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7

PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-

001-224 ponenciasEIX1.indd   7 06/07/2018   11:07:14



8

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés  
d’Economia i Empresa de Catalunya
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A la primavera del 2017, el degà del Col·legi d’Economistes ens va oferir de par-
ticipar en el Congrés per a coordinar l’eix d’anàlisi dedicat a “El marc global: 
tendències mundials en geopolítica en el marc de la perspectiva de la Unió Euro-
pea”. Es tractava d’un encàrrec que responia als nostres interessos i especiali-
tat i sobre el qual pensaven poder contribuir-hi  adequadament.

La comissió de treball de l’eix es va constituir el 13 de juliol de 2017, moment en 
què es va debatre i precisar el contingut dels subtemes que haurien de ser ob-
jecte d’atenció preferent en l’eix. La comissió va pretendre promoure unes 
contribucions al Congrés que versessin sobre els elements centrals de la globa-
lització mundial abordada des de la perspectiva de la zona d’integració econò-
mica regional més gran del món: la Unió Europa on pertany Catalunya des del 
1986.

Des de la comissió es va promoure una difusió del Congrés, complementària a 
la difusió institucional realitzada pel Col·legi. L’objectiu no era altre que donar 
a conèixer i invitar diferents acadèmics, investigadors i experts d’entitats pri-
vades i públiques a participar en el Congrés amb la presentació d’una ponència 
que s’emmarqués en l’eix.

Tot just al voltant del mes d’octubre 2017 es van rebre els primers abstracts, 
donant així el punt de sortida a l’elaboració posterior de les distintes ponènci-

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Gui-
llem Rovira (relator de l’eix), Carles Gasòliba (president de l’eix), 
Joan B Casas (degà del Col·legi), Jordi Bacaria (vice president de 
l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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es. El darrer treball de la comissió va ser l’anàlisi i la valoració de cadascuna de 
les ponències presentades. Aquesta tasca va tenir un caràcter complementari 
a la revisió i la valoració realitzada pel Comitè Científic del Congrés. La comissió 
de l’Eix 1 va considerar que vuit de les ponències presentades responien ade-
quadament a la totalitat o una part dels objectius inicials de l’eix.

Les conclusions de l’eix van ser presentades en un acte públic, celebrat el 12 
d’abril 2018 i que comptà amb la intervenció destacada de l’ex-president del 
Parlament europeu, Pat Cox, al voltant de les tendències mundials en geopolí-
tica en el marc de la perspectiva de la Unió Europea.

Malgrat el propi títol del eix i alguns dels seus continguts poden fer pensar que 
no pertanyen al àmbit estricte dels economistes, el marc global i l’anàlisi de la 
geopolítica des d’una perspectiva de la Unió Europea, és cada cop més neces-
sari que formi part del nostre horitzó d’observació. Les interaccions actuals 
més globals, els fluxos de persones, els canvis demogràfics,  les guerres comer-
cials, les guerres de divises, l’unilateralisme, el nativisme, el proteccionisme, 
l’incompliment dels tractats internacionals, entre altres, impacten en la nostre 
activitat professional i cal anticipar-la.

Voldríem agrair finalment el treball i les orientacions dels economistes Xavier 
Ferrer, Francesc Raventós, Àlex Ruiz i Joan Carles Suari, integrants de la comis-
sió de treball com també el suport rebut en tot moment pel coordinador del 
Congrés, Daniel Quer, i per tot l’equip del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Carles A. Gasòliba i Böhm
Jordi Bacaria i Colom

Guillem Rovira i Jacquet
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Sessió de presentació

Data: 12 d’abril 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sr. Carles Gasòliba. Doctor en ciències econòmiques. Col·legiat de Mèrit

Presentació de conclusions: 
Sr. Guillem Rovira. Economista cap de l’Àrea d’Afers de la UE, Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya

Conferència: “El marc global: Tendències mundials en geopolítica en el marc 
de la perspectiva de la Unió Europea” 
Sr. Pat Cox. Expresident del Parlament europeu
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Presentació

L’Eix núm. 1 del Congrés, dedicat a “El marc global: tendències mundials en  
geopolítica en el marc de la perspectiva de la Unió Europea”, pretenia tractar 
dels punts següents::

• La Unió Europea com a actor global

• Globalització: governança econòmica supranacional i multilateralisme vs. 
aïllacionisme i proteccionisme

• Aplicació i desenvolupament dels acords internacionals bilaterals i multi-
laterals

• Els efectes de les noves tecnologies en el marc econòmic internacional: 
aplicació a les transaccions comercials i de serveis, fluxos d’inversions, 
ciberseguretat.

La comissió va pretendre, per tant, promoure unes contribucions al Congrés 
que versessin sobre els elements centrals de la globalització mundial abordada 
des de la perspectiva de la zona d’integració econòmica regional més gran del 
món: la Unió Europa.

Per a l’elaboració d’unes conclusions homogènies, i d’acord amb les caracterís-
tiques de les vuit ponències analitzades, es va decidir efectuar-ne una agrupa-
ció en els cinc àmbits següents:

• La Unió Econòmica i Monetària europea: la resposta de la UE a la crisi fi-
nancera de 2008

• La retirada del Regne Unit de la Unió Europea: el Brexit i les seves impli-
cacions

• La seguretat i la defensa a la Unió Europea envers el context mundial

• Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’actuació de la UE  
envers l’economia sostenible

• Globalització econòmica i política.
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A continuació s’exposen les conclusions principals extretes de les distintes po-
nències, seguint els àmbits anteriors.

