lions d’euros, que es destinarien
exclusivament a cobrir les des
peses sanitaris derivades de la
pandèmia. Rutte va reiterar la seva
oposició a mutualitzar deute, i
també que s’utilitzi el meca
nisme europeu d’estabilitat (ME
DE), el fons de rescat de la UE, i va
assegurar que discutirà la seva idea
en la ronda de consultes del Con
sell Europeu.
La proposta de Rutte, com la de
la Comissió, es debatran a l’Euro
grup de dimarts vinent, que ha de
dissenyar els instruments amb què
la UE respondrà a la crisi. L’en
càrrec del tens Consell Europeu de
dijous passat als ministres d’Eco
nomia va ser que busquessin sor
tides, encara que sense aconseguir
marcarlos una guia d’orientació
del camí a seguir, ateses les dis

L A F Ó R 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

crepàncies frontals entre alguns
membres.
Desd’aleshores,algunacosas’ha
suavitzat. El ministre de Finances
holandès, Wopke Hoekstra, en un
exercici d’autocrítica, va reco
nèixer la falta d’empatia de les
seves declaracions sobre els països
del sud, i el responsable del fons de
rescateuropeu(MEDE),KlausRe
gling, va indicar que els crèdits
d’aquest fons tindrien una condi
cionalitat limitada: “Haurien de
tenir condicions limitades, bàsica
ment 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 rela
xin les condicions, a Espanya i Ità
lia els interessi recórrer a aquests
crèdits, atès el risc de quedar estig
matitzats.c

FRANCOIS LENOIR / REUTERS

tat, uns 173 milions corresponen
a Catalunya.
Les polítiques actives d’ocu
pació són totes les accions que
duen a terme les autonomies en
matèria de formació i reciclatge
de coneixements i habilitats amb
aquells treballadors que han per
dut la seva feina. És un eina que
permet reincorporar amb certa
celeritat els aturats de nou en el
mercat de treball.
Fonts del ministeri van dir ahir
que en l’actual situació de confi
nament no és fàcil dur a terme
tasques de formació com les que
es realitzen amb les polítiques
actives d’ocupació. Des del De
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partament de Treball van recor
dar a la ministra que és necessari
comptar amb fons per fer front al
galopant atur una vegada passi el
confinament.
El departament lamenta que a
més de la retallada econòmica
que afecta les persones treballa
dores es produeix una retallada
competencial, ja que “les comu
nitats autònomes es queden sen
se eines per combatre l’atur i per
atendre empreses i persones
treballadores”. Treball lamenta
que el ministeri “no ha consultat
normes ni criteris per retallar
aquests fons”, ni tampoc les mo
dificacions normatives que han

impactat de forma extraordinà
ria en tots els territoris, com les
referides a expedients de regula
ció temporal d’ocupació (ERTO)
o els permisos retribuïts.
L’últimes xifres disponibles
fins ahir és que hi ha a Catalunya
un total de 571.363 treballadors
afectats per un expedient de re
gulació temporal d’ocupació. És
una xifra que supera àmpliament
el nombre d’aturats registrats a
Catalunya per altres raons.
Encara que no hi ha dades
oficials i agregades del conjunt
d’Espanya, la xifra d’afectats a tot
l’Estat podria estar en l’entorn
dels dos milions de persones.c

