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UnaEuropa forta (i 3)

L’anuncide laUnióEu-
ropea la setmana
passada de reforçar i
expandir el seu fons
de rescat probable-

ment blindarà l’euro davant dels
mercats internacionals.Noobstant,
aquestadecisió,queimplicaconver-
tir la UE en garant final de tot el
deute públic i privat, explosiu, de la
perifèriaeuropea,noevitaràel llarg
procés d’ajustament econòmic que
haurà de travessar el sud d’Europa.
De fet, és molt possible que l’acabi
aguditzant.

En qüestions econòmiques pre-
dominaaEuropaunmenadepensa-
mentúnicquefabasarda.Resumint
laposiciódegairebétotalaclassepo-
lítica europea, fa deu dies Jacques
Delors reiterà a Berlín que els pro-
blemes de la UE es resoldran quan
s’estableixiunsistemadepolítiques
econòmiquescoordinades(enl’àm-
bit impositiu i pressupostari) a ni-
vell continental. La tesi que no pot
haver-hiuniómonetària senseunió
fiscal és, però, errònia. Als Estats
Units, els estats federats gaudeixen
d’unaautonomia fiscal completa, és
adir,podenposarelsseuspropis im-
postos i endeutar-se finsoncreguin
convenient.Això,però,noimpedeix
queeldòlar sigui lamonedade refe-
rència al món. O, per utilitzar un
exemplemésproper,abansd’entrar
a la UE, Àustria va fixar la sevamo-
nedaalmarcdurantmoltsanysamb
ungran èxit i sense haver de renun-
ciar a la seva autonomia fiscal.

En altres paraules, Europa po-
dria, si volgués, mantenir unamo-
neda única amb fiscalitats múlti-
ples.Arabé, aquesta solucióobliga-
ria a fer unamena de sacrificis que
laUEno sembla disposada a accep-
tar. Durant la primera gran crisi fi-
nancera dels Estats Units, cap a la
dècada dels 1840, Washington es
negà a rescatar tots aquells estats
que, enduts per una febre especu-
lativa,havienestiratmésqueelbraç
que lamàniga. La seva fallida va ser

dolorosa, però no trencà el país i, al
capdavall, forçà els estatsmembres
aprendremesures internespermi-
nimitzar els seus desequilibris fis-
cals a llarg termini.

Percontra, encomptesde ferpa-
gar els plats trencats als individus
responsables d’haver-los trencat
(tantelsbancs francesos ialemanys
que van finançar el boom creditici
de la perifèria com els governs
d’aquesta àrea), Europa ha evitat la
via americana i ha preferit repartir
lespèrduesentre totselsciutadans,
és a dir, ha decidit socialitzar els
costos de la crisi.

Deixant de banda el problema
ètic queplanteja fer quepaguin jus-
tosperpecadors,aquestasocialitza-
ciódepèrduesdeixaelnuclidinàmic
d’Europaentreel foc i lesbrasesdes
d’unpuntdevistaeconòmic.Si laUE
aprova el rescat sense imposar cap
condició als països endeutats, Ale-
manya (i, fins a cert punt, Àustria,
Holanda i els països escandinaus)
passarà a tenir a Europa el trist pa-
perque faCatalunyaaEspanya.Per
justificar el dèficit fiscal, els espa-
nyols sempre retreuen als catalans
el seu superàvit comercial. D’una
manera semblant, tothom repeteix
que sense l’euro el dinamisme ex-
portador alemany fóra impossible.
Evidentment, aquest raonament és
absurd.ComprarcavaoBMWsnoés
obligatori,mentrequepagar impos-
tossíquehoés.Enrealitat,unrescat
incondicional equivaldria al suïcidi
fiscal de la partmés dinàmica d’Eu-

ropa a llarg termini. El progressiu
pansiment català està directament
relacionat ambun sistema fiscal es-
panyol que premia les comunitats
fiscalment més flamenques. És lò-
gic, doncs, que la senyora Merkel
vulguicontrolard’unamaneraefec-
tiva la perifèria.

D’altrabanda,unrescatacompa-
nyatd’unsistemadecontrols rígids
percoordinar lapolíticaeconòmica
de tothom exacerbarà la crisi eco-
nòmica a bona part del continent.
Europa, tot i ser unmercat únic, no
és una àrea econòmica homogènia.
Comqueelscicleseconòmicsdeca-
da país són sovint diferents, els go-
verns necessitenmantenir instru-
ments propis per adaptar-se a les
necessitats de cadamoment. I, per
tant, si perden tota la seva autono-
mia, l’estancamentde laperifèria (i
el seu allunyament respecte al pi-
nyol europeu) es perllongarà en el
temps. L’única solució a un atur
desbocatpassarà, aleshores,perac-
ceptar un procés accelerat de mi-
gracions laborals del sud al nord
d’Europa. La campanya recent del
govern alemany per atreure perso-
nal qualificat espanyol n’ha estat el
primer avís.

El problema per a les economi-
esperifèriquesésque, si el fluxemi-
gratori ésmoltgros, lesbases finan-
ceresdel sistemadepensions (jade
per si afectades per una taxa de na-
talitat molt baixa) i de l’estat del
benestarengeneral faranaigüesrà-
pidament. Davant de tot això, ¿no
és legítimpreguntar-se si l’estratè-
gia de coordinar i uniformar per
crear una Europa forta, aquest
somni dels senyors Delors, Gonzá-
lez iFischerentremoltsd’altres,no
té un preu social massa alt? ¿No
hauria estat millor haver deixat
caure Grècia (o, com a mínim, ha-
ver-la forçat a reestructurar el seu
deute ordenadament) ara fa un
any? L’euro encara existiria, però
Europahauriaaprèsaviured’acord
amb les seves possibilitats.
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