1.  La Unió Econòmica i Monetària europea: la crisi financera mundial de 
2008 i la resposta de la UE

Les tres ponències que versen a l’entorn de la Unió Econòmica i Monetària eu-
ropea són les següents:

• Situación Económica y Debate Político en la Zona Euro. La Reforma de la 
Unión Económica y Monetaria. Autors: Javier Yániz i Carlos Martínez, res-
pectivament director i cap d’Unitat a la Direcció General d’Economia i Fi-
nances de la Comissió Europea.

• The economic convergence within Euroland in the global post-crisis cycle. 
Autor: Andrei Radulescu, director de la Banca Transilvania.

• Cap a un nou Bretton Woods per a Europa. Autor: Sergi Cutillas, economis-
ta i investigador. Cofundador d’Ekona.

La Unió Econòmica i Monetària (UEM) europea es va crear ara fa més de 19 
anys. La primera gran crisi a la qual es va afrontar va ser iniciada curiosament 
fora de la zona euro: la crisi financera dels Estats Units de 2008 que s’estengué 
molt ràpidament a tot el món, una crisi global però amb efectes i solucions dis-
pars. La UEM no disposava de mecanismes prou sòlids per afrontar una crisi 
d’aquesta magnitud, la qual cosa va desencadenar la posterior crisi del deute 
en alguns estats membres de la zona euro. Per això, la UEM es va situar al límit 
de la seva viabilitat. Les respostes de la UE a la crisi van ser lentes: reforma del 
Pacte d’Estabilitat i de Creixement, creació del Fons Europeu d’Estabilitat Fi-
nancera i posteriorment del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE); posada 
en funcionament del nou procediment de Desequilibris Macroeconòmics, ins-
tauració del “Semestre Europeu”, llançament del Pla Juncker, o impuls d’una 
unió bancària (tret d’un sistema comú de garanties) entre altres iniciatives.

La ponència dels representants de la CE efectua una exposició detallada de la 
situació econòmica de la UE després de la crisi de 2009-2011. Anota que l’eco-
nomia de la zona euro se situa en el 5è any des de l’inici de la recuperació: s’ha 
enregistrat un creixement de la inversió, del consum i de la demanda externa. 
Tot i això, els reptes que romanen (en comparació amb zones de fora de la 
UEM) són notables: creixement reduït de salaris, recuperació feble de l’ocupa-
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ció, un sector financer fràgil, riscos geopolítics com el Brexit i la nova orienta-
ció de l’economia xinesa en favor del consum intern. Finalment, la mateixa po-
nència exposa les distintes propostes actuals per aprofundir i consolidar la 
Unió Econòmica i Monetària europea.

Per la seva banda, Andrei Radulescu efectua, en una ponència analítica, l’evolu-
ció de la convergència entre les economies de la zona euro durant el període 
1996-2017. Constata que la convergència econòmica a la zona euro és solida, 
tant en termes nominals com reals, tot i que, durant la crisi, la convergència es 
va reduir. Les mesures adoptades per la UE (política monetària expansiva del 
BCE i millora de la governança de la zona euro) van evitar una caiguda major de 
la convergència. Anota que romanen alguns reptes que cal afrontar com serien 
la millora de la productivitat per habitant o la implementació de l’economia di-
gital, entre altres reformes estructurals.

Finalment, la ponència d’en Sergi Cutillas fa una exposició detallada de la crisi 
de la Unió Econòmica i Monetària europea i presenta uns escenaris polítics di-
ferents que condicionarien el futur de la UEM. A la UE se sobreposen actual-
ment dos models d’integració econòmica: el federalista i el supraestatal. Això 
podria conduir al reforçament d’un nucli dur d’estats que avancin cap a una in-
tegració econòmica completa, deixant-ne la resta al marge. Hi ha un risc paral-
lel de consolidació de posicions polítiques favorables a l’autarquia, especial-
ment en aquelles economies que no integren el nucli dur amb el risc consegüent 
d’increment de les divergències econòmiques entre els estats de la UE.

Recomanacions estratègiques

És necessari consolidar la Unió Econòmica i Monetària (UEM) dotant la UE dels 
elements que encara són absents:

• avanç cap a una unió fiscal amb un pressupost de la UE que disposi dels 
recursos adequats per fer front a xocs asimètrics; conclusió de la unió 
bancària;

• establiment d’una governança de la UEM concisa, transparent i àgil. La 
UEM ha de tenir una sola presència i veu en els organismes multilaterals 
econòmics i financers;

• cal poder associar el futur de la UE amb l’èxit de la UEM. La UEM és el nucli 
central de la integració europea i la condició indispensable perquè l’econo-
mia europea pugui desplegar el seu paper en el context globalitzat.
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L’economia catalana està plenament integrada en la UEM i és una garantia a 
mig i llarg termini per a l’estabilitat dels agents econòmics i dels mercats. Amb 
tot, internament cal insistir en les reformes estructurals pendents. 

2.  La retirada del Regne Unit de la Unió Europea: el Brexit i les seves 
implicacions

La sortida anunciada del Regne Unit de la UE després del referèndum de 2016 
constitueix sense cap dubte el repte més rellevant del procés d’integració eu-
ropea dels darrers anys. Aquest procés en curs ha estat analitzat de forma ex-
haustiva en la ponència l’Impacte econòmic del Brexit, elaborada conjuntament 
pels economistes i experts Xavier Ferrer i Francesc Raventós.

