui degut en alguna mesura al fet que un major creixement de la demanda pressiona sobre els preus dels béns no comercials, els
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quals evidentment estan més influïts per la demanda interna. Si part del diferencial de preus és degut a les peculiaritats del creixement econòmic espanyol, que recentment està molt esbiaixat cap a la creació d’ocupació amb
escassos avanços en la productivitat, les autoritats no tenen instruments
macroeconòmics adequats per controlar els preus. La persistència de polítiques macroeconòmiques orientades a l’estabilitat a mitjà termini a la zona
euro no presenta els mateixos resultats a tots els països i això pot ser degut al
fet que els mecanismes de transmissió d’aquestes polítiques presenten
diferències significatives o que el grau de flexibilitat de les economies és
significativament dispar.
En aquesta nova etapa iniciada amb la incorporació a la Unió Econòmica i Monetària, cada país ha renunciat a una gestió monetària i canviària
autònoma. A més a més, s’ha limitat la discrecionalitat fiscal, de manera que
la capacitat de les autoritats nacionals per abordar desequilibris específics
s’ha reduït dràsticament. La comprensió de les opcions disponibles en el nou
marc de la Unió Econòmica i Monetària per afrontar aquests desequilibris
exigeix una reflexió sobre els fonaments i la importància d’aquesta pèrdua
d’instruments macroeconòmics.

10.2. Els mecanismes de defensa perduts,
i necessitats?
El Tractat de la Unió Europea del 1992 va establir la delegació de la
política monetària dels països integrants de la Unió Econòmica i Monetària a
favor d’una institució supranacional, el Sistema Europeu de Bancs Centrals,
integrat pel Banc Central Europeu i pels bancs centrals nacionals dels diferents països. La independència atorgada al Sistema Europeu de Bancs Centrals, en relació amb les autoritats polítiques dels estats membres, i la tria de
l’estabilitat de preus com a objectiu prioritari de la política monetària van
definir amb nitidesa el marc institucional i el principi rector essencial mitjançant els quals la nova política monetària única ha de contribuir al creixement econòmic i a l’estabilitat real i financera dels països de la Unió Econòmica i Monetària.
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Paral·lelament, la creació de l’euro com a moneda única per a les
onze –actualment– economies incorporades al procés d’integració monetària
implica la desaparició de les respectives divises nacionals i la reserva,
segons el Tractat de la Unió Europea, a favor de les autoritats polítiques –les
quals només podrien decidir col·lectivament–, de la potestat d’arribar a
acords internacionals sobre la fixació del tipus de canvi de l’euro.
La implicació fonamental d’aquestes modificacions per a una economia de dimensions mitjanes(1) com l’espanyola, és l’ostensible pèrdua d’instruments a disposició de la política macroeconòmica per afrontar possibles
desequilibris, en la mesura que els tipus d’interès i els tipus de canvi es
determinen exògenament. Aquesta situació trasllada el pes de les decisions
econòmiques nacionals als àmbits fiscal i microeconòmic, però exigeix també una reflexió sobre si aquesta pèrdua instrumental representa un cost
important per a l’economia espanyola.
En primer lloc, cal subratllar que el marc general definit per a la política monetària és l’òptim per garantir, en la mesura del possible, l’absència
de pertorbacions generades per l’estratègia monetària i, encara més, la contribució d’aquesta estratègia a mitigar les oscil·lacions inherents al cicle econòmic i enfortir el creixement econòmic a mitjà i a llarg termini. En efecte, l’assoliment de l’estabilitat de preus (definida pel Consell de Govern del Banc
Central Europeu com un increment anual en l’Índex de Preus al Consum
Harmonitzat per a l’àrea de l’euro inferior al 2% i en un horitzó temporal a
mitjà termini) contribueix de forma crucial a evitar distorsions en els processos productius i d’inversió que acaben penalitzant el creixement econòmic.
Més encara, aquest control de la inflació també afavoreix l’estabilitat financera, en reduir la ineficàcia en els processos de préstecs, minorar les inversions especulatives basades en la presumible espiral alcista dels preus i augmentar la flexibilitat del Banc Central per respondre les hipotètiques crisis.
D’altra banda, la independència del Banc Central Europeu en relació
amb el poder polític s’alinea amb les reflexions teòriques i amb els estudis

(1) Per a les economies més grans de la zona, atès que les decisions de política monetària s’adopten en funció de la
mitjana ponderada per a la Unió Econòmica i Monetària de les variables d’interès, cal reconèixer un major
protagonisme en les mesures articulades.
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empírics que han desvetllat els costos derivats de l’exercici discrecional de la
política monetària per part dels responsables polítics i la falta de credibilitat
del compromís d’aquests responsables amb l’objectiu d’estabilitat de preus,
en la mesura que poden tractar d’obtenir altres fins més coincidents amb els
seus interessos immediats.
No obstant això, no es pot obviar que, tot i partint d’aquests adequats
principis generals, les autoritats monetàries europees instrumentaran una
política comuna per a països que presenten, si més no inicialment, característiques econòmiques i financeres diferents. Fins i tot en presència de xocs
simètrics, davant els quals la política monetària pot mostrar tota la seva efectivitat en ser adequat un mateix tipus d’impuls, expansiu o contractiu, per a
tota la Unió Econòmica i Monetària, l’impacte de les mesures pot ser diferent a cada país, sigui per la magnitud dels efectes sobre l’activitat i els
preus, sigui per un desenvolupament temporal diferent.
De la descripció dels principals mecanismes de transmissió de la
política monetària es poden col·legir alguns d’aquests factors diferencials, en
gran mesura, però no únicament, vinculats als mercats, institucions i agents
financers de cada economia, que compliquen la gestió de la política monetària única. Així, el primer dels mecanismes, i el més comunament acceptat, és
el canal del tipus d’interès, mitjançant el qual una política monetària contractiva apuja els tipus d’interès nominals a curt termini, la qual cosa, combinada amb les rigideses dels preus, impulsa a l’alça els tipus d’interès reals, si
més no temporalment, afecta les decisions de despesa (desincentiva el consum i la inversió), produeix una caiguda de la demanda agregada que pressiona a la baixa sobre l’oferta agregada i, consegüentment, s’acaba manifestant en una moderació dels preus. El desenvolupament temporal dels efectes
restrictius sobre l’activitat econòmica pot ser diferent, en funció de l’estat de
les expectatives i de l’organització dels mercats financers. A més a més, cal
destacar que els tipus d’interès reals a llarg termini no afecten d’igual manera ni el consum privat ni la inversió a tots els països de la Unió Europea, a
causa de la diferent estructura de finançament dels agents privats als diversos països.
Un segon mecanisme que s’articula mitjançant el sistema financer és
el canal del crèdit, derivat de la capacitat de les entitats bancàries d’afectar

202

■ LES POLÍTIQUES MACROECONÒMIQUES A L’ESPANYA DE L’EURO

la liquiditat de l’economia, ja que les seves decisions sobre el volum de crèdit en resposta a la restricció monetària influeix decisivament sobre les possibilitats de despesa del sector privat. Aquest canal és important, ja que les
famílies i nombroses empreses depenen exclusivament del finançament bancari. Com més elevat és el grau de dependència d’aquest tipus de finançament, més i més ràpid és l’impacte de la política monetària sobre les variables finals. De nou per aquest canal els efectes de la política monetària
difereixen entre països, ja que l’estructura financera de les empreses i les
possibilitats d’obtenció de finançament alternatiu són diferents. L’impacte
dels tipus d’interès sobre el preu dels actius financers ens introdueix en un
tercer mecanisme de transmissió, el canal del preu dels actius, fonamentat
en el fet que un moviment dels tipus d’interès condueix a un altre de sentit
invers en el preu de les accions, que repercuteix en el valor de mercat de
l’empresa relatiu al cost de substitució del capital i en modifica, per tant, el
cost efectiu. La rellevància d’aquest procés és que, fins i tot en cas d’una
resposta limitada del sistema bancari al canvi de les condicions monetàries,
l’alteració en el cost del capital pot influir significativament en el volum
d’inversió en l’economia. Finalment, el canal del tipus de canvi revela la
importància de la relació entre l’impuls monetari i el tipus de canvi. L’impacte principal es manifesta mitjançant els preus d’importació, a conseqüència de l’apreciació de la moneda davant una restricció monetària. Com més
gran és una economia, menor és l’efecte d’una modificació del tipus de canvi sobre els preus d’importació, ja que la possibilitat de substitució per producció nacional és més gran. Igualment, la magnitud d’aquests efectes depèn
del grau d’obertura de cada economia i de les elasticitats del preu de les
importacions i de les exportacions.
Per bé que la confluència dels esmentats elements diferencials entre
les economies de l’euro, vinculats als mecanismes de transmissió monetària,
complica singularment la tasca del Banc Central Europeu i fa costosa la pèrdua de la independència nacional en aquest àmbit, és important introduir
diverses matisacions. En primer lloc, alguns dels canals esmentats poden
mostrar una certa compensació entre països i poden fer menys dispar l’impacte global d’una actuació monetària comuna. Això permetria explicar que
els estudis realitzats, encara parcials i insuficients, no exhibeixin resultats
concloents sobre les economies més afectades (en magnitud i en rapidesa)
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per un impuls monetari, per bé que Espanya apareix generalment en una
posició intermèdia, beneficiosa en aquest context. Fins i tot la mateixa incorporació a la Unió Econòmica i Monetària, amb la creixent integració dels
mercats comunitaris i la desviació del comerç a favor dels països membres,
reduirà substancialment el pes de l’últim dels mecanismes descrits i, per
tant, les divergències que se’n puguin derivar. D’altra banda, i més rellevant,
un mercat financer més integrat, implicat per la mateixa Unió Econòmica i
Monetària, ha d’anar reduint progressivament i significativament les diferències en els mecanismes de transmissió en conjunt. Finalment, cal no oblidar
que part de les disparitats en la resposta de cada economia a l’actuació de
l’autoritat monetària depèn del major o menor grau de flexibilitat dels mercats de factors i de béns i serveis, ja que, per a l’assoliment d’un determinat
objectiu d’inflació, com més gran és la flexibilitat, menor és l’actuació
monetària requerida. I la provisió d’aquesta flexibilitat creixent, reclamada
freqüentment per a una economia com l’espanyola, continua estant sota el
poder de decisió de les autoritats econòmiques nacionals.
En aquesta reflexió sobre la política monetària que afecta l’Espanya
de l’euro, cal esmentar finalment que la presència de xocs asimètrics complicaria la tria de les condicions monetàries més adequades per afrontar la
pertorbació: el que per a certes economies podria resultar una política restrictiva es convertiria en massa laxa per a altres. Si la reflexió introduïda prèviament sobre el fet que una tendència a l’homogeneïtzació de les economies de l’euro reduiria la importància d’aquests xocs asimètrics es verifica,
seríem davant una dificultat progressivament menor per a la gestió monetària de la Unió Econòmica i Monetària. No obstant això, i per a la major part
dels països de la zona, inclosa Espanya, la situació és ja més favorable gràcies a la mateixa política monetària única. Si més no la resposta als xocs
asimètrics s’adopta segons els interessos globals de l’àrea, en lloc de dependre en exclusiva de les condicions internes d’Alemanya quant al respecte a
les paritats del Sistema Monetari Europeu. Sota aquest condicionant, les
decisions del Bundesbank acabaven per mimetitzar-se per la resta d’autoritats nacionals; els esdeveniments derivats de la reunificació alemanya són
una clara mostra de les pernicioses repercussions que una estructura com
aquesta va tenir per a diversos països de la Unió Europea.
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La pèrdua de l’autonomia en la política monetària va acompanyada
de la cessió de l’instrument canviari (històricament molt utilitzat a Espanya
per restaurar equilibris macroeconòmics perduts). És cert que una devaluació
de la moneda podria constituir un mecanisme d’ajustament vàlid quan,
davant una pertorbació negativa de caràcter asimètric, no s’adopten mesures
monetàries o fiscals o les mesures adoptades resulten insuficients. No obstant això, els efectes reals –recuperació del creixement i de l’ocupació– d’una devaluació només es verificarien en presència de certes rigideses nominals en preus i salaris, amb un marge d’ajustament en els salaris reals. La
indubtable pèrdua de renda real a llarg termini induïda per la modificació
canviària hauria de ser acceptada pels perceptors de rendes nacionals, factors
que no és fàcil que conflueixin en la mesura necessària per fer efectiva la
devaluació. D’altra banda, els efectes reals de la devaluació tendeixen a ser
més febles en economies petites i obertes –fins a cert punt, el paper d’Espanya en el marc de la Unió Europea–, més castigades en la seva renda real
per una mesura d’aquest gènere.
Als dubtes sobre l’efectivitat de la devaluació com a mecanisme d’ajustament davant pertorbacions negatives –i, per tant, sobre la importància
de la seva pèrdua com a instrument–, cal afegir el fet que la cotització de la
moneda única, sense interferències exògenes, s’està ajustant a les condicions
econòmiques de la Unió Econòmica i Monetària en relació amb els seus
principals socis, especialment els Estats Units. El rebuig del Banc Central
Europeu a expressar la seva opinió sobre un tipus de canvi d’equilibri a mitjà
termini per a l’euro i a prendre mesures per apropar-s’hi juntament amb el
desig de les autoritats nacionals de no interferir en les condicions monetàries
de l’àrea adoptant hipotètics acords canviaris –que, segons el Tractat de la
Unió Europea, els correspondria negociar– han permès la depreciació de
l’euro des del començament de 1999 en relació amb la resta de grans divises
internacionals, singularment el dòlar.(2)
Per tant, la paritat de l’euro adaptant-se sense interferències institucionals a les condicions del conjunt de la Unió Econòmica i Monetària i la

(2) En una perspectiva temporal més àmplia, s’observa que la cotització de l’euro no se situa tan lluny d’un equilibri
a mitjà termini, com ho podria suggerir la seva trajectòria dels últims mesos.
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reducció de les pertorbacions asimètriques han de reduir a la mínima expressió la importància de la pèrdua del tipus de canvi com a mecanisme d’ajustament –d’eficàcia dubtosa, com ja s’ha indicat– a disposició de les autoritats
nacionals.