De Tsipras
a Iglesias
ANÀL ISI
Manel Pérez
Els països del nord de la Unió
Europea han detectat un pro
blema d’imatge entre la pobla
ció dels seus socis del sud d’Eu
ropa i han posat a treballar la
màquina de les relacions pú
bliques. La Comissió, per exem
ple, està buscant pels racons
idees i partides despistades, una
mica de pressupostos no gas
tats, alguna cosa més dels fu
turs, per compondre paquets
diversos. Ahir mateix, va di
vulgar un pla de finançament
de l’atur provocat per la crisi
del coronavirus que, en realitat,
és un préstec pont a curt ter
mini que s’haurà de tornar quan
els estats que els sol∙licitin, prin
cipalment Itàlia i Espanya,
tinguin diners. Aquest, al seu
torn, s’obtindrà de l’emissió de
deute o, alternativament, dels
fons de rescat de la mateixa
Unió Europea.
Òbviament, el Govern que
més ha compromès el seu perfil
davant els seus veïns meridio
nals ha estat el dels Països Bai
xos, ja que ha ensopegat dues
vegades amb la mateixa pedra
de l’insult. Ahir, el seu primer
ministre, Mark Rutte, va anun
ciar la proposta de crear un fons
que faria donacions, no crèdits,
per a ajuda sanitària als països
més afectats.
En tot cas, cap símptoma, ni
per part de la Comissió, ni d’Ho
landa, tampoc d’Alemanya, que
és el país més rellevant, que do
ni a entendre que l’aversió a
compartir la factura, o els cos
tos, de la crisi del coronavirus
amb Itàlia, Espanya o França,

La Comissió i els
països del nord
festegen l’opinió
pública del sud amb
noves propostes
hagi disminuït gens ni mica.
El sender per als necessitats
està marcat i condueix al fons
de rescat, anomenat MEDE. Els
països defensors d’aquesta via, a
més de rebutjar una factura que
no consideren seva, advertei
xen que també ells han de fer
front als seus propis costos en la
mateixa batalla sanitària i eco
nòmica. I creuen que la seva
solidaritat queda patent a través
de les compres de deute del
Banc Central Europeu (BCE) i,
addicionalment, assegurant que

els països amb problemes es fi
nancin, amb els diners facilitats
pel fons de rescat, amb un cost
molt baix. Molt inferior a l’in
terès que caldria pagar en cas
que anessin al mercat i aquest
els comprés tot el seu deute.
Però, evidentment, les coses
no són tan fàcils. Els candidats a
demanar el rescat temen vendre
l’ànima al diable: sobirania –les
condicions de control pressu
postari per assegurar la devo
lució– a canvi de diners. A més,
l’estigma polític. Cal l’aprovació
parlamentària de la resta de
països, del Bundestag alemany,
a l’Eduskunta finlandès o l’As
semblea Nacional francesa. Així
va ser amb Espanya en el 2012, a
compte del rescat bancari. En

El drama grec no té
res a veure amb el del
coronavirus, però
alguns actors es
coneixen
cara que ara prometen condi
cions molt més suaus, el viacru
cis deprimeix el deutor i obliga
el creditor a emfatitzar que ha
exigit totes les garanties.
La diferència entre aquests
possibles nous rescats i els ante
riors, el de Grècia especialment,
és que ara es tracta de dos països
molt més grans, en un dels casos
es tracta d’una dels fundadors
del projecte europeu, i amb un
pes específic en l’economia eu
ropea i mundial. La solució ate
nesa no val per a Roma o Ma
drid. I com en aquestes dues ca
pitals estan inquiets i juren que
no acceptaran res que s’hi as
sembli, el lògic és que es plan
tegi una proposta adaptada a la
nova relació de forces.
És l’apassionant batalla
d’aquestes properes setmanes.
La Grècia del 2015 la va em
prendre en molt pitjors condi
cions. Geoestratègiques, el seu
pes a Europa era molt menor;
econòmiques, amb un aparell
productiu molt debilitat i amb
un deute públic enorme; i polí
tiques, ja que el seu aïllament
era gairebé absolut. El líder ate
nès en aquell moment, Alexis
Tsipras, el líder de Syriza, va
acabar aplicant el mateix un dur
ajust, obligat pel rescat. Pablo
Iglesias el vicepresident segon
del Govern de Pedro Sánchez,
es va distanciar aleshores del
grec com a conseqüència
d’aquell imprevist regat polític.
Potser ara, girs de la història, li
toca participar en un nou epi
sodi d’aquella mateixa crisi. Ja
es veurà.c