En primer lloc s’assenyalen els efectes macroeconòmics estàtics del Brexit so-
bre el conjunt de la UE: la població de la UE es reduirà un 13% del total per situ-
ar-se en 446 milions d’habitants i el PIB de la UE disminuirà, en termes abso-
luts, un 15%. Els efectes dinàmics del Brexit s’esperen força més negatius per al 
Regne Unit, en especial per al comerç de béns i serveis i sobre el mateix siste-
ma financer britànic. El principal efecte del Brexit per a la UE de 27 estats mem-
bres serà previsiblement de caire pressupostari. Tot i la política actual del “xec 
britànic”, la mera sortida del Regne Unit suposarà una tensió fortíssima sobre 
el pressupost de la UE, que podria revertir negativament en la política de co-
hesió. En canvi, els efectes sobre la integració dels mercats s’espera més redu-
ït, atesa la perspectiva d’uns acords ad hoc post-Brexit per mantenir unes rela-
cions privilegiades entre ambdues parts.

Els autors de la ponència apunten al repte central del Brexit per a la Unió Euro-
pea: el manteniment de la UE com a potència mundial en un entorn globalitzat. 
Es podria aprofitar precisament el Brexit com una oportunitat per rellançar i 
reforçar el projecte d’integració europea, en la línia del que ja s’ha proposat en 
els recents informes dels “Cinc presidents” de les institucions de la Unió i en 
les propostes de la mateixa Comissió Europea.

Recomanacions estratègiques

Sota una perspectiva microeconòmica, el Brexit implicarà un canvi d’escenari 
en les relacions econòmiques entre la UE i el Regne Unit. Tot i que les negocia-
cions en curs apunten al manteniment d’unes relacions privilegiades entre 
ambdues parts, convé que les empreses i els agents econòmics i socials seguei-
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xin detalladament el procés negociador amb una doble finalitat: d’una banda 
anticipar costos i possibles impactes en els mercats i de l’altra copsar noves 
oportunitats.

Des d’un punt de vista més general, el Brexit modificarà sensiblement les 
estructures, el pressupost i l’orientació futura de la UE. És per aquest motiu 
que cal prestar una atenció especial al debat sobre el futur de la UE. Des de 
les institucions, empreses i la resta d’agents econòmics i socials de Catalu-
nya cal efectuar una reflexió sobre la “UE post-Brexit” i adoptar una posició 
precisa sobre el model d’integració europea més òptim. Aquesta reflexió 
podria ser traslladada a les institucions de la UE com a contribució de Cata-
lunya.

3. La seguretat i la defensa a la Unió Europea envers el context mundial

La geopolítica en l’actual entorn mundial globalitzat condueix necessàriament 
a una reflexió sobre la posició i les actuacions de la UE en matèria de seguretat 
i de defensa. La ponència Economia i política per a la seguretat i defensa de la 
UE, presentada per l’economista i politòleg Xavier Ferrer, presenta els ele-
ments centrals de la situació geoestratègica actual i els reptes més decisius per 
a la UE: els límits territorials de la Unió, l’evolució de la demografia i els fluxos 
migratoris, l’ascens de països emergents en l’escena mundial i l’amenaça del 
terrorisme internacional.

No va ser fins al Tractat de Maastricht de 1992 que la UE va disposar d’una polí-
tica de seguretat i de defensa incipient. Posteriorment, i d’acord amb les refor-
mes successives dels tractats s’anirien consolidant alguns avenços. Tot i la per-
cepció de la necessitat d’aquesta política per part dels ciutadans europeus, la 
ponència destaca que la despesa militar dels estats de la UE és molt menor, 
tant en termes de % del PIB com en termes de despesa per habitant, si es com-
para amb altres potències mundials.

Atesa la capacitat militar del Regne Unit, convé assenyalar que el Brexit també 
marcarà un retrocés notori en la capacitat de la política per a la seguretat i de-
fensa de la UE. Per aquest motiu, l’autor anota la necessitat de mantenir una 
relació sòlida entre la UE i el Regne Unit. Finalment, la ponència apunta vers 
l’establiment progressiu d’una veritable defensa europea, viable econòmica-
ment, que equipararia i acompanyaria el poder econòmic i polític de la UE en el 
context global. La seva realització, però, depèn de la voluntat política dels es-
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tats membres de la Unió Europea i, per tant, de la necessària complicitat com-
partida de la ciutadania europea.

4.  Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’actuació de la UE 
envers l’economia circular

Les dues ponències que han estat analitzades de forma conjunta al voltant 
dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible i del medi ambient són les 
següents:

• Els objectius de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible 2016-
2030. Autor: Francesc Granell, catedràtic d’Organització Econòmica In-
ternacional.

• El medio ambiente en el presente y futuro. Autor: Daniel Calleja, director 
general de Medi Ambient de la Comissió Europea.

Uns àmbits en els quals són indispensables unes actuacions públiques globals, 
a tot el planeta, són precisament el desenvolupament i el medi ambient. Amb-
dós àmbits, a més, no poden dissociar-se i han de formar part d’una estratègia 
comuna.