10.3. L’arma que ens va quedar i que mai
no es va fer servir
En el context d’una Unió Monetària, en absència de polítiques
monetàries i de tipus de canvi diferenciades segons els requeriments de cada
país, l’ajustament davant xocs asimètrics, capaços de conduir a profundes
recessions regionals i subsegüents increments de l’atur, pot descansar en la
política fiscal. Els governs nacionals tenen a la seva disposició l’adopció
d’una política pressupostària contracíclica, però aquest no és l’únic mecanisme estabilitzador. A escala supranacional, l’establiment d’una federació fiscal a la Unió permetria reproduir l’esquema de transferències des de regions
de ràpid creixement a regions deprimides que, a l’interior d’un país, esmorteeix les pertorbacions que afecten de forma dispar les diverses regions.
El manteniment de la responsabilitat sobre la política fiscal en mans
de les autoritats dels països de la Unió Econòmica i Monetària no implica
llibertat d’actuació en aquest àmbit. El Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement subscrit pels països membres a Dublín (desembre de 1996) incorpora
l’exigència als governs afectats de dibuixar escenaris pressupostaris a mitjà
termini propers a l’equilibri o amb superàvit i que generin un ampli marge
per no superar el límit del 3% de dèficit sobre el PIB en períodes de recessió. Paral·lelament, es va especificar l’esquema i la quantia de les sancions
imposables als països que no respectin el Pacte. Aquesta nova limitació que
la Unió Econòmica i Monetària representa per a les polítiques macroeconòmiques nacionals està plenament justificada, perquè, un cop satisfets els criteris de Maastricht per incorporar-se a la Unió, disminueixen els incentius
per mantenir el rigor pressupostari. En primer lloc, per l’absència de mecanismes per expulsar els integrants de la Unió Econòmica Monetària que no
mantinguin l’ortodòxia fiscal. En segon lloc, perquè el que abans de la
incorporació a la zona es convertia en una prima de risc imposada pels mer-
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cats financers al país amb dèficit excessiu, un cop dins de la Unió Econòmica i Monetària, tendiria a provocar una translació del cost als seus socis, en
incrementar el risc associat al conjunt de l’àrea. Si posicions fiscals insostenibles de certs països forcessin el Banc Central Europeu a modificar la política monetària adequada a les condicions del cicle econòmic, la credibilitat
de la Unió Econòmica i Monetària quedaria severament malmesa.
Tot i admetent la necessitat dels límits introduïts pel Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement, no es pot negar que aquest acord redueix addicionalment la capacitat de resposta nacional davant xocs asimètrics.(3) No obstant això, determinades característiques de l’ús històric de les polítiques
fiscals per part dels països integrants de la Unió Econòmica i Monetària i
l’impacte sobre el saldo pressupostari en afrontar les èpoques de recessió
plantegen un dubte seriós sobre la importància del cost d’aquesta reducció
de l’autonomia nacional. D’una banda, la política fiscal discrecional a l’àrea
de l’euro ha estat utilitzada freqüentment amb un caràcter procíclic (la qual
cosa contrasta notablement amb la tendència a suavitzar el cicle que ha exhibit aquesta mateixa política als Estats Units) i la consolidació pressupostària
s’ha abandonat aviat en èpoques d’expansió. Aquest tret, del qual només es
distancien en part els països nòrdics, ha fet que els desequilibris fiscals més
intensos –descomptant l’efecte del cicle econòmic– s’hagin materialitzat en
fases de creixement econòmic. És més, no s’ha produït en les últimes quatre
dècades una tendència sistemàtica a relaxar la política fiscal fins i tot davant
recessions severes –definides com descensos del PIB superiors al 0,75%
anual–, una característica accentuada des dels anys vuitanta, potser pel temor
a agreujar, afegint una política discrecional contracíclica als estabilitzadors
automàtics, les pitjors situacions fiscals prèvies a les crisis.
Cal afegir que el component cíclic del saldo pressupostari als països
de l’euro varia de mitjana al voltant de l’1% del PIB –1,5% per a Espanya– i
que només molt esporàdicament ha superat el límit del 3% admès pel Pacte
per a l’Estabilitat i el Creixement –mai s’ha arribat a aquest valor en el cas
espanyol–. De l’exposició realitzada es pot deduir que la disponibilitat de
(3) Davant xocs asimètrics, a més de la capacitat de resposta de la política monetària, petits moviments coordinats de
les polítiques fiscals de tots els membres de la Unió Econòmica i Monetària generarien un efecte conjunt suficient per
respondre el xoc.

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

207

l’autonomia en matèria fiscal no ha estat important en la resposta a xocs
asimètrics viscuts a l’àrea de l’euro en les últimes dècades i que el sostre
imposat per l’acord de Dublín al dèficit en període recessiu no limita efectivament la normal resposta dels estabilitzadors automàtics i fins i tot d’una
certa acció fiscal contracíclica. Tot això, però, condicionat per l’objectiu
d’assolir l’equilibri/superàvit pressupostari en etapes no contractives del
cicle.
En aquest sentit, la història recent ens ensenya que cap país de la
Unió Europea no hauria superat el 3% del dèficit públic sobre el PIB l’any
posterior a una recessió severa –d’un any d’extensió– si hagués partit d’una
situació d’equilibri pressupostari. Les recessions menys importants o les caigudes sobtades en el creixement econòmic –sense deixar de produir-se un
augment del PIB– tampoc no haguessin generat situacions de dèficit excessiu, tal com ho defineix el Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement. En altres
termes, l’eliminació dels saldos pressupostaris negatius molt probablement
evitaria els problemes inherents als dèficits públics –i el seu possible impacte
negatiu sobre altres polítiques macroeconòmiques, bàsicament la monetària–
davant qualsevol conjuntura econòmica, amb la possible excepció de recessions profundes i plurianuals. Però només nou episodis d’aquest gènere s’han
produït entre els anys 1961 i 1996 als països de la Unió Europea –només tres
en integrants de la Unió Econòmica i Monetària i cap a Espanya–.
Emmarcada degudament la preocupació sobre una hipotètica limitació
excessiva que les regles inscrites al Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement
puguin imposar a l’adequada resposta davant xocs asimètrics, altres qüestions
s’han suscitat sobre aquest acord que delimita el marge de maniobra de les
polítiques fiscals dels països membres de la Unió Econòmica i Monetària. La
primera, si aquesta limitació no augmenta els incentius perquè els governs
maquillin els seus comptes –com ho van fer amb més o menys elegància,
però en tot cas amb indesitjable prodigalitat, per complir el requisit de Maastricht sobre el dèficit– classificant un creixent volum de despesa pública fora
del balanç, situació que cal evitar, però que no serà senzilla de controlar de
forma supranacional –tot i el seguiment periòdic dels comptes de cada país al
Consell Econòmic i Financer de la Unió–. El segon dubte que cal aclarir en
un futur immediat és si l’escrupolós compliment del Pacte per a l’Estabilitat i
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el Creixement no pot limitar les modificacions estructurals en els sistemes
fiscals i de prestacions socials necessàries per abordar el cost del progressiu
envelliment de la població europea, tenint en compte que aquestes transformacions podrien conduir a curt termini el dèficit públic a nivells que desencadenarien els mecanismes sancionadors estipulats al Pacte.(4)
La preocupació per l’impacte negatiu dels xocs asimètrics sobre la
Unió Econòmica i Monetària ha conduït a plantejar la possible necessitat
d’un mecanisme fiscal comú als països de l’euro capaç d’articular les transferències internacionals –interregionals en considerar la Unió Econòmica i
Monetària com un únic espai econòmic– per afrontar les pertorbacions, a
imatge i semblança del pressupost federal nord-americà, per exemple. Una
funció d’aquestes característiques no podria en cap cas ser exercida per l’escanyolit –i poc menys que estancat– pressupost comunitari, molt centrat, a
més a més, en satisfer els requeriments de la Política Agrària Comuna i de
les polítiques estructurals de la Unió Europea.
A aquesta restricció cal afegir la cessió de la política monetària i el
tipus de canvi, el límit imposat a la política fiscal nacional pel Pacte per a
l’Estabilitat i el Creixement, la insuficient mobilitat intraeuropea de la mà
d’obra i la parca flexibilitat de preus i de salaris a força països de la Unió
Econòmica i Monetària. De la confluència de tots aquests elements, sorgeix
l’espai per desenvolupar un mecanisme estabilitzador mitjançant l’expansió
del grau de centralització fiscal a la zona de l’euro, la qual cosa permetria
l’aparició d’un esquema de transferències conjunturals de països de saludable creixement a altres danyats per un hipotètic xoc.
No obstant això, no són marginals les dificultats inherents a una proposta d’aquest tipus, i, en aquest sentit, definir en quines circumstàncies i
durant quant de temps s’haurien de produir les transferències com a resposta
a la crisi no és la menys important. La mera possibilitat que el sistema generi
fluxos que es perpetuïn en el temps implicaria una seriosa resistència per
part dels països que menys es beneficiarien d’aquesta «federació fiscal de
l’euro» –França i Àustria serien a la vora d’aquest cas–. D’altra banda,
(4) Aquest no és el marc per discutir sobre la conveniència del trànsit del sistema de pensions a un de capitalització als
països de la Unió Econòmica i Monetària, perocés en què es pensa quan es planteja la qüestió aquí suscitada.
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aquesta fórmula de combatre els xocs comportaria un innegable risc moral,
en la mesura que podria reduir l’incentiu dels governs nacionals a aprofundir
en altres mesures de resposta (liberalitzadores i flexibilitzadores de mercats
de béns, serveis i factors, en particular el de treball). Finalment, i potser crucial argument que qüestiona aquesta centralització fiscal, el fet que, amb
l’augment en el grau de correlació entre les economies integrants de la Unió
Econòmica i Monetària, el potencial d’un esquema com l’indicat per assegurar els països membres davant els xocs asimètrics s’ha reduït amb el temps.
Si els càlculs realitzats situen aquest potencial al voltant del 25% de l’impacte negatiu de la pertorbació –amb diferències sensibles entre estats, però amb
Espanya al voltant d’aquesta xifra–, es pot preveure que, en un futur proper,
per efecte de la mateixa Unió Econòmica i Monetària, el percentatge serà
encara menor. No sembla, per tant, si més no de moment i per respondre les
potencials pertorbacions asimètriques, que faci falta una federació fiscal a la
zona de l’euro.
No podem acabar la discussió sobre les condicions que regiran la
política fiscal espanyola –i de la resta de socis– a la Unió Econòmica i
Monetària sense una referència a un procés que comença a preocupar seriosament les diferents autoritats nacionals, com la competència fiscal entre els
països membres de la Unió Europea. La lluita per atreure capitals forans en
una àrea econòmica integrada –en què la localització de la inversió ja no
representa cap problema d’accés als diversos mercats nacionals– via reducció dels impostos sobre el capital podria causar distorsions en l’eficient
assignació internacional de l’estalvi i de la inversió. Si, a més a més, es pretengués compensar aquesta reducció augmentant la càrrega fiscal sobre el
treball –que, per la seva mobilitat molt inferior, no podria eludir-la–, es
penalitzaria de manera indesitjable l’ocupació, aspecte particularment sensible per als països de la Unió Econòmica i Monetària. Per aquest motiu, sí
seria desitjable una certa coordinació –ara com ara, molt difícil d’assolir– en
la fiscalitat sobre el capital entre els països de l’euro, en la línia que, tot i
que incipientment, s’ha seguit en relació amb els impostos indirectes.
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10.4. Els instruments per triomfar
La Unió Econòmica i Monetària ha generat una transformació radical,
ja analitzada, en l’escenari i en les possibilitats d’utilització de les polítiques
macroeconòmiques convencionals perquè quedin al servei de l’estabilitat i del
creixement del conjunt de l’àrea i no de les necessitats específiques de cada
soci. En aquesta situació, són altres polítiques les que han de permetre una
adequada resposta a possibles pertorbacions idiosincràtiques i, addicionalment, contribuir al benefici col·lectiu dels membres de la Unió Econòmica i
Monetària. La reforma del mercat de treball i la liberalització dels mercats de
serveis són, potser, els dos objectius més desitjables davant aquest nou escenari, ja que permetrien flexibilitzar l’oferta agregada i afavoririen una ràpida
adaptació en cas de qualsevol pertorbació d’oferta o de demanda.
Davant un xoc real permanent, els països o les regions no tenen més
opció que ajustar-se a la nova situació, mitjançant modificacions en els salaris reals, els preus dels béns i la localització de la mà d’obra. Si el mercat de
treball no és capaç de restaurar l’equilibri –o ho fa massa lentament– i els
mercats de béns i serveis presenten restriccions a la competència, el procés
d’ajustament acabarà descarregant el seu cost sobre l’ocupació i la producció; l’efecte subsegüent sobre la demanda –recessiu– penalitzarà addicionalment l’ocupació (i augmentarà la despesa pública associada al deteriorament
de la situació laboral) i allargarà el procés de reequilibri. No obstant això, ni
la flexibilitat salarial ni la mobilitat geogràfica –no solament internacional,
sinó també intranacional– caracteritzen els mercats de treball dels membres
de la Unió Econòmica i Monetària, i menys encara l’espanyol. La gairebé
nul·la creació de llocs de treballs nets pel sector privat en les últimes tres
dècades a la Unió Europea i la caiguda de set punts en la taxa d’ocupació o
la quintuplicació del nivell de l’atur no són resultats aliens a aquesta rigidesa
excessiva.
Més particularment, els estudis sobre l’economia espanyola mostren
que taxes d’atur molt per damunt de la mitjana dels països desenvolupats
són compatibles amb paupèrrims nivells de flexibilitat salarial i de mobilitat
geogràfica i funcional. Salaris reals que difereixen poc entre regions d’alts i
baixos nivells d’atur o costos laborals unitaris menors en zones de baix atur
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(atès que la major productivitat compensa amb escreix els superiors salaris
que s’hi paguen en relació amb altres zones amb més alta desocupació) són
expressió d’un mercat laboral rígid en què conviuen factors institucionals
molt perniciosos per a la reducció de l’atur. Alguns d’aquests factors són:
un grau intermedi de descentralització en la negociació col·lectiva –probablement, el pitjor esquema possible en termes de resultats macroeconòmics,
d’acord amb l’experiència internacional–, programes de subsidis generals o
territorials que desincentiven la recerca de feina i costos d’acomiadament
insòlitament elevats per als cànons internacionals –tot i la correcció en sentit oposat impulsada per la Reforma Laboral del maig de 1997–, que provoquen una segmentació absurda entre treballadors fixos i eventuals. Les
peculiaritats en el mercat de l’habitatge –amb el sector de lloguer clarament
subdesenvolupat– i la insuficient flexibilitat d’altres mercats agreugen el
problema.
No solament a Espanya sinó al conjunt de la Unió Europea s’ha pres
consciència del problema de l’atur –òbviament, a les agendes nacionals des
de fa temps– i de la direcció de les reformes necessàries. La incorporació de
la política d’ocupació (Tractat d’Amsterdam, 1997) en les polítiques que són
objecte d’atenció comunitària i el desenvolupament seguint unes directrius
generals dels Plans d’Actuació Nacionals sobre l’ocupació representen un
primer pas cap a les reformes estructurals necessàries al mercat de treball.
És cert que aspectes com el reciclatge i l’augment de qualificació de la mà
d’obra han rebut, en primera instància, major atenció que altres com la flexibilitat salarial o les rigideses institucionals, però aquesta coordinació a favor
d’un mercat de treball més fluid ha de contribuir sensiblement a millorar la
capacitat de resposta dels socis davant xocs asimètrics.
D’altra banda, cal subratllar que els beneficis de la Unió Econòmica i
Monetària es manifestaran plenament, i els costos es reduiran, en la mesura
que la moneda única estigui al servei d’un mercat únic. Mercats segmentats
a conseqüència de regulacions històriques que impedeixen aprofundir en la
integració econòmica constitueixen un obstacle per al correcte funcionament
de la moneda única i perquè les polítiques macroeconòmiques transmetin els
seus efectes a l’economia real. En altres termes, la formació de la Unió
Econòmica i Monetària i la consegüent renúncia a la sobirania monetària

