EL TEMA

HI HA FUTUR PER A EUROPA?
La crisi, fre i motor de la construcció europea
La crisi econòmica ha envaït Europa. Els darrers mesos, economia i Europa semblen anar de la mà, i no hi ha dia
en què no apareguin a l’escaleta dels informatius o a les portades dels diaris. I malgrat ser evident que el que
passa a Europa ens afecta molt directament, els ciutadans continuen sentint que Europa els queda lluny, que no
els condiciona en el seu dia a dia. La crisi de valors, la confiança, l’euro, la política exterior, el lideratge: tot i que
no és el primer cop que el projecte europeu rep un fort revés, poques vegades en la seva història ha estat tan
en entredit com fins ara.
És per això que des de frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC ens preguntem: hi ha futur per a Europa? Quin futur?
En quin moment tot va començar a fallar? Per respondre aquestes preguntes i d’altres que han anat sorgint amb
la crisi de l’euro, comptem en primer lloc amb l’opinió de Jérôme Cahuzac, diputat i president de la Comissió
de Finances de l’Assemblea Nacional de França, que traça un recorregut per la crisi de l’euro i dibuixa quina hauria de ser la reacció dels Estats membres de la Unió, tot suggerint un nou model de governança. Seguint la línia
econòmica de Cahuzac, l’economista i professor associat de la UPF, Carles Rivera, reivindica en el seu article
la necessitat d’una nova arquitectura institucional europea, d’una integració política real, i de l’establiment de
nous mecanismes de funcionament si es vol avançar cap a una veritable unió econòmica. En definitiva, d’una Unió
Europea real.
Per la seva banda, Jérôme Fourquet, director adjunt del departament d’Opinió i Estratègies d’Empresa de
l’IFOP (Institut Francès d’Opinió Pública), ens ofereix els resultats d’una enquesta feta per Internet a França i
Alemanya per conèixer la postura dels entrevistats davant la crisi grega i irlandesa. Quina percepció tenen els
enquestats de la sortida de la crisi als diferents països europeus? Accepten l’ajuda financera de França i Alemanya
a Grècia i Irlanda? Quin paper consideren que ha de tenir el Banc Central Europeu? L’article analitza les respostes a aquestes i altres preguntes, amb resultats, en alguns casos, sorprenents.
Esther Niubó, responsable de Relacions Institucionals i Internacional de la Fundació Rafael Campalans, proporciona amb el seu article una bona vista panoràmica del camí fet fins ara a nivell institucional, el difícil impuls de
la locomotora europea amb l’esclat de la crisi, i els reptes a què han de donar resposta els progressistes europeus si volen, com diu l’autora, reconciliar la necessitat de governança global de la Unió amb la de la legitimitat
democràtica del seu govern. Per últim, el director de la Fundació Catalunya Europa, Max Vives-Fierro, dibuixa
les coordenades d’una bona política exterior europea que, opina, està ara buida de continguts per les reticències sobiranistes dels Estats membres.
Cada cop que se la deslegitima, Europa entra en risc. I sembla que en aquests darrers anys no s’ha fet altra cosa:
després del fallit procés constitucional, s’ha produït una evident fatiga d’integració política; amb l’esclat de la crisi
de l’euro, s’ha estès una més que palpable fatiga econòmica i financera. Cada diferència entre els socis europeus,
sigui del caràcter que sigui, acaba convertint-se en un joc de suma zero.
Sembla, doncs, clar que per resoldre els principals reptes de la Unió cal més Europa que mai. Una Europa real,
que busqui les solucions als seus problemes a Atenes, sí, però sobretot a Brussel·les.
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La crisi de l’euro: una nova fallida del mercat*
JÉRÔME CAHUZAC
Diputat de Lot-et-Garonne i president de la Comissió de Finances de l’Assemblea Nacional de França

D

esprés de deu anys de la seva creació, la moneda
única constitueix un èxit innegable que uneix disset països. L’euro ha permès, sense cap dubte,
afrontar la crisi financera en millors condicions.
Ha evitat suspensió de pagaments a un bon nombre dels
seus membres i ha permès salvaguardar el mercat únic, que
sense ell hauria estat sotmès a les pressions de les devaluacions competitives. Cal recordar el precedent de mitjans
dels anys noranta, durant el qual alguns països de la Unió
havien procedit a devaluacions, com ara la de la lira italiana, que havien fet néixer demandes de proteccions internes
en els veïns europeus en resposta a una competència considerada deslleial.

tigats per la seva despreocupació passada. Grècia, on efectivament la gestió de les finances públiques és qüestionable, és en realitat un exemple força atípic si es compara la
seva situació amb la d’Irlanda, Espanya o Portugal.
Aquests països tenien uns dèficits i un endeutament molt
raonables i fins i tot exemplars abans que es desencadenés
la crisi financera. Així doncs, no ens podem limitar a una
crítica de la pretesa irresponsabilitat pressupostària d’aquests països.
Basar-se únicament en les solucions de mercat: una
resposta inadequada a la crisi actual

Els tractats europeus es basen actualment en el principi
que cal sancionar els mercats, i les pujades dels tipus d’inPerò la zona euro i, més àmpliament, la Unió Europea
terès castiguen les polítiques pressupostàries laxistes. És
es troben indiscutiblement davant un repte important.
sobretot l’article 125 del Tractat sobre la Unió Europea
Mentre que el sector financer va aconseguint fer desaparèi(TUE) el que planteja la “clàusula de no reflotament”. Així
xer les conseqüències de la crisi iniciada l’estiu de 2007, a
mateix, en matèria monetària, l’article 123 del TUE i el
base d’esforços molt grans de
Reglament 3064/93 de la
recapitalització i d’un increment
Comunitat Europea (CE) prohiÉs impossible passar per alt el fet que
de la seva liquiditat, els Estats,
beixen el finançament monetari
al seu torn, es veuen forçats a una gran part dels deutes grec i irlandès, i la monetització del deute
i més generalment europeu, la tenen els
finançar dèficits massius. Quan
públic.
els seus costos de préstec es
bancs europeus, especialment
veuen incrementats per la crisi
Aquest marc teòric no ha
els alemanys i els francesos.
de confiança dels inversors, és
funcionat; en conseqüència, cal
Com imaginar que una fallida provocada prendre nota de la ineficàcia de
inevitable a mitjà termini la
per la pujada contínua dels tipus
pujada global dels tipus d’inteles solucions que es basen
d’interès exigits no engendrarà
rès, atès que les necessitats d’acexclusivament en els mercats.
cedir als capitals per part dels
En primer lloc, perquè els merconseqüències catastròfiques en
actors privats i públics són més
cats financers no van tenir cap
els nostres sistemes bancaris i
grans.
paper estabilitzador abans de la
en les nostres economies nacionals?
crisi. No van disciplinar els
Cal que la focalització
Estats com Grècia, fins i tot
actual sobre l’estat degradat de les finances públiques no
quan les seves finances públiques presentaven riscos d’inemmascari la realitat: la crisi de les finances públiques, a
solvència. Ben al contrari, els diferencials de tipus d’interès
l’origen de la crisi de l’euro, és en gran part producte de la
van estar anys acostant-se molt en el si de la zona euro.
crisi financera nascuda el 2008.
Mentre que l’acord institucional europeu refusava explícitament tota solidaritat automàtica entre els Estats de la
Cal rebutjar amb força la lectura moralitzant de moda
zona, els mercats consideraven aquesta un conjunt. Aquest
entre alguns conservadors, sobretot a Alemanya, que volfenomen, d’altra banda, va alimentar els desequilibris en
dria convertir els Estats amb dificultats en culpables caspermetre, mitjançant una afluència de capitals, la formació

* Traducció de l’article “La crise de l’euro: une nouvelle défaillance du
marché”, dins la publicació Crise de l’euro, crise de l’Europe?, editada per la
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de bombolles de crèdit, com a Espanya en el mercat immobiliari o a Irlanda en el sector bancari.
Avui els mercats reaccionen de manera exagerada
imposant als països en dificultats uns tipus d’interès insostenibles que no els permeten de tornar a situacions pressupostàries més sanes. Com que han perdut la confiança en la
solidesa financera de certs Estats, els mercats augmenten
els seus costos de préstec, fomentant una manera d’autorealització: el cost de préstec augmenta, la qual cosa amenaça encara més la solvència futura dels Estats, la càrrega
d’interès dels quals esdevé insuportable i podria conduir-los
al final a la suspensió de pagaments inicialment anticipada.

ta dels passius dels Estats en dificultats, s’han autoritzat
préstecs, cosa que els ha evitat, almenys parcialment, la
sanció dels mercats.
Així mateix, si bé ha estat respectada la prohibició de
compra de deute per part del Banc Central Europeu (BCE)
al mercat primari, una interpretació més flexible ha permès
intervencions en el mercat secundari amb un prolongament
de l’acceptació dels títols d’Estat com a col·laterals, i després una autorització de recompra d’aquests títols en el
mercat secundari pels bancs centrals nacionals. Aquestes
intervencions han anat acompanyades d’una política d’esterilització monetària posterior i
progressiva per evitar els riscos
dels plans d’ajuda
inflacionistes.

La posada en marxa
a Grècia i a Irlanda i la del Fons
Europeu d’Ajuda Financera (FEAF)
significa que els països de la zona euro
han acceptat una solució política
de solidaritat

Així mateix, cal excloure la
disciplina de mercat, perquè una
suspensió de pagaments, sanció
tradicional i reclamada per
alguns, seria nefasta per al conjunt de les nostres economies.
És impossible passar per alt el
fet que una gran part dels deutes grec i irlandès, i més generalment europeu, la tenen els bancs europeus, especialment
els alemanys i els francesos. Com imaginar que una fallida
provocada per la pujada contínua dels tipus d’interès exigits
no engendrarà conseqüències catastròfiques en els nostres
sistemes bancaris i en les nostres economies nacionals?
Acceptar o fomentar avui dia les suspensions de pagaments,
quan els bancs no han retrobat el seu equilibri i els cal adaptar-se a noves restriccions reglamentàries, seria prendre la
decisió inversa a l’assumida durant la crisi financera: prevenir tot risc de fallida sistèmica del sector financer. Això evidentment no significa, com veurem més endavant, que calgui renunciar a l’aportació del sector financer en el finançament dels dèficits resultant del seu rescat.
Pel que fa a la disciplina intergovernamental establerta
pels tractats, també s’ha revelat inadequada: els criteris tinguts en compte eren insuficients —ho il·lustra l’exemplaritat d’Irlanda o d’Espanya respecte dels tractats— i la disciplina ha fallat, i en això Alemanya i França es troben al
banc dels acusats per haver escollit deixar de banda les disposicions del Pacte en el període 2004-2005. Si els tractats
haguessin estat respectats, aquests dos països haurien estat
objecte de sancions.
Una reactivació tardana dels Estats, malgrat el seu
pragmatisme i l’aplicació de solucions col·lectives
Sense caure directament en la infracció dels principis
establerts pel Tractat sobre la Unió Europea, fins ara els
Estats han sabut interpretar-los amb pragmatisme, i així
s’han acostat a allò que han desitjat sempre els partits socialistes europeus. Si bé no hem assistit a cap assumpció direc-

Encara que això no s’ha fet
sense dificultats ni probablement sense retard, la posada en
marxa dels plans d’ajuda a
Grècia i a Irlanda i la del Fons
Europeu d’Ajuda Financera
(FEAF) significa que els països de la zona euro han acceptat una solució política de solidaritat.
Però, malauradament, aquestes reaccions han estat confuses i tardanes, i encara són temporals. Si bé s’ha evitat el
pànic, continua havent-hi problemes i els inversors encara
estan a l’expectativa pel que fa a la forma permanent que
prendran les solucions col·lectives tingudes en compte a la
zona euro. És difícil apel·lar al retorn de la confiança, com
fan els actuals dirigents europeus, quan no ha estat proposada cap solució duradora. Pitjor encara, la reafirmació de
la voluntat que, més enllà del 2013, una part del pes de les
reestructuracions dels deutes públics es faci suportar als
inversors convida a aquests darrers a incloure, en els tipus
d’interès que exigeixen dels Estats, una prima de risc que
correspon a aquest cas.
Dos problemes crucials
En primer lloc, és necessari assegurar-se que els Estats
amenaçats tenen la capacitat de fer front als venciments
dels seus deutes, és a dir, protegir els Estats contra un risc
de liquiditat. Els plans d’ajuda a Grècia, la posada en marxa
i primeres intervencions del FEAF pel que fa a Irlanda i
l’acció del BCE han permès fins ara fer front a aquest
desafiament.
No obstant això, és preocupant la voluntat mostrada pel
BCE de limitar les seves intervencions, fent del FEAF l’actor principal en l’assumpte. Mentre que el BCE disposa
d’una capacitat d’intervenció massiva i quasi il·limitada,
susceptible d’anul·lar tot fenomen especulatiu, el FEAF no
disposa d’un pressupost de recursos infinits.
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La segona qüestió, sens dubte la més crucial, és la de la
capacitat dels Estats per assegurar la seva solvència i per fer
sostenible a mitjà termini el seu endeutament públic.