La ponència del professor Granell efectua una síntesi de l’evolució de la lluita 
pel desenvolupament impulsada per l’Organització de les Nacions Unides a fi-
nals de la dècada del anys 50, coincidint amb l’accés a la independència de paï-
sos excolonials. No seria, però, fins a la Conferència de Rio de 1992 que es va 
produir la interrelació entre desenvolupament i medi ambient. Aquesta visió 
integrada es va mantenir i donà lloc, després de successives conferències inter-
nacionals, a l’adopció per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides 
de setembre de 2000 de la “Declaració del Mil·lenni”. Sota aquesta Declaració, 
es van definir els vuit “Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni” (ODM) 
que cobririen el període 2001-2015. L’èxit més destacat dels ODM ha estat la 
reducció clara de la pobresa extrema, que va passar del 47% de la població 
mundial al 24% en el període 2000-2008.

Sobre la base dels ODM, distintes institucions i organitzacions internacionals, 
com el Banc Mundial, l’OCDE, la Comissió Europea, el G20 o les agències de les 
Nacions Unides, van desplegar un treball coordinat que permeté, entre d’al-
tres, l’establiment posterior d’uns objectius més ambiciosos: els “Objectius de 
Desenvolupament Sostenible”. Concretament el setembre de 2015, en ocasió 
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de l’Assemblea General de les Nacions Unides, es va definir una llista dels 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de cobrir el perí-
ode 2016-2030. A banda de l’ampliació dels objectius, cal assenyalar que tots 
els països (en un nombre de 193 i tant rics com pobres) es varen comprometre 
amb els ODS.

Si bé els objectius principals, com l’erradicació de la pobresa, l’acció pel clima, 
l’accés a l’aigua o el manteniment dels recursos marins, són àmpliament com-
partits, la ponència anota les dificultats per defensar i assolir objectius com els 
drets dels infants i de les dones, la reducció de desigualtats o l’estat de dret. El 
manteniment d’una acció integrada i que compti amb els recursos suficients 
serà, amb tota probabilitat, el repte principal dels ODS.

Per la seva banda, la ponència d’en Daniel Calleja presenta l’estat actual i la 
nova orientació de la Unió Europea envers el medi ambient. La ciutadania eu-
ropea està conscienciada del repte mediambiental colossal que caracteritza 
l’agenda mundial i comparteix amb escreix la necessitat d’un enfocament del 
tot global. El manteniment d’un sistema productiu com l’actual és inviable, a 
mitjà i llarg termini, per la demanda enorme de recursos que requereix: caldri-
en 1,7 planetes per mantenir de forma sostinguda la demanda actual de recur-
sos com ho són, per exemple, l’energia, les primeres matèries o els recursos 
hídrics.

La generació de residus és el segon punt d’atenció de la ponència. Les estima-
cions del Banc Mundial apunten a un augment dels residus sòlids del 70% al 
2025. Aquesta projecció implicaria un increment considerable dels costos de 
gestió de residus, com a única forma d’evitar una major contaminació marítima 
i terrestre, a banda de l’efecte hivernacle.

L’Acord de París de 2015 (conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi 
climàtic) constitueix una de les bases actuals de la política de la UE envers el 
medi ambient. És sobre el principi de la “reindustrialització” dels estats mem-
bres de la UE i sobre el nou desenvolupament sostenible que la UE promou la 
denominada “Economia circular”. Es pretén mantenir el valor dels productes 
durant el major temps possible i minimitzar la generació de residus. L’“Econo-
mia circular” constitueix, per tant, una iniciativa fonamental i central de la UE 
en favor d’un nou model econòmic. La ponència conclou amb l’estratègia des-
plegada per la UE en l’àmbit del sector dels plàstics, atesa la seva condició d’ac-
tuació prioritària per al manteniment del medi ambient.
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3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

Recomanacions estratègiques

La posada en pràctica a escala global dels Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) i la iniciativa de la UE per promoure “l’economia circular” supo-
sen uns reptes i alhora obren un seguit d’oportunitats molt significatives per a 
Catalunya. Aquests nous escenaris són d’especial interès per al sector agrari i 
ramader (produccions més sostenibles de qualitat, i de proximitat), per a la re-
cerca i la indústria (energies renovables, sistemes de producció amb menys 
residus, reciclatge d’alt valor afegit) i per al sector de serveis i el transport (as-
sistència tècnica a països en vies de desenvolupament, sistemes de gestió, 
transports i distribució sostenible).

Una orientació adequada de l’economia catalana en aquests àmbits implicaria 
dos avantatges comparatius: d’una banda, una millora interna del medi ambi-
ent i la qualitat de vida i, de l’altra, la consolidació d’activats econòmiques de 
major valor afegit i amb elevades possibilitats de ser comercialitzades o im-
plantades en altres països, tant de la UE com tercers.