212

■ LES POLÍTIQUES MACROECONÒMIQUES A L’ESPANYA DE L’EURO

seran beneficioses si simultàniament es crea un mercat únic per a tots els
béns i serveis, però, si hi ha obstacles per a la constitució d’un mercat únic
integrat, una moneda comuna pot no ser el millor instrument per estimular el
creixement i el desenvolupament de les economies.
De fet, l’avanç registrat en la formació del Mercat Únic Europeu va
ser un dels principals motius que va plantejar la necessitat de disposar d’una
moneda única amb la qual fer una contribució addicional a la integració
econòmica. El problema és que el projecte del mercat únic va ser bàsicament
un programa dirigit a la creació d’un mercat integrat per als béns industrials,
mentre que amb prou feines es va parar esment en la creació d’un mercat
únic de serveis, tot i que aquest sector representa la major part de la producció nacional.
Els serveis han estat tradicionalment activitats molt regulades als països europeus, i el resultat ha estat la configuració d’estructures de mercat no
competitives. Les concessions administratives, les limitacions a l’entrada i
altres normes reguladores de la conducta empresarial són limitacions al
desenvolupament del sector i, no cal dir-ho, a la seva integració en el marc
europeu. Des dels anys vuitanta, ha sorgit una profunda preocupació per la
ineficiència amb què opera el sector, en especial en les activitats on s’uneixen monopoli i empresa pública. Per aquest motiu, des dels anys vuitanta
alguns països europeus van iniciar un ambiciós procés privatitzador i desregulador que només durant la dècada dels noranta s’ha generalitzat a tot
Europa. No obstant això, el procés ha estat desigual i encara està incomplet,
especialment pel que fa a la formació d’un mercat únic de serveis. En aquest
sentit, doncs, una de les prioritats de la política microeconòmica europea
consisteix en la introducció de competència als serveis, en especial als anomenats serveis de xarxa. El procés de desregulació s’ha completat en fases
successives que permetin passar de les situacions de monopoli o oligopoli a
la lliure competència en el marc de cada economia nacional, mitjançant una
complexa fase transitòria (en què som ara) on coexisteixen elements de
monopoli i competència.
L’enfocament gradual adoptat presenta dos greus deficiències per a
l’assoliment d’uns serveis moderns en una Europa unida. La primera, és que
la competència s’introdueix massa lentament en relació amb les possibilitats
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tècniques existents, de manera que, en nombroses ocasions, els interessos
creats alenteixen el ritme d’avanç dels canvis normatius i institucionals
necessaris per liberalitzar el sector. La segona deficiència és que la competència s’està introduint en l’estret marc de cada nació, la qual cosa limita
extraordinàriament el grau de competència i dificulta la integració europea.
Per tant, aprofundir en el desenvolupament de la competència als mercats de
serveis i fer-ho en l’àmbit europeu, superant els estrets límits nacionals, són
aspectes essencials de la constitució d’una àrea monetària òptima.

10.5. Reflexió final
La incorporació d’Espanya a la Unió Econòmica i Monetària constitueix un pas crucial en la creixent integració econòmica espanyola amb els
seus principals socis europeus. La mateixa preparació per accedir en les condicions exigides pel Tractat de Maastricht a la Unió ha proporcionat beneficis substancials en subratllar la importància de l’estabilitat macroeconòmica
i forçar la tria de polítiques encaminades a l’eliminació dels desequilibris
tradicionals en l’economia espanyola.
No obstant això, la Unió Econòmica i Monetària requereix dels
governs nacionals la cessió de la sobirania sobre política monetària i de tipus
de canvi i el respecte a determinades limitacions sobre la política fiscal definides al Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement. Aquest desarmament instrumental redueix les possibilitats de resposta davant xocs asimètrics que
puguin afectar l’economia espanyola i davant els quals no actuarien les polítiques comunes. Sense negar aquesta evidència, la perspectiva d’una reducció de les asimetries a mesura que s’avança en la integració europea, l’efecte
beneficiós sobre l’estabilitat i el creixement a l’àrea de l’euro de les condicions que s’han definit per a les polítiques macroeconòmiques en aquesta
nova etapa i l’exercici dels governs nacionals de la seva responsabilitat en la
flexibilització i la liberalització de mercats encara molt rígids (el de treball i
molts de serveis, principalment) són els tres factors que han de confluir a
l’hora d’assegurar la prosperitat per al conjunt de la Unió Econòmica i
Monetària i, òbviament, d’Espanya.
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Finalment, cal subratllar que un entorn d’estabilitat macroeconòmica
permetrà aprofitar plenament l’impuls a l’activitat comercial generat per
l’euro. Estudis recents mostren que nacions que gaudeixen d’una moneda
comuna poden arribar a triplicar el volum d’intercanvis comercials efectuats
mentre tenen divises diferents. Els beneficis derivats d’un canvi estructural
d’aquesta transcendència anirien molt més enllà del que els més acèrrims
defensors de la Unió Econòmica i Monetària haurien cregut.
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L’euro no és solament una moneda per al segle XXI, sinó que, a més a
més, el seu llançament va marcar l’inici del nou segle. El segle XXI ja va
començar a Europa, monetàriament parlant, l’1 de gener de 1999, amb el
llançament de l’euro. Els segles no comencen, necessàriament, el primer dia
del primer mes del primer any de cada «centenni». Polèmiques a banda, no
hi ha expert en informàtica que pugui negar que el segle XXI va començar l’1
de gener de l’any 2000 amb la superació de l’«efecte 2000». Tampoc pot
haver-hi persones amb responsabilitats al Sistema Monetari de Bancs Centrals capaces de defensar una altra data d’inici del segle XXI que el passat 1
de gener de 1999, dia en què l’euro va substituir deu monedes nacionals
d’onze països europeus i va encetar el nou segle monetari europeu.
Què se li pot demanar a l’euro, com a moneda del segle XXI, per poder
dir que està a l’altura dels temps? En primer lloc, és a dir, prioritàriament,
estabilitat, en línia amb el mandat inequívoc contingut a l’article 105.1 del
Tractat de Maastricht: «l’objectiu principal del Sistema Europeu de Bancs
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Centrals serà mantenir l’estabilitat de preus». En segon lloc, el segle XXI ha
començat amb el segell de la globalització, la qual cosa condueix a reclamar
per a l’euro un paper internacional coherent amb la importància demogràfica,
econòmica i financera de l’eurozona. En tercer lloc, l’euro és inseparable del
procés d’integració europea; no solament de la integració econòmica sinó
també de la política, de manera que no és possible captar tota la rellevància
de la nostra moneda si es prescindeix del factor polític; així, també cal esperar de l’euro que exerceixi la funció de catalitzador del procés d’integració
europea.
El paràgraf anterior, en poques paraules, conté tres propostes que
poden servir de fil conductor d’aquest article sobre l’euro com a moneda del
segle XXI: euro i estabilitat, l’euro com a moneda internacional, euro i integració europea. Es tracta de tres propostes importants que, en tot cas, no
esgoten les variades facetes de l’euro com a moneda destinada a consolidarse com a gran divisa en el segle XXI. Tot seguit les considerem, amb la prioritat que cal donar a l’estabilitat en qualsevol anàlisi prospectiva de la realitat
de l’euro.

11.1. Euro i estabilitat
11.1.1. Els costos de la inflació

Per què, en primer lloc, el que cal demanar a l’euro com a moneda
per al segle XXI és estabilitat? Per què és tan important l’estabilitat de preus?
Al marge de la raó formal, d’obediència al mandat dels ciutadans europeus
reflectit al Tractat de Maastricht, com ja hem dit, perquè l’estabilitat de
preus propicia, a mitjà termini, la inversió eficient, el creixement sostenible i
l’ocupació. Això és així perquè l’estabilitat evita distorsions dels preus, és a
dir, del mecanisme que orienta les decisions dels agents als mercats, i afavoreix una millor assignació dels recursos. Els efectes nocius de la inflació no
es corregeixen, certament, amb una mera «indexació», ni amb el simple tràmit de córrer la coma i afegir zeros a les xifres dels apunts comptables, ja
que aquests efectes no es reparteixen per igual en tot el sistema de preus. La
inflació no és solament un problema de pèrdua de valor dels diners, sinó
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també i sobretot d’aberració (en el sentit tècnic del terme) en la determinació dels preus als mercats, exactament igual, en aquest últim punt, que la deflació. A més a més, els preus, amb estabilitat, són més transparents, la qual
cosa fomenta la competència i, per tant, l’eficiència.
A més a més, si els agents econòmics tenen expectatives d’estabilitat,
la prima de risc dels tipus d’interès a llarg termini es redueix, de manera que
s’incentiva la inversió i el consum durador. Cal recordar, en aquest sentit,
que un dels indicadors més clars d’expectatives d’inflació és l’accentuació
del pendent de les corbes de rendiment dels actius segons el termini.
Perquè la inflació sigui perjudicial per a l’assignació de recursos no
fa falta arribar a la hiperinflació. Una inflació moderada com la que era
habitual a Espanya, tot i que no fos superior a un percentatge de l’ordre del
5%, ja implica una prima de risc en els tipus d’interès que perjudica la inversió, el creixement i l’ocupació.
Un altre camp en què els efectes d’una inflació moderada en comparació amb una situació d’estabilitat es mostren clarament indesitjables és el
de la fiscalitat, per la distorsió i la pèrdua d’incentius que la inflació genera.
En aquest cas, a la distorsió pròpia de la inflació s’afegeix la que causa sobre
la tributació, de manera que l’efecte negatiu es potencia. Aquesta conclusió,
en el cas concret d’Espanya, ha estat contrastada per Dolado, GonzálezPáramo i Viñals (1999).
D’altra banda, l’estabilitat també és una categoria ètica, en la mesura
que una inflació significativa minva injustament les rendes i els patrimonis
de les persones; distorsiona els mecanismes públics de redistribució, com la
progressivitat fiscal; frena l’estalvi perquè redueix el poder adquisitiu dels
diners; perjudica especialment els agents econòmics més febles i amb menys
possibilitats de defensar-se’n mitjançant la col·locació dels estalvis en països
i monedes estables o en activitats especulatives; apuja els tipus nominals
d’interès –que són un preu més, el dels diners–, de manera que perjudica els
qui necessiten finançament aliè per al consum durador o la inversió; limita la
inversió productiva i fomenta la mera especulació, i, a la llarga, perjudica el
creixement econòmic i l’ocupació. Així de llarga és la llista d’efectes negatius de la inflació, des de la perspectiva de la justícia social. Tant és així que
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Ludwig Erhard va arribar a defensar «incloure l’estabilitat monetària en la
sèrie de drets fonamentals de l’home, la salvaguarda de la qual per part de
l’Estat tot ciutadà té dret a exigir».(1)
En poques paraules, l’estabilitat no solament és econòmicament eficient, sinó socialment justa, ja que proporciona unes condicions econòmiques que beneficien els més febles i vulnerables.
Tot el que s’ha dit fins ara explica i justifica per què l’objectiu prioritari del Sistema Europeu de Bancs Centrals és l’estabilitat de preus o, si es
vol, l’estabilitat interna. Però, a més de fer referència a l’estabilitat com a
objectiu prioritari, l’article 105 del Tractat de Maastricht introdueix, de
manera implícita i clarament subordinada, un objectiu secundari o, si es prefereix, un considerant, quelcom a tenir en compte, en establir que «sense
perjudici d’aquest objectiu [estabilitat], el Sistema Europeu de Bancs Centrals donarà suport a les polítiques econòmiques generals de la Comunitat
per tal de contribuir als objectius comunitaris», entre els quals cal esmentar
–article 2 del Tractat– «un creixement sostenible i no inflacionista que respecti el medi ambient» i «un alt nivell d’ocupació i de protecció social».
Queda clar, doncs, que el Banc Central Europeu ha d’enfocar les seves decisions de forma prioritària cap a l’objectiu de l’estabilitat. A més a més, però,
també ha de tenir en compte que ha de parar esment, de forma general, indirecta i subordinada, al creixement econòmic.
La meva interpretació personal d’aquest objectiu implícit secundari
parteix del convenciment que, a mitjà termini, la millor contribució que el
Banc Central Europeu pot fer a favor del creixement sostingut, de la creació
d’ocupació i de la protecció social és precisament crear un ambient d’estabilitat.
11.1.2. Inflació, creixement i ocupació

