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Partidaris del no celebren el resultat del referèndum a Holanda

E C O N O M I A / S E T D I E S

Europa, un objectiu
a llarg termini

Francesc Cabana i Vancells

E
l no de França i els Països
Baixos a la Constitució eu-
ropea ha originat molts
problemes a alguns polí-
tics, ha suscitat neguit en
determinats cercles i pot

frenar el ritme de creació d’una unitat
política europea. Però hem de tenir en
compte –al marge de les evidents defi-
ciències de l’anunciada Constitució, des
del meu punt de vista– que Europa és
un projecte a llarg termini, que porta
més de 50 anys de gestació, en els quals
hem vist pitjors moments. La visió his-
tòrica permet valorar més correcta-
ment els fets i relativitzar-los una mica.

L’actual Unió Europea va néixer ben
modestament el 1957 com a Comuni-
tat Econòmica Europea. Fa 48 anys te-
nia sis membres –França, Alemanya,
Itàlia i els tres Estats del Benelux– i
només es proposava una unió econò-
mica. La Gran Bretanya, que sempre ha
mantingut una actitud distant, creava
poc després un organisme que era la
competència, l’EFTA –European Free
Trade Association–, conjuntament
amb tres països amb els quals mante-
nia especials relacions comercials
–Portugal, Dinamarca i Noruega– i
tres països oficialment neutrals –Àus-
tria, Suïssa i Suècia–. Les perspectives
no eren gens falagueres per a la CEE.
Ara la seva successora, la Unió Euro-
pea, té 25 membres i 7 o 8 Estats més
que fan cua per entrar-hi, en un pro-
jecte que és plenament polític des del
Tractat de Maastricht, com indica el
nom, i l’EFTA és pura història. És molt,
segons com t’ho mires, però ha passat
quasi mig segle per arribar a on som.

Les grans realitzacions només es
poden fer de dues maneres: o de sobte,
en ràpides batzegades, per donar res-
posta a una amenaça exterior, o a tra-
vés d’un procés de negociacions, amb
alts i baixos, amb passes endavant i
passes endarrere, si no hi ha una ur-
gència vital. La creació de la Comunitat
Econòmica Europea, que anomenàvem
Mercat Comú, va ser conseqüència de
la visió i l’actuació d’uns polítics de
primeríssim nivell –Monnet, Schu-

mann, Spaak, Adenauer, De Gasperi,
etc.–, que pertanyien a diferents fa-
mílies polítiques, però que s’adonaren
que l’única manera de superar els odis
existents entre els països centreeuro-
peus i de crear una entitat que no fos
absorbida ni pels Estats Units ni per la
Unió Soviètica era fundar un centre
d’interessos econòmics comuns, que
serà primer la CECA –la Comunitat
Econòmica del Carbó i l’Acer– i des-
prés el Mercat Comú. Recordem que en
tres quarts de segle hi havia hagut tres
guerres entre alemanys i francesos, i
que l’odi contra els alemanys s’havia
estès a Bèlgica i Holanda, després de la
Segona Guerra Mundial. L’odi ha des-

aparegut del tot, gràcies a aquells
grans polítics i a la institució que cre-
aren, que ha aconseguit posar les na-
cions enemigues l’una al costat de
l’altra.

L’euro suposà un pas més per fer
coincidir els interessos econòmics dels
Estats que s’hi adheriren. Estar units
per la mateixa moneda no és cap bro-
ma i apropa més que tots els discursos
i manifestacions en favor de la solida-
ritat i la germanor que es puguin fer.
Si ara l’euro afluixa una mica en rela-
ció amb el dòlar no ho veig negatiu,
perquè la moneda europea havia pujat
molt i la baixa pot estimular algunes
exportacions. Tenim marge en la co-

tització. Hi ha qui critica l’euro perquè
no ha aconseguit miracles, ni un revi-
fament general de l’economia euro-
pea, però no sé si la culpa és més dels
homes que de la moneda.

La Unió Europea no és uniforme. La
Gran Bretanya, especialment. s’ha
mantingut al marge de l’euro. Els bri-
tànics són euroescèptics per naturale-
sa. Encara titllen amb menyspreu els
francesos de “menjadors de granotes”
–frog-eaters–. I recordem també que el
general De Gaulle, president de la Re-
pública Francesa, vetà l’entrada de la
Gran Bretanya al Mercat Comú no fa
tants anys. Formem part d’un club de
socis que s’han dit de tot entre ells,
però que estan units per lligams eco-
nòmics, que són els més forts de tots.

Resulta empipador, evidentment,
que dintre de la Unió Europea hi hagi
Estats que portin distintes velocitats:
amb euro i sense euro, havent signat el
tractat de Schengen, que permet la
desaparició real de les fronteres o no.
Hi ha, sobretot, Estats que paguen
–Alemanya– i d’altres que cobren
–Espanya–. D’aquí a dos anys s’acaba-
ran aquests ajuts, que arribaven molt
minoritàriament a Catalunya. Tot ple-
gat és molt complex i els entrebancs
inevitables.