5. La globalització econòmica i política

La ponència sobre “Economic and political gobalization”, presentada per en Juli 
Minoves, economista i professor de la Universitat de La Verne (Califòrnia), 
efectua una comparació de la globalització de finals del segle xx i principis del 
segle xxi. Semblaria evident que els beneficis econòmics de la globalització no 
són distribuïts de manera uniforme: alguns països, com la Xina, serien els gua-
nyadors nets i en canvi les classes de treballadors no qualificats de les nacions 
desenvolupades però desindustrialitzades es troben entre els perdedors. 
Aquestes diferències promouen sens dubte els corrents polítics proteccionis-
tes. La ponència anota també que en un món globalitzat, els sistemes de de-
mocràcia liberal s’enfronten a règims polítics de caire autoritari. Aquest article 
també reafirma la prevalença de l’Estat com a resposta a un entorn globalitzat: 
l’Estat apareix com l’instrument necessari per lluitar eficaçment contra els 
principals efectes negatius de la globalització econòmica: el canvi climàtic i la 
destrucció del medi ambient.
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Abstract

The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, 
with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly 
supported by the New Economic Governance implemented over the past years. On 
the one hand, the unprecedented expansionary monetary policy of the European 
Central Bank determined the decline of the real financing costs to record low levels, 
contributing to the re-launch of the private investments and consumption. On the 
other hand, the governments adjusted the budget deficits, with positive impact for 
the investment climate. Last, but not least, several reforms have been implemented 
across Europe, with positive impact in terms of potential output. The purpose of this 
paper is to assess the dynamics of the real economic convergence within the Euro 
Zone during 1996-2016, with a focus on the post-crisis cycle (2013-2016). We em-
ployed traditional econometric methods (including the Cobb-Douglas production 
function) and annual statistics from Eurostat database in order to assess the conver-
gence of the structural and cyclical components of the GDP of the Euroland member 
countries. The main results show a significant increase of the real economic conver-
gence over the past quarters. However, this convergence seems strongly depen-
dent on the expansionary monetary policy, while several structural challenges lie 
ahead, including the regional polarization and the important differences in terms of 
implementing the Digital Revolution.

1. Introduction

The macro-financial climate in the Euroland (the core of the European Union) 
has presented an improvement trend over the past quarters, within the so-
called post-crisis cycle. The leading indicators increased to the highest levels 
since the 2000s, while the coincidence indicators show the region is facing the 
best economic times since 2007.

The economic convergence within Euroland in the global post-crisis cycle
Ph.D. Andrei Radulescu
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The recovery (structural and cyclical) of the Euro Zone within over the past 
years was supported by the New Economic Governance (which enforced the 
region), based on several pillars, including the launch of the European Banking 
Union, the focus on the adjustment of the fiscal policies and the implementa-
tion of an unprecedented expansionary monetary policy by the European Cen-
tral Bank.

This New Economic Governance was the answer of the policy-makers in the 
Euroland to the incidence of the Great Recession, the most severe global mac-
ro-financial crisis since the end of the Second World War.

The macro-financial developments within the Euroland during 2008-2013 ex-
press the fact that the Great Recession was a maturity test for the European 
Monetary Union.

The economic convergence is the fundamental concept behind the creation of 
Euroland. Before the crisis the countries in the region passed from nominal 
convergence to real divergence. After the implementation of the New Eco-
nomic Governance the countries sharing the euro returned to both nominal 
and real economic convergence.

However, the Euro Zone continues to face several challenges from the mid-run 
perspective, including the acceleration of structural reforms and the political 
integration.

This papers aims to assess the economic convergence within the Euroland and 
to identify the main challenges for the future of the region.

2. Euroland – Recent macro-Financial developments

The implementation of the New Economic Governance in the European Union 
after the incidence of the waves of the Great Recession and the global cyclical 
recovery had positive impact for the Euroland economy, which initiated the 
post-crisis cycle in the second half of 2013.

On the one hand, the unprecedented expansionary monetary policy imple-
mented by the European Central Bank determined the decline of the real fi-
nancing costs to record low levels, fuelling the relaunch of the fixed invest-
ments in the region.
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At the same time, the strong consolidation process in terms of public finance 
generated manoeuvre space in terms of public investments.

Furthermore, the European Banking Union had a positive impact for the re-
launch of the credit markets (the gradual recovery of the non-government 
loans), which, in turn, supported the dynamics of both investments and con-
sumption.

In this context, the investments cycle resumed at the end of 2013, with fixed 
investments accelerating over the past quarters (the highest paces since 
2007), as can be noticed in figure 1.

Figure 1. The dynamics of the gross fixed capital formation in Euroland  
(%, YoY)
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Source: Eurostat, Banca Transilvania

The relaunch of the fixed investments was also supported by the strong dy-
namics of the exports, given the global recovery and the increase of the inter-
national competitiveness of the region.

In this context, the labour markets climate presented an improvement trend 
over the past years (with the unemployment rate converging to the pre-crisis 
levels). This aspect corroborated with the relaunch of the credit markets fu-
elled the recovery of the private consumption in the Euroland (the main com-
ponent of the GDP), as can be noticed from the following graph.
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Figure 2. The evolution of the private consumption in the Euro Zone (%, YoY)
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At the same time, the public consumption also increased starting 2013, as the 
manoeuvre room of the governments improved, given the fiscal consolida-
tion, a process also supported by the record low level of the financing costs. 
The public consumption accelerated from 0.3% YoY in 2013 to 0.7% YoY in 2014, 
1.3% YoY in 2015 and 1.8% YoY in 2016, according to the data published by Eu-
rostat.

Last, but not least, the sustainable relaunch of the economy contributed to the 
improvement of the dynamics of the potential output over the past years.

On the other hand, the Euroland continues to face a low level of inflation (1.3% 
YoY in January 2018), below the target of the central bank (2% YoY). In this con-
text, we point out that the monetary policy divergence (Federal Reserve vs. 
Euroland) seems not sustainable.

