EuropeG aposta per una Unió Federal Europea per superar la
crisi de l’euro i alerta dels perills d’una Europa alemanya o
d’una fractura de l’eurozona


El grup d’opinió en Economia Política, integrat per Antoni Castells, Manuel
Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros i Martí Parellada, adverteix que la unió
monetària serà inestable mentre no tingui un govern europeu d’estil federal



En el seu primer informe, EuropeG alerta del perill d’una fractura de la zona
euro, que suposaria un cop mortal per a la moneda única i per a la UE

Els professors Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros, i Martí
Parellada, integrants d’EuropeG, defensen una Unió Federal Europea com a pas
imprescindible per sortir de la crisi econòmica i financera de la zona euro. En el seu
primer informe (Policy Brief), aquest Grup d’Opinió i Reflexió en Economia Política,
alerta dels perills d’una Europa governada per Alemanya i adverteix que si la unió
monetària no es completa amb la unió política, es pot produir una fractura de
l’eurozona que suposaria un cop mortal per a la moneda única, però també per a la UE.
El grup EuropeG, dirigit pel catedràtic d’Hisenda Pública Antoni Castells i coordinat per
la professora Gemma Garcia, té com a objectiu analitzar els fets més rellevants en
l’economia i la política econòmica a Catalunya, l’Estat espanyol i Europa i oferir
propostes i contribuir a crear opinió qualificada en temes econòmics.
Una unió monetària incompleta
L’informe assegura que la crisi actual del deute a l’eurozona posa en evidència les
conseqüències d’una unió monetària incompleta (sense una suficient integració fiscal
ni institucions que garanteixin la coordinació de les polítiques econòmiques i una
governació suficients). Tampoc no es van complir diverses condicions per a la viabilitat
d’una unió monetària en termes d’integració dels mercats i mobilitat factorial
(sobretot relativa al treball). A més, la inestabilitat dels sistemes financers no s’ha vist
pal·liada per una supervisió financera comuna. Aquesta unió monetària incompleta i
els errors en la gestió de la crisi europea, han convertit a Europa en el malalt del món
quan, objectivament, els seus fonaments econòmics són millors que els d’altres
regions occidentals.
Cap a la integració fiscal i una major supervisió financera
L’informe adverteix que l’eurozona només recuperarà la credibilitat perduda durant la
crisi si els seus membres són capaços d’avançar cap a una cessió de sobirania fiscal
pròpia de sistemes federals. Els països membres, apunta, hauran de renunciar a una
parcel·la de sobirania molt significativa, transferint-la a les institucions comunitàries.
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Transferència de sobirania fiscal a canvi de mutualització dels riscos és el contracte
implícit que permetria afrontar el futur. Caldria, a més, una major coordinació en altres
polítiques econòmiques per evitar diferències tan grans com les actuals en
productivitat i competitivitat.
Però la integració fiscal, diu el text, no pot ser una tutela de pressupostos nacionals per
part d’estaments intergovernamentals (que significa la supervisió alemanya amb
l’acompanyament de França), si es vol que sigui compatible amb marges d’autonomia
significatius per als estats membres. Per garantir una transició ràpida i ordenada cap a
una integració fiscal, l’informe aposta per la creació d’una autoritat financera comuna,
embrió d’un tresor europeu, que facilitaria la mutualització del deute entre els estats.
També defensa dotar de major capacitat de maniobra el Banc Central Europeu per
pal·liar les insuficiències operatives en els mercats de deute públic, i per convertir-lo
realment en prestamista d’última instància. El BCE, a més, hauria de tenir assignada de
forma explícita la preservació de l’estabilitat de l’eurozona, i vigilar l’expansió del
crèdit bancari a les economies sota la seva jurisdicció.
El document també insisteix que és possible compatibilitzar la credibilitat de les
polítiques de consolidació fiscal (control dels dèficits públics, sanejament financer) i la
generació d’estímuls per al creixement econòmic. La cultura de l’austeritat i les últimes
exigències aprovades pel Consell Europeu són vàlides en la mesura que signifiquin
eliminar allò superflu, però no si el resultat és l’asfíxia de les possibilitats de
creixement. EuropeG dedicarà un proper Policy Brief a aquesta qüestió.
Cap a una Unió Federal Europea
El primer Policy Brief de EuropeG assegura que, si es vol preservar la unió monetària,
és imprescindible un major grau d’unió política i dotar la UE d’autèntiques estructures
federals. Es tracta de desplaçar cada cop més el centre de gravetat de la presa de
decisions del nivell intergovernamental capa institucions comunitàries amb capacitat
per adoptar decisions en el terreny fiscal i pressupostari (incloent el tresor) i amb
responsabilitat sobre determinades polítiques (com les referides a supervisió i
regulació del sistema financer).
El document adverteix que la unió monetària serà incompleta i inestable mentre no
existeixi un govern europeu amb un pressupost i un tresor capaços de jugar el paper
que aquests instruments juguen en el països federals.
El procés cap a un govern europeu podria ser gradual, segons apunta el Policy Brief,
amb un període de transició on les decisions en el camp fiscal encara les prenguessin
institucions intergovernamentals, com ara. Però la transferència de sobirania només
serà possible si s’acompanya de legitimitat democràtica, avui clarament insuficient en
les institucions comunitàries.
Un euro en risc
Si aquest procés no fos possible, la unió monetària fracassaria, amb dos escenaris
possibles. El primer, una UE governada permanentment pel tàndem franco-alemany
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(aparentment) i per Alemanya (en realitat). Una Europa alemanya, assegura el
document, seria reconèixer el fracàs del projecte europeu i suposaria un escenari
inestable que acabaria fent difícil la supervivència de l’euro.
El segon escenari seria una fractura la zona euro, una hipòtesi que ja no és
inversemblant. Suposaria que els països més febles abandonessin l’euro i devaluessin
la seva moneda davant la impossibilitat de fer l’ajustament real que reclama
l’economia per recuperar competitivitat. Sortir de la zona euro plantejaria problemes
de primera magnitud per obtenir finançament en els mercats; en termes d’inflació; i
d’una revalorització probablement inassumible del deute exterior. Seria, diu l’informe,
un cop mortal per a l’euro i per a la UE.
Europe G
El Grup d’Opinió i Reflexió en Economia Política EuropeG, creat a finals de 2011, està
integrat per Antoni Castells(director), Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros,
Martí Parellada i Gemma Garcia (coordinadora). El grup basa la seva activitat en tres
grans línies d’anàlisi: la crisi de l’euro i el futur de la Unió Europea; la sortida de la crisi i
la transformació del model de competitivitat; i la fiscalitat i l’Estat del Benestar.
El grup emetrà informes (Policy Brief) cada tres mesos i preveu tractar qüestions com
l’ajustament real, les reformes i la competitivitat de l’economia espanyola ; la unió
fiscal; la reforma del sistema financer o l’equilibri apropiat entre austeritat i
creixement.
EuropeG, integrat dins la Fundació IEB, està ubicat al Parc Científic de Barcelona. Tant
els Policy Brief com les altres activitats del grup es difonen a través del web
www.europeg.com i el compte de Twitter @europegBCN.
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