Jérôme Cahuzac
Finalment, cal afrontar la qüestió del camp d’intervenció del FEAF o del seu successor. Seria interessant que els
Estats en dificultats poguessin demanar préstecs al FEAF
per rescatar el seu deute en el mercat secundari. Els inversors que vulguin podrien així cedir els seus títols, i els
Estats es beneficiarien d’un alleujament de les seves obligacions de pagament, cosa que tindria un efecte positiu sobre
la seva solvència global.

Els refinançaments “assistits” concedits fins aquí han
estat donats amb tipus elevats, allunyats dels costos de préstecs reals dels prestadors públics. Voler donar suport i alhora castigar els països afectats és impossible. Així doncs, les
peticions consistents a voler aplicar els tipus d’interès elevats en els préstecs concedits pels Estats europeus als Estats
Euroobligacions (“eurobons”): evitar els debats teoen dificultats no tenen cap sentit, ja que fan més difícils per
lògics
a aquests països els esforços d’ajustament. Els Estats en
dificultats han assumit compromisos molt forts, que demaCal examinar racionalment la proposta d’emissió d’onaran sacrificis importants a la seva població. No se’ls pot
bligacions europees, impulsada sobretot pels senyors
encoratjar en aquests esforços tan feixucs i alhora imposarJunker i Tremonti. De tota manera, només podrà tenir-se en
los una càrrega suplementària a
compte una vegada s’hagin
través dels tipus d’interès disposat en marxa procediments de
És indiscutible que cal relegitimar
suasius.
disciplina previs. Si manca això,
l’autoregulació per part dels Estats
estarien totalment justificats les
A més de la qüestió dels
pors expressades sobretot a
membres. Alemanya i França van
tipus, es planteja la de la capa- debilitar indubtablement el Pacte el 2004 Alemanya sobre el risc moral.
citat real de la zona euro per
no aplicant-lo. Però això no pot conduir
donar suport als països afectats.
Aleshores quedarà plantejaa
donar poders exorbitants a la Comissió da una qüestió: avaluar si uns
És imperativament necessari
Europea o a multiplicar instàncies,
que els Estats membres revisin
veritables “eurobons” podrien
les dimensions del FEAF. Pel
crear de cara al futur un mercat
nacionals o comunitàries, pretesament
que fa a mitjans d’intervenció,
més líquid i més profund, que
independents, com ara els comitès
cal completar els 440 mil
obri al conjunt de la zona uns
de savis o d’experts
milions d’euros de garanties
costos de préstec més baixos. Si
aportades pels Estats europeus,
els països més ben qualificats,
encara que només sigui a causa de les condicions posades
inclosa Alemanya, poguessin llavors beneficiar-se d’una
per les agències d’avaluació per atribuir al FEAF una quabaixada dels tipus d’interès, la solució mereixeria ser exalificació AAA. Contràriament a allò previst pels qui van
minada novament.
dissenyar el FEAF, les agències limiten la capacitat de
préstec pròpiament dit a només els passius corresponents
Cal estudiar altres propostes similars, especialment
als cinc Estats de la zona millor qualificats... Els 440 mil
aquelles que permetin una distinció entre una part “col·lecmilions d’euros de garanties es veuen així limitats a 225
tiva”, de manera que es pugui mutualitzar —donant-los un
mil milions d’euros.
caràcter “sènior” i, per tant, quasi garantit— les emissions
corresponents a una part que va del 40% al 60% del deute
També cal afirmar la permanència de l’ajuda: fins ara
públic de cada Estat, i una part corresponent als excedents
els Estats europeus han donat la impressió d’actuar semde deute per a la qual es deixaria actuar una forma de discipre amb retard i sota la pressió dels mercats, provocant
plina de mercat.
dubtes repetidament envers la solidesa de la zona euro. No
es pot demanar als mercats una confiança cega. Pel que fa
La contrapartida d’abandonar una solució de meral cas, era inevitable que deixar planar el dubte sobre les
cat: l’establiment d’una nova governança de la zona euro
reestructuracions del deute després del 2013 fos una font
de tota mena d’inquietuds per als mercats. Cal definir una
Abandonar la disciplina de mercat no vol dir en cap
solució permanent, basada en una disciplina col·lectiva
cas abandonar tota disciplina i afavorir el laxisme pressuferma i mitjans correctament proporcionats. Si falta això,
postari.
tothom patirà la situació. Els Estats en bona situació presCaldrà aplicar els esforços promesos i seguir amb
supostària no faran creure als mercats que no els caldrà
atenció la condicionalitat associada a les ajudes. Aquesta
intervenir. En canvi, els països en dificultats no es benefiestricta condicionalitat va ser presentada pel Consell
ciaran de la confiança que podria aportar la certesa d’una
d’Afers Econòmics i Financers (o consell ECOFIN) de la
ajuda. Hi perden tots.
Unió Europea el 9 de maig de 2010 amb un pagament per
fases en benefici de Grècia. Es troba a la base del meca-
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nisme europeu d’estabilització financera, amb protocols
d’acord tancats entre la Comissió i els Estats demandants
de l’ajuda.
Caldrà que l’Eurostat estigui a recer de totes les crítiques i per damunt de tota sospita, i que les missions de control en aquests països siguin regulars i a fons. En aquest
sentit, deslligar l’Eurostat dels serveis de la Comissió
Europea per fer-ne un organisme independent, amb l’íntim
coneixement dels països de què disposa aquesta institució i
amb la credibilitat de què gaudeix, permetria competir eficaçment amb les agències de qualificació, que actualment
determinen els mercats malgrat la seva miopia.

HI HA FUTUR PER A EUROPA?
El semestre europeu, amb certes condicions, pot
representar una eina. Aquest nou procediment no s’ha de
convertir en una eina tecnocràtica en mans de la Comissió
per imposar als Estats solucions estandarditzades i restrictives, que siguin desfavorables a les poblacions. Ara
que l'FMI abandona les seves males pràctiques en la
matèria, no es tracta pas que d’altres el substitueixin en
aquest mateix paper... La Comissió Europea no disposa
de la legitimitat democràtica necessària per fer aquest
paper, i per un Jacques Delors que pogués aparèixer,
quants José Manuel Barroso hauríem de témer?

En canvi, el semestre europeu podria esdevenir una
eina útil per a la vigilància col·lectiva i per permetre un
acostament de les previsions d’elaboració dels pressuposProsseguir en la via solidària i donar-li tota la seva
tos. Per exemple: com explicar que els diferents Estats
credibilitat
membres no construeixin els seus pressupostos sobre les
mateixes previsions de cotització eurodòlar o de creixeRes no serà possible sense una millora dels procediment mundial? El semestre europeu podria fins i tot perments de prevenció i de sanció perquè siguin respectades
metre un debat més democràtic
les regles col·lectives en matèria
i fructífer, tant en l’àmbit
pressupostària.
La brutalitat i la rapidesa dels
nacional com en el comunitari,
ajustaments no els faran més creïbles;
si el Parlament europeu hi estiCal fer més eficaç el Pacte
gués associat. Seria útil assed’Estabilitat i de Creixement.
al contrari, hi hauria el perill que fos
gurar la conformitat de les proCal ampliar la seva part prevencontraproduent i convertís en il·lusori
jeccions presentades als parlativa. Per fer-ho, s'ha de tenir en
el sanejament de l’estat de les finances
ments nacionals i en el marc
compte el criteri d’endeutament
públiques. Cal que els esforços demanats del Pacte d’Estabilitat i
i sostenibilitat i no pas únicaa les poblacions siguin justos, sobretot
Creixement:
els
governs
ment el criteri de dèficit anual,
demostrarien
així
la
credibilitat
que ha limitat els esforços d’aels destinats a preservar el consum
del seu compromís, validada
justament en període de creixede les famílies, que té un paper
davant dels seus parlaments. A
ment. No han estat seguits prou
gens negligible en el sosteniment
més, la discussió pressupostàde prop els desequilibris de
del creixement
ria nacional podria enriquir-se
balança corrent, ni tampoc la
tenint en compte el debat
formació de bombolles en
observat durant el semestre europeu. Per exemple, els
alguns preus d’actius. Cal sistematitzar la vigilància de la
debats sobre les previsions de creixement escollides pel
solidesa dels sistemes bancaris amb tests de solvència que
Govern seran sens dubte menys sistemàtics gràcies a
siguin indiscutibles.
aquest examen previ en l’àmbit europeu.
En la seva comunicació del 12 de maig de 2010, la
Comissió Europea va proposar millorar la part preventiva i
No substituir el rigorisme cec dels Estats per la
repressiva del Pacte d’Estabilitat i Creixement. Dins el
miopia dels mercats
marc del semestre europeu, es tractaria d’aplicar un control
Seria un suïcidi, tant políticament com econòmicamés precoç dels programes d’estabilitat i convergència. La
Comissió, en aquest cas, podria proporcionar als Estats
ment, refusar a priori qualsevol desviació dels primers
indicacions en la preparació de pressupostos nacionals i forcompromisos que es van prendre “en calent” envers
mular recomanacions.
Grècia i Irlanda, siguin quins siguin els esforços que s’avinguin a fer els Estats en dificultats. D’una banda, políÉs indiscutible que cal relegitimar l’autoregulació per
ticament, perquè és impossible fer recaure tot el pes dels
part dels Estats membres. Alemanya i França van debilitar
ajustaments en el país en dificultats. A menys que amb
indubtablement el Pacte el 2004 no aplicant-lo. Però això
una deflació dels costos salarials i dels preus en els merno pot conduir a donar poders exorbitants a la Comissió
cats interns es vulguin reproduir els efectes que s’haurien
Europea o a multiplicar instàncies, nacionals o comunitàderivat d’una devaluació de la seva moneda, demanar a
ries, pretesament independents, com ara els comitès de
aquests països que facin sols tot el camí aniria en detrisavis o d’experts.
ment de tots els ciutadans europeus. I, d’altra banda, eco-
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Qui som?
La Fundació Rafael Campalans és una entitat sense ànim de lucre que, a través de la recerca i l’anàlisi,
té com a objectiu principal la difusió del pensament socialista democràtic. Laboratori d’idees del PSC,
la nostra Fundació desenvolupa la seva feina al voltant de cinc grans eixos: impulsar la reflexió entorn
al federalisme; seguir l’evolució del debat sobre la socialdemocràcia; elaborar estudis sobre polítiques
de benestar; oferir idees per tal d’avançar en la construcció europea; i avaluar i elaborar propostes d’implementació de polítiques d’immigració.
La Fundació difon la seva recerca a través de l'edició de
diverses publicacions periòdiques, d'entre les quals
destaquen la col·lecció frc Llibres, aquesta frc REVISTA
DE DEBAT POLÍTIC, i els Papers de la Fundació. A
més, des de la Fundació s'impulsa l'organització de conferències i seminaris, i la coordinació de grups de treball,
dels quals sorgeixen treballs monogràfics que s'editen a
les col·leccions Versió Original i Informes.
Un dels principals actius de la Fundació és el nostre
Arxiu Històric, fons documental indispensable per
al coneixement de la història política de Catalunya
des de 1939, i particularment de la lluita per la
democràcia i el paper desenvolupat per les organitzacions socialistes. La tipologia documental que hi
trobem és molt variada: des de publicacions periòdiques fins a fulls volants, passant per manifestos,
declaracions, informes i material iconogràfic.
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nòmicament, perquè uns ajustaments brutals i simultanis
als Estats europeus tindran inevitablement conseqüències
recessives. Un procés, a llarg termini, de redreçament de
les finances públiques permetrà retornar a un creixement
més vigorós. Les agències de qualificació, malgrat la seva
miopia, també insisteixen molt, en les seves anàlisis, que
cal tenir en compte el creixement de les economies per
poder jutjar la sostenibilitat de les finances públiques.
La brutalitat i la rapidesa dels ajustaments no els
faran més creïbles; al contrari, hi hauria el perill que fos
contraproduent i convertís en il·lusori el sanejament de
l’estat de les finances públiques. Cal que els esforços
demanats a les poblacions siguin justos, sobretot els destinats a preservar el consum de les famílies, que té un
paper gens negligible en el sosteniment del creixement.

HI HA FUTUR PER A EUROPA?
de les bases imposables de l’impost sobre societats, d’un
tipus central d’aquest impost, i fins i tot l’establiment
coordinat d’una tributació ecològica
Com fer que una part del cost de la intervenció dels
Estats recaigui en els inversors als quals els Estats han
evitat pèrdues massives?
Aquesta qüestió, en suspens des de la posada en
marxa dels plans públics de salvament dels bancs, la
plantegen regularment els nostres associats alemanys i
remet a una preocupació legítima: és just que els contribuents, especialment les classes modestes i mitjanes,
hagin de contribuir sistemàticament per limitar les pèrdues dels inversors?

