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Emergència econòmica

Brussel·les proposa un pla d’ajuts
a l’ocupació per a Espanya i Itàlia
100.000 milions per subvencionar la reducció de jornada i evitar acomiadaments
JAUME MASDEU
Brussel·les. Corresponsal

És una vella reivindicació espanyola que ara la Comissió Europea
ha modificat i anticipat, convertint-la en una ajuda europea a
l’ocupació per evitar que l’atur es
dispari als països més castigats pel
coronavirus, en especial a Espanya
i Itàlia. Es tracta de mobilitzar fins
a 100.000 milions d’euros a través
de garanties ofertes col·lectivament pels estats que permetrien
captar aquests diners als mercats.
La seva destinació principal seria
subvencionar les reduccions de
jornada perquè les empreses puguin trampejar el temporal i
d’aquesta manera impedir els acomiadaments massius.
KU RZARB EIT

Es basa en el programa
alemany en què l’Estat
paga part del salari per
evitar acomiadaments
UN “RE GAL ” PER A SA NITA T

Holanda proposa de
crear un fons per cobrir
el cost sanitari del sud,
d’uns 10.000 milions
El pla, batejat com Sure, està inspirat en el programa alemany Kurzarbeit, utilitzat en la crisi del
2008, segons el qual l’Estat paga
part dels salaris dels treballadors
per evitar que s’eliminin llocs de
treball durant una crisi. “L’objectiu és ajudar Itàlia, Espanya i tots
els altres països que han estat durament afectats. I és una cosa que
es farà gràcies a la solidaritat dels
estats membres”, va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en anunciar la

França demana
un fons de rescat
per al virus
]França proposa de crear

un fons de rescat europeu
d’una durada limitada a 5
o 10 anys i centrat exclusivament en la recuperació econòmica, en un intent de superar les objeccions alemanyes i
holandeses a mutualitzar
el deute. “Estem pensat en
un fons que podria estar
limitat en el temps amb
una possibilitat d’endeutament per a la resposta
a llarg termini a la crisi”,
va dir el ministre francès
de Finances, Bruno Le
Maire, en una entrevista
amb el diari Financial
Times. El ministre planteja que al quedar delimitat
temporalment i ser l’únic
instrument a través del
qual s’oferiria la possibilitat d’obtenir deute comú,
podria ser més acceptable
per als països que objecten qualsevol menció a la
mutualització o als coronabons. “És absolutament
crucial mantenir la porta
oberta per al llarg termini,
per a instruments amplis
que puguin permetre’ns
fer front a una situació
econòmica de postguerra”, va concloure el ministre. França va ser un dels
nou països, juntament
amb Espanya i Itàlia,
que va firmar una carta
demanant obertament
els eurobons, però va
topar amb el rebuig dels
països del nord de la UE.

propostadelaqualavuiesconeixeran els detalls.
Es treballa amb la idea que els
estats, de manera col·lectiva, aportin 25.000 milions d’euros, que són
els que permetrien mobilitzar els
100.000 milions previstos. Amb
aquesta iniciativa, la Comissió Europea intenta respondre a les crítiques d’inacció de les institucions
comunitàries i, alhora, explorar un
camí alternatiu de la fórmula dels
eurobons, que està provocant un
enfrontament obert entre els països del nord i del sud d’Europa.
VonderLeyenvaexposardeforma planera els objectius de la proposta: “Si no hi ha noves demandes
i les companyies es queden sense
feina a causa d’un xoc extern temporal com el coronavirus, no hauran d’acomiadar els seus treballadors... D’aquesta manera, la gent
podrà continuar pagant els lloguersicomprarelquenecessiten.I
també tindrà un impacte positiu en
l’economia”. En definitiva, es tracta d’aconseguir que les empreses
sobrevisquin i que, passada la crisi,
recuperin l’activitat.
Els destinataris principals d’aquest fons seran els països més tocats, Espanya i Itàlia. “Les regions
al voltant de Milà o Madrid formen
part de la columna vertebral de
l’economia europea. Milers d’empreses fortes i saludables estan patint a causa de la crisi actual. Necessiten el nostre suport per travessar aquesta crisi. És per això
que hem desenvolupat aquest concepte de reducció de la jornada laboral”, va afegir Von der Leyen.
La presidenta de la Comissió
Europea posa sobre la taula
aquesta iniciativa en un intent de
trobar una alternativa que alleugi
el pes de la càrrega que està caient
sobre els països del sud i que, alhora, sigui acceptable per als del
nord,queesresisteixenalamenció
dels coronabons que nou països,
entre els quals Espanya, Itàlia i

França, van demanar públicament
i que altres (Alemanya i Holanda
els que més obertament), es resisteixen a acceptar.
El primer ministre holandès, Mark Rutte, va proposar ahir
davant el seu Parlament una altra

via d’ajuda: crear un “Fons de Coronavirus” per transferir als països
del sud, sense condicions. “No és
un préstec, sinó un regal”, va proposar Rutte, sense donar xifres,
encara que fonts del Financial Times parlen de 10.000 a 20.000 mi-

La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen
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lions d’euros, que es destinarien
exclusivament a cobrir les despeses sanitaris derivades de la
pandèmia. Rutte va reiterar la seva
oposició a mutualitzar deute, i
també que s’utilitzi el mecanisme europeu d’estabilitat (MEDE), el fons de rescat de la UE, i va
assegurar que discutirà la seva idea
en la ronda de consultes del Consell Europeu.
La proposta de Rutte, com la de
la Comissió, es debatran a l’Eurogrup de dimarts vinent, que ha de
dissenyar els instruments amb què
la UE respondrà a la crisi. L’encàrrec del tens Consell Europeu de
dijous passat als ministres d’Economia va ser que busquessin sortides, encara que sense aconseguir
marcar-los una guia d’orientació
del camí a seguir, ateses les dis-
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LA FÓR MU LA

Els estats aportaran
garanties per poder
captar diners
als mercats
ALTERNATIVA ALS EUROBONS

Brussel·les busca
instruments que
no suposin el veto
dels països del nord

Pagina: 45

Num. Lec: 557000

crepàncies frontals entre alguns
membres.
Desd’aleshores,algunacosas’ha
suavitzat. El ministre de Finances
holandès, Wopke Hoekstra, en un
exercici d’autocrítica, va reconèixer la falta d’empatia de les
seves declaracions sobre els països
del sud, i el responsable del fons de
rescateuropeu(MEDE),KlausRegling, va indicar que els crèdits
d’aquest fons tindrien una condicionalitat limitada: “Haurien de
tenir condicions limitades, bàsicament per assegurar que els diners
es gasten de la forma correcta i que
el MEDE serà reemborsat un dia”.
No està clar que, encara que relaxin les condicions, a Espanya i Itàlia els interessi recórrer a aquests
crèdits, atès el risc de quedar estigmatitzats.c
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