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debat

Una altra cimeramodesta

Contràriament a l’exage-
ració que han fet servir
lagranmajoriadelsmit-
jans a l’hora d’interpre-
tar la reunió del Consell

Europeude la setmana passada, els
acords enmatèria bancària i fiscal
que van consensuar els líders euro-
peus es poden resumir ambdos ad-
jectius: modestos i ambigus.

Éscertqueenl’àmbitbancariEs-
panyahaaconseguitunavictòriare-
lativa. El Fons Europeu d’Estabili-
tat Financera es
podràutilitzardi-
rectament (i no a
través de l’Estat,
com havia estat
acordat feia po-
ques setmanes)
perrecapitalitzar
els bancs en falli-
da. Ara bé, aques-
tamesura, dirigi-
daareduireldeu-
te públic i la pri-
ma de risc d’Es-
panya,nomésen-
trarà en vigor un
cop s’estableixi
un sistema de su-
pervisió bancària
anivell europeu i,
per tant,noabans
de finals d’any.
Men t r e s t a n t ,
l’Estathauràd’en-
deutar-sedirecta-
ment i traspassar
els diners als
bancs.Ésperaixò
que el govern es-
panyol, amb el
seu tacticisme
habituald’efectes
explosius als
mercats, ha plan-
tejat, tan bon
punt acabada la
cimera, endarre-
rir el rescat ban-
cari fins a l’octu-
bre o novembre.

Més enllà de la
concessió feta in extremis al govern
espanyol, que ha jugat de manera
implacable la carta de l’amenaça
d’una explosió nuclear (l’única co-
saquesabenferelsgovernsipolítics
incompetents), l’acord europeu
contétrespuntsnegatius.Enprimer
lloc, reforça –almeu entendre, des-
afortunadament–elprincipideres-
cat públic dels bancs. Amb la crisi,
els bancs han rebut, ennomdel risc
sistèmic que suposa la seva fallida,
un tracte diferencial tant a Europa
com als Estats Units. En comptes
d’una economia demercat amb re-
gles idèntiquesperatothomienquè
qualsevolempresaprivadaquefafa-
llida ha de liquidar el seu negoci,
hom ha consagrat un sistema desi-
gual en què algunes organitzacions
mantenen vincles directes i privile-
giats amb el poder polític que fan
servirperentorpirelprincipidelliu-
re competència. En segon lloc,
l’acord desactiva una condicionali-
tatqueforçavaelsestatsdelsudare-
formarlesseveseconomies.Peraca-
bar,comquefaEspanya(itotselses-
tatsdelaUnió)coresponsabledetot
eldeutebancari (enproporcióalseu

pes econòmic), pot generar més
deute públic espanyol fàcilment en
el cas quemés bancs europeus (per
exemple, els francesos) també facin
fallida.

L’acord bancari té una dimensió
positiva,almenyspotencialment.El
ConsellEuropeus’hacompromèsa
establir unmecanisme de supervi-
sió europeu. Atès que el llenguatge
deldocument finalésd’unagranva-
guetat, aquesta supervisió podria
anardesd’unacomissióambrepre-
sentació paritària de tots els estats
a una agència reguladora indepen-
dent, inserida en el BCE.

La primera solució seria la típica
olla de cols de la UE on cada estat
procuradefensarelseutrosdeterri-
tori i fer contentes les seves empre-

sesnacionals. En canvi, una agència
independent podria trencar la rela-
ciósimbiòticaentreestat ibancsque
ha caracteritzatEspanya, enquè els
polítics col·loquen els seus amics (o
a ellsmateixos) als consells d’admi-
nistració dels bancs i en què els
bancs capturen o intenten capturar
elspolítics.Noemrefereixonomésa
les caixes, tot i que és el casmés co-
negut, sinó a tot el sistema bancari
engeneral.Aquestesconnexionsen-
tre política i economia, juntament

amb la tendència
dels darrers anys a
concentrarelnego-
ci bancari en po-
ques mans, tenen
un efecte pervers.
Calculantqueelseu
banc compta amb
suport públic i que
és massa gros per
deixar-lo caure, el
banquer no resis-
teix fàcilment la
temptaciódedonar
suportaoperacions
amb un alt compo-
nentderiscidepar-
ticipar en bombo-
lles immobiliàries
com la dels darrers
quinze anys.

Si l’acord en
l’àmbit bancari su-
posa el primer pas
cap a l’europeïtza-
ció del deute (i, per
tant, la trista cata-
lanitzaciód’Alema-
nya), en l’àmbit es-
trictament fiscal la
cimera no s’ha des-
viat gaire de l’statu
quo.Enprimer lloc,
el Consell Europeu
ha promès un in-
crement de despe-
sa (en infraestruc-
tures) equivalent a
l’1 per cent del PIB
europeu. És una
proposta–defactu-

ra francesa i reminiscències de pla
E de Zapatero– que tindrà un im-
pactemenor.

Ensegon lloc, els líderseuropeus
han acordat utilitzar el sistema eu-
ropeud’estabilitat financera“d’una
maneraflexible ieficientperestabi-
litzar els mercats dels estats mem-
bres”. Aquesta clàusula ha estat ce-
lebrada a la perifèria europea com
ungran èxit deMonti perquè se su-
posa que redueix la condicionalitat
estricta i la intervenciódesde laUE
que venia associada amb la compra
europeadedeutepúblic dels països
rescatats. Tanmateix, jo no hi veig
altra cosa que una fórmula absolu-
tament etèria que, a més, s’estave-
llarà contra la paret constitucional
alemanya. Cal recordar que, en la
sentència de setembre del 2011 so-
breel fonsd’estabilitzacióeuropeu,
elTribunalConstitucionalalemany
va insistirqueelgovernalemanyno
podia sotmetre’s de manera auto-
màtica a cap sistema d’obligacions
financeres supranacionals sense
l’aprovació ex ante del Parlament
alemany. I encara es tracta d’una
paretmolt alta de saltar.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

DANIDE

ELDIARID’AHIR
Ladesfeta del DreamTeam: En la in-

formació de la pàgina 33 sobre la selec-

ció debàsquet dels EstatsUnits i l’ombra

del Dream Team, es va publicar que

l’equip nord-americà noméshadeixat de

guanyar l’or olímpic “fa vuit anys a Pe-

quín”. Els anys són correctes però no la

ciutat, que era Atenes.

Res fa més
mal que pagar un impost
sobre ingressos...
Excepte no tenir
ingressos sobre els quals
haver de pagar un impost
sobre ingressos

Lord Thomas  
Robert Dewar 

LACITA

Si la supervisió bancària
europea pren la forma

d’una agència independent,
aEspanya podria trencar-se
la relació simbiòtica entre

polítics i bancs