Ja hem vist que no seria realista acceptar, en nom d’aLa necessitat de mantenir el creixement en el conjunt
quest principi, suspensions de pagaments que desestabidels països de la zona, i especialment en aquells que han
litzarien les nostres economies, amb conseqüències pernide procedir a ajustaments
cioses per a les poblacions. La
importants de les seves finances
manera més satisfactòria de
És indispensable una coordinació millor sortir d’aquest dilema consispúbliques, podria indicar la conde les polítiques fiscals, així com
veniència d’una iniciativa euroteix a orientar-se cap als secpea en aquesta matèria. Aquesta
una iniciativa francoalemanya que doni tors financers beneficiaris
acció podria recolzar-se en una
dels ajuts públics per fer-los
un impuls fort en la matèria, en lloc
reorientació dels fons estructuparticipar en el finançament
d’alimentar la competència a l’interior
rals i l’augment de la seva partidels ajustaments pressupostade la zona de l’euro
da pressupostària per mantenir
ris que se’n derivin. En primer
els esforços dels països en difilloc, assegurant la seva solidecultats: això implicaria acceptar finalment que es revisi a
sa financera futura, mitjançant una reforma de la regulal’alça el pressupost comunitari.
ció financera més àmplia i l’aplicació de tests de solvència que siguin exigents i creïbles. Sobretot, la fiscalitat
També requeriria la millora de l’anomenat procés de
pot tenir un paper crucial intervenint a posteriori i reteLisboa II per identificar les polítiques favorables al creinint una part dels beneficis derivats del retorn dels bancs
xement de la zona. Cal posar en primer pla les polítiques
i els inversors a situacions favorables.
de recerca, educació i innovació. Això no vol dir que
s’hagin de portar al nivell comunitari, que no és per força
Però aquí s’imposa una condició: els Estats no han de
el més eficaç, sinó que implica no sacrificar-les a un ajuscedir al discurs de competitivitat dels sectors bancaris
tament pressupostari a curt termini. Cal que el semestre
nacionals ni a una carrera reglamentària i fiscal a la baixa,
europeu sigui una oportunitat de recordar aquesta necesque ens faria tornar de seguida a la crisi passada. També
sitat. A manca d’això, les polítiques de futur quedaran
aquí es podria proposar una iniciativa coordinada per
sacrificades, i les despeses d’educació podrien patir molt
establir un gravamen de les entitats financeres en l’àmbit
els ajustaments si aquests recauen massa fortament sobre
comunitari o francoalemany.
els sectors públics, ja que l’educació sempre representa
una part important de llocs de treball públics.
I finalment, és indispensable una coordinació millor
de les polítiques fiscals, així com una iniciativa francoalemanya que doni un impuls fort en la matèria, en lloc
d’alimentar la competència a l’interior de la zona de l’euro. Els projectes de fiscalitat a la baixa, vinguin d’on vinguin (IVA social per entrar en competència amb els Estats
veïns, agressives taxes d’impost sobre societats (IS) mantingudes a Irlanda), cal substituir-los per una visió
col·lectiva, que podria prendre la forma d’un acostament
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L

a crisi econòmica i financera ha propiciat nombroses anàlisis i prospeccions, sovint divergents, especialment en el capítol sobre la idoneïtat de les
mesures que cal aplicar per fer-hi front. Tanmateix trobem
una certa coincidència en assenyalar la inadequada arquitectura institucional de la governança econòmica de la
zona euro.

full de ruta seguit per a la Unió Econòmica i Monetària
(UEM), ja advertia de la necessitat de dotar-se de mecanismes de governança i coordinació econòmica que
suplissin l’absència d’una veritable unió fiscal, que en
aquell moment semblava irrealitzable.
Si bé el desenvolupament de la unió monetària va
comportar la creació dels mínims institucionals imprescindibles per al funcionament de l’euro –amb la creació
del Banc Central Europeu (BCE) com a vaixell insígnia–
l’actual crisi econòmica i financera ha posat de manifest la
insuficiència de la vigent arquitectura institucional europea per fer front a crisis financeres com l’actual que, dit
sigui de pas, són més habituals en el sistema capitalista del
que tendim a pensar (Reinhart i Rogoff, 2011).

En efecte, algunes veus ja durant la dècada dels vuitanta alertaven, per una banda, del perill d’embarcar-se en
una unió monetària sense els mecanismes que tenen els
Estats per a implementar polítiques fiscals i prendre decisions en matèria de política econòmica. Per l’altra, des de
posicions més euroescèptiques –a sovint provinents d’influents tribunes nord-americanes o de lobbies amb interessos en l’intercanvi de divises– s’observava amb esceptiRecordem que el Tractat de Lisboa va entrar en vigor
cisme una operació que alguns desqualificaven atribuint-li
l’1 de desembre de 2009, després d’un llarguíssim procés
raons més polítiques que estrictament econòmiques, menno exempt de fracassos com el
tre s’apel·lava a la suposada
de la Convenció per al Futur
eficiència de l’entramat de
Si bé és cert que en els acords oficials
d’Europa, que redactà un proderivats financers que, segons
jecte de Constitució que mai
aquestes veus, ja permetia
d’adopció de l’euro ressaltaren sobretot
entrà en vigor1. La complexitat
cobrir els riscos de canvi entre
les justificacions econòmiques,
en el funcionament i la presa de
les divises.
cal recordar que aquell procés va ser
decisions d’una Unió Europea
liderat per una generació de polítics
de 27 Estats membres probaMolt probablement ambque compartien un veritable projecte
blement ens va portar a avaluar
dues corrents crítiques tenien
el Tractat de Lisboa com un
part de raó: l’adopció de l’euro
polític i un horitzó per a Europa que
bon acord, o com a mínim, com
difícilment es justificava
anava molt més enllà
el millor dels possibles. Però ha
només per raons d’estricta efide les raons economicistes
plogut molt des dels debats que
ciència econòmica. Si bé és cert
van portar a aquell acord: més
que en els acords oficials d’aque especular sobre quin seria el resultat d’aquell procés
dopció de l’euro i en els estudis previs preparatius es ressi les tensions sobre l’euro s’haguessin produït en aquell
saltaren sobretot les justificacions econòmiques (Delors,
moment, sí podríem estar d’acord en que avui, dos anys
1989), cal recordar que aquell procés va ser liderat per una
després de l’aprovació del Tractat de Lisboa i especialgeneració de líders polítics que compartien un veritable
ment després de l’esclat de la crisi del deute sobirà a
projecte polític i un horitzó per a Europa (González, 2010)
Grècia a principis de 2010, la unió monetària –pilar fonaque anava molt més enllà de les raons economicistes.
mental de la Unió– es troba molt més a prop de l’abisme.
La crisi econòmica i financera ha fet emergir les tenEn aquest context, la Comissió Europea i el Consell
sions en un sistema inacabat, tal i com s’alertava ja fa més
Europeu han redoblat els esforços per enfortir la goverde dos dècades, quan la moneda única era poc més que un
nança econòmica europea: la Comissió proposà el setemprojecte. El mateix informe Delors que el 1989 establí el

1

Els treballs de la Convenció van ser dirigits per l’expresident francès
Valéry Giscard d’Estaing i el tractat va ser signat a Roma el 29 d’octubre
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de 2004, però no entrà mai en vigor al ser rebutjat en referèndum pels
ciutadans de França i Països Baixos.

Carles Rivera

HI HA FUTUR PER A EUROPA?

bre de 2010 un paquet global de sis mesures legislatives
(MEDE), un fons permanent3 per assegurar l’estabilitat de
per aprofundir en la governança econòmica de la Unió,
la zona euro i que substituirà l’actual Fons d’Estabilitat
Econòmica i Financera (FEEF)4.
conegut com a “six-pack”. Aquest paquet de mesures,
referendades en part en el Consell Europeu de març de
Però les passes per reforçar la governança econòmica
2011, sovint es presenta com un dels passos més decidits
europea continuen i, sense anar més lluny, la Comissió, en
per tal de millorar la governança econòmica de la UE, si
la seva darrera comunicació de 12 d’octubre de 2011, estabé cal assenyalar que el seu abast està limitat per la decibleix l’anomenat “full de ruta
sió de fer-ho de manera “comper l’estabilitat i el creixement”
patible amb el Tractat de
L’actual crisi econòmica i financera
prioritzant l’actuació en 5
Lisboa”.
ha posat de manifest la insuficiència
eixos: 1) aportar una resposta
de la vigent arquitectura institucional
definitiva als problemes de
En efecte, la Comissió proGrècia; 2) consolidar els mecaposà el 29 de setembre de 2010
europea per fer front a crisis
nismes de recolzament de la
un paquet legislatiu, amb la
financeres com l’actual que, dit sigui
zona euro contra la crisi; 3)
intenció d’aconseguir una vigide pas, són més habituals en el sistema
enfortir el sistema bancari per
lància més àmplia i millorada
capitalista del que tendim a pensar
la via de la recapitalització; 4)
de les polítiques fiscals, així
mobilitzar immediatament les
com de les polítiques macroepolítiques de recolzament a l’estabilitat i el creixement; i
conòmiques i de les reformes estructurals, per tal de pro5) construir una governança econòmica més sòlida i inteporcionar a la UE i a la zona euro la capacitat i fortalesa
grada.
necessàries per assolir un creixement sostenible que generi ocupació, d’acord amb l’estratègia Europa 20202.
Si ens centrem en el que aquest cinquè punt de la
comunicació preveu, constatem que la Comissió proposa
Aquest paquet de mesures ofereix quatre propostes
referides a qüestions fiscals, amb una àmplia reforma del
implementar el més aviat possible les mesures del “sixPacte d’Estabilitat i Creixement (PEC), i altres dos tenen
pack” i pretén avançar l’entrada en funcionament del
per objectiu detectar i afrontar eficaçment els nous desMecanisme Europeu d’Estabilitat al 2012, guanyant així
equilibris macroeconòmics que s’estan donant a la UE i a
un any respecte la data prevista –i l’integra amb el Pacte
la zona de l’euro. En el cas dels 17 Estats membres de la
d’Estabilitat i Creixement (PEC) en un mateix sistema de
zona euro, els canvis suposen que el PEC es basi en major
governança per augmentar la coherència i l’eficiència. En
mesura en normes i que, per tant, les sancions passen a ser
efecte, la crisi ha demostrat la insuficiència del Pacte
la conseqüència natural pels països que incompleixin els
d’Estabilitat i Creixement, creat com a marc normatiu per
seus compromisos.
a la coordinació de les polítiques fiscals dels Estats dins la
Unió Econòmica i Monetària amb la finalitat de mantenir
Però aquestes mesures estan basades fonamentalment
unes finances públiques sanejades, condició indispensable
en els anomenats ‘processos de vigilància’ de les polítiper al correcte funcionament de la UEM.
ques econòmiques i fiscals, en les seves diferents etapes
També es proporcionaria, segons la nova proposta de
de planificació, implementació i avaluació ex-post. Sense
treure valor al que suposa aquest esforç per millorar i
la Comissió, noves competències a la Comissió i al
aprofundir en la governança econòmica europea, alguns
Consell per intervenir en la preparació dels pressupostos
mesos després de la seva aprovació tenim ja prou indicis
nacionals i supervisar la seva execució, reforçant la cooper a estimar que caldrà un gran salt qualitatiu en el re-disperació en tots el casos en que es requereixi d’una actuaseny de l’arquitectura institucional econòmica europea, si
ció decisiva i sense demora.
es vol fer front amb èxit als reptes que l’escena econòmica mundial planteja a l’economia europea.
A falta de saber en què es concreten algunes de les
vagues afirmacions de l’esmentada comunicació5, la
Comissió sembla estar posant sobre la taula algunes proEl desembre de 2010 es va modificar el Tractat de
postes que anirien en la línia del que fa mesos es reivindiLisboa, afegint-se al seu article 136 un paràgraf que perca com a imprescindible per enfortir la governança econòmet donar cabuda al Mecanisme Europeu d’Estabilitat

2

Veure Comissió Europea 2010a.
El MEDE tindrà una dotació de 700.000 milions d'euros i una capacitat
efectiva de crèdit de 500.000 milions d'euros.
4 El FEEF és un fons transitori creat amb caràcter d’urgència el maig de
3

2010 pels estats membre de la UE. Dotat amb 750.000 milions d’euros i
una capacitat efectiva de crèdit de 440.000 milions d’euros.
5 En tancar el present article encara s’ha de celebrar la cimera europea
del 24 d’octubre, on es preveuen concrecions en aquest sentit.
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mica de la zona euro: el reforçament del rol del comissari
responsable d’assumptes econòmics i monetaris, o l’elaboració d’un llibre verd abans de final de 2011 sobre el
desenvolupament d’eurobons6. Aquesta és una proposta
recorrent que ha tingut valedors tan significats com el primer ministre de Luxemburg i el ministre de finances italià: la proposta Juncker-Tremonti (2010) aposta per la
constitució d’una agència europea de deute que pugui
emetre eurobons fins el 40% del PIB de la zona euro, per
tal de proporcionar liquiditat i reduir el cost total del deute
europeu.

Carles Rivera
També s’ha proposat fórmules de transformació de l’actual
Fons d’Estabilitat Econòmica i Financera (FEEF) en una
agència d’hisenda europea, amb atribucions per recaptar
impostos i emetre deute (eurobons), el que equivaldria
d’alguna manera a la creació d’un tresor únic europeu.
Però l’avenç en les línies esmentades fins aquest punt
ens porta irremeiablement a la constatació que la Unió
Econòmica i Monetària requereix d’una major integració
política d’Europa i, per tant, parlar d’aprofundir en la governança econòmica europea vol dir necessàriament posar en
crisi alguns dels mecanismes polítics de representació i presa
de decisions amb els que la Unió ha funcionat fins ara.