Més que el no a la Constitució euro-
pea –que no m’agrada, ho repeteixo–,
em preocupa el baix nivell dels polítics
europeus. L’actual panorama de go-
vernants és més aviat tristoi. Si entre
ells destaca José Luis Rodríguez Zapa-
tero ja ho hem dit tot. Confiem que la
democràcia aboqui gent bona a la po-
lítica i que els votants els ho recone-
guin. Mentrestant, haurem de tenir
paciència i haurem de prendre consci-
ència que el procés de constitució d’u-
na confederació europea, en la qual
Catalunya sigui reconeguda, durarà
encara molts anys. Espero que els
meus fills la veuran. En tot cas hem de
valorar que el saldo d’aquest procés
sigui sempre positiu i que les passes
endavant superin les passes enrere.
Sant Tornem-hi, que és un dels sants
patrons dels catalans!

N O V A E C O N O M I A I G L O B A L I T Z A C I Ó

Bombolles viatgeres
José García Montalvo

Professor del departament d’Economia i Empresa. Universitat Pompeu Fabra

Q
uan el març del 2000 va co-
mençar a punxar la bombolla
tecnològica molts analistes van
predir que l’economia mundi-
al, i la dels Estats Units en par-

ticular, sofriria una recessió molt im-
portant. No obstant, això no va succeir.
Com va ser possible una desacceleració
suau en lloc d’una caiguda abrupta? La
raó última és que la Reserva Federal va
inflar una altra bombolla per substituir
la que s’estava punxant. La reducció dels
tipus d’interès va fer augmentar consi-
derablement el preu dels bons (que es
mou en direcció contrària a la seva ren-
dibilitat), en particular dels de llarg ter-
mini. Pero l’augment del preu dels bons
a llarg termini té un límit. Quan el tipus
d’interès ja és molt baix (i per tant hi ha
risc que pugi) i la corba de tipus és molt
plana (o el que és el mateix, la diferència
entre el tipus d’interès a llarg termini i
a curt termini és molt petita), la compra
de bons a llarg termini perd gran part
del seu atractiu. Aquesta és precisament
la situació actual i per tant els compra-
dors de bons a llarg termini, en principi,
tindrien una gran probabilitat de perdre
part dels seus diners. Però llavors, com
es manté la bombolla en el mercat de

bons en l’actualitat? La raó és que la Xi-
na està comprant aquesta bombolla. Un
motiu: l’enorme dèficit comercial dels
Estats Units amb la Xina hauria de pro-
vocar un augment del valor del yuan i
l’encariment dels productes de la Xina,
cosa que reequilibraria, almenys parci-
alment, el dèficit comercial. No obstant
això, l’opció de les autoritats xineses
durant els últims anys ha estat comprar
enormes quantitats de bons americans
(el 2004 la xifra va superar els 200.000
milions de dòlars, una mica més que el
PIB anual de Catalunya el mateix any) i,
amb la demanda de dòlars necessària
per a la compra dels bons, evitar l’apre-
ciació del yuan. Alguns economistes
també assenyalen que les importacions
de productes xinesos redueixen les ex-
pectatives inflacionistes, cosa que també
afavoreix el manteniment dels tipus
d’interès baixos. No obstant, la gran

pressió que el creixement de la Xina
exerceix sobre els mercats de primeres
matèries mundials té l’efecte contrari, a
l’augmentar-ne els preus. En la mesura
que algunes d’aquestes primeres matè-
ries, com el petroli, segueixin augmen-
tant de preu, el creixement de la Xina
podria arribar a augmentar la inflació
dels Estats Units. Gràcies a la compra de
la bombolla per la Xina els tipus d’in-
terès a llarg termini han caigut del
4,58% al 4,10%, mentre que els tipus a
curt termini fixats per la Reserva Fede-
ral han pujat de l’1% al 2,5%. Aquests
baixos tipus d’interès a llarg termini
estan creant una altra bombolla als Es-
tats Units: la immobiliària. Les últimes
dades assenyalen que el preu de l’habi-
tatge pujava a l’abril al 15,1% intera-
nual, el ritme més ràpid des del 1980.
La premsa es fa eco de compradors que
adquireixen diversos habitatges alhora

(un per viure-hi i tres per vendre), de
compres massives d’habitatge sobre
plànol, d’hipoteques a tipus variable en
què no cal pagar interessos fins a cinc
anys després de formalitzar-la (els so-
nen, aquestes coses?) i fins i tot de la
compra i venda d’un habitatge el ma-
teix dia (recorden els famosos day-traders
de l’època daurada de la bombolla
d’Internet?). Les estimacions assenyalen
que el 23% dels compradors ho fan per
motius d’inversió. En tot cas, els ame-
ricans ens poden ensenyar poc sobre
com transformar una bombolla finan-
cera en una bombolla immobiliària. En
això els duem avantatge.

Aquest exemple demostra com la
globalització té un altre efecte positiu.
La Xina no necessita armes nuclears per
vèncer els Estats Units. Si deixés de
comprar bons a llarg termini del Tresor
americà, amb això n’hi hauria prou per
augmentar els tipus a llarg termini i
provocar greus problemes econòmics
als Estats Units. Mentre persisteixi la
irresponsable política fiscal de Bush, el
control dels tipus d’interès que impor-
ten per a les decisions d’inversió segui-
rà més en mans de la Xina que de la
Reserva Federal dels Estats Units.


