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Europa i
l’economia

E l projecte europeu viu un mo
ment delicat. La imperiositat
d’una Europa forta és, amb tot,
més necessària que mai, tant

per evitar la sevamarginalitat i ladels va
lors que representa com per fer possible
dins de la mateixa Unió Europea políti
quesquepermetin superar els cicles eco
nòmics recessius. La política monetària
expansiva aplicada pel BCE és una bona
experiència en aquest sentit que faríem
bédenooblidar.
El debat econòmic a Europa d’aquests

darrers anys ha estat dominat per la con
trovèrsia entre les polítiques d’ajust i les
que consideraven que els desequilibris
macroeconòmics no havien d’impedir
l’aplicació de polítiques expansives anti
cícliques. En un plantejament necessàri
ament reduccionista, es potdir queel de
bat ha estat en determinats aspectes una
versió del conflicte nordsud, on les eco
nomies del nord, liderades per Alema
nya, han defensat les polítiques d’ajust, i
les del sud, amb la Mediterrània en l’eix
central, han estat més crítiques conside
rant que intensificaven la recessió. No és
difícil trobar en el debat influències de
caràcter cultural que excedeixen l’àmbit
estrictamenteconòmicperòqueencanvi
modulen les opinions de les respectives
societats. Aquest és encara un dels grans
reptes de la construcció europea. El pro
cés capaunamésgran integració trobarà
moltes dificultats si persisteixen els re
cels entre dues concepcions culturals
que tenen en la visió sobre la funció dels
pressupostos públics i l’austeritat en la
despesa una de les expressions més dis
cordants, encara que no l´única. Els rep
tes que té Europa només es poden supe
rarambunaintegracióquecomportauna
dosi molt elevada de coincidència en as

pectes bàsics de l’economia i de la políti
ca, ja que en cas contrari no és possible
afrontaraspectescomlacessiódesobira
nia per part dels estats, la mutualització
de deute o l’homogeneïtat fiscal, que són
condicions necessàries per evitar la pèr
dua de protagonisme en el concert mun
dial d’Europa i del que representa.
L’aproximacióde lespolítiqueseconò

miquespodria facilitar lasuperaciódeles
concepcions culturals que impedeixen
un avanç decidit cap a una integració efi
cient. Per això, caldria que els estats amb
economies més sanejades, com Alema
nyai lasevaàread’influència,apliquessin
internament polítiques més expansives
que dinamitzessin l’abúlica economia
europea i que els estats amb greus dèfi
cits, comels de l’àreamediterrània, assu
missin la necessitat de que, permantenir
el conjunt de prestacions socials, no es
pot suplir permanentment la manca de
productivitat i el poc rigor fiscal amb un
increment constant de l’endeutament
perquè això és poc solidari amb les gene
racions futures, intensifica la gens reco
manabledependènciadelsmercats icon
diciona amitjà termini el creixement.
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