A l’espera dels resultats del llibre verd, sembla que es
va articulant un consens entorn la creació d’eurobons sempre i quan aquests estiguin condicionats d’alguna manera
Podria semblar que l’entrada en vigor del tractat de
a obligacions fiscals i controls estrictes, de manera que
Lisboa és encara molt recent com per qüestionar alguns dels
s’eviti l’anomenat risc moral. Dit en altres paraules, si
mecanismes de funcionament i presa de decisions que consaaquests eurobons han de finançar despesa dels Estats
gra, però cal tenir present que els acords de Lisboa responien
membres, difícilment Alemanya cedirà en la pretensió de
a un context econòmic i una realitat ben diferent a la que avui
crear títols de deute europeus,
tenim plantejada. En concret, la
si aquest país no té la garantia
governança econòmica europea
La Unió Econòmica i Monetària
de que tindrà alguna cosa a dir
encotillada per l’arquitectura del
requereix d’una major integració política tractat vigent planteja, si realsobre els recursos que s’obtind’Europa i, per tant, parlar d’aprofundir ment volem avançar cap a una
guin a través d’ells.
en la governança econòmica europea
veritable unió econòmica, serioEn el darrer punt de la nova
sos dubtes de dos tipus.
vol dir necessàriament posar en crisi
proposta, la Comissió recomaalguns dels mecanismes polítics
na, un cop implementades les
En primer lloc, dubtes de
de representació i presa de decisions
mesures apuntades, consagrarlegitimitat democràtica i rendiamb els que la Unió ha funcionat
les en el Tractat de Lisboa,
ment de comptes, en mantenir
fins ara
s’entén que per mitjà de modila major part del poder real en
ficacions com la citada reforma
òrgans intergovernamentals
de l’article 136. Més enllà del debat jurídic sobre el prod’inspiració confederal com el Consell a costa d’un
cediment de reforma del tractat, està per veure si aquesta
Parlament Europeu que dista encara de tenir el paper que
proposta de la Comissió serveix per iniciar un profund i
correspondria a una cambra amb capacitat plena per legisnecessari debat polític sobre les limitacions del Tractat de
lar en matèria fiscal. El mateix podríem dir sobre la
Lisboa per a fer un salt qualitatiu cap a un veritable govern
Comissió, amb una composició i orientació política que té
econòmic europeu capaç de fer front als reptes globals que
poca relació amb els resultats de les eleccions europees9 i
que, si bé ha pogut tenir un cert sentit fins el moment, difírequereixen d’una certa escala i massa crítica.
cilment s’explicaria en un context de “normalitat federal”
on els poders executius i legislatius haurien de prendre
En aquest sentit, caldria posar amb urgència les bases
decisions molt rellevants i gens neutres des del punt de
d’una fiscalitat europea que permeti augmentar el potencial
vista ideològic.
d’actuació del pressupost de la Unió7 i introduir una nova
lògica en el debat, més basada en la progressivitat o regressivitat de la globalitat del sistema fiscal europeu i no excluI en segon lloc, l’arquitectura actual plantejaria dubtes
sivament en els fluxos o balances fiscals entre Estats memsobre l’eficàcia en la presa de decisions i la implementació de
bres. Un pas en aquesta direcció pot ser la creació a nivell
mesures que sovint requereixen molta més agilitat. Si bé es
europeu d’un impost sobre les transaccions financeres8.
cert que el principi de majoria qualificada10 per a algunes de

6

El text original parla de “stability bonds”.
Actualment es situa en poc més del 1% del PIB europeu. Per tenir una
referència, el pressupost federal dels EEUU supera el 20% del PIB americà.
8 EUROPEAN COMISSION 2011. Proposal for a Council Directive on a
7
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common system of financial transaction tax and amending Directive
2008/7/EC (Brussels, 28.09.2011).
9 Tot i reconeixent que el Tractat de Lisboa vincula per primera vegada l’elecció del president de la Comissió al resultat de les eleccions europees.
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les decisions del Consell suposava un avenç en una Unió de
El Tractat de Lisboa suposà un pas en la bona direc27 Estats, és encara excessiu el risc de paràlisi per bloqueig.
ció. Com ho van ser també els tractats de Roma,
En aquest punt caldria contemMaastricht, Amsterdam o Niça.
plar l’opció d’estendre solucions
Però la necessitat urgent d’enEl Tractat de Lisboa suposà un pas
asimètriques o de velocitats
fortir la governança econòmica
en la bona direcció. Com ho van ser
variables que permetin que un
europea, avançant cap a un
també els tractats de Roma, Maastricht, veritable govern econòmic
nucli potent i cohesionat de païAmsterdam o Niça. Però la necessitat
sos amb tradició i vocació euroeuropeu, planteja seriosos intepeistes tornin a fer de locomotorrogants sobre el funcionament
urgent d’enfortir la governança
ra en el procés d’aprofundiment
actual de la Unió. Els federaliseconòmica europea, avançant cap a un
en la integració política. Sembla
tes europeus podem oferir resveritable govern econòmic europeu,
descomptat que entre aquests
postes per aquests interrogants
planteja seriosos interrogants sobre el
països motor hi estiguin França i
però, a més, caldrà articular-les
funcionament actual de la Unió
Alemanya, però no se’ns escapa
amb intel·ligència i tenacitat
que la tradició i la vocació a les
davant d’una opinió pública
que fèiem referència han d’anar acompanyades de lideratges
europea que avui sembla resignada a adoptar posicions
forts i amb altura de mires que facin possible el que, en darrer
cada vegada més euroescèptiques.
terme, suposa una cessió formal de sobirania.
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vots favorables representin, com a mínim, el 55% dels Estats membres i el
65% de la població.

frc TARDOR 2011 41

EL TEMA

Jérôme Fourquet

Els francesos i els alemanys davant la crisi grega i irlandesa*
JÉRÔME FOURQUET
Director adjunt del Departament d’Opinió i Estratègies d’Empresa de l’IFOP (Institut Français d’Opinion Politique)

a preocupació davant el deute públic arriba a un
grau molt elevat tant a França com a Alemanya, per
bé que la por és més predominant a França, a causa
de l’estat de les finances públiques, com podem veure al
gràfic següent1. En aquest nivell, no es pot distingir cap
categoria sociodemogràfica ni política, i en tots dos països
la inquietud està molt estesa.

L

La preocupació pel que fa al dèficit públic i al deute de
l’Estat

sant. Tanmateix, les opinions divergeixen de seguida quan
s’evoca la hipòtesi del risc sobirà pel propi país. Prop de
dos terços dels francesos (el 63%) consideren que el seu
país podria conèixer en els pròxims mesos o anys la mateixa situació que Grècia o Irlanda, en comparació amb
“només” el 46% dels alemanys. Aquesta diferència mostra
que, darrere una preocupació comuna pel que fa al deute, la
sensació de vulnerabilitat no és de cap manera la mateixa a
França que a Alemanya. Això no obstant, mentre que a
França aquesta por al contagi ha continuat estable en relació amb el mes de març de 2010, en què es va plantejar la
mateixa qüestió2 durant el desencadenament de la crisi
grega (61% aleshores), a Alemanya la por a un efecte dòmino ha augmentat sensiblement i ha passat del 34% en el
moment de la crisi grega al 46% en el moment del rescat
d’Irlanda, país considerat més sòlid i seriós pels alemanys,
que, tanmateix, estan menys preocupats que els francesos.
La sensació de vulnerabilitat i d’estar exposats a la
crisi, clarament més marcada a França

Ara que els responsables polítics francesos i alemanys
parlen d’harmonització fiscal i de convergència econòmica,
aquesta constatació constitueix un punt de partida interes-

*

Traducció de l’article “Français et Allemands face à la crise grecque et
irlandaise”, dins la publicació Crise de l’euro, crise de l’Europe?, editada per la
Fundació Jean Jaurès el juliol de 2011.
1 Sondeig de l'IFOP per a la Friedrich Ebert Stiftung i la Fondation JeanJaurès, realitzat per Internet del 3 al 9 desembre de 2010 entre una mostra nacional representativa de 809 persones a França i de 801 individus a

42 frc TARDOR 2011

Alemanya. Llevat que s'indiqui el contrari, totes les xifres esmentades en
aquest article procedeixen d’aquesta enquesta.
2 Sondeig de l'IFOP per a la Fondation pour l’Innovation Politique, realitzat per Internet de l'11 al 19 de març de 2010 entre una mostra nacional
representativa de 1.009 persones a França i de quatre mostres nacionals
representatives de 500 persones a Alemanya, Itàlia, Espanya i Gran
Bretanya.

Jérôme Fourquet
Similarment, unes altres dues enquestes realitzades en
el mateix període, l’agost i el desembre de 2010, a diversos
països3 mostren (gràfic adjunt) que la sortida de crisi apareixia clarament més tangible i evident a Alemanya que a
França. La sensació de trobar-se encara en plena crisi continua sent àmpliament majoritària a França, mentre que a
Alemanya ha reculat molt en pocs mesos en favor de la idea
que «la situació és preocupant però millora progressivament». És com si la bonança dels indicadors macroeconòmics enregistrada a la tardor també hagués estat percebuda
per l’home del carrer a Alemanya, mentre que el seu veí
francès restava profundament pessimista.
La percepció de la sortida de la crisi als diferents
països europeus

HI HA FUTUR PER A EUROPA?
economia, però també de conviccions més antigues i arrelades respecte del rigor pressupostari reaccionen de manera
molt diferent pel que fa al pla europeu d’ajuda. Mentre que
dos terços dels francesos aproven l’ajuda financera a
aquests dos països, el 53% dels alemanys s’hi oposen4.
Inversament, el 63% dels alemanys s’adhereixen plenament
al pla de rigor i austeritat posat en marxa en contrapartida
de l’ajuda, davant només del 34% dels francesos que l’aproven “totalment” (l’aprovació global s’estableix en el 92% a
Alemanya i en el 75% a França). Assenyalem que aquesta
“prima” en rigor a Alemanya més que a França s’expressa
de manera espectacular en les categories populars i les files
de l’esquerra alemanyes, molt més ortodoxes que les seves
homòlogues franceses, mentre que les categories socioprofessionals afavorides i els simpatitzants de dreta semblen
trobar-se dins la mateixa longitud d’ona a ambdós costats
del Rin.
Cultures polítiques i econòmiques molt diferents

Les opinions públiques d’Alemanya i de França que
provenen sobretot de la sensació d’estar protegit o no,
davant el fenomen de contagi, per la bona salut de la seva

3 Sondeig de l'IFOP per a L’Humanité, realitzat per Internet del 20 al 30 d’agost de 2010 entre una mostra nacional representativa de 1.000 persones
a França i de quatre mostres nacionals representatives de 500 persones a
Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Gran Bretanya. Sondeig de l'IFOP per a La
Croix, realitzat per Internet del 15 al 23 de desembre de 2010 entre deu
mostres nacionals representatives de 600 persones a Alemanya, Itàlia,
Països Baixos, França, Gran Bretanya i uns altres cinc països.
4 Recordem que el març de 2010, segons el sondeig de l'IFOP per a la
Fondation pour l’Innovation Politique, tan sols el 24% dels alemanys eren

favorables a l’ajuda a Grècia, davant del 53% dels francesos. Aquesta marcada hostilitat dels alemanys, que sens dubte va influir en la ferma posició
d’Angela Merkel, s’explicava sobretot per la percepció de la causa de les
dificultats: el 78% dels alemanys consideraven que aquesta situació es devia
en primer lloc als governs grecs, que havien gestionat malament les finances públiques, i únicament el 22% mencionava la crisi i l’especulació. A
França, l’opinió es mostrava més clement i comprensiva, ja que el 43% dels
nostres compatriotes citava la crisi i l’especulació, i el 57% la responsabilitat de les autoritats gregues.
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En aquest context marcadament ansiogènic nodrit per la
crisi del deute sobirà, els francesos (69%) i més encara els alemanys (78%) sembla que són àmpliament favorables a la
posada en marxa d’una validació del pressupost dels països
europeus per la Comissió Europea prèviament a la seva adopció pels parlaments nacionals, atès que “això permetria obligar els Estats a presentar pressupostos en equilibri i reduir-ne
l’endeutament”. Tan sols una minoria (el 22% a Alemanya i el
31% a França) considera que aquesta mesura seria «una mala
cosa perquè els Estats perdrien la seva sobirania i la seva independència pressupostària».
L’adhesió a una validació prèvia dels pressupostos
nacionals per part de la Unió Europea
Com més aferrades es mostren ambdues poblacions a
certs atributs de la sobirania nacional i a una diplomàcia independent (tan sols el 14% dels alemanys i el 17% dels francesos desitjarien, per exemple, que tots dos països fossin seu
comuna de l’FMI o de les reunions dels G8 i els G20), més
semblen demanar de la Unió Europea una limitació de la política pressupostària del seu estat, la qual cosa, objectivament,
equival a una limitació de sobirania. L’acceptació d’una
mesura com aquesta diu molt no solament sobre la pèrdua de
confiança en la capacitat dels Estats per mantenir el seu pressupost, sinó també sobre la inquietud engendrada per l’expressió del deute públic. D’altra banda, no és sorprenent que
a aquest principi d’una validació dels pressupostos nacionals
per part de la Unió Europea, hi donin suport en ambdós països les persones que es mostren preocupades pel dèficit públic
i pel deute del seu Estat, com mostra la taula adjunta.

