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ELS SALARIS EN EUROS

Sou mitjà del país

Espanya

Itàlia

Alemanya

França

Portugal

1.299
872

2.117
1.737

839

Pressió fiscal

Espanya

Itàlia

Alemanya

França

Portugal

42,9%

Salari d’un/a mestre/a

Espanya

Itàlia

Alemanya

França

Portugal

1.407
872

3.112
1.661

910

Salari d’un/a secretari/ària

Espanya

Itàlia

Alemanya

França

Portugal

1.330
770

1.683
1.435

750

Salari d’un obrer/a industrial

Espanya

Itàlia

Alemanya

França

Portugal

970
924

1.337
1.299

493

35,2%

(total ingressos en % del PIB)

42,0%
45,5%

36,2%

Televisor panoràmic Hitachi 32”

ptes.9 0 02 9 9 , euros1 27 8 51
Ordinador multimèdia IBM Aptiva

ptes.9 0 01 6 9 , euros3 10 1 11
Minicadena de música JVC MX-F300

ptes.9 0 01 1 9 , euros6 97 1 3
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Moneda única,
salaris diversos

Tomeu Ferrer

■ L’entrada en vigor de l’euro es
notarà poc en les relacions entre
empreses i treballadors. Només al-
gunes grans companyies han deci-
dit avançar-s’hi i reflectiran l’exis-
tència de la nova moneda en els
rebuts dels salaris a partir del gener
de 1999.

“Aproximadament un 5 per cent
de les empreses a què donem servei
han demanat que els fulls de salari
expressin les xifres en pessetes i en
euros”, explica Antoni Barbosa, di-
rector general adjunt del Centre de
Càlcul Sabadell, una de les empre-
ses especialitzades a elaborar nò-
mines, i a fer programes informà-
tics per a nòmines.

Fins a l’any 2002 la moneda dels
pagaments dels salaris serà la pes-
seta. Això no evita que es puguin
reflectir les magnituds en columnes
paral·leles, amb pessetes i euros.

Però existeixen encara dificultats
no resoltes. Ho explica Barbosa: “Les
liquidacions de les retencions de
l’IRPF i a la Seguretat Social no es
poden fer en euros, i des d’Econo-
mia no han informat encara quan
es podrà fer”.

Un altre problema que no troba
una solució fàcil és el de la infor-
mació històrica de les empreses.
“¿Què passarà quan es vulgui fer un
seguiment de les grans magnituds
d’una companyia si tots els sistemes
informàtics han estat adaptats a
l’euro i en canvi les dades històri-
ques estan en pessetes?”, apunta

Barbosa.
Però potser el que els treballa-

dors es pregunten és si l’euro su-
posarà canvis en els seus ingressos.
Un estudi elaborat per la consul-
tora Hay Group considera poc
probable que es doni una conver-
gència salarial en el nou espai
econòmic europeu, l’informe se
centra, però, en les categories més
qualificades. En aquest sentit es-
menta elements que dificulten
l’equiparació. Tot i conviure amb
una mateixa moneda, als països es
mantindran pressions fiscals i in-
flacions diferents. Un dels redac-
tors recorda que “Espanya és una
àrea monetàriament homogènia
en la qual hi ha diferències sala-
rials notables”.

Des de les patronals s’adverteix
en privat dels efectes negatius que
podria tenir l’efecte d’emulació
salarial entre els treballadors en
veure reflectida la seva remunera-
ció en la mateixa moneda. Per
exemple, un obrer industrial co-
brarà a Espanya un 30 per cent
menys que el seu col·lega alemany.

Foment del Treball recorda en
un estudi que l’euro pot tenir un
fort impacte en el mercat laboral.
D’una banda suposarà el menor
cost del crèdit i l’aprofundiment
del mercat únic, cosa que impli-
carà també més activitat econò-
mica. De l’altra, l’abaratiment del
cost de les inversions facilitarà la
substitució de treball per capital.

Els sindicats no tenen una posi-
ció definida sobre els efectes de
l’euro en l’ocupació.

opinió

Que Déu ens agafi confessats
Xavier Sala i Martín

Catedràtic de la Universitat de Columbia

J
a el tenim aquí. L’enyorat euro ja ha
arribat. Tot i que l’euro mai no ha estat
jutjat amb estàndards econòmics sinó
més aviat polítics (“Hem de ser al primer

vagó del tren europeu per primera vegada en
aquest segle”, se’ns explica), això no vol dir que la
introducció de l’euro no tindrà importants impli-
cacions macroeconòmiques.

La conseqüència més important de la introduc-
ció de l’euro serà que Espanya deixarà de tenir una
política monetària pròpia. Tot i que els catalans
podríem pensar que “nosaltres ja fa 130 anys que
no tenim política monetària”, el fet que els espa-
nyols perdin la seva també tindrà conseqüències
per a nosaltres. La pèrdua de l’autonomia mone-
tària tindrà tres components importants: primera,

Espanya deixarà de poder decidir el preu a què la
seva moneda es canvia en relació a les monedes
europees (ja que, a partir d’ara, seran la mateixa
moneda) o altres monedes del món (ja que el tipus
de canvi de l’euro el decidirà el Banc Central Eu-
ropeu, BCE, en el qual els espanyols tindran ben
poca influència). Segona, Espanya deixarà de deci-
dir el tipus d’interès, ja que tots els països de la
zona euro tindran un tipus idèntic, decidit pel BCE.

D’aquests dos fets se’n deriven conseqüències
per als catalans. Per exemple, quan de sobte els
turistes prefereixen anar a Turquia en lloc de venir
a la costa catalana, Catalunya patirà una crisi
econòmica. Les empreses deixaran de vendre, aco-
miadaran treballadors, i augmentarà l’atur. Fins
ara, per contrarestar aquest tipus de crisis, les au-
toritats monetàries espanyoles podien fer dues co-
ses: reduir els tipus d’interès (cosa que abarateix el
crèdit i incentiva la inversió i el consum) i depre-

ciar la pesseta (si la pesseta es devalua, els produc-
tes catalans s’abarateixen, cosa que fa retornar la
demanda del seus productes al nivell original).
Noteu que cap d’aquestes dues coses serà possible
a partir d’ara, ja que els tipus d’interès europeus
seran comuns i, a més, la moneda catalana no es
podrà “depreciar” en relació a la moneda alema-
nya, ja que seran la mateixa moneda. En conclusió,
Catalunya s’haurà d’empassar la crisi o, dit d’una
altra manera, els cicles econòmics seran molt més
virulents a partir d’ara ja que no es podrà utilitzar
la política monetària per alleugerir-los (el lector
s’adonarà que el fenomen ja fa uns anys que ha
començat: una de les crisis més virulentes que hem
viscut mai és la del 1992, quan ja érem a l’SME).

El tercer component de la pèrdua de la política
monetària és que haurem de tenir la mateixa taxa
d’inflació que els alemanys, que estan obsessionats
a tenir inflació zero. ¿Quina recomanació de polí-
tica econòmica es pot fer? Jo començaria a posar un
ciri a la Mare de Déu de Montserrat.


