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UnaEuropa forta (2)

LacaigudadelMurdeBer-
lín féu possible imaginar
una Europa plenament
integrada cara endins i
decisivacaraenfora.Vint

anys després, però, el crac financer
del 2008 ha tornat a dividir-la en
dos grans blocs, centre i perifèria,
operantaduesvelocitats,marxadi-
recta i puntmort respectivament.

El nucli dur d’Europa, aquesta
columnavertebral quebaixa des de
Dinamarca fins a la vall delPo, jaha
deixat enrere la recessió, ambel su-
portdesectors industrialscompeti-
tius,pocafectatspelmodelxinèsde
costos laborals baixos. La perifèria,
unarcque començaa Irlanda i s’es-
tén fins a Grècia, continua empan-
tanegada pel pes d’uns sectors im-
mobiliari i financer en estat crític i
d’una indústria feble, directament
tocada per la competència asiàtica.

Tothom sap que a la perifèria li
tocaràpatirunajustamentdolorós.
Perpoder tornaraengegar l’econo-
mia i reabsorbir lasevamassad’atu-
rats, li caldràdesfer-sede tota la se-
vamercaderia no venuda: entre un
milió i unmilió i mig de vivendes a
Espanya. Això només és possible si
es redueixenelspreusambunacer-
ta contundència, de lamateixama-
nera que les botigues ofereixen sal-
dos brutals en èpoques de vaques
magres.Naturalment,aquestasolu-
ció compta amb dos enemics acar-
nissats: els electors de la perifèria
europea i la immensamajoria dels
bancs. Com que ajustar-se vol dir
empobrir-se,és lògicqueelsvotants
(i, ambells, elspolítics) s’hi resistei-
xin. Considerant, a més, que no és
evident que, un cop venudes les ca-
ses existents, se’npuguin fer deno-
ves (l’espai que queda per constru-
ir està cada copmés lluny del mar i
és,pertant,menysvaluós),ningúno
vol fer un sacrifici que segurament
no durà Espanya a repetir l’època
brillant que petà l’any 2008.

Aliats ambels votantsperifèrics,
hihaelsbancs(espanyols, francesos

i alemanys), que van finançar el
boomde la construcció.Abaixar els
preus de la vivenda implicaria aug-
mentar els passius bancaris, potser
fins al punt d’haver de reconèixer
l’existència d’un forat de dimensi-
ons insuportables. Per evitar-ho, el
sector financer continua renovant
els préstecs impagats de les immo-
biliàries. I, fent una finta hàbil, una
de lessevesparts (elsbancs)escon-
xorxa per culpabilitzar de la crisi
l’altrapart (lescaixes).Aixòpermet
als bancs desviar l’atenció de pràc-
tiques financeresqueells tambévan
seguir i eliminar els seus competi-
dorsmésdirectes. (Aquestaestratè-
giadeculparelsaltreshatingut tant
èxit que el govern central ha deci-
dit fer-la servir amb les comunitats
autònomes.)

Davantde laresistènciadelsseus
propiselectors idelsbancsengene-
ral, el govern s’ha dedicat a pospo-
sar l’ajust final. Primer, expandint
lademandaambelplaEd’ocupació.
Després, esperant, amb els braços
plegats, la represade l’activitateco-
nòmica. Finalment, anunciant, per
calmar unsmercats exteriors cada
cop més alterats, tota mena de re-
formes (flexibilització laboral, re-
formadelespensions,disciplinafis-
cal).Arabé,comqueaquestesrefor-
mesno guareixen la part gangrena-
da de l’economia i com que, un cop
més, deixar que els preus caiguin
lliurement al mercat és electoral-
mentsuïcida, al governespanyolno
liquedaràcapmésremeiqueabsor-

bir, acàrrecdeldeutepúblic, eldeu-
teprivatexistent.Aquestavia, simi-
lar a la que encetà el govern irlan-
dès, jahacomençataproduir-se,ara
peraracentradaen lareestructura-
ció de les caixes. És molt probable
que,malgratelqueclamenpública-
ment sobre la seva salut de ferro,
calgui fer el mateix amb algun dels
grans bancs espanyols.

Un deute públic elevat (assumir
totes les pèrdues bancàries podria
incrementar-lo fins al 80 o 90 per
cent del PIB) és sostenible si l’eco-
nomiacreixaunritmesuficientper
absorbir els interessos a pagar.
Com que aquesta condició no es
compleix, Espanya i els altres paï-
sos perifèrics han demanat insis-
tentment a la UE que es convertei-
xi en garant final del seu deute.
Com és lògic, la senyoraMerkel no
ha tingutmai cap interèsapagarels
plats trencats de la perifèria ni, de
fet, a intervenir Espanya (un altre
mite útil per a consum de l’opinió
pública perifèrica).

El 18 d’octubre del 2010,Merkel
va pactar amb Sarkozy obligar els
creditors dels països perifèrics a as-
sumirlespossiblespèrduesdelsseus
negocis. El pla era perfectament ra-
onable.Tanmateix,Merkelhaguéde
recular davant de la pressió de tres
factors addicionals: els bancs euro-
peus (fouTrichetqui,preocupatper
la salut del sistema financer, provo-
càelcol·lapseilaintervenciód’Irlan-
da), els compradors internacionals
dedeute i la idead’Europacomapo-
derinternacionalquetantapassiona
les elits europees.

Ara, incapaçdeforçarunajustre-
alenels sectorsmoribundsde lape-
rifèria i alhora necessitada del su-
portdels seusvotants, aMerkelno-
més li queda exigir més disciplina
fiscalacanvideser l’últimgarantde
l’euro. Però, com plantejaré en el
proper article, aquesta solució no-
més amenaça amb prolongar l’ato-
niadelSudiambtensarmésunaUE
força afeblida.
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