Jérôme Fourquet
Quina política econòmica?
Si bé està sorgint, per tant, un ampli consens a les dues
bandes del Rin sobre aquesta proposta, en canvi torna a aparèixer una divisió a propòsit del paper principal que cal assignar
al Banc Central Europeu (BCE). Els alemanys, fidels a la seva
cultura econòmica i a la seva història, s’inclinen massivament
(69%) en favor de la idea segons la qual cal que l’establiment
de Frankfurt “continuï tenint com a missió principal lluitar
contra la inflació i la pujada de preus”, mentre que una curta
majoria dels seus veïns francesos (51%) desitja que tingui
“com a prioritat afavorir el creixement econòmic”. N’hi haurà
que es felicitaran que quasi un de cada dos francesos (49%)
estigui en sintonia amb aquesta visió alemanya del paper del
BCE, però una anàlisi detallada d’aquestes respostes matisa
fortament la previsió d’una conversió massiva a l’ortodòxia
monetària. I és que són les dones (57%) i els ambients populars (62%), és a dir, les categories més sensibles a la degradació del poder adquisitiu i a la pujada de preus, els qui es mostren més partidaris d’aquesta visió clàssica del paper del BCE,
així com els simpatitzants de l’extrema esquerra (67%), l’atracció dels quals per la doctrina monetarista és, com a mínim,
dubtosa.
Divisió sobre el paper que cal assignar al Banc
Central Europeu

Control de la política pressupostària nacional per
part de la UE

En ser interrogades no només sobre el paper principal
del BCE, sinó sobre directrius més generals en matèria econòmica, ambdues opinions públiques mostren que les convergències són possibles. Remarquem en primer lloc que,
en tots dos països, la banca es troba al banc dels acusats. El
92% dels francesos i el 88% dels alemanys5 consideren que
5

Sondeig de l'IFOP per a L’Humanité, realitzat per Internet entre el 20 i
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el 30 d’agost de 2010.

Jérôme Fourquet
els bancs “tenen una gran responsabilitat en el desencadenament de la crisi econòmica i financera” i, respectivament,
el 82% i el 83% que “no han après la lliçó de la crisi i no
han adoptat comportaments menys arriscats”. Per bé que els
alemanys es mostren una mica més clements pel que fa al
suport del sector bancari a l’economia real —el 31% considera que “els bancs concedeixen a les empreses crèdits suficients per mantenir la seva activitat”, davant del 25% a
França—, hom s’adona que en tots dos països serien molt
ben rebudes les iniciatives comunes en matèria de limitació
de les pràctiques bancàries i una major aportació d’aquest
sector.

HI HA FUTUR PER A EUROPA?
tivament, amb el 31% i el 32% que consideraven que era
«massa alt, cosa que incita aquestes persones a abandonar
el país», i el 19% i el 14% que l’import era «adequat”.
Una opinió compartida sobre l’impost als més rics

Més globalment i per fer front a la situació actual (crisi
econòmica, dèficits públics elevats), francesos i alemanys
opten prioritàriament per una reducció de les despeses de
l’Estat i de les de les administracions locals. Però, com es
pot veure al gràfic següent, aquesta opció s’esmenta més a
França que a Alemanya, on la magnitud del deute és menys
alarmant.
La solució que cal afavorir per fer front a la situació
actual

La inevitable contrapartida d’aquest consens francoalemany sobre la despesa pública consisteix en un fortíssim
rebuig comú de les retencions fiscals obligatòries de base
àmplia imposable com l’IVA, l’impost sobre la renda o els
impostos locals. En canvi, i aquí hi ha acord entre ambdues
poblacions, hom acceptaria un augment de la fiscalitat
sobre les grans fortunes, i aquest podria constituir un dels
eixos de convergència entre les polítiques econòmiques de
França i Alemanya. El 54% dels alemanys i el 50% dels
francesos enquestats dins el marc d’un estudi per la
Fondation Jean-Jaurès la darrera primavera6 afirmaven en
aquest sentit que “l’import dels impostos directes que
paguen avui dia els més rics no és prou alt, la qual cosa no
permet de corregir les desigualtats», en comparació, respec-

Si bé en tots dos països s’imposa com a solució prioritària la reducció de les despeses públiques en detriment
d’un augment de les càrregues fiscals (llevat de la referida a les rendes més altes), hi ha una altra opció que també
recull un bon nombre de sufragis, sobretot a Alemanya.
El 41% dels habitants d’aquest país consideren, en aquest
sentit, que més aviat caldria “ajudar les empreses a exportar i a ser més competitives dins el marc de la globalització”. No és sorprenent que aquesta opció macroeconòmica que els esforços i la reflexió cal concentrar-los no en
l’ajustament de l’àmbit de l’esfera pública, sinó en la
dinamització de les empreses per crear nous recursos i
marges de maniobra, trobi més ressò a Alemanya que a
França. La presa de consciència de la necessitat de reforçar l’organització exportadora i continuar sent competitius malgrat consentir certs sacrificis és més estesa a
Alemanya. El 59% dels alemanys, en efecte, manifesten
que el seu país “en el decurs dels deu darrers anys ha fet
molts o prou esforços per romandre competitiu (limitació
dels augments salarials, reducció de les ajudes socials,
flexibilització del dret al treball)”, en comparació amb el
48% dels francesos. Més enllà d’aquesta diferència de
percepció prou clara entre els dos països, és interessant
constatar que aquests esforços d’adaptació a la globalització ja acceptats se senten a les dues bandes del Rin amb
la mateixa intensitat en les categories populars, en els

6

entre els quals hi havia França i Alemanya.

Sondeig realitzat per Internet entre el 2 i el 16 d’abril de 2010 entre
mostres nacionals representatives de 600 persones de dotze països,
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grups d’edat actius i l’electorat d’esquerra. A la inversa,
l’opinió de les categories socioprofessionals afavorides,
de les persones grans i dels simpatitzants de la dreta difereix molt marcadament d’un país a l’altre. A França, efectivament, aquestes categories consideren molt menys que
les seves homòlogues alemanyes que s’hagin dut a terme
esforços importants d’adaptació a la globalització.

Jérôme Fourquet
Percepció del lloc del propi país dins la competència
mundial

És com si el discurs que lloa l’exemplaritat alemanya, que es lamenta del retard francès i que demana sacrificis, trobés ressò en primer lloc entre les categories
menys debilitades (tant les classes mitjanes superiors
com els jubilats) i en l’electorat de dreta, mentre que a
l’altra banda del Rin aquests mateixos segments consideren massivament que el seu propi país ja ha fet aquests
esforços, com si la diferència observada globalment entre
les dues opinions públiques provingués de la diferència
de percepció localitzada al nivell de les categories esmentades.
% de respostes «el nostre país ha fet poc esforç o
gens per adaptar-se a la globalització»

Assenyalem que, en reacció a la impressió d’haver dut
a terme els esforços necessaris durant els deu darrers anys,
la població alemanya, juntament amb la d’Austràlia, és la
que es considera que està més ben situada dins la competència econòmica mundial, mentre que França se situa en la
darrera posició dels deu països sondejats7.

7

Sondeig de l'IFOP per a La Croix.
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Tanmateix, i malgrat una seguretat més gran pel que
fa a la seva posició dins la competència mundial, els alemanys adopten la mateixa postura que els seus veïns
francesos, per bé que encara més unànimement, sobre la
necessitat de limitar i regular els intercanvis econòmics
internacionals. El 92% dels francesos, segons això, es
mostraria favorable a “obligar les empreses que deslocalitzin a reemborsar les ajudes públiques percebudes” (el
82% a Alemanya), el 90% a “gravar els productes que no
respectin les condicions mínimes de dignitat dels assalariats o que practiquin el dúmping social, fiscal o de l’entorn” (el 75% a Alemanya) i el 70% a favor de “lluitar
contra les OPA (ofertes públiques d’adquisició) llençades per empreses estrangeres sobre empreses franceses /
alemanyes” (el 69% a l’altra banda del Rin)8.

8

Sondeig de l'IFOP per a La Croix.

Jérôme Fourquet
Unanimitat sobre la necessitat de limitar i regular
els intercanvis econòmics internacionals
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64% dels francesos i el 62% dels alemanys consideren que
“avui dia és més aviat una cosa bona per al país pertànyer a
la Unió Europea”. Tot i això, darrere aquesta unitat d’enfocament s’hi amaguen motivacions i percepcions força diferents. Així doncs, mentre que gran part dels francesos (el
65%) desitgen que “el seu país coordini més la seva política econòmica amb els altres Estats per gestionar millor
l’euro”, els alemanys que pensen el mateix són només el
44%, i un 37% d’aquests —és a dir, una proporció semblant, que indica que hi ha una opinió força estesa sobre
aquesta qüestió— es declara favorable a abandonar l’euro i
retornar al marc. A França, la relació de forces és del tot
diferent, ja que només el 22% dels francesos voldria un
retorn al franc.
Els desitjos dels francesos i alemanys respecte de
l’euro

La relació amb la Unió Europea i amb l’euro
A opinions força convergents pel que fa a la urgència
de reduir el deute, la necessitat de limitar les despeses
públiques i l’aprovació d’un principi de validació dels pressupostos nacionals per part de Brussel·les, s’hi afegeix una
visió comuna més aviat positiva sobre la Unió Europea. El

A la riba alemanya del Rin, la temptació de retornar
al marc és més forta entre les categories més sensibles a
la degradació del poder adquisitiu: les dones (el 44%
s’hi mostren favorables, davant d’un 30% dels homes),
les generacions actives (el 52% dels que tenen entre 35
i 49 anys, davant d’un 21% dels que tenen 65 anys o
més) i els ambients populars (un 45% davant d’un 28%
entre les categories socioprofessionals afavorides).
Políticament, el rebuig de l’euro assoleix els resultats
més alts en els extrems de l’espectre electoral: el 46%
entre els simpatitzants de Die Linke (L’Esquerra) i el
61% entre els propers al Partit Nacional Demòcrata
(NPD), però una gran minoria (37%) dels simpatitzants
socialdemòcrates també està en la mateixa sintonia.
Només els qui donen suport al Govern s’hi mostren
força refractaris: el 28% per als propers al Partit Liberal
Demòcrata (FDP) i el 22% per als de la Unió Cristiana
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Demòcrata i els de la Unió Cristiana Social
(CDU/CSU). A França es troben les mateixes divisions,
però de manera molt més desdibuixada.
Aquesta visió molt més crítica dels alemanys respecte de la moneda europea ja es deduïa d’una altra
enquesta realitzada per l’IFOP el setembre passat9.
Aleshores el 50% dels alemanys (és a dir, la major proporció dels quatre països de la zona euro estudiats) considerava que l’euro havia estat un desavantatge en el
decurs d’aquests dos darrers anys de crisi econòmica i
financera, davant d’un 16% que hi veien un avantatge.
Com es pot veure al gràfic següent, els resultats eren
molt diferents a França, d’on es deduïa un desig d’abandonar l’euro menys estès entre els francesos.
L’euro: avantatge o desavantatge en la crisi?

Jérôme Fourquet
context i es veu reforçada per la idea (minoritària a
França, però majoritària a Alemanya) que el país és a
recer d’una situació com aquesta. Si avui els alemanys
consideren molt clarament que la pertinença a la Unió
Europea és beneficiosa, és, doncs, per raons diplomàtiques i comercials, i no pas monetàries. Els francesos,
menys crítics quant a l’euro, però més preocupats quant
a la situació financera del seu país, troben sens dubte
motivacions força diferents en la pertinença a la Unió
Europea.
El tàndem francoalemany: un concepte que avui
apareix, com a mínim, passat de moda
Com hem vist, si bé la manera de prendre’s la situació del país i la crisi actual varia entre francesos i alemanys, existeixen punts de convergència (lluita contra
els dèficits, control més gran dels pressupostos nacionals per part de Brussel·les, crítica del funcionament
del sector bancari). Però, més enllà de la voluntat dels
governs i dels Estats de treballar per l’apropament
comú, trobem actualment en les dues opinions públiques cap inclinació envers la idea de tàndem francoalemany?
Els resultats de l’enquesta permeten posar-ho en
dubte, ja que només el 18% dels alemanys i el 31% dels
francesos consideren que, dins el marc de la construcció europea, el seu país hagi de considerar l’altre com
un associat privilegiat, mentre que el 58% i el 44%, respectivament, consideren que cal que tracti tots els seus
associats de la mateixa manera. Aquesta situació no és
nova (una enquesta de l’IFOP de 1997 ja mostrava les
mateixes tendències), però palesa que la noció de
col·laboració privilegiada entre ambdós països avui dia
no resulta evident, sobretot a Alemanya. Més enllà de la
resolució complexa de la crisi de l’euro, els responsables polítics de les dues nacions es troben davant un
repte d’envergadura.

