
Cop de timó a Amèrica

Winston Churchill
deia que dels ame-
ricans se’n pot es-
perar que acabin
fentallòquecal fer,

aixòsí,uncophanexhaurit totes les
altrespossiblesalternatives.Aixòés
precisament el que ha passat amb
l’acordsubscritperObamaielCon-
grésdelsEstatsUnitsara fapocmés
d’una setmana. El braç legislatiu,
que és l’únic que pot aprovar un in-
crement en l’emissió de deute pú-
blic, va augmentar la quantitat que
el Tresor americà ha demanllevar
dels mercats financers per poder
cobrireldèficitpúblicactual.Acan-
vi, el president nord-americà donà
el vistiplau a un pla consensuat per
demòcrates i republicans per redu-
ir el dèficit federal.

L’acord, dirigit a redreçar les fi-
nances públiques americanes, era
inevitable.Desdelcomençamentde
lacrisieconòmica, ladespesadelgo-
vernfederal sol, ésadir, senseelsal-
tresnivells administratius,hacres-
cut fins a arribar al 25 per cent de
l’economia americana –uns cinc
punts per sobre de la mitjana dels
últims cinquanta anys–. El dèficit
públicequival a l’11percentdelPIB
–gairebé el doble de l’objectiu del
govern espanyol per a aquest any–.
Ieldeutepúblics’hamultiplicat fins
a arribar als nivellsmés alts des del
final de la Segona GuerraMundial.
Aquestaexpansióde ladespesa idel
deute es deriva, en part, del cicle
econòmic baix, la caiguda d’ingres-
sos i el creixement dels subsidis
d’atur.Peròesdeu,enbonamesura,
a la decisió de l’administració Oba-
madedonarsuportaunestímul fis-
calde800.000milionsdedòlars.La
mateixa política de despesa públi-
ca que inspirà el famósplaEdel go-
vern Zapatero.

Dosanysdesprésésdifícil defen-
sarqueaquellapolítica fiscal, ence-
tada tímidament per Bush i, en di-
ners, multiplicada per cinc pel go-
vern Obama, hagi tingut gaire èxit.

L’atur continua per sobre del 9 per
centde lapoblació– lesprojeccions
que es van fer servir per defensar
el plaObamapreveien una caiguda
de l’atur al 8 per cent cap al 2010–.
La taxa d’ocupació, un 58 per cent
de la gent adulta, és la més baixa
dels últims 30 anys. Curiosament,
però –és a dir, malgrat la seva ine-
fectivitat–, una bona part dels de-
mòcrates, potser estimulats per la
reputació i laprosadelSr.Krugman
iels seusarticlesaTheNewYorkTi-
mes (i a l’ARA), no han deixat de
pressionarperquèelTresorameri-
cà doblés aquella aposta keynesia-
na i llancésunnoupaquetd’estímul
fiscal per valord’unbilió (ambdot-
ze zeros) de dòlars.

La crisi continuada, la tossuderia
delPartitDemòcratai lapossibilitat,
incomprensibleperal’homedelcar-
rer,queelforatfiscalactualesfesca-
da copmésgros enmigd’unaecono-
miaaladerivavanpermetrealPartit
Republicà recuperar la Cambra de
Representants i afegir alguns sena-
dorsenleseleccionsqueesferendos
anysdesprésde lavictòriad’Obama.

Per descomptat, davant aquests
resultats,hemhagutdesuportarun
reguitzell continudecrits i laments
entre la premsa europea i l’esquer-
ra americana. Ara bé, si la sevame-
mòria històrica no fos tan feble (o,
enalgunscasos,els seusbiaixos ide-
ològics no fossin tan grossos), els
que ara es queixen tant haurienpo-
gut recordar que aquest cicle d’ato-
nia econòmica, dèficits desbocats i
càstig electoral ja va produir-se
abans.Sobretot fa trentaanys,quan
Carter, atrapat per les seves políti-
ques econòmiques expansives (i la
crisi d’Iran), perdé davant de Rea-
gan. QuanMitterrand hagué de re-
nunciaral seuplakeynesiàdosanys
després d’entrar a l’Elisi. I quan la
senyora Thatcher trinxà el Partit
Laborista fins a descavalcar-lo del
poder durant 18 anys. I haurien re-
cordat tambéquenomésquanClin-
ton i Blair aconseguiren refer els
seus partits coma forces de centre-
esquerramoderades,d’unaprobitat
fiscal indiscutible, vanpoder tornar
a governar.

L’acordfiscalnosolamentera in-
evitable.Tambéhamarcatuncanvi
detendènciadecisiu.HaforçatOba-
ma a fer un cop de timó i a creure o
fer veure que creu en la necessitat
de reduir el dèficit fiscal. Ha tornat
a posar el principi de responsabili-
tat fiscal (o el que s’anomena, en
llenguatge del carrer, no estirar el
braçmés que lamàniga) al bell mig
del discurspolític. I haenterrat ofi-
cialment l’experimentkeynesià, al-
menys als Estats Units. Natural-
ment, encaraquedamoltper fer.La
reducció de dèficit acordada ha de
tenir llocenduesfases:unad’imme-
diata; iunasegonaanegociarperun
comitè paritari de republicans i de-
mòcrates aquesta tardor. És enca-
ra d’hora per saber si aquesta sego-
na fase tindrà èxit. Tanmateix, per
als admiradors deChurchill, la res-
posta sembla evident. Quan arribi
l’hora, elspolíticsamericansacaba-
ran fent el que cal fer.
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Obama s’ha vist forçat a
posar la responsabilitat
fiscal al mig del discurs

polític i a enterrar
l’experiment keynesià