S’ha escrit molt sobre la relació entre inflació, i creixement econòmic
i ocupació, correlació que és la base del model representat per la corba de

(1) Vegeu Erhard (1957), p. 29.
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Phillips. Phillips (1958) va trobar evidència empírica d’una relació inversa
entre el nivell d’atur, com a variable independent, i la taxa de creixement
dels salaris nominals, com a variable dependent. Samuelson i Solow (1960)
van reformular el model i van substituir augment salarial per inflació i van
comprovar que, a mesura que es redueix l’atur, sorgeixen tensions inflacionistes derivades de possibles rigideses al mercat laboral i de l’augment de la
demanda associat als nous llocs de treball. El concepte de NAIRU, acrònim
anglès de «taxa d’atur no acceleradora de la inflació», introduït per Phelps
(1968), va distingir entre atur cíclic i estructural. Les conclusions del model
Phillips-Samuelson-Solow i del concepte NAIRU s’han reflectit en el segon
pilar de l’estratègia de política monetària del Banc Central Europeu (1999)
en considerar que els increments salarials, el ritme de creixement econòmic,
la taxa de creació d’ocupació i la reducció de l’atur constitueixen factors que
cal valorar com a possibles riscos per a l’estabilitat.
El que no sembla correcte, en canvi, és invertir el sentit de la causalitat entre les variables del model Phillips-Samuelson-Solow i suposar que la
generació d’inflació a partir d’una política monetària expansiva pugui incidir
favorablement sobre el ritme de creixement econòmic i sobre la creació d’ocupació. Tot i que és cert que la reducció de l’atur pot generar inflació, això
no implica que la generació d’inflació pugui reduir l’atur. El vent pot moure
les aspes del molí, però movent les aspes del molí no es pot generar vent. En
invertir el sentit de la causalitat, es va cometre l’error de convertir la corba
de Phillips en un «menú de política econòmica» (Rees, 1970) i de fer-la servir d’«enginyeria econòmica» (Samuelson). Per les raons esmentades, no és
defensable que ni tan sols un nivell baix d’inflació pugui constituir un estímul per a la creació sostinguda d’ocupació, més enllà de la possible eufòria
inicial vinculada a l’existència d’unes condicions monetàries generoses. Més
inflació no significa, definitivament, més creixement econòmic i més ocupació, la qual cosa no és un obstacle perquè en una conjuntura expansiva amb
abundant creació d’ocupació, els riscos per a la inflació augmentin. La correlació estadística entre les dues variables es pot donar, però cal tenir en
compte el sentit de la causalitat en la relació entre creixement i ocupació i
inflació. La doctrina actual, en conclusió, no acceptaria que cal tenir una
mica més d’inflació per estimular l’ocupació tot i la distorsió associada a la
inflació. La cèlebre afirmació de Tobin («cal una pila de triangles de HarberDEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■
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ler [distorsió per inflació] per omplir el forat d’Okun [atur per desinflació]»)
és difícilment compartible o, si més no, com ho suggereixen Tödter i Ziebarth (1999), «n’hi hauria prou amb un simple trapezoide de Feldstein [distorsió combinada d’inflació i impostos]».(2)
La relació creixement-estabilitat és molt complexa. Ningú gosaria
afirmar, sense matisos, que com més estabilitat i com més aviat, sempre fóra
millor per al creixement econòmic i que un banc central ha de perseguir, sense parar esment, polítiques deflacionistes a tota màquina i costi el que costi.
A curt termini, cal identificar supòsits concrets en els quals una política
monetària restrictiva pot afectar el creixement econòmic si no es formula
correctament, qüestió de la qual m’he ocupat en un altre article.(3)
Si no fos així, no es podria entendre que els bancs centrals no adoptin
sempre polítiques monetàries molt restrictives encaminades a mantenir la
inflació en un nivell zero (prescindint de l’efecte Boskin, que comentarem
més endavant), amb independència de les condicions de l’oferta. El cert és
que entestar-se en assolir o en mantenir un nivell extrem d’estabilitat, en
situacions concretes de rigidesa o d’escassetat d’oferta, pot requerir un tal
grau de restricció monetària associat a un nivell tan elevat dels tipus d’interès d’intervenció que acabi transmetent al mercat unes condicions no propícies per al creixement econòmic a curt termini.
11.1.3. Una definició operativa d’estabilitat

L’estabilitat és un concepte, més que un número. Tot increment de
preus o expectatives d’increment de preus prou petit o breu per no causar
distorsions en el mecanisme de preus o alterar les decisions econòmiques
bàsiques –seguint l’enfocament de l’escola austríaca o la cèlebre definició
de Greenspan (1989)– o prou petit o breu per no requerir un procés general
–seguint els enfocaments clàssic i neoclàssic de neutralitat dels diners– és
compatible amb el concepte d’estabilitat. El Banc Central Europeu, a partir
de la definició d’estabilitat de preus establerta a l’octubre de 1998, entén que

(2) Vegeu Tobin (1977), p. 467.
(3) Domingo Solans (1999), pp. 194-195.
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un increment anual de l’Índex Harmonitzat de Preus al Consum per al conjunt de l’eurozona per sota del 2% en una perspectiva a mitjà termini és compatible amb l’estabilitat i, per tant, compleix les dues condicions esmentades.
Aquesta definició específica d’estabilitat de preus permet fer operatiu l’objectiu qualitatiu establert al Tractat de Maastricht. La deflació és
incompatible amb el concepte d’estabilitat, motiu pel qual l’anterior definició fa referència a «increment» de preus.
Diversos aspectes de la definició d’estabilitat del Banc Central Europeu mereixen ser comentats. En primer lloc, el límit de «per sota del 2%» és
una definició quantitativa i no un objectiu anual, és a dir, es tracta d’un compromís permanent. A diferència d’altres bancs centrals que reben del Govern
objectius anuals d’inflació, el Banc Central Europeu té una definició d’estabilitat establerta pel propi banc.
Podria semblar que, des de la perspectiva d’una estratègia de política
monetària basada en objectius directes d’inflació, no hi hauria més diferència
real entre establir un objectiu d’inflació o una definició quantitativa d’estabilitat, per moltes que siguin les diferències conceptuals entre els dos. Però,
precisament, aquesta és la perspectiva que cal evitar en el cas del Banc Central Europeu. Com és sabut, la seva estratègia de política monetària està basada en dos pilars consistents en una referència quantitativa de creixement de la
quantitat de diners definit per l’agregat M3 (4,5% en l’actualitat) i en una
estimació dels riscos per a l’estabilitat sobre la base de l’evolució d’un conjunt de variables significatives (Banc Central Europeu, 1999). Aquest segon
pilar no s’ha de confondre amb una previsió d’inflació ni, per tant, amb una
estratègia de política monetària basada en objectius directes d’inflació.
La informació subministrada per l’ampli i obert conjunt de variables
considerades al segon pilar de l’estratègia no es pot reduir a una simple projecció d’inflació. El Banc Central Europeu parteix de la idea que la resposta
de la política monetària als riscos per a l’estabilitat depèn de la naturalesa i de
la magnitud del risc i de les circumstàncies econòmiques concretes existents.
Precisament, la variada informació facilitada pels dos pilars de l’estratègia
permet enjudiciar les causes concretes dels riscos per a l’estabilitat i determinar la resposta més adequada de la política monetària, procediment força més
sofisticat i complet que reduir la informació obtinguda a una projecció d’inDEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■
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flació i actuar en conseqüència més o menys mecànicament. Una mateixa
projecció d’inflació es pot derivar de situacions econòmiques diferents (per
exemple, d’un xoc d’oferta o, alternativament, d’un excés de demanda) i
requerir respostes diferents de la política monetària. Aquesta qüestió és especialment important a la zona de l’euro per la incertesa que comporta fer política monetària en onze països diferents amb polítiques macroeconòmiques
heterogènies, tot i que coordinades. En el cas de la zona euro, sembla més
correcte estudiar separadament cadascuna de les variables del model de l’estratègia i no limitar-se a reduir la informació obtinguda a una previsió d’inflació que es confrontaria amb la definició d’estabilitat o amb l’objectiu d’inflació per decidir la mesura apropiada de política monetària.
Un segon aspecte que cal destacar de l’anterior definició quantitativa
d’estabilitat és que adopta una perspectiva global del conjunt de l’eurozona.
Un increment de preus inferior al 2% a l’eurozona pot implicar nivells d’inflació superiors al 2% en determinades regions o països, sense que això signifiqui incoherència o incompliment de l’objectiu prioritari de l’estabilitat. En
establir aquest límit convencional del 2%, s’ha tingut en compte que es tracta
d’una mitjana ponderada, que tindrà les corresponents desviacions al seu voltant. En particular, els països de l’eurozona afectats per l’efecte BalassaSamuelson (1964) o amb nivells més alts de despesa nominal en relació amb
l’oferta tendiran a situar-se per damunt del nivell mitjà d’inflació, com és el
cas actualment d’Espanya. Si admetem que la inflació és un fenomen monetari a mitjà termini, els diferencials d’inflació entre els països de l’eurozona
no poden ser excessius amb una política monetària comuna i no resulten de
difícil explicació (Banc Central Europeu, 1999b). Així i tot, és important fer
esforços per llimar les rigideses de l’oferta i introduir més competència als
mercats, eliminar reductes inflacionistes i disciplinar la política fiscal, en
especial als països o regions amb inflació superior a la de l’eurozona.
Un tercer punt que cal destacar de la definició d’estabilitat del Banc
Central Europeu és la seva orientació a mitjà termini. Atesa la volatilitat de
l’índex harmonitzat de preus al consum, per l’efecte d’impactes pel costat de
l’oferta i per l’existència d’ajustaments en els preus relatius, no seria apropiat considerar una o unes males dades aïllades d’inflació per al conjunt de
l’eurozona com a senyal d’inestabilitat i reaccionar amb nervis i mecànica-
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ment sense adoptar una perspectiva a mitjà termini. Tot això, sense perjudici
de tractar d’evitar preventivament la generació d’una espiral inflacionista a
partir d’increments de preus deguts a escassetats d’oferta.
El límit del 2% de la definició d’estabilitat del Banc Central Europeu
s’ha de relativitzar quan s’aplica a un o uns països concrets de l’àrea o quan
es consideren una o unes poques dades d’inflació d’un determinat període.
En quart lloc, tampoc no s’ha de sacralitzar la xifra concreta del 2%,
perquè, naturalment, és un convencionalisme. Podria ser una mica més alta o
una mica més baixa, exactament igual que en una autopista el límit de velocitat podria ser de 110 km o de 130 km per hora en comptes de 120 km per
hora. Després de donar-hi moltes voltes, Stanley Fisher arriba a la conclusió
que són acceptables taxes d’inflació situades entre l’1% i el 3% anual, que és
el que a la pràctica molts bancs centrals entenen per estabilitat.(4)
Seguint amb el símil de la velocitat, del que es tracta és que el límit
sigui prou alt per mantenir una conducció eficient, d’acord amb les possibilitats i les preferències per la velocitat de cada conductor i perquè hi hagi prou
marge perquè es produeixin avançaments de vehicles. Al mateix temps, el
límit ha de ser prou baix per compensar possibles errors de mesurament del
velocímetre i per evitar una conducció temerària. Amb el límit del 2% de la
definició d’estabilitat del Banc Central Europeu passa quelcom semblant: és
prou alt per absorbir possibles biaixos en el mesurament de la inflació derivats
de l’anomenat efecte Boskin (1996);(5) per tenir en compte el caràcter erràtic
de l’evolució de l’índex de preus en el temps; per donar marge a les variacions
en els preus relatius en un context d’inflexibilitat a la baixa de preus i salaris
(Akerlof, Dickens i Perry, 1996); per evitar possibles efectes negatius sobre el
creixement econòmic a curt termini derivats de la necessitat de mantenir una
política monetària excessivament restrictiva amb la finalitat d’assolir o de
mantenir una taxa d’increment dels preus massa baixa (qüestió ja comentada),
i, finalment, perquè «la inflació lubrica els eixos de la política monetària»(6) en
rebaixar el nivell mínim del tipus d’interès real tenint en compte que el tipus
nominal no pot estar sota zero, que és la remuneració de la caixa.
(4) Fisher (1996), p. 20.
(5) Pel que fa a aquesta qüestió a Espanya, vegeu Ruiz Castillo, Ley i Izquierdo (1999).
(6) Fisher (1996), p. 19.
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Un altre aspecte que cal considerar, en cinquè lloc, és el relatiu al criteri utilitzat per definir l’estabilitat.(7) El Banc Central Europeu s’ha inclinat,
en aquest sentit, per utilitzar la variació de l’índex de preus en comptes de,
com a alternativa possible, prendre com a referència el nivell de l’índex de
preus, és a dir, en lloc de definir l’estabilitat sobre la base d’una tònica d’evolució de l’índex de preus a llarg termini. Per dir-ho així, el Banc Central
Europeu ha optat per un concepte relatiu d’estabilitat de preus en comptes
d’un concepte absolut. A la pràctica, el concepte absolut l’hagués probablement obligat a practicar una política monetària activista per anar «corregint
el tir» per no apartar-se de la via d’estabilitat establerta, en ocasions accelerant la inflació i en ocasions generant deflació.
Cal fer notar que la definició d’estabilitat per una via d’evolució de
l’índex de preus i el seu compliment evita el problema d’una depreciació a
llarg termini del poder adquisitiu dels diners per damunt d’un límit tolerable,
la qual cosa només s’assegura en el supòsit d’utilitzar com a criteri d’estabilitat la variació d’un índex de preus si cap any se supera el límit del 2%, ja
que els increments per damunt d’aquest límit es consolidaran. L’argument
que una depreciació a llarg termini del poder adquisitiu dels diners per
damunt d’un límit tolerable perjudica l’existència de contractes financers a
llarg termini, com, per exemple, l’emissió de bons a 10 anys, es contraresta
fàcilment suggerint l’emissió de bons indexats.
Un últim punt que cal esmentar –el sisè, en relació amb la definició
d’estabilitat–, i que requeriria un ampli desenvolupament separat, ja que té
molt contingut, fa referència a la tria de l’índex de preus més adequada. La
pregunta central seria: quin bé o conjunt de béns i serveis cal prendre de
referència d’estabilitat de la moneda, de manera que el seu valor relatiu en
relació amb el del numerari es mantingui constant? Les diferents possibles
respostes a aquesta pregunta condueixen a desenvolupaments tan variats que
podrien anar des d’un sistema monetari com el patró or, si el bé escollit fos
el valor d’aquest metall, fins a una estratègia de política monetària de tipus
de canvi, si el bé escollit fos el valor d’una determinada divisa. En el cas del
Banc Central Europeu, la referència de l’estabilitat de l’euro és el valor pon(7) Vegeu Fisher (1996), pp. 20-22.
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derat d’una cistella de productes. Això, al seu torn, obre nous interrogants
sobre la composició de la cistella: cal o no incloure-hi béns com l’habitatge
ocupat en propietat? O, el que és el mateix, cal optar per un índex de preus o
per un índex del cost de la vida? Quin tractament han de tenir, si és que
n’han de tenir algun, els actius? Si la pujada de la borsa no es considera
inflació, cal considerar inflació la pujada del preu de l’habitatge? Si no, per
què sí la de les reparacions de l’habitatge? I, què es pot dir dels lloguers i de
les hipoteques? La resposta pràctica del Banc Central Europeu a tots aquests
interrogants ha estat, pragmàticament, referir-se a l’índex harmonitzat de
preus al consum elaborat per la Comissió Europea (Eurostat).