En llegir aquestes xifres, hom s’adona que la teoria
de “l’euro escut”, que suposadament protegia de les crisis i les turbulències, ha saltat feta miques a Alemanya.
La idea avui preponderant entre l’opinió pública alemanya és que la moneda comuna és més aviat una
càrrega per al país, que ha de socórrer Estats no virtuosos, com ara Irlanda i sobretot Grècia. L’hostilitat generalitzada al pla de suport a Grècia (una mica menys
forta pel que fa a Irlanda) cal interpretar-la dins aquest
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HI HA FUTUR PER A EUROPA?

Cap als Estats Units d’Europa: reconciliant la necessitat
de governança global amb la legitimitat democràtica
ESTHER NIUBÓ
Responsable de Relacions Institucionals i Internacionals de la Fundació Rafael Campalans

La Unió Europea avui: d’on venim

Però al 2005, finalitzat el procés deliberatiu que va
donar lloc a la Constitució Europea, en la fase de ratificació, França i Països Baixos rebutjaven el text en referèndum i forçaven un període de reflexió sobre el futur
d’Europa que, ja al 2007, acordava no adoptar una
Constitució, sinó un Tractat de Reforma per la Unió
Europea –el Tractat de Lisboa–, que era signat pels Estats
membres el desembre d’aquell any.

El projecte europeu passa avui per un dels moments
més transcendentals. Fa tan sols set anys, el 2004, la Unió
Europea experimentava la major ampliació de la seva història, passant de 15 a 25 Estats membres, als quals el 2007
se n’hi afegirien dos més, Romania i Bulgària, que la convertien en una Unió de 27 Estats. Aquell mateix any 2004,
arran també de les successives ampliacions de la Unió, s’iAixí, fa ben pocs anys que la Unió es trobava immerniciava un dels processos polítics i institucionals més
sa en debats de primer ordre polític, constitucionals i de
complexos i interessants que ha viscut la Unió Europea en
futur que, no obstant, tenien la mirada molt posada en el
temps recents: es firmava a Roma el Tractat pel qual s’espropi continent. A nivell muntablia una Constitució per
dial, però, pervivien reptes gloEuropa, un text resultant d’un
Davant la imprevisió del Tractat
bals sobre els quals hi havia
llarg procés d’integració polítide Maastricht i de Lisboa, que no
acord que havien de ser aborca que, des de finals de la dècapreveien situacions de disfunció de la
dats globalment, com la lluita
da dels vuitanta, havia transforUnió Econòmica i Monetària, la UE
contra el canvi climàtic, la
mat primer la Comunitat
pobresa o el terrorisme internaEconòmica en una Unió polítiha actuat en diferents fronts, moguda
ca, i després havia iniciat el
per la necessitat de defensar l’estabilitat cional, els fluxos migratoris...,
però no hi havia consciència de
camí cap a la Unió Econòmica i
financera, enfortir la governança
la seva peremptorietat, ni tan
Monetària.
econòmica i la competitivitat de la Zona sols de la necessitat d’ampliar
Euro i del conjunt d’Europa,
la llista d’àmbits de cooperació
D’aquesta manera, a princiinternacionals, per exemple en
pis del nou mil·lenni, la
i ha començat a resoldre els dèficits
el marc del grup d’economies
Constitució Europea es presende governança econòmica que
més industrialitzades i desentava com la prolongació de les
arrossegava des de la creació
volupades del planeta: el G-20.
reformes institucionals emprede la moneda única
Paral·lelament, Xina, Índia o
ses als anys noranta, consisBrasil s’havien consolidat com
tents en la signatura de l’Acta
a potències emergents, mentre que Estats Units ja havia
Única Europea –la primera reforma dels tractats des dels
perdut la capacitat de determinar unilateralment el futur
anys 50, l’objectiu de la qual era la realització del Mercat
de la humanitat.
Únic el 1992–, el Tractat de Maastricht –que creava la
Unió Europea, i la dotava d’una Política Exterior i de
A nivell ”intern”, la Unió Europea la constituïen ja
Seguretat Comuna, així com d’una cooperació en matèria
aleshores 500 milions de ciutadans i 27 Estats membres,
de Justícia i Afers d’Interior–, el Tractat d’Amsterdam
representava un terç del PIB mundial –erigint-se com l’e–que establia els fonaments d’una política comuna en
conomia mundial amb la renda per càpita més elevada i la
matèria de Llibertat, Seguretat i Justícia–, i el Tractat de
distribució de renda més igualitària– i el 60% de l’Ajuda
Niça –que aprofundia en la reforma institucional necessàOficial al Desenvolupament al món, i plantejava grans
ria abans d’ampliar la Unió cap als països de l’Est–. Així,
reptes socioeconòmics als quals intentava donar resposta
tenint en compte aquesta proliferació de tractats i protoals albors del canvi de dècada, sobretot veient la impossicols que configuraven el Dret Comunitari, la proposta de
bilitat d’assolir els objectius de l’Agenda de Lisboa, els
Constitució es justificava per una necessitat de simplificaquals s’haurien d’haver complert el 2010:
ció i clarificació, així com d’apropament de la Unió a la
ciutadania.
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- una economia en recessió, amb nombrosos sectors
industrials en declivi, i amb dificultats per consolidar un model econòmic i social de progrés sostenible i innovador;
- un atur estructural important;
- una competència mundial ferotge –tant a l’alça (en
termes de qualitat i d’aportació de valor afegit) com
a la baixa (en termes de costos)–;
- una baixa productivitat;
- la dependència energètica de l’exterior;
- una demografia en declivi –amb estimacions que al
2035, la Unió Europea podria començar a perdre
població entorn els 520 milions d’habitants–;
- un sistema educatiu millorable amb comparació amb
el que acrediten les principals potències del món
–amb taxes d’abandonament i de fracàs escolar molt
elevades–;
- La persistència de discriminacions diverses, o la
”normalització” de les societats europees, creixentment multiculturals.

Esther Niubó
financeres que han revolucionat governs i mercats, la ciutadania i els Estats membres han patit els efectes de la manca
d’una Unió Econòmica capaç de reforçar la Unió Monetària
–com succeeix en el cas de la Reserva Federal d’Estats Unitsque, a més de garantir l’estabilitat de la moneda, vetllés també
per estimular el creixement i, fins i tot, per aturar la destrucció d’ocupació. No obstant, la Unió Europea, fent de la necessitat virtut, per tal d’aturar les pressions dels mercats financers
i donar resposta a les necessitats dels governs i de la ciutadania europea, s’ha vist obligada a avançar en la comunitarització d’àmbits en els quals era possible però sobretot necessari
prendre decisions a nivell europeu. I, per tant, ha recuperat, en
certa mesura, l’esperit funcionalista que va marcar l’origen de
la construcció europea.

Tant és així que, en un primer moment, en plena crisi
del deute sobirà, i davant la necessitat dels Estats membres
de protegir-se tant dels atacs especulatius com de l’efecte
contagi, els ministres d’Economia i Finances de la Unió
(ECOFIN) van modificar fins i
tot el Tractat de Lisboa per
L’Europa federal ha de treballar pels
posar en marxa un mecanisme
No obstant, només al 2010,
interessos locals amb estratègies globals, de garantia de l’estabilitat finandesprés d’assumir el fracàs de
i no pot fer-ho estant sotmesa als
cera, amb l’objectiu d’ajudar els
l’Estratègia de Lisboa, la
països de la Zona Euro amb difiPresidència espanyola de la Unió
governs dels diferents Estats ni tampoc
cultats per pagar el seu deute
aconseguia proposar una nova
imposant decisions al marge
públic, activant instruments de
Estratègia pel Creixement i
de la societat, des de Brussel·les
crèdit massiu i preventiu –en
l’Ocupació a nivell europeu, anolloc d’esperar que un Estat
menada “Europa 2020”, que es
L’enfocament adoptat pels països motors membre arribés al punt d’haver
marcava nous objectius d’acord
de procedir al seu rescat finanamb els reptes mencionats, a
de la Unió en l’intent de resolució de la
cer– i mesures immediates assoassolir en el termini d’una dècada.
crisi de governança econòmica, molt
enfocat a reduir i castigar els dèficits de ciades a la modificació de la
política monetària del Banc
L’esclat i la gestió de la crisi
les
economies
mediterrànies
afectades,
Central Europeu (BCE), el qual
financera: fent de la necessitat,
ha
evidenciat
la
UE
més
insolidària,
es comprometia a intervenir, en
virtut
cas necessari, en els mercats de
impopular i desacreditada dels darrers
deute públic comprant deute
Però l’any en què la Unió
anys, la qual ha rebut fins i tot
sobirà, per aturar el deterioraEuropea havia signat el Tractat de
les crítiques d’Estats Units
ment
d’aquests
mercats.
Lisboa, el 2007, van començar a
per la seva resposta a la crisi
Igualment, s’aprovaven mesures
notar-se als Estats Units els priper estabilitzar el sector bancari,
mers símptomes de la crisi finanreforçant els tests de resistència a la banca.
cera que es manifestaria un any després, i que afectaria la gran
majoria de les economies i dels governs mundials, sobretot els
En un segon moment de volatilitat extrema motivada pels
occidentals. Ningú no hagués dit aleshores que el 2011 la
atacs especulatius a les Borses europees, el Consell va aproUnió Europea es trobaria immersa en la profunda crisi de
var un paquet legislatiu que, per una banda, reformava el
governança econòmica i política en què es troba avui. Ni tan
Pacte d’Estabilitat i Creixement (PEC) per garantir la disciplisols aquells experts o responsables polítics que en el moment
na pressupostària i evitar desequilibris macroeconòmics i, per
de l’adopció de l’euro, el 1999, ja eren conscients que una
l’altra, enfortia la coordinació de les polítiques econòmiques i
Unió Monetària no acompanyada d’una Unió Fiscal i d’una
pressupostàries a la Zona Euro, amb l’objectiu de millorar la
major coordinació de les polítiques econòmiques, generaria
convergència econòmica i la competitivitat. Aquest paquet,
desequilibris difícils de resoldre.
conegut com el Pacte Euro Plus, imposava també l’obligació
als Estats membres de presentar un pla plurianual de mesures
Però el temps ha demostrat que, efectivament, així ha
de sanejament, amb objectius específics de dèficit, ingressos i
estat i, entre 2007 i 2011, davant les successives turbulències
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despeses, a complementar amb reformes estructurals que
potenciessin el creixement.

HI HA FUTUR PER A EUROPA?
La nova cara d’Europa: descrèdit i insatisfacció amb el
projecte europeu

Però aquestes mesures, que es basaven en compromisos
Així, la nova cara d’Europa, manifesta com mai des de
sobre moderació salarial, contenció de la despesa en pensions
les darreres eleccions al Parlament Europeu, l’any 2009, ha
i prestacions socials, flexiseguretat laboral per fomentar l’ocuprovocat una doble reacció. Per una banda, de descrèdit i
pació i la coordinació de les polítiques fiscals, en molts casos,
minva de confiança en les institucions europees, entre les perhan provocat un deteriorament dels sistemes públics del
sones que veien en Europa un espai de llibertat i de progrés,
benestar i una forta contestació social i política als governs
especialment en uns altres temps en què, en els seus respecestatals que les han aplicat. Ara bé, majoritàriament, s’han
tius Estats, les polítiques progressistes anaven molt per darreaplicat com a contrapartida a
ra de les que es defensaven al
l’acceptació d’un augment del Des del punt de vista de la socialdemocràcia, continent. I per l’altra, d’insatisfons de rescat europeu, el Fons
facció entre sectors que perceben
el model de federació proposat per la
Europeu
per
l’Estabilitat
Europa com a més necessària que
UE no tan sols hauria de respondre a la mai però que, en canvi, la veuen
Financera (FEEG) destinat als
organització i concepció pròpies del
països afectats per la crisi del
encara oferint una resposta lenta i
deute sobirà –que, de moment,
insuficient.
federalisme, sinó que hauria de néixer
encara no s’ha demostrat prou
dels valors que són propis al socialisme,
flexible ni suficient–, exigida pels
D’aquesta manera, l’Europa
amb el convenciment que és en el marc
principals contribuents nets a
que se’ns presenta avui, institueuropeu que s’ha de poder garantir un
aquest fons, i més interessats en
cionalment més forta i reclamada
model de benestar supranacional basat
condicionar-lo, com és el cas
que mai en un món de creixent
d’Alemanya.
incertesa, pateix una crisi econòen els principis que van inspirar
el procés d’integració europea: llibertat, mica i política d’importants magDe tota manera, el que és cert
nituds, que se suma al seu tradidemocràcia, igualtat, i respecte
és que, davant la imprevisió del
cional problema de lideratge i de
als drets humans
Tractat de Maastricht i de Lisboa,
dèficit democràtic, encara no
que no preveien situacions de disresolt des de fa més d’una dècafunció de la Unió Econòmica i Monetària, la Unió Europea ha
da. De diferent manera que els pares fundadors de la Unió
actuat en diferents fronts, moguda per la necessitat de defenEuropea, o que dirigents de tots els colors polítics com van ser
sar l’estabilitat financera, enfortir la governança econòmica i
Mitterrand, Kohl, Delors, González o Havel..., els actuals
la competitivitat de la Zona Euro i del conjunt d’Europa, i ha
“líders” europeus, majoritàriament conservadors i liberals,
començat a resoldre els dèficits de governança econòmica que
actuen excessivament pendents dels cicles electorals nacioarrossegava des de la creació de la moneda única, accelerant
nals, i no veuen encara en Europa un espai on oferir proposla marxa i intensificant el ritme de les seves propostes integrates de futur de la ciutadania ni on liderar o guanyar popularicionistes en matèria econòmica i fiscal.
tat. Ans al contrari, mancats de coratge i de la voluntat política necessària, entenen la Unió com un espai certament comAra bé, l’enfocament adoptat pels països motors de la
plex i sovint hostil, davant l’onada d’euroescepticisme creiUnió en l’intent de resolució de la crisi de governança econòxent entre la població. I aquesta situació no només suposa una
mica, molt enfocat a reduir i castigar els dèficits de les econoamenaça per Europa, sinó pel món.
mies mediterrànies afectades, com a condició sine qua non
De fet, des que el projecte europeu va passar a ser comper contribuir al seu rescat i salvar l’euro –a més de justificarpartit per vint-i-set Estats, d’alguna manera, aquest s’ha ”desse davant d’un electorat advers i creixentment euroescèptic–,
cafeïnat”. Per una banda, per la dificultat d’aprofundir la inteha evidenciat la Unió Europea més insolidària, impopular i
gració al mateix ritme en països amb condicions polítiques,
desacreditada dels darrers anys, la qual ha rebut fins i tot les
econòmiques i socials massa diverses però, per l’altra, per una
crítiques d’Estats Units per la seva resposta a la crisi –en
forta deriva mercantilista i liberal, en certa mesura també
haver provocat una excessiva contracció de la despesa arreu–,
compartida per les forces progressistes -electoralment debilihavent-se preocupat més de satisfer els sectors liberals aletades i a la baixa- d’ençà del Consens de Washington, que
manys que d’establir les bases per estimular un creixement
durant anys ha situat la voluntat d’avançar cap a una major
sostenible i generador d’ocupació en el conjunt de la Unió.
Europa Política en un segon pla. Un exemple d’això podria
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Cramme, O. The power of European integration. Social democracy in search