Furthermore, the global economic cycle has entered the maturity phase of the 
cycle, while in the region the manoeuvre space of the policy mix in the scenar-
io of the incidence of adverse economic shocks is low.

001-224 ponenciasEIX1.indd   26 06/07/2018   11:07:15



27

Ph.D. Andrei Radulescu

3. Methodology

In order to assess the economic convergence in the Euroland we estimate the 
dynamics of the potential GDP and the output gap for the countries in the re-
gion by applying the Cobb-Douglas production function.

Afterwards, we compute the standard deviation for the cyclical and structural 
components of the GDP for the states members of the Euro Area.

As regards the Cobb-Douglas production function it is expressed in the follow-
ing relation:

(1.1) Y = Lα x K 1-α x TFP

where Y, L, K, TFP and α represent the GDP, the labour factor, the capital stock, 
the total factor productivity and the output elasticity of labour.

By applying logarithms the relation (1.1) turns into:

(1.2) Yt = α x Lt + (1 - α) x Kt + TFPt,

where Yt, Lt, Kt and TFPt are the YoY paces for GDP, labour factor, capital stock 
and the total factor productivity.

In order to obtain the dynamics of the potential GDP we estimated the struc-
tural component (the trend) for the labour factor and for the total factor pro-
ductivity, by applying the Hodrick-Prescott methodology.

The dynamics of the potential GDP can be expressed as in the following rela-
tion:

(1.3) Yt* = α x Lt* + (1 - α) x Kt + TFPt*,

where Yt*, Lt* and TFPt* represent the trend component for the dynamics of 
the GDP, labour factor and total factor productivity.

The labour factor (L) was defined as:

L = labour force x labour participation ratio x (1-unemployment rate) x num-
ber of the worked hours (1.4)
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As regards the capital stock we implemented the perpetuity method:

(1.5) Kt = Kt-1 x (1-d) + GFCFt,

where Kt is the capital stock from year t, , d – the depreciation ratio and GFCFt 
– the gross fixed capital formation from year t.

In this paper we considered the capital stock for the member countries of the 
Euroland from 1995, as estimated in the paper of Derbyshire, et al. (2010) and 
an annual depreciation ratio of 5%.

As regards the GDP, the components of the labour factor and the gross fixed 
capital formation we utilised the Eurostat database (annual data, for the peri-
od 1996-2016).

In our study all the variables (as presented in relation (1.2) were divided by the 
population in each of the member states of Euroland.

The total factor productivity (the structural component) was estimated by ap-
plying the Hodrick-Prescot filter for the TFPt series, determined as:

(1.6) TFPt = Yt - α x Lt – (1- α) x Kt.

We considered α = 0,65, as also utilised in the paper of D’Auria, et al. (2010).

As regards the Hodrick-Prescott filter, this can be expressed by the following 
relation:

(1.7) Min (ln ln )*Y Yt t
t

T

�
�
�
1

2

+ λ ((ln ln ) (ln ln ))* * * *Y Y Y Yt t t t
t

T

� �
�

�

� � �� 1 1

2

2

1

where Yt, Yt
* şi λ represent the dynamics of GDP, of the potential GDP and the 

adjustment parameter („smoothness”): the lower the value of this indicator 
the dynamics of the GDP is closer to the potential pace.

In their paper Hodrick and Prescott (1997) considered a level of 100 for λ while 
working with annual data.
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This filter is one of the most used methods by the macroeconomists in order to 
distinguish between the cyclical and structural components of the macroeco-
nomic variables. However, this method also presents some shortcomings, in-
cluding the „leakage effects” and the „compression effects”.

After estimating the cyclical and structural components of the GDP of the 
member countries in the Euroland we computed the dispersion (σ2) and the 
standard deviation (σ), according to the following relation:

(1.8) � 2

2

1
�

�� �
�

� x x
n
i

where xi is the structural / cyclical component for GDP/capita in country i from 
Euro Zone, while x̅ is the structural / cyclical component of the Euroland GDP/
capita (considered as YoY paces).

We point out that the analysis of the structural component of the GDP/capita 
may reveal the structural reforms needed to the implemented by the countries 
in order to improve the economic convergence process.

On the other hand, the analysis of the cyclical component (the convergence of 
the cycles, in line with the Optimal Currency Area theory) allows us to identify 
the measures needed to be implemented for a better coordination of the mac-
roeconomic policies within Euroland.

4. The main results

According to our results the standard deviation for the GDP/capita across the 
Euroland member countries consolidated around the record low levels over 
the past years, as can be noticed in the following graph.

This result expresses the fact that the real economic convergence within the 
Euroland consolidated over the past years, in the context of the post-crisis re-
covery, which was synchronized, under the influence of the New Economic 
Governance implemented after 2012.

However, there can be noticed that the downward trend was recently inter-
rupted, an evolution determined by the slowing down of the structural re-
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forms, with impact for the dynamics of the capital stock and total factor pro-
ductivity, as can be seen in the following figures.

Our results confirms the fact that despite the improvement of the macro-fi-
nancial climate within the post-crisis cycle there remain important gaps among 
the member countries of the Euroland in terms of investments (including effi-
ciency) and total factor productivity.

Figure 3. The standard deviation for GDP/capita  
(Euroland member countries) (MA4)
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Figure 4. The standard deviation for capital stock/capita  
(Euroland member countries) (MA4)
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These differences are mainly structural and cannot be narrowed without sig-
nificant investments (especially in high value added sectors) and structural re-
forms, needed to improve the contribution of the total factor productivity.