11.2. L’euro com a moneda internacional
L’euro no és solament una moneda estable. És una moneda, per descomptat, comuna a onze països europeus i d’ús internacional. El primer
–moneda única d’onze països– implica l’eliminació del risc de canvi i la reducció dels costos de transacció que tinguin lloc entre els socis del club de
l’euro, un espai de 291 milions d’habitants, que crea el 15,5% del PIB mundial,(8) amb el qual els espanyols transaccionem de l’ordre de dues terceres
parts dels nostres intercanvis exteriors.
El segon –tenir com a signe monetari una moneda internacional–
implica que en moltes operacions i posicions exteriors puguem utilitzar la
nostra pròpia moneda com unitat de compte, medi de canvi i dipòsit de valor
i, a més a més, beneficiar-nos d’un senyoratge addicional quan circulin els
bitllets de l’euro fora de l’àrea.
Per exemplificar la importància internacional actual de l’euro, cal
recordar que gairebé mig centenar de països externs a l’àrea han adoptat
règims de tipus de canvi que involucren l’euro en major o menor grau.(9)
Aquests règims de canvi són caixes de conversió («currency boards») (Bòsnia
i Hercegovina, Bulgària, Estònia); monedes amb tipus de canvi fixats a l’euro
(Xipre, l’antiga República Iugoslava de Macedònia i 14 països africans en què
el franc CFA té curs legal); monedes amb tipus de canvi fixats al d’una ciste(8) Banc Central Europeu (2000), p. 36.
(9) Banc Central Europeu (2000), p. 57-58.
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lla de monedes que inclou l’euro, en alguns casos amb una banda de fluctuació limitada (Hongria, Islàndia, Polònia, Turquia, etc.); sistemes de flotació
intervinguda en què l’euro s’usa informalment com a moneda de referència
(la República Txeca, la República Eslovaca i Eslovènia), i, naturalment, monedes de països de la Unió Europea amb canvis vinculats a l’euro des de l’1 de
gener de 1999 mitjançant l’anomenat Mecanisme de Tipus de Canvi II, com
és el cas de la corona danesa, amb una banda de fluctuació de ±2,25%, tot i
que, de fet, amb prou feines fluctua, i la dracma grega, amb una banda de
fluctuació de ±15%. En canvi, hem d’admetre que, ara com ara, tot i l’existència d’importants interessos espanyols i, per tant, europeus a la zona, Iberoamèrica es manté sota la influència del dòlar i no de l’euro.
L’ús de l’euro com a moneda de referència fora d’Europa augmentarà, sens dubte, en el futur, en especial a partir del 2002, quan circulin els
bitllets i les monedes denominats en euros. Es pot afirmar que, amb el
temps, l’euro arribarà a ser, amb el dòlar –i no «contra» el dòlar, ja que hi
ha lloc per als dos–, una gran moneda internacional. En aquest sentit, cal
afegir que la política del Banc Central Europeu és de no bel·ligerància pel
que fa a forçar l’ús internacional de l’euro. Sabem que això passarà, en tot
cas, de manera espontània, a poc a poc però de manera inexorable, sense
altres impulsos que els derivats del mercat i de la lliure decisió dels agents
econòmics. El procés no serà estimulat ni dificultat pel Banc Central Europeu. La internacionalització de l’euro no és un objectiu de la política del
Banc Central Europeu, sinó un procés que el mateix mercat guiarà lliurement.
L’euro compleix les condicions necessàries per convertir-se en una
moneda internacional de reserva. Aquestes condicions necessàries fan
referència a dos factors bàsics: baix risc i gran dimensió.
El factor de baix risc està vinculat a la confiança que transmeten la
moneda i el banc central que la regula, la qual cosa, al seu torn, està relacionada amb l’estabilitat interna i externa de la divisa. Aquest factor de baix risc
tendeix a conduir a la diversificació entre monedes internacionals, ja que la
diversificació constitueix una estratègia per reduir el risc global. Actua, per
dir-ho així, com una força centrífuga. Estabilitat interna i externa són les dues
cares d’una mateixa moneda, de manera que, a llarg termini, l’euro tindrà la
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fortalesa que es derivi de la seva estabilitat, fortalesa que coadjuvarà a reforçar la confiança en la nova divisa europea. El factor que hem anomenat
gran dimensió té a veure amb la importància demogràfica, econòmica i financera de l’àrea que forma la jurisdicció de la moneda, el que podríem anomenar l’hàbitat de la divisa. Aquest factor tendeix, en general, a conduir a la
centralització al voltant d’una o d’unes poques monedes internacionals clau.
Actua de força centrípeta, és un cercle virtuós que, en el nostre cas, farà que
l’euro s’utilitzi cada vegada més com a moneda internacional.
El factor dimensió o hàbitat és rellevant perquè, sense una mínima
massa crítica, una moneda no pot adquirir rellevància internacional, tot i que
la seva estabilitat sigui elevada. Les xifres de l’eurozona no ofereixen dubtes
en aquest sentit: la seva població supera la dels Estats Units (271 milions) i
la del Japó (126 milions). El PIB de l’eurozona, per la seva banda, és tres
quartes parts del dels Estats Units i dobla el del Japó.(10)
Però més que les xifres actuals, el que realment impressiona és el
potencial de desenvolupament futur de l’espai euro en termes de població i
de producte brut a mesura que es vagin integrant a l’àrea de l’euro no solament els anomenats «pre ins» (Dinamarca, Grècia, el Regne Unit i Suècia),
sinó també els tretze països que ja són oficialment candidats a ser membres
de la Unió Europea (Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, la República Txeca, Romania i Turquia).(11) Si s’integra i es consolida aquest hàbitat potencial de l’euro de
manera encertada, no hi ha cap dubte que estaríem creant la que seria la primera potència econòmica i monetària del segle XXI.
Arribats aquí, convé insistir que l’objectiu prioritari de l’euro en el
segle XXI és l’estabilitat i no l’extensió del seu hàbitat. Per aquest motiu
si es plantegés l’alternativa entre una eurozona extensa però amb una moneda potencialment inestable i una eurozona més reduïda però amb una moneda
estable, l’opció hauria de ser, sens dubte, la segona. Resulta més fàcil escriure-ho ara que escriure-ho i dir-ho el 1996 i a Frankfurt, quan no eren tan
(10) Banc Central Europeu (2000), p. 36.
(11) Arran d’una decisió del Consell Europeu del desembre de 1999, Turquia es va convertir també en candidat oficial
a l’adhesió, però les condicions exigides per a l’inici de les negociacions encara no s’han complert (Banc Central Europeu, 2000a, p. 41).
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nombrosos com ara els partidaris de l’euro ni molts els qui creien en les possibilitats d’Espanya de complir els criteris de convergència per integrar-se en
l’àrea de l’euro.(12)