of purpose. Policy Network Paper, setembre de 2011.
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ser la passivitat de les forces progressistes a l’hora de defeni d’educació més baixos2–, al qual s’hi sumen els moviments
sar una major integració ”positiva” davant els costos de la
crítics amb la democràcia representativa i amb les polítiques
integració ”negativa” que perjudica els treballadors i treballaeconòmiques governamentals que han proliferat en els últims
dores en el marc de la globalització. És a dir, en un context de
anys al continent.
creixent competitivitat a la baixa
(dumping social) en matèria
El repte dels progressistes:
La nova Europa Federal Progressista
d’horaris i condicions laborals en
una nova proposta de goverhauria d’apostar també per més
un mercat cada cop més obert i
nança europea
supervisió financera, per la supressió
ampliat, pocs partits socialdemòdels paradisos fiscals, l’emissió
En aquest nou context,
crates, laboristes i socialistes van
doncs,
conscients que no hi ha un
demanar o proposar, en el seu
d’eurobons o l’aplicació definitiva d’una
projecte
de progrés sense una
moment, l’establiment de normes
taxa sobre les transaccions financeres
proposta de governança europea i
laborals o regulacions comunes,
internacionals, i també per la inclusió
global, el repte des del punt de
per no parlar de polítiques fiscals
de mecanismes de regulació econòmica
vista dels partits progressistes
europees, tot i sabent que, sense
i social, amb la mateixa prioritat
europeus és clar: enfortir el proaquestes, l’Europa Social de
jecte econòmic socialdemòcrata
Jacques Delors seria pràcticaque tenen els monetaris
al continent en l’actual situació
ment impossible d’assolir.
de crisi; reforçar el discurs europeista conscient de la necessitat de comptar amb una Europa
Per tant, no és d’estranyar que, en una Unió Europea amb
activa en la resolució de conflictes globals, que afecten cada
només quatre governs presidits per partits socialistes, i amb un
vegada més la pròpia ciutadania europea en un món globalitmotor francoalemany impulsat per dos líders conservadors,
zat; i consolidar la democràcia del projecte europeu. O dit
Merkel i Sarkozy, el model social europeu pateixi una crisi de
d’una altra manera, la socialdemocràcia europea ha d’aconseconfiança que està fent créixer el sentiment euroescèptic arreu
guir reconciliar la necessitat de governança global de la Unió
–segons el think tank britanic Policy Network, especialment
amb la de legitimitat democràtica del seu “govern”, a través
entre els sectors de població que registren uns nivells de renda

2

La Unió Europea pren decisions que afecten, avui, més del 80% de la
legislació de Catalunya, que generen repercussions directes en el conjunt
del territori i de la població; i, cada vegada més, incideix més directa-

ment en la governança econòmica i financera, així com en l’elaboració
dels pressupostos nacionals.

N O V E TAT E D I T O R I A L

FRANCISCO RAMOS MOLINS
La inquebrantable voluntad
de ser socialista

Luiza Iordache
“Luiza Iordache se ha propuesto rescatar del olvido las trayectorias de aquellas personas que
constituyen un testimonio fehaciente de la barbarie política del siglo XX, sin caer en los devaneos
políticos de la llamada recuperación de la memoria histórica. Con esta aportación original, nos
rinde un favor al dar a conocer una parte de
nuestro pasado más reciente.”
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d’un model doblement modernitzador: del projecte europeu i
del socialisme a Europa, que es faci ressò de les preocupacions i reivindicacions democràtiques de la ciutadania, i que
compti amb el seu suport.
I aquest model reconciliador, capaç de respondre a les
demandes de major eficàcia i eficiència de la Unió, de proporcionar seguretat i cohesió davant les incerteses del món en què
vivim, així com de fer-ho des de la proximitat, legítimament,
reconeixent i posant en valor la pluralitat d’identitats, llengües
i cultures, en un marc cooperatiu i de diàleg, respon al model
federal i federalitzant que els socialistes de Catalunya fa anys
reclamem per Europa (i per Espanya). Un model pensant en
la Unió Europea com a àmbit de governança necessària2 per
afrontar molts reptes mundials que no poden tenir resposta
només a nivell local, basat en la solidaritat, la coordinació
entre diferents nivells de govern, la subsidiarietat, l’acord i la
unió en la diversitat com a principis. Per tant, l’Europa federal ha de treballar pels interessos locals amb estratègies globals, i no pot fer-ho estant sotmesa als governs dels diferents
Estats ni tampoc imposant decisions al marge de la societat,
des de Brussel·les.
Ho ha de fer implicant governs i administracions estatals,
regionals i municipals, agents socials i col·lectius diversos, i
recollint els seus interessos i reivindicacions durant tot el procés decisori, des de la definició de les propostes legislatives
fins al moment del seu debat i aprovació en el si de les institucions europees competents. I al seu torn, aquests actors han
d’actuar amb lleialtat institucional i responsabilitat, col·laborant amb la Unió perquè el resultat del procés legislatiu sigui
beneficiós i “útil” al conjunt de la ciutadania.
Des del punt de vista de la socialdemocràcia, el model de
federació proposat per la Unió Europea no tan sols hauria de
respondre a la organització i concepció pròpies del federalisme, sinó que hauria de néixer dels valors que són propis al
socialisme, i comprometre’s amb la seva defensa, amb el convenciment que és en el marc europeu que s’ha de poder garantir un model de benestar supranacional basat en els principis
que van inspirar el procés d’integració europea: llibertat,
democràcia, igualtat, i respecte als drets humans.
I de manera immediata, hauria de donar, paral·lelament,
dues respostes. Per una banda, satisfer les crítiques ciutadanes
i demandes de representació i participació en la presa de decisions; elements que, a nivell europeu, esdevenen sinònim de
transparència i de proximitat, i que es poden traduir en un
enfortiment de la justícia social, de l’eficàcia, i de la legitimitat democràtica europea. I, per l’altra, traçar un nou camí en
matèria econòmica, fent de la Unió Europea una veritable
unió econòmica –i no només monetària– que mantingués la
garantia d’estabilitat financera però, sobretot, que complís
determinats objectius de creixement econòmic, inversió i desenvolupament social, per assegurar un sistema de benestar
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d’abast supranacional, amb polítiques socials europees que
només seran possibles amb una política fiscal comuna progressiva, i amb un pressupost comunitari a l’alçada de les
necessitats europees. Per tant, la nova Europa Federal
Progressista hauria d’apostar també per més supervisió financera, per la supressió dels paradisos fiscals, l’emissió d’eurobons o l’aplicació definitiva d’una taxa sobre les transaccions
financeres internacionals, i també per la inclusió de mecanismes de regulació econòmica i social, amb la mateixa prioritat
que tenen els monetaris, que reforcessin la governança econòmica i política de la Unió Europea, i permetessin promoure,
des d’una perspectiva progressista, el desenvolupament del
continent.
Políticament, avançar cap a aquesta Europa o, més ben
dit, cap a aquests Estats Units d’Europa, requereix necessariament capacitat normativa però, sobretot, voluntat, força i lideratge polítics. En un moment en què la Unió està iniciant un
canvi de cicle electoral que probablement tornarà a deixar el
tradicional motor d’integració europea en mans de governs
socialistes o socialdemòcrates, a França i Alemanya, i en què
la Unió té diversos països esperant per entrar –a Albània,
Turquia, Islàndia, Croàcia, Antiga República Iugoslava de
Macedònia, i Montenegro...–, les forces de progrés hem de
tenir voluntat per fer de la Unió uns Estats Units d’Europa,
força provinent del suport de la ciutadania per prendre decisions legítimes, i lideratge per consolidar la vocació internacionalista d’Europa i el seu paper en el món.
I evidentment, i de manera paral·lela a les articulacions
necessàries d’aquest sistema institucional més comunitari i
multinivell, tenint en compte la limitada representació dels
partits nacionals a l’esfera europea, el progressisme ha d’impulsar l’articulació d’un autèntic Partit Socialista Europeu
(PSE) format no només per partits sinó per una base d’activistes, que proposi un/a cap de llista comú entre el conjunt de
partits socialistes, socialdemòcrates i laboristes concorrent a
les eleccions europees, a través d’un procés d’eleccions primàries, que es presenti amb el compromís que aquest/a candidat/a pugui ser proposat/da com a president/a de la Comissió
Europea en cas d’una majoria socialista al Parlament
Europeu, i de desenvolupar un programa concret. És a dir, és
necessari enfortir el PSE per tal que es converteixi en un partit de “govern” real a la Unió Europea, amb capacitat d’oferir
una alternativa a l’Europa d’avui. I, també, hem d’avançar en
l’estudi de la viabilitat d’harmonitzar les normes d’elecció del
Parlament i establir un sistema electoral únic per a tota la Unió
Europea amb llistes de dimensió europea, així com la possibilitat de configurar llistes electorals transnacionals. Finalment,
és fonamental continuar concedint la màxima importància a la
pedagogia i la sensibilització sobre la Unió Europea, la seva
història i els valors europeus.
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L