In this context, we mention the important differences in terms of Digitalisation 
(an important issue, given the Fourth Industrial Revolution), as reflected by 
Figure 6.

Figure 5. The standard deviation for total factor productivity/capita 
(Euroland member countries) (MA4)
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Figure 6. The Digital Economy in EU
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On the other hand, the convergence in terms of labour/capita continued to im-
prove over the past quarters, in convergence towards the pre-crisis levels, as 
can be noticed in the following graph. This evolution was influenced by the re-
covery of the labour markets (given the post-crisis investment cycle) and by 
the implementation of several reforms after the incidence of the Great Reces-
sion, with impact for the mobility of active population (including the non-EU 
citizens).

Figure 7. The standard deviation for labour/capita  
(Euroland member countries) (MA4)
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Figure 8. The standard deviation for output gap  
(Euroland member countries) (MA4)
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Last, but not least, our results also show the significant improvement of the cy-
clical convergence of the Euroland member countries over the past years, in con-
vergence towards the pre-crisis levels, as can be noticed in figure 8.

5. Conclusions

According to this analysis the economic convergence process of the Euro Zone 
member countries improved over the past years, an evolution determined by 
the implementation of the New Economic Governance (after the incidence of 
the Great Recession).

In this context, we point out that the unprecedented expansionary policy im-
plemented by the European Central Bank contributed to the strengthening of 
the cyclical convergence.

On the other hand, we underline the fact that there persist structural differ-
ences across the member states of the Euroland, especially in terms of capital 
stock and total factor productivity.

Consequently, we consider that countries from the Euro Zone should continue 
the structural reforms (especially in a context of low (affordable) level of the 
financing costs) and should intensify the efforts in terms of implementing the 
Digital Revolution.

These reforms are important to consolidate the region and to better address 
the challenges during the next cyclical crisis.
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Resumen

En la actualidad, la economía circular ha emergido como uno de los conceptos clave 
en el establecimiento de un nuevo paradigma económico en el que se desvincula el 
crecimiento económico del consumo y utilización de recursos naturales. La transi-
ción hacia este nuevo modelo basado en un sistema productivo sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente creará nuevos puestos de trabajo y permitirá a la 
Unión Europea (UE) hacer frente a desafíos medioambientales, económicos y socia-
les de carácter global. Para la UE, la transición hacia una economía circular es una 
apuesta clave en la política medioambiental de la próxima década.

1. El punto de partida: ¿por qué es necesario un cambio de paradigma?

El desafío medioambiental destaca por su horizontalidad y alcance y reúne una 
serie de características que lo convierten en uno de los mayores retos a los que 
se ha enfrentado la humanidad en su historia reciente. Sin embargo, la res-
puesta coordinada a nivel europeo ofrece, además de un reto, una oportuni-
dad para reforzar valores comunes a toda la ciudadanía europea, que muestra 
un consenso contundente sobre la necesidad de actuación. Según un reciente 
Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea a finales del 2017, el 94% de 
los ciudadanos europeos estima que la protección del medio ambiente es im-
portante y alrededor de dos tercios quisieran que la Unión hiciera más a este 
respecto1.

Los desafíos medioambientales afectan a todos los sectores de la sociedad y 
su impacto se produce a nivel global. Las soluciones de mitigación de fenóme-

1. “Protecting the environment important for 94% of Europeans”, European Commission, 2017, 
http://ec.europa.eu/environment/pdf/18_12_2017_news_en.pdf
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nos como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la generación de 
residuos y su posterior vertido al mar tienen que abordarse a nivel internacio-
nal para que sean efectivas.

En la actualidad, necesitaríamos 1,7 planetas para mantener la demanda de 
recursos actual de nuestro sistema productivo2. Además, se espera que la po-
blación mundial alcance al menos 8.500 millones en 20303, mientras que la 
proporción de personas que vive en áreas urbanas alcanzará el 66% en 20504.

También está surgiendo una nueva clase media en economías emergentes 
como India y China que está generando un crecimiento en la demanda de ma-
terias primas nunca antes visto. Si nos atenemos a las tendencias de consumo 
actuales, necesitaremos un 40% más de energía y agua en los próximos 20 años 
y tres veces más recursos materiales para 20505.

En lo que respecta a los residuos, según el Banco Mundial, la generación 
mundial de desechos sólidos va camino de aumentar un 70% para 20256. El 
coste global de gestionar los residuos también está aumentando: de $ 
205.000 millones gastados en 2010 a una factura anual proyectada de $ 
375.000 millones para 2025, con los mayores aumentos de costes en los paí-
ses en desarrollo. Si esta situación no se gestiona de forma adecuada, el au-
mento de residuos empeorará aún más la contaminación terrestre y marina y 
el efecto invernadero7.