11.3. L’euro i la integració europea
El futur de l’euro en el segle XXI, com el futur d’Europa, està vinculat
al correcte avanç en el procés d’integració, terme que cal interpretar no solament en un sentit estrictament monetari o econòmic, sinó també, més
àmpliament, en termes socials i polítics.
L’euro ja està fent molt per la integració financera europea, particularment mitjançant la formulació i la instrumentació de la política monetària
comuna i del sistema integrat de pagaments TARGET. Ambdós estan permeten el desenvolupament d’un autèntic mercat monetari europeu molt més
ampli que la suma dels onze mercats monetaris preexistents i amb un grau
de liquiditat considerablement superior. En general, l’euro no ha significat
una mera suma dels mercats financers nacionals de les monedes que es van
integrar en la moneda única, sinó una autèntica multiplicació.(13)
La tendència cap a una major integració i desenvolupament dels mercats financers europeus va començar als mercats monetaris, particularment
als mercats monetaris a curt termini, on els efectes de la política monetària
única i de TARGET són més directes, motiu pel qual els efectes de la integració s’han estès als terminis més llargs del mercat monetari.
També ha augmentat considerablement l’amplitud, la integració i
l’estandardització del mercat de derivats a curt termini, amb un major nombre d’operacions transfrontereres. Destaca, en particular, el mercat de permutes financeres (swaps), especialment de les permutes financeres (swaps)
d’índexs a un dia, amb el suport de la immediata i plena acceptació dels
(12) «I do not mind admitting that if there were a dilemma about this, I would be in favour of stability. I think it would
be better to construct the European Monetary Union more slowly and give priority to economic stability. But given the
efforts the main European countries are making to converge, I am sure that a significant number of them will meet the
convergence criteria and be able to join the Monetary Union with full guarantees of stability. I am sure that Spain will
be one of them.» (Domingo Solans, 1996, p. 8).
(13) Per a un desenvolupament més detallat de l’exposició que segueix sobre la integració dels mercats europeus, vegeu
(Banc Central Europeu, 2000, pp. 30-50).
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índexs eonia i euríbor (tipus d’interès d’oferta al mercat interbancari de l’euro i tipus de referència per al mercat monetari de l’euro fins a un any).
El mercat europeu de repos, que també opera a curt termini però
sobre la base de l’existència de garanties o col·lateral, s’ha beneficiat igualment de la introducció de l’euro, tot i que el seu grau d’integració és menor
que el del mercat monetari a curt termini sense garanties. Tot i això, fins ara
l’èxit ha acompanyat el desenvolupament del mercat de repos i s’han evitat
problemes potencials derivats de la redenominació dels títols i dels canvis
metodològics en el càlcul dels interessos implícits. El futur, sens dubte, ens
haurà d’oferir encara millores en el desenvolupament del mercat de repos de
l’àrea de l’euro, entre altres aspectes, els relacionats amb els sistemes de compensació, liquidació i custòdia. També cal avançar en l’harmonització de la
documentació jurídica utilitzada en els pactes de recompra i en l’harmonització del tractament fiscal dels bons.
El mercat de valors a curt termini (lletres del Tresor, pagarés d’empresa, etc.) continua mostrant un grau de fragmentació elevat en comparació
amb el mercat monetari sense garanties i, en menor mesura, en comparació
amb el mercat de renda fixa. Es tracta d’un mercat menys actiu a partir de la
millora de la situació fiscal dels països de l’àrea i de la concentració del
finançament en la renda fixa basada en una clara tendència cap a la titulització del finançament empresarial. A més a més, la seva base d’operacions
transfrontereres era abans de l’euro relativament reduïda, en part per la falta
de procediments de liquidació adequats, la qual cosa ajuda a explicar el seu
menor desenvolupament i integració.
Un altre mercat en què l’efecte de la introducció de l’euro ha estat
visible des de la perspectiva de la integració és el mercat de títols de renda
fixa. De fet, a tall d’«efecte anunci», molt abans de la introducció de l’euro
l’1 de gener de 1999 ja es van poder observar noves tendències en aquest
mercat, com la reducció dels diferencials dels tipus d’interès i la major cooperació entre els responsables dels Tresors de l’àrea, la qual cosa va comportar una major integració i eficiència dels mercats de deute públic.
Pel que fa al mercat privat de renda fixa denominat en euros, el seu
desenvolupament ha estat important després de la introducció de l’euro, en
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especial en el cas de les emissions d’empreses privades no financeres, les
quals han augmentat més en termes relatius, tot i que els emissors privats més
importants continuen essent els bancs, amb més de la meitat del volum emès.
L’augment d’emissions privades de renda fixa denominades en euros des del
1999 s’ha beneficiat, a més a més de la introducció de l’euro, del procés de
reestructuració empresarial que està tenint lloc a Europa, amb la consegüent
necessitat de fons addicionals associada a les operacions de fusió i adquisició
d’empreses i a les de palanquejament financer. Aquestes operacions de reestructuració empresarial, al seu torn, s’han accelerat després de la introducció
de l’euro en actuar la moneda única d’element catalitzador. En definitiva, des
de la introducció de l’euro el 1999, el model de finançament empresarial
europeu s’està movent cap a una estructura més titulitzada i relativament
menys dependent del crèdit bancari, tot i que no hi ha raons per creure que
l’activitat bancària tradicional no hagi de continuar creixent a Europa.
La introducció de l’euro no ha estat aliena al desenvolupament dels
mercats de renda variable europeus des del 1999. L’augment de la capitalització borsària europea no solament ha obeït a l’increment de les cotitzacions,
sinó també a l’augment del nombre d’empreses cotitzades i del volum de
noves emissions, la qual cosa constitueix un altre angle del procés d’augment
de la titulització en curs a Europa. El desenvolupament de nous mercats borsaris i les aliances i fusions entre els mercats borsaris europeus com Euronext
(Amsterdam, Brussel·les i París) i International Exchange (Frankfurt i Londres), les cotitzacions dels quals es realitzen en euros, són passos clars cap a
una major integració europea propiciada per la nova divisa continental.
Els efectes de l’euro en el procés d’integració europea també s’han
manifestat en la integració bancària en forma d’un nombre creixent de
fusions que afecten entitats de grans dimensions. Sempre hi ha hagut fusions, però sembla clar que la tendència s’ha intensificat amb l’euro en
quantitat i en les dimensions de les entitats involucrades. Cap a mitjan dècada dels vuitanta, a l’eurozona hi havia de l’ordre d’11.000 entitats de crèdit,
enfront de les 8.000 actuals. Si a les fusions afegim els nombrosos acords de
cooperació entre entitats bancàries, sembla clar que podem concloure que
l’efecte de l’euro com a element substancial i com a catalitzador de l’efecte
d’altres factors sobre la integració bancària està essent decisiu.
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La integració econòmica, monetària i financera europea no tanca tota
la veritat sobre l’impacte de l’euro sobre Europa. Una unió monetària és sempre una operació política, més enllà de les seves implicacions econòmiques o
tècniques. L’euro no solament s’ha creat amb la finalitat de millorar el funcionament del mercat únic europeu i de catalitzar el procés d’integració econòmica i financera. L’euro és, a més a més, una biga mestra de la institucionalització del projecte polític europeu. El desenvolupament de l’euro en el segle
XXI propiciarà no solament la integració econòmica, sinó també la integració
política europea, i, recíprocament, tots els passos que es vagin fent a Europa
cap a una major integració econòmica i política redundaran en benefici de
l’euro. Sense euro, el futur de la integració europea seria problemàtic; sense
una creixent integració europea, el futur de l’euro seria incert.
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Fets i protagonistes,
1868-1999
Ana Belén Gracia Andía
Professora d’Economia Aplicada. Universitat de Saragossa

(Saragossa, 1972). Llicenciada en Ciències Econòmiques i
Empresarials per la Universitat de Saragossa. Professora
del Departament d’Estructura i Història Econòmica i Economia Pública de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat de Saragossa. Ha treballat
fonamentalment en temes relacionats amb el sector exterior
de l’economia espanyola contemporània.
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A) CRONOLOGIA DE LA PESSETA I DEL SISTEMA MONETARI
INTERNACIONAL, 1868-1999
Any

1868

Pesseta

Creació de la pesseta com a unitat bàsica
del sistema espanyol pel ministre d’Hisenda Laureà Figuerola al decret de 19
d’octubre.
Patró bimetàl·lic i paritat 100 pessetes =
100 francs francesos.

1873

Sistema Monetari
Internacional

Patró or a Gran Bretanya; progressiva
implantació als països puixants.
Patró bimetàl·lic (or-plata): Unió Monetària Llatina (França, Itàlia, Bèlgica, Suïssa
i Grècia).
Alemanya s’uneix al patró or.
Creació de la Unió Monetària Escandinava (Suècia i Dinamarca; el 1875 s’hi
uneix Noruega).

1874

1876

Decret del 19 de març, elaborat pel ministre d’Hisenda José Echegaray. Concedeix el monopoli d’emissió al Banc
d’Espanya.

Tractat del 1874 provocat per la caiguda
del valor de la plata, limita l’encunyació
de plata (desmonetització de la plata).

El Govern de la Restauració decideix la
implantació progressiva del patró monometàl·lic or amb noves encunyacions.

1878

La Unió Monetària Llatina suspèn l’encunyació de plata.

1879

Els Estats Units s’uneixen al patró or.

1883

El Banc d’Espanya suspèn la convertibilitat dels seus bitllets en or i la conserva
en plata. L’abandonament del patró or
comporta una llarga etapa de flotació.

1886
1891

El Japó s’uneix al patró or.
Llei del 14 de juliol, elaborada pel ministre d’Hisenda Fernando Cos-Gayón,
que regula l’actuació del Banc d’Espanya. Increment del límit establert a la circulació fiduciària i admissió a pignoració
al Banc de valors industrials i comercials.

1895
1896
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França roman amb un patró bimetal·lista
fins al 1874. Itàlia no accepta la decisió
de pas a un patró or.

Rússia s’uneix al patró or.
Inflació de la guerra colonial, emissió de
Deute i depreciació de la pesseta.

■ FETS I PROTAGONISTES, 1868-1999

Any

Sistema Monetari
Internacional

Pesseta

1896-1914

Lleugera pujada de preus.

1899

Estabilització de Villaverde, orientada a
aturar el creixement de la circulació
fiduciària suprimint els dèficits pressupostaris, reduint el Deute i alleugerint el
pes dels seus interessos. La llei del 2
d’agost i el conveni adjunt entre l’Estat i
el Banc són claus del pla d’estabilització.

1902

Projecte de Llei del 22 de gener del
ministre d’Hisenda Urzáiz, que tendeix a
la reducció de la circulació fiduciària.
Llei del 13 de maig de Tirso Rodrigáñez,
que posa fi a l’expansió fiduciària i aconsegueix l’estabilitat fins a la Gran Guerra.

1904

Projecte de Fernández Villaverde per
estabilitzar el canvi i anar cap al patró or
de manera gradual.

1906

Projectes de Navarro Reverter i de González Besada en la mateixa direcció cap a
l’or.

1912

Nou projecte de Rodrigáñez dirigit a liquidar la cartera de Deute flotant o del
Tresor del Banc, de manera que la circulació de bitllets es reguli per metàl·lic i
altres valors.

1914-1918

Primera Guerra Mundial. Abandonament
generalitzat del patró or.

1914-1920

Inflació per causa de la guerra, menor que
als països bel·ligerants. Màxima apreciació de la pesseta el 1918.

1917

Comença la monetització indirecta del
Deute (el Banc d’Espanya oferia condicions avantatjoses per a la pignoració
per la banca privada de títols públics).

1919

Els Estats Units tornen al patró or.
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Any

1921

Pesseta

Llei d’Ordenació Bancària, el principal
inspirador de la qual és el ministre d’Hisenda Francesc Cambó. El Banc d’Espanya es converteix en el principal instrument de la política monetària del
Govern. Es prorroga el privilegi d’emissió del Banc d’Espanya fins al 1946. Se
li confia la inspecció de la banca privada.
Creació del Consell Superior Bancari.
S’estableix un tipus d’interès preferent
(bonif icació) per a les operacions de
redescompte amb els altres bancs membres del Consell Superior Bancari. Es
comença a regular la política de tipus de
canvi amb l’exterior, amb normes per a
l’acció conjunta del Banc i del Govern en
cas d’intervenció al mercat de canvis.
Conferència de Gènova: la Gran Bretanya, França, Itàlia i el Japó acorden tornar al patró or i la cooperació entre els
bancs centrals. Proposen un patró de canvis-or parcial.

1922

1924

Intervencions al mercat de canvis. Introducció del control de canvis.

1925

La Gran Bretanya torna al patró or amb
la paritat de preguerra.

1928

Creació del Comitè Interventor del Canvi, intervenció dirigida a aturar la devaluació de la pesseta; només aconsegueix
esmorteïments de la caiguda.

França torna al patró or.

1929

Comissió del Patró Or presidida per Antonio Flores de Lemus.

Inici de la Gran Depresió.

1930

Creació del Centre Regulador Oficial del
Canvi.

Japó torna al patró or.

Creació del Centre Oficial de Contractació de Moneda. Es reorganitza per
Ordre del 21 de maig refonent el Centre
Regulador Oficial del Canvi i el Centre
Oficial de Contractació de Moneda.
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Sistema Monetari
Internacional
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Any

1931

Sistema Monetari
Internacional

Pesseta

La cotització de la pesseta al mercat exterior és de 9,75 pessetes per dòlar o 47,40
lliures esterlines. Sortida de capitals.

La Gran Bretanya abandona el patró or.
Els Estats Units l’abandonen el 1933 i hi
tornen el 1934.

Llei del 26 de novembre, que reforça la
posició de l’interès públic i de l’Estat al
Banc d’Espanya i amplia el Consell amb
tres consellers de representació corporativa i tres representants de l’Estat.
1936

Autorització al ministre d’Hisenda per
traslladar l’or emmagatzemat al Banc
d’Espanya a l'URSS.

1938

Llei de Delictes Monetaris al bàndol revoltat.

1939

Al final de la Guerra Civil, es reorganitza
la qüestió monetària. Llei del 25 d’agost,
que dissol el Comitè de Moneda Estrangera i crea l’Institut Espanyol de Moneda
Estrangera per gestionar el control de
canvis.

França, Suïssa, Bèlgica, els Països Baixos i Polònia abandonen al patró or.

Inici de la Segona Guerra Mundial.

Tres lleis monetàries del 9 de novembre,
per reorganitzar el sistema monetari, i
Llei de Desbloqueig, del 7 de desembre,
que restableix la normalitat monetària i
de pagaments després de la Guerra Civil.
1942

Llei del 13 de març de liquidació dels
exercicis del Banc d’Espanya del 1939 al
1941.

1944

Acord de Bretton Woods. Creació del
Fons Monetari Internacional i del Banc
Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament. Patró de canvi or-dòlar (35
dòlars per unça). Paritats ajustables (flexibilitat prohibida al dòlar).

1945

El dòlar nord-americà i el canadenc, convertibles.
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Any

1946

Pesseta

Llei d’Ordenació Bancària, del 31 de
desembre del 1946, firmada per Joaquín
Benjumea, que consolida els principis
monetaris i bancaris establerts a l’anterior legislació (1939-42). Atorga al Govern la majoria de les competències en
política monetària i converteix el Banc
en apèndix del Ministeri d’Hisenda.

1947
1948

Fracàs de l’intent de fer convertible la
lliura esterlina.
Creació dels tipus de canvi múltiples.
Creació de la Unió Europea de Pagaments.

1949
1951

Autorització d’un mercat de divises controlat a la Borsa de Madrid.

1953

Firma dels acords Espanya-Estats Units,
el 26 de setembre, sobre Ajuda per a la
mútua Defensa i Conveni d’Ajuda Econòmica.

1957

Devaluació i unificació teòrica del canvi
en 40 pessetes per dòlar. Tot seguit, tornen els canvis múltiples mitjançant les
primes i retorns.
Convertibilitat de les divises continentals
europees.

1958
1959

Convertibilitat de la pesseta. Decret del
17 de juliol del 1959 que fixa un canvi de
60 pessetes per dòlar (devaluació del Pla
d’Estabilització).
Convertibilitat de la lliura esterlina.

1961
1962

Sistema Monetari
Internacional

Llei de Bases d’Ordenació del Crèdit i de
la Banca del 14 d’abril.
Decret-Llei 18/1962, del 7 de juny, de Nacionalització i Reorganització del Banc
d’Espanya, en virtut del qual la institució
emissora deixa de ser una societat privada.

1964
1967
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El Japó restaura la convertibilitat.
Devaluació (la cotització de la pesseta va
passar a 70 pessetes per dòlar).
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Devaluació de la lliura. Creació dels Drets
Especials de Gir.

Any

Sistema Monetari
Internacional

Pesseta

1968

Els bancs centrals anuncien la creació
d’un mercat d’or a dos nivells (privat –que
podia fluctuar– i oficial –35 dòlars per
unça–). Punt d’inflexió de Bretton Woods.

1969

Devaluació del franc i revaluació del
marc.