a Unió Europea (UE) és una historia d'èxit. L’herència
fites més en estat crític actualment. Per trencar mites, segons
que hem rebut dels darrers 50 anys de construcció de
l’Eurostat, la Unió Europea té, el 2009, el PIB nominal munla UE és un model d’organització internacional que
dial més alt del món, 11.802.503 enfront els 10.221.036 (en
encara segueix essent un referent, tot i les seves debilitats,
milions d’euros) d’EEUU. Podem llegir tots aquests avanços
alhora que reuneix un conjunt de països amb un nivell molt
i resultats com el fruit del plantejament econòmico-estratègic
elevat de benestar, democràcia i rendes per càpita. Tanmateix,
inicial dels creadors de la Unió. Aleshores es va dissenyar una
la pervivència del model i l’èxit de la cohesió social en el futur
sèrie de polítiques de caire intern enfocades a convertir un
no està garantit: no només l’ampliació de la UE comporta difiespai de lliure comerç en un espai de creixement econòmic,
cultats de funcionament i governabilitat, sinó que un dels basquelcom que s’havia assolit fins l’esclat de la crisi. De les
tions de la UE, l’Estat del benestar, comença a fer fallida i a
exportacions espanyoles del primer semestre de 2011, el
ser la diana de les crítiques en un moment de crisi com l’ac66,5% del total es queden a sòl europeu, segons explicava El
tual. Europa pateix ara d’un moment de replantejament instiPaís el proppassat 22 d’agost. Quelcom semblant podríem dir
tucional i de model socioeconòmic i el que tenim fins ara no
d'Alemanya, ja que aproximadament el 70% de les seves
serveix per afrontar els reptes del
exportacions es queden a sòl
segle XXI. Les persones que
europeu.
Europa pateix ara d’un moment
estan avui al capdavant de les insde replantejament institucional
titucions han de ser conscients
En quin moment es varen
i
de
model socioeconòmic i el que tenim tòrcer les coses? A partir de quan
que és el moment de les decifins ara no serveix per afrontar
sions, que han de continuar reinpodem dir que el model europeu
els reptes del segle XXI
ventant Europa, i això significa o
bastit ja no respon a les necessibé més UE o bé que Europa deixi
tats i reptes del nostre segle? És
d’existir com a entitat supranaevident que no hi ha una data
Hi ha una manca d’institucions
cional.
concreta, però sí alguns factors
internacionals i d’adequació de les polítiques determinants que han modificat
globals a una realitat cada vegada més
Si agafem una mica de persla conjuntura mundial i les cirinterdependent i més complexa.
pectiva, no és que estiguem en un
cumstàncies que envolten la
moment especialment crític o
Senzillament, no hi ha polítiques al més Unió, entre els que podem menmolt més complex que els que ja
cionar: el despertar del gegant
alt nivell de governança mundial
hem passat. La història de la
xinès, i un creixement exponenque siguin d’obligat compliment,
construcció europea està plena de
cial d’altres països del grup dels
ni institucions que les puguin dur
moments difícils. La cadira buida
BRICS, un fràgil sistema de creia terme, avaluar i fer complir
als anys 60, les tensions sorgides
xement econòmic anglosaxó
de la crisi del petroli als 70, el
basat en el diner ràpid i, sobretot,
debat sobre la moneda única als 90, el fracàs constitucional als
una manca d’institucions internacionals i d’adequació de les
2000 i ara, a la dècada del 2010, la crisi del deute, l’apatia de
polítiques globals a una realitat cada vegada més interdepenla nostra política exterior europea i les tensions internes que
dent i més complexa. Senzillament, no hi ha polítiques al més
pretenen desmuntar el que ja tenim assolit, per exemple, la
alt nivell de governança mundial que siguin d’obligat complilliure circulació de persones en el marc del Tractat de
ment, ni institucions que les puguin dur a terme, avaluar i fer
Schengen.
complir.
Les fites assolides
Aquestes fites històriques assolides són inqüestionables,
si bé no del tot irreversibles. Entre les fites podem comptar
amb la bona renda per càpita dels europeus, el ric comerç interior, l’alt nivell democràtic de les institucions i la potència
econòmica del conjunt, tot i que aquesta darrera és una de les
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En aquestes circumstàncies, i encara sense conèixer les
regles del joc i les possibles solucions per estabilitzar el sistema mundial –tal ha estat, per exemple, una de les preocupacions de la recent reunió dels G7?, els dubtes sobre el futur de
la Unió es fan molt palpables. La UE es pensa doncs com una
butxaca sense fons, ni sense recursos polítics per fer-hi front,
enlloc de pensar-la com l’instrument i la base per construir

Max Vives-Fierro

HI HA FUTUR PER A EUROPA?

Vivim en una societat on cal que la riquesa sigui redistribuïda, i per això encara s’entén menys com les principals fortunes denuncien el nivell de pressió fiscal excessiu i no entenen les responsabilitats socials que això demana. Cal, per tant,
gravar les grans fortunes que
operen en els estats membres i
En immigració cal plantejar-se les
que, gràcies als buits i complexiconseqüències del Tractat de Schengen.
tat de la legalitat fiscal, acaben
En aquests moments la crisi
Més que no pas un debat sobre retrocedir escapolint-se d’aquesta responsafinancera i els criteris geoestratèbilitat. Aquests instruments i
gics a ponderar davant l’entrada
el camí recorregut, es tracta de tenir
mecanismes no es poden establir
de nous subjectes a l'escenari
en compte el que va costar arribar
a nivell estatal, perquè gran part
internacional demanden una reacals acords de Schengen i avaluar tots
de la fuga de capitals es deu a un
ció molt més contundent de la
els beneficis que varen comportar
sistema financer que encara
que estem observant. Cal donar
pensa en lògica estatal. Les
una empenta valenta i decidida,
mesures han de venir impulsades
en el pla més urgent per tal de
En política econòmica, els mecanismes
reduir el deute als països de l'en- de compensació són: gravar les transaccions des d’un nivell de governança
superior, europeu com a mínim, o
torn euro i més a mig termini per
financeres (darreres versions de la taxa
mundial si pogués ser, possiblecoordinar una sèrie d’accions que
Tobin), gravar directament les institucions
ment mitjançant els organismes
impulsaran el procés de la intefinanceres, gravar les activitats financeres multilaterals amb competències
gració econòmica.
sobre la matèria (FMI, G-20 o
o gravar sobre el bonus que reben els
Fent un exercici de formular
executius. Combinant aquestes mesures, altres). Els mecanismes són,
segons els experts, quatre: gravar
propostes, es poden distingir tres
diuen els entesos, es podria recaptar
les transaccions financeres
àmbits d'actuació, a saber, immientre 327 i 845 mil milions d'euros
(darreres versions de la taxa
gració, política econòmica i políTobin), gravar directament les
tica exterior. Si bé aquests tres
institucions financeres, gravar les activitats financeres o graàmbits poden ser excessivament generals i poc novedosos, és
var sobre el bonus que reben els executius. Combinant aquescert que encara no hem enfilat l’agulla per redreçar-los, de
tes mesures, diuen els entesos, es podria recaptar entre 327 i
manera que cal que hi tornem a incidir una i altra vegada.
845 mil milions d'euros (xifra dita aquest passat mes de juliol
en el seminari organitzat per la Fundación Alternativas sobre
Immigració
fiscalitat i economia). Aquestes xifres són aberrants, sobretot
tenint en compte les múltiples pressions que reben els estats
A nivell concret, es poden identificar algunes prioritats
per retallar la seva despesa social. Si bé és certa que la despeper a cadascun dels àmbits. En el primer cas, immigració, cal
sa s’havia desbordat lleugerament, quelcom que demana d’un
plantejar-se les conseqüències del Tractat de Schengen. Més
reajustament, alhora s’ha de garantir la universalització d’uns
que no pas un debat sobre retrocedir el camí recorregut, es
serveis i drets bàsics a la població.
tracta de tenir en compte el que va costar arribar als acords de
Schengen i avaluar tots els beneficis que varen comportar. Tot
En qualsevol cas, la pressió fiscal sobre els més rics i la
i així, és cert que el context canvia, i els factors migratoris
contenció de la despesa s’haurien de plantejar estratègicament
també, pel que cal ponderar la seva viabilitat alhora que resdins un paquet més gran de mesures que haurien d'incloure un
pectar els drets del pobles i dels refugiats.
gran pacte europeu pel deute, una major sobirania fiscal de la
Unió i un major control de les institucions. I potser, si aquesPolítica econòmica
ta pressió fiscal s’arriba algun dia a dur a terme, també es
podria compensar els que més paguen amb la possibilitat de
En temes de política econòmica és prioritari analitzar les
tutelar la confecció i desenvolupament del pressupost comuvariables que han tingut més pes en la desfeta financera euronitari.
pea, alhora que repensar com compensar el poder de l’oligarquia financera mundial. No és nova la proposta d’establir un
impost o taxa a l’especulació financera, especialment quan no
Política exterior
contribueix a la producció de béns o serveis, i aprofita la desQuant a la política exterior de la UE, és una vella aspiraregulació internacional no solament enriquint-se sense límits
ció no assolida que ara per ara passa de nou, com tantes altres
en moments de crisi econòmica, sinó també al marge de la fisvegades, a segon terme davant les urgències econòmiques.
calitat dels diferents estats.
Cal coordinar d'una vegada per totes la política exterior que de
aquesta arquitectura institucional sòlida. Les reaccions són
fins ara tèbies, per bé que la preocupació sigui màxima, i amb
aquest grau de compromís relativament baix, no ens en sortirem, sigui en termes de baixa política, el comerç i l’economia
principalment, o sigui alta política, és a dir, la política exterior.
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moment és buida de contingut. Les reticències sobiranistes
No s'entén com, amb aquest pressupost, la visibilitat de la
són la gran limitació i barrera per dur això a terme. França, per
política de defensa de la UE no sigui percebuda per la ciutaexemple, es va negar a la dècada dels anys 50 a la creació de
dania, i en gran part es deu a que no hi ha una política comula comunitat europea de defensa. Però cada vegada més, espena, sinó moltes polítiques particulars. També és rellevant el fet
cialment en temps d’inestabilitat als països veïns de la
que els europeus contribuïm amb el 38,9% a les despeses
Mediterrània i l’Orient Mitjà, calen noves polítiques per cohecorrents de l’organització de les Nacions Unides i que el 40%
sionar la política exterior europea, quelcom potencialment
del pressupost de manteniment de la pau és europeu. Així ho
possible amb els instruments que proporciona el nou Tractat
explica en José Ignacio Torreblanca, citant altres fonts com el
de Lisboa. Específicament es tracta de la nova figura del preRobert Schumann Center for advande studies. 2010 i el pressident estable del Consell Europeu, el nou càrrec de ministre
supost de les Nacions Unides de 28 de desembre de 2010
d'Assumptes Exteriors de la Unió (l’alt representant) i el nou
(ST/ADM/SER.B/824).
Servei Europeu d'Acció Exterior. Aquesta estructura, a més de
la coherència de la pròpia política exterior, es contemplava
L'Agència Europea de Defensa (EDA) ha de posar ordre,
com una manera d’eliminar duplicats, i així reduir la despesa
evitar duplicitats, repensar el paper de l'OTAN, ajustar el presdels estats. Per exemple, els països membres juntament amb
supost a les necessitats reals i fer més visible la seva presènla pròpia UE tenien fins fa poc un
cia. Cal adequar l’estratègia euroservei de funcionaris dedicats a la
pea de seguretat, no només per
Cal coordinar d'una vegada per totes
política exterior que voltaven
emprendre missions militars, sinó
la política exterior que de moment és
entorn les 110.000 persones. Si
també per emprendre accions de
buida de contingut. Les reticències
bé és cert que aquest nombre s’ha
manteniment de la pau i altres
reduït, no ho han fet en quantitats
accions complementàries de
sobiranistes són la gran limitació
suficients, alhora que les accions
combat contra la pobresa, el
i barrera per dur això a terme
dutes en aquest camp des de l’encanvi climàtic, facilitar l’accés a
trada en vigor del tractat de
la salut, assegurar la justícia i l’eParadoxalment, la UE és la segona
Lisboa han estat frustrants. Així
ducació, regular els fluxos migrapotència mundial en despesa militar
ho explica José Ignacio
toris, enfortir la democràcia i
garantir els drets humans.
Torreblanca al seu llibre La fragamb un 21% del total, mentre que la
mentación del poder europeo
Xina per exemple, hi dedica només el
S’entendria així que la UE
(Icaria, 2011).
5%. No s'entén com, amb aquest
tingués un únic exèrcit que fóra
pressupost, la visibilitat de la política
potent, avançat tecnològicaMés enllà dels instruments
de defensa de la UE no sigui percebuda ment, eficient, professional i
oferts pel Tractat, caldria repenreduït en nombre (donada la
sar la manera de dur a terme una
per la ciutadania, i en gran part es deu
poca vocació militar entre els
diplomàcia coordinada i eficient,
a que no hi ha una política comuna,
europeus), potser complementat
però també treballar en base a la
sinó moltes polítiques particulars
amb una reserva activa a cada
cooperació amb tercers països,
Estat membre. D’aquesta manecom a garantia de pau i estabilitat
ra s’eliminaria una despesa important, de les més rellevants
a mig i llarg termini. La cooperació ha estat sempre un dels
dins els pressupostos públics dels estats membres, alhora
objectius dels països de la Unió, camp al que hi destina uns
que evitaríem situacions inversemblants o sense sentit, com
50.000 milions d'euros, el doble del que hi dedica els EEUU.
el fet que Alemanya vengui submarins amb propulsió
Tot i això, aquesta política també necessita una revisió; resulnuclear a Grècia. És una perversitat. Els criteris de referènta sorprenent que Espanya sigui encara avui dia donant per a
cia en aquesta matèria els podem trobar en els documents
programes de cooperació a la Xina, un país a punt de converelaborats per Javier Solana a l’Estratègia Europea de
tir-se en la primera potència econòmica mundial.
Seguretat (2003) i a l’informe de Kofi Annan sobre la seguretat al món (2004). A banda, la creació d’un exèrcit euroPolítica de seguretat
peu podria constituir un fet rellevant i transcendent per la
Unió. Podria ser, com ha estat l’Euro, una nova fita d’inteFinalment, en el capítol de la política exterior, també cal
gració, definida i perceptible per la ciutadania, com a eleun replantejament de la política de seguretat de fons. En
aquests termes, el conjunt dels països membres de la UE tenen
ment cohesiu del nostre demos i identitat europea. El president Maragall sempre ho diu, tenim bandera, l’euro, ara ens
un pressupost de 210.000 milions de dòlars dedicats a la
cal unificar la defensa. A nivell estatal, a més, es produiria
defensa, mentre que els EEUU hi dedica uns 700.000 milions.
un buit que afebliria les posicions nacionalistes més extreParadoxalment, la UE és la segona potència mundial en desmes als estats membres.
pesa militar amb un 21% del total, mentre que la Xina hi dedica només el 5%, Rússia el 3%, l’Índia el 2% i Brasil l’1,5%.
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