1971

Comença l’enfonsament del sistema
monetari internacional creat a Bretton
Woods. A l’agost, els Estats Units anuncien que s’abandona la convertibilitat or
del dòlar. Al desembre, acord smithsonià
amb devaluació del dòlar.

1972
1973

La lliura obligada a flotar.
Absorció pel Banc d’Espanya de les funcions completes de l’antic Institut Espanyol de Moneda Estrangera, integra la
instrumentació i el desenvolupament de
la política monetària interior i exterior.

Nova devaluació del dòlar del 10%.
A la flotació de la lliura, el dòlar canadenc i el franc suís, s’afegeixen la del ien
i la de la lira. Final dels canvis fixos i inici de la flotació intervinguda.
Crisi del petroli.
«Serp Monetària Europea», intent de
limitar la fluctuació entre els països del
Mercat Comú.

1974

Flotació de la pesseta.
Intents d’adaptar el Fons Monetari Internacional a la realitat dels tipus flotants i
d’evitar les fluctuacions erràtiques i les
devaluacions competitives.

1975-1976

1976

Devaluació de la pesseta enfront del dòlar
de l’11%.

1977

Devaluació de la pesseta enfront del dòlar
del 22%. Pactes de la Moncloa.

1979

Creació del Sistema Monetari Europeu
(franc belga, marc alemany, corona danesa, franc francès, lliura irlandesa, lira
italiana, florí holandès i lliura esterlina,
única que no participa en el mecanisme
de canvis). Marges de fluctuació 2,25%
(llevat de la lira italiana 6%).
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1980

Pesseta

Llei d'Òrgans Rectors del Banc d’Espanya.
Reajustaments al Sistema Monetari Europeu: devaluació de la lira i del franc i
revaluació del marc i del florí.

1981

1982

Sistema Monetari
Internacional

Devaluació de la pesseta enfront del dòlar
del 7,6%.

Nous reajustaments al Sistema Monetari
Europeu: devaluació del franc belga, de
la corona danesa, del franc francès i de la
lira, i revaluació del marc i del florí.
Tercer reajustament general al Sistema
Monetari Europeu: revaluació del marc,
del florí, de la corona i del franc belga i
devaluació de la lliura irlandesa, del franc
francès i de la lira.

1983

1984

Revisió de la composició de l’ecu i entrada de la dracma.

1985

Revaluació de totes les monedes del Sistema Monetari Europeu, llevat de la lira,
que es devalua.

1986

Entrada d’Espanya a les Comunitats Europees.

Reajustament general al Sistema Monetari Europeu: revaluació del marc, del
florí, del franc belga i de la corona i devaluació del franc francès i de la lira.
Revaluació del marc, del florí i del franc
belga.

1987

Nous intents dels països més rics d’estabilitzar els tipus de canvi nominals per
mitjà de zones objectiu.
1988

Llei 26/1988, del 29 de juliol, de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit.

1989

Integració de la pesseta al Sistema Monetari Europeu (65 pessetes per marc). Bandes de ±6%.

1990
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Devaluació de la lira i entrada de la lliura
esterlina.

Any

Sistema Monetari
Internacional

Pesseta

1992

Llibertat de moviments de capital. Devaluació de la pesseta enfront del marc
del 5% al setembre (dins la crisi del Sistema Monetari Europeu). Nova devaluació del 6% al novembre.

L’escut portuguès s’incorpora al Sistema
Monetari Europeu a l’abril. Crisi del Sistema Monetari Europeu al setembre:
devaluació de la lira i revaluació de la resta de monedes (dia 14); abandonament de
la lira i de la lliura, i devaluació de la pesseta (dia 17). Nova devaluació, a més a
més de la pesseta, de l’escut portuguès al
novembre.

1993

Devaluació de la pesseta enfront del marc
del 8%.

Devaluació, a més a més de la pesseta, de
la lliura irlandesa i de l’escut i ampliació
de les bandes del Sistema Monetari Europeu fins al ±15%.

1994

Llei d’Autonomia del Banc d’Espanya.

Creació de l’Institut Monetari Europeu.

1995

Devaluació de la pesseta enfront del marc
del 7%.

El xíling austríac s’incorpora al Sistema
Monetari Europeu, però sense formar
part de l’ecu. Devaluació, a més a més de
la pesseta, de l’escut.
El marc finlandès s’incorpora al Sistema
Monetari Europeu. La lira italiana es
reincorpora al mecanisme de canvis.

1996

1998

Modificació de la llei d’Autonomia del
Banc d’Espanya per adaptar-se a les noves condicions de la Unió Monetària.

La lliura irlandesa es devalua i la dracma
grega s’incorpora al mecanisme de canvis del Sistema Monetari Europeu. Després d’aquest últim realineament, la nova
graella de paritats es va acordar a l’ECOFIN del 2 de maig per formar els tipus de
canvi fixos de l’1-I-1999.

1999

L’euro substitueix la pesseta com a unitat
monetària nacional a un canvi irrevocable
de 166,386 pessetes per euro. El Banc
d’Espanya queda integrat al Sistema
Europeu de Bancs Centrals, amb els
bancs centrals de la resta de les nacions
de la Unió Monetària i el Banc Central
Europeu.

Inici de la III fase (moneda única) de la
Unió Monetària Europea.
La corona danesa i la dracma grega s’incorporen al Sistema Monetari Europeu
II.
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B) CAPS D’ESTAT, PRESIDENTS DEL CONSELL DE MINISTRES,
MINISTRES D’ECONOMIA O HISENDA I GOVERNADORS
DEL BANC D’ESPANYA, 1868-1999
Caps d’Estat i
Presidents del Consell
de Ministres

Francisco Serrano Domínguez
8-X-1868

Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Laureà Figuerola
8-X-1868

Joan Prim
18-VI-1869
Constantino Ardanaz
13-VII-1869
Amadeo de Saboya
Joan Prim

Laureà Figuerola
1-XI-1869
Segismundo Moret
2-XII-1870

Francisco Serrano Domínguez
4-I-1871
Práxedes Mateo Sagasta
10-VII-1871
Manuel Ruiz Zorrilla
24-VII-1871

Servando Ruiz Gómez
24-VII-1871

José Malcampo
5-X-1871

Santiago de Angulo
5-X-1871

Práxedes Mateo Sagasta
21-XII-1871
Juan Francisco Camacho
20-II-1872
Francisco Serrano Domínguez
26-V-1872

José Elduayen Alcatarena
26-V-1872

Manuel Ruiz Zorrilla
13-VI-1872

Servando Ruiz Gómez
13-VI-1872
José Echegaray y Eizaguerri
19-XII-1872

Estanislau Figueras
11-II-1873
Joan Tutau Vergés
24-II-1873
Francesc Pi i Margall
11-VI-1873

Teodor Làdico i Font
11-VI-1873
José Carvajal y Hué
28-VI-1873

Nicolás Salmerón Alonso
18-VII-1873
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Governadors del
Banc d’Espanya

Manuel Cantero San Vicente
24-X-1868

Caps d’Estat i
Presidents del Consell
de Ministres

Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Emilio Castelar
7-IX-1873

Manuel Pedregal y Cañedo
8-IX-1873

Francisco Serrano Domínguez
3-I-1874

Práxedes Mateo Sagasta
3-I-1874
José Echegaray y Eizaguerri
4-I-1874

Governadors del
Banc d’Espanya

Juan de Zavala
26-II-1874
Juan Francisco Camacho
13-V-1874
Práxedes Mateo Sagasta
3-IX-1874
Alfonso XII
Antonio Cánovas del Castillo
31-XII-1874

Pedro Salaverría
31-XII-1874

Joaquín Jovellar
12-IX-1875
Antonio Cánovas del Castillo
2-XII-1875
Antonio Cánovas del Castillo
22-VI-1876
José García Barzanallana
25-VII-1876
Pedro Salaverría
18-I-1877
Manuel de Orovio y Echagüe
11-VII-1877
José Elduayen y Gorriti
22-X-1877
Martín Belda y Mencía del Barrio
18-II-1878
Arsenio Martínez Campos
7-III-1879
Antonio Cánovas del Castillo
9-XII-1879
Fernando Cos Gayón
19-III-1880
Práxedes Mateo Sagasta
8-II-1881

Juan Francisco Camacho
8-II-1881
Antonio Romero Ortiz
3-III-1881
Justo Pelayo Cuesta
9-I-1883
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Caps d’Estat i
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José de Posada Herrera
13-X-1883

José Gallostra y Frau
13-X-1883

Juan Francisco Camacho
28-X-1883

Antonio Cánovas del Castillo
18-I-1884

Fernando Cos Gayón
18-I-1884

Francisco de Cárdenas
26-I-1884
Salvador de Albacete y Albert
13-II-1885

María Cristina de Habsburgo
Práxedes Mateo Sagasta
27-XI-1885

Juan Francisco Camacho
27-XI-1885
Joaquín López Puigcerver
2-VIII-1886
Carlos Navarro y Rodrigo
22-VIII-1887
Joaquín López Puigcerver
9-IX-1887
Venancio González y Fernández
11-XII-1888
Manuel Eguillor y Llaguno
21-I-1890

Antonio Cánovas del Castillo
5-VII-1890

Fernando Cos Gayón
5-VII-1890

Juan de La Concha Castañeda
23-XI-1891

Práxedes Mateo Sagasta
11-XII-1892

Germán Gamazo y Calvo
11-XII-1892
Amós Salvador y Rodrigáñez
12-III-1894
José Canalejas y Méndez
17-XII-1894

Antonio Cánovas del Castillo
23-III-1895

Juan Navarro Reverter
23-III-1895

Cayetano Sánchez Bustillo
18-VIII-1890
Juan Francisco Camacho
28-XI-1891
Santos Isasa y Valseca
11-IV-1892
Pío Gullón e Iglesias
30-XII-1892

Santos de Isasa y Valseca
8-IV-1895
Manuel Aguirre y Tejada
y O’Neal y Eulate
20-IX-1895
José García Barzanallana
21-XII-1895
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Governadors del
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Marcelo Azcárraga y Palmero
8-VIII-1897
Práxedes Mateo Sagasta
4-X-1897

Joaquín López Puigcerver
4-X-1897

Manuel de Eguillor Llaguno
19-X-1897

Francisco Silvela y
de Le Vielleuze
4-III-1899

Raimundo Fernández
Villaverde
4-III-1899

Luis María de La Torre
y de La Hoz
7-III-1899
Antonio María Fabié
28-X-1899
Juan de La Concha Castañeda
4-I-1900

M. Allendesalazar y Muñoz
de Salazar
6-VII-1900
Marcelo Azcárraga y Palmero
23-X-1900
Práxedes Mateo Sagasta
6-III-1901

Ángel Urzáiz Cuesta
6-III-1901
Pío Gullón e Iglesias
15-IV-1901
Tirso Rodrigáñez y Sagasta
19-III-1902

Alfonso XIII
Práxedes Mateo Sagasta

Andrés Mellado y Fernández
28-VII-1902
Manuel de Eguillor y Llaguno
15-XI-1902

Francisco Silvela y de Le Vielleuze Raimundo Fernández Villaverde
6-XII-1902
6-XII-1902
Faustino Rodríguez San Pedro
25-III 1903

Antonio García Alix
9-XII-1902

Raimundo Fernández Villaverde
20-VII-1903

Augusto González Besada Mein
20-VII-1903

José Sánchez Guerra
y Martínez
20-VII-1903

Antoni Maura i Montaner
5-XII-1903

Guillermo J. de Osma y Scull
5-XII-1903

Tomás Castellanos
y Villarroya
11-XII-1903

Marcelo Azcárraga y Palmero
16-XII-1904

Tomás Castellanos y Villarroya
16-XII-1904

Manuel Allendesalazar
20-XII-1904

Raimundo Fernández Villaverde
27-I-1905

Antonio García Alix
27-I-1905

Eugenio Montero Ríos
23-VI-1905

Ángel Urzáiz Cuesta
23-VI-1905
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José Echegaray y Eizaguirre
18-VII-1905
Trinitario Ruiz Cap Depón
21-VIII-1905
Segismundo Moret y Prendergast
1-XII-1905

Amós Salvador Rodrigáñez
1-XII-1905
Fernando Merino Villarino
27-VI-1906

José López Domínguez
6-VII-1906

Juan Navarro Reverter
6-VII-1906

Segismundo Moret y Prendergast
30-XI-1906

Eleuterio Delgado y Martín
30-XI-1906

Antonio Aguilar y Correa
4-XII-1906

Juan Navarro Reverter
4-XII-1906

Antoni Maura i Montaner
25-I-1907

Guillermo J. de Osma y Scull
25-I-1907
Cayetano Sánchez Bustillo
23-II-1908
Augusto González Besada Mein
14-IX-1908

Segismundo Moret y Prendergast
21-X-1909

José Sánchez Guerra
28-I-1907

Antonio García Alix
21-IX-1908

Juan Alvarado y del Sal
21-X-1909
Fernando Merino Villarino
2-XI-1909

José Canalejas y Méndez
9-II-1910

Eduardo Cobián y Roffignac
9-II-1910
Tirso Rodríguez y Sagasta
3-IV-1911
Juan Navarro Reverter
12-III-1912

Tirso Rodrigáñez y Sagasta
12-II-1910
Eduardo Cobián y Roffignac
10-IV-1911

Álvaro de Figueroa y Torres
14-XI-1912
Félix Suárez Inclán
31-XII-1912
Eduardo Dato
27-X-1913

Gabino Bugallal Araujo
27-X-1913
Lorenzo Domínguez Pascual
14-XI-1913

Álvaro de Figueroa y Torres
9-XII-1915

Ángel de Urzáiz y Cuesta
9-XII-1915
Manuel de Eguillor Llaguno
I-1916

248

■ FETS I PROTAGONISTES, 1868-1999

Caps d’Estat i
Presidents del Consell
de Ministres

Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Governadors del
Banc d’Espanya

Miguel Villanueva y Gómez
25-II-1916
Santiago Alba Bonifaz
30-IV-1916
Amós Salvador y Rodrigáñez
VII-1916
Manuel García Prieto
20-IV-1917
Eduardo Dato
11-VI-1917

Gabino Bugallal Araujo
11-VI-1917

Lorenzo Domínguez Pascual
VI-1917

Manuel García Prieto
1-XI-1917

Joan Ventosa i Calvell
3-XI-1917
Josep de Caralt i Sala
2-III-1918

Tirso Rodrigáñez y Sagasta
XI-1917

Antoni Maura
21-III-1918

Augusto González Besada Mein
23-III-1918

Manuel García Prieto
9-XI-1918

Santiago Alba Bonifaz
9-XI-1918

Álvaro de Figueroa y Torres
5-XII-1918

Fermín Cabeltón y Blanchón
5-XII-1918
José Gómez Acebo y Cortina
31-I-1919

Antoni Maura
15-IV-1919

Juan de la Cierva y Peñafiel
15-IV-1919

Joaquín Sánchez de Toca
19-VII-1919

Gabino Bugallal Araujo
19-VII-1919

Manuel Allendesalazar
IV-1919

Eduardo Sanz Escartín
X-1919
Manuel Allendesalazar
12-XII-1919
Eduardo Dato
5-V-1920

Lorenzo Domínguez Pascual
5-V-1920
Manuel Argüelles Argüelles
28-I-1921

Manuel Allendesalazar
12-III-1921

José Maestre Pérez
III-1921
Mariano Ordóñez García
7-VII-1921

Antoni Maura
13-VIII-1921

Francesc Cambó i Batlle
14-VIII-1921

Luis A. Sedó Guichard
VIII-1921
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Caps d’Estat i
Presidents del Consell
de Ministres

José Sánchez Guerra
8-III-1922

Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Francisco Bergamín García
8-III-1922

Governadors del
Banc d’Espanya

Salvador Bermúdez de
Castro y O’Lawlor
III-1922

Juan José Ruano de La Sota
4-XII-1922
Manuel García Prieto
7-XII-1922

José Manuel Pedregal y Sánchez
7-XII-1922
Tirso Rodrigáñez y Sagasta
I-1923-IX-1923
Miguel Villanueva y Gómez
4-IV-1923
Félix Suárez Inclán y González
3-IX-1923

Miguel Primo de Rivera
13-IX-1923

Directori militar
Carlos Vergara Cailleaux
5-II-1924
José Calvo Sotelo
3-XII-1925
José Manuel Figueras Dotti
21-X-1929
Francisco Moreno Zulueta
21-I-1930

Dámaso Berenguer
30-I-1930

Manuel Argüelles Argüelles
30-I-1930
Julio Wais San Martín
19-VIII-1930

Juan B. Aznar
18-II-1931

Joan Ventosa i Calvell
18-II-1931

Niceto Alcalá Zamora
14-IV-1931

Indalecio Prieto Tuero
15-IV-1931

Juan Antonio Gamazo y Abarca
II-1930
Federico Carlos Bas Vasallo
VIII-1930

Julio Carabias Salcedo
IV-1931

Niceto Alcalá Zamora
Manuel Azaña
15-XII-1931

Jaume Carner Romeu
16-XII-1931
Agustín Viñuales Pardo
12-VI-1933
Manuel Marraco Ramón
IX-1933

Alejandro Lerroux
12-IX-1933

Antonio de Lara y Zárate
12-IX-1933

Diego Martínez Barrio
8-X-1933
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Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Governadors del
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Alejandro Lerroux
16-XII-1933
Alfredo de Zavala y Lafora
III-1934
Ricard Samper
28-IV-1934

Manuel Marraco y Ramón
28-IV-1934

Alejandro Lerroux
4-X-1934
Alfredo de Zavala y Lafora
3-IV-1935
Joaquín Chapaprieta
6-V-1935

Alejandro Fernández de Araoz
IV-1935
Alfredo de Zavala y Lafora
V-1935

Joaquín Chapaprieta y Torregrosa
23-IX-1935
Manuel Portela Valladares
15-XII-1935

Manuel Rico Avelló
31-XII-1935

Manuel Azaña
19-II-1936

Gabriel Franco López
19-II-1936

Luis Nicolau d’Ólwer
II-1936

Manuel Azaña
Santiago Casares Quiroga
12-V-1936

Enrique Ramos y Ramos
12-V-1936

Governs
Republicans
José Giral
19-VII-1936

Governs
Republicans
Enrique Ramos
19-VII-1936

Governs
«Nacionals»
Cabanellas (JDN)
24-VII-1936

Francisco Largo
Caballero
4-IX-1936

Governs
«Nacionals»
Luis Nicolau
d’Ólwer (Gob.)

Juan Negrín
4-IX-1936
Francisco
Franco
I-X-1936
(JTE:29-IX-1936)

Andrés Amado
y Reygonbaud
1-X-1936

Pedro Pan
y Gómez
(Subgob.)

Juan Negrín
17-V-1937
Francisco Franco
31-I-1938
Francisco
Méndez Aspe
5-IV-1938
Francisco Franco
9-VIII-1939

José Larraz López
9-VIII-1939

Antonio
Goicoechea
IV-1938
Antonio Goicoechea
9-VIII-1939
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Presidents del Consell
de Ministres

Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Governadors del
Banc d’Espanya

Joaquín Benjumea Burín
19-V-1941
Francisco de Cárdenas
y de la Torre
VIII-1950
Francisco Gómez del Llano
19-VII-1951
Joaquín Benjumea y Burín
IX-1951-XII-1963
Mariano Navarro Rubio
25-II-1957
Juan José Espinosa San Martín
7-VII-1965
Alberto Monreal Luque
29-X-1969

Mariano Navarro Rubio
VII-1965

Luis Coronel de Palma
VII-1970
Luis Carrero Blanco
11-VI-1973

Antonio Barrera de Irimo
11-VI-1973

Carlos Arias Navarro
3-I-1974
Rafael Cabello de Alba y Gracia
30-X-1974
Juan Carlos I
Carlos Arias Navarro

Juan M. Villar Mir
13-XII-1975

Adolfo Suárez
7-VII-1976

Eduardo Carriles Garralaga
7-VII-1976
José María López de Letona
VIII-1976
Enrique Fuentes Quintana
4-VII-1977
Fernando Abril Martorell
1-II-1978
José Ramón Álvarez Rendueles
III-1978
José Luis Leal Maldonado
6-IV-1979
Juan Antonio García Díez
8-IX-1980

Leopoldo Calvo-Sotelo
26-II-1981
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Felipe González
3-XII-1982

Ministres d’Hisenda
o Economia (*)

Governadors del
Banc d’Espanya

Miguel Boyer Salvador
3-XII-1982
Mariano Rubio Giménez
VII-1984
Carlos Solchaga Catalán
6-VII-1985
Pedro Solbes Mira
13-VII-1993
Luis Ángel Rojo Duque
VII-1994

José María Aznar
5-V-1996

Rodrigo Rato
5-V-1996
Jaime Caruana Lacorte
VII-2000

(*) Nota: S’ha considerat el ministre encarregat de les qüestions monetàries i financeres de l’economia espanyola a cada època.
Tradicionalment, la denominació ministre d’Hisenda ha estat la més freqüent a Espanya, tot i que recentment predomina la de
ministre d’Economia.
Fonts: Elaboració pròpia. Entre altres treballs, han estat utilitzats els següents: La Banca española en la Restauración II, Servei
d’Estudis del Banc d’Espanya, Madrid, 1974.
Enrique Fuentes Quintana et al. (1997): La Hacienda en sus ministros: Franquismo y Democracia, Saragossa: Prensas
Universitarias de Zaragoza. El Banco de España: Dos siglos de historia 1782-1982, Madrid, 1982. Banco de España Colección
de Pintura, edició de José María Viñuela Díaz, Madrid, 1985. Los billetes del Banco de España 1782-1974, ed. Banc
d’Espanya, Madrid, 1974. El Banco de España: una historia económica, ed. Banc d’Espanya, Madrid, 1970. A més a més, han
estat consultades diverses publicacions oficials.
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La pesseta i la seva imatge
al llarg de la seva història

Miquel Crusafont i Sabater
Anna M. Balaguer
Doctors en Història
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC)

Peça de dos rals de plata a nom dels Reis Catòlics. Es tracta de l’antecedent més remot de la pesseta. En
l’època medieval, la unitat en plata era el ral. L’allau de plata americana va devaluar els metalls enfront
de les mercaderies. Per això sorgeixen ara els múltiples del ral.

Peça de dos rals de plata de Carles I encunyada a Mèxic. A més a més dels múltiples de dos rals també
es van batre peces de quatre i de vuit rals. Molta de la plata que circulava a la península era de
procedència i encunyació americana.

Peça de dos rals de Felip II. En castellà, els múltiples s’anomenaven «real de a dos», «real de a cuatro»
i «real de a ocho», per a les peces de dos, quatre i vuit rals, respectivament. En català es va decidir
anomenar-les peces: peça de dos, peça de quatre i peça de vuit. Atès que la peça de dos rals era la més
petita entre els múltiples, hom la va designar amb el diminutiu català peceta.
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Peça de dos rals de l’arxiduc Carles, pretendent a la corona d’Espanya en la Guerra de Successió (17051714), encunyada a Barcelona, on se les denominava pecetes carolines. Arran de les campanyes militars
de l’arxiduc, aquest numerari es va estendre per tota la península, cosa que va provocar l’adopció del nom
català peceta que, finalment, es va fixar en la forma castellana «peseta» i en la catalana pesseta.

Peça de dos rals de Felip V encunyada a Sevilla i que continua la tradició anterior dels Àustria. A mitjan
regnat d’aquest rei ja es troba en la documentació castellana l’apel·latiu pesseta aplicat a aquest tipus de
monedes.

Peça americana a nom de Felip V que continua la tipologia de les columnes introduïdes per Carles I. Per
aquesta raó se les anomenava pessetes columnàries. Aquesta és de Mèxic, on s’encunyaven peces de bona
qualitat tècnica i de gravat acurat.

DEL RAL A L’EURO. UNA HISTÒRIA DE LA PESSETA ■

257

Peça americana a nom de Felip V encunyada a Potosí, de gravat i factura molt deficients. La major part
de la producció americana era de bona planta, però de fabricació molt tosca. Aquestes peces s’anomenaven macuquinas.

Peça de dos rals a nom de Carles III encunyada a Madrid. En la seva època es generalitza la figura reial
a les monedes. El nom pesseta es consolida gradualment i en temps de Ferran VII ja apareix en la
documentació oficial, tot i que les monedes continuen essent de dos rals.

Pesseta de Barcelona de l’ocupació napoleònica. És la primera vegada que el mot pesseta es grava en una
moneda; tanmateix, falta encara mig segle perquè la pesseta esdevingui la unitat monetària espanyola.
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Pesseta barcelonina a nom d’Isabel II.

Cinquanta cèntims d’escut d’Isabel II, l’equivalent metàl·lic de la pesseta d’una de les seves nombroses
reformes monetàries. Es tracta del valor equivalent a l’antiga peça de dos.

La primera pesseta, unitat monetària espanyola, va ser encunyada pel Govern provisional creat després
del destronament d’Isabel II. Es va escollir un valor d’acord amb la unitat de plata de la Unió Monetària
Llatina, amb la qual es pretenia convergir, i es va adoptar el nom popular de pesseta que designava aquest
valor.
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Pesseta a nom d’Alfons XII. Restablerta la monarquia, es va mantenir l’antiga iconografia del bust
reial i també la unitat monetària o pesseta. En aquell temps ningú ja no recordava l’origen català del
nom.

Pesseta de plata encunyada per la II República el 1933. Va ser la darrera vegada que es van encunyar
pessetes en metall preciós i amb les característiques metàl·liques establertes pel Govern Provisional.

Pesseta de llautó de la II República encunyada el 1937. Tenint en compte les dificultats d’aprovisionament de plata i els riscos de tresorejament, el Govern va decidir batre les primeres peces de llautó. Com
que a l’anvers figurava la personificació femenina de la República en color groc popularment hom les
va anomenar «rubias», rosses.
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Pesseta del Govern de Franco, la primera en metall, encunyada a partir del 1944. A l’igual que la major
part dels dictadors, Franco va evitar en un principi representar la seva efígie en la moneda i va optar per
temes neutres o simbologia de tipus patriòtic.

Pessetes i múltiples de paper de les primeres emissions totalment franquistes, amb l’escut modificat i els
temes recurrents dels Reis Catòlics i la gesta americana.

Pesseta amb l’estampa de Franco, que continuava essent denominada «rubia» (rossa), certament pel
metall, no pas per l’estampa. Desapareix la pesseta de paper i l’efígie del «Caudillo por la gracia de
Dios» es generalitza gradualment fins a ocupar tots els valors monetaris metàl·lics.
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Pesseta de Joan Carles I, encara d’aliatge de color groc, és a dir, «rubia» (rossa). Al revers es manté
l’escut franquista des del 1975 fins al 1980.

Pesseta de Joan Carles I, finalment amb l’escut monàrquic. Per primera vegada, la pesseta s’encunya en alumini. Pel que fa a la resta es manté la tipologia de l’anvers i la mida de les monedes
anteriors.

Una altra pesseta de Joan Carles I. Una diminuta peça d’alumini és, probablement, l’últim tipus de
pesseta abans de l’euro.
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