En este sentido y con el fin de transmitir un enfoque global del problema 
medioambiental en su conjunto, Johan Rockström8, profesor de Ciencias Am-

2. Según organizaciones medioambientales como WWF o el Global Footprint Network.
3. World Population Prospects The 2017 Revision, Naciones Unidas, 2017, https://esa.un.org/

unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
4. Perspectivas Mundiales de Urbanización de la ONU, Naciones Unidas, 2014, http://www.

un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
5. J. Rekondo, “De la economía lineal a la circular: un cambio necesario”, Viento del norte, 2018, 

https://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/economia-lineal-circular-cambio-necesa-
rio_6_618798121.html

6. Banco Mundial, “Las ciudades van a enfrentar un marcado aumento de los costos del tratami-
ento de basuras”, 2012, http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/06/06/citi-
es-to-face-sharply-rising-costs-for-garbage-treatment

7. Ibid.
8. J., S., N., K., P., C., . . . Snyder., “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for 

Humanity”, Ecology and Society, 2009, https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
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bientales y director del Centro de Resiliencia de Estocolmo, define nueve lími-
tes planetarios interdependientes dentro de los cuales se considera que la hu-
manidad sigue moviéndose en un margen de seguridad. Según el estudio que 
realizó en 2009 junto con otros expertos, la superación de uno o más límites 
planetarios puede desencadenar cambios ambientales bruscos a escala global. 
En este sentido, Rockström estima que la humanidad ya ha superado varios lí-

Fuente: Kharas H., 2010, The emerging middle class in developing countries.
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mites del planeta, en concreto tres: pérdida de biodiversidad, cambios en el ci-
clo global del nitrógeno y el fósforo.

Fuente: Steffens et al., 2015, “Planetary Boundaries: Guiding human development on a 
changing planet”, Science.

Investigadores de la Universidad Radboud en Holanda descubrieron en 2017 
que ha habido una disminución del 75% en la población de insectos críticos para 
los sistemas alimentarios en los últimos 27 años, lo que aumenta los temores 
de un “Armagedón ecológico”, algo que encaja con el elevadísimo nivel de 
pérdida de biodiversidad que está sufriendo nuestro planeta9.

Por otra parte, para apreciar las consecuencias reales de otra de las áreas con-
flictivas, como es el cambio climático, no hay más que ver lo que sucedió en la 
península Ibérica el pasado año 2017. Se han experimentado los meses más se-
cos de los últimos 70 años, con dramáticas consecuencias en términos de in-
cendios forestales, empeoramiento de la calidad del aire e impactos agrícolas.

9. D. Carrington, “Warning of ‘ecological Armageddon’ after dramatic plunge in insect num-
bers”, The Guardian, 18 octubre 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/
oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers
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Además, en muchos puntos del planeta la sequía podría ser más grave aún, es-
pecialmente en el contexto de países en desarrollo con difícil acceso a agua 
potable.

La falta de precipitaciones no es el único impacto negativo del cambio climáti-
co. El aumento global de temperaturas podría hacer que diversas islas en el 
mundo desaparezcan por el aumento del nivel del mar. Estos son solo dos 
ejemplos de posibles detonantes de las conocidas como migraciones climáti-
cas.

Ante estas graves amenazas para el futuro de la humanidad, la comunidad in-
ternacional ya ha reaccionado: en septiembre de 2015, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que 
establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otra parte, el 
Acuerdo de París adoptado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático en diciembre de 2015 prevé un marco dinámico y dura-
dero para aumentar la acción climática a lo largo del tiempo. Este acuerdo pre-
vé un “Global Stocktake” cada cinco años para que cada país evalúe lo que se 
ha logrado hasta el momento con las medidas aplicadas y aumentar sus ambi-
ciones y esfuerzos, actualizando sus Contribuciones Determinadas Nacional-
mente (NDC). La retirada anunciada de Estados Unidos del Acuerdo de París 
no ha afectado a la determinación de la Unión Europea y los Estados miembros 
de hacer frente a los desafíos que el cambio climático ya está trayendo a nues-
tro propio continente.

En este contexto, la Unión Europea tiene que continuar siendo un modelo a 
seguir para el resto del mundo y mantener su rol en relación con la protección 
del medio ambiente.

2. La economía circular: ¿una oportunidad para la competitividad?

Uno de los elementos fundamentales de la respuesta europea a estos desafíos 
es la economía circular. Este nuevo modelo también ayudará a potenciar la re-
industrialización de los Estados miembros y el camino a un nuevo desarrollo 
sostenible es la economía circular.

La economía circular se basa en dos aspectos fundamentales: mantener el va-
lor de los productos en la economía el mayor tiempo posible y minimizar la ge-
neración de residuos. Esto permite incrementar la competitividad de las em-
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presas europeas, que se benefician de nuevas oportunidades de negocio y 
productos y servicios innovadores.

La economía circular permite a la Unión Europea hacer frente al problema 
medioambiental en toda su extensión y continuar creciendo, a la vez que se 
reduce el consumo de recursos naturales. Es la prueba de que se puede lograr 
un nuevo modelo económico, en el que se reducen las emisiones de CO2 y la 
generación de residuos a la vez que los recursos se mantienen en la economía 
el mayor tiempo posible y se crean nuevos empleos de calidad. Además, al as-
pirar a un cambio estructural, se vincula con la práctica totalidad de los ya men-
cionados ODS. Ese es otro principal motivo de la importancia de la economía 
circular: su horizontalidad.

Por otra parte, la economía circular no es solamente una opción política, sino 
un concepto universal que debe formar una parte integral de la forma de vida 
de todos los ciudadanos europeos. Es un enfoque alternativo de la sociedad en 
la que vivimos. Su éxito depende del sector público, del sector privado y de to-
dos nosotros como ciudadanos.

La transición hacia este nuevo modelo nos permitirá lograr beneficios econó-
micos, sociales y medioambientales. La combinación de estos factores genera 
un modelo de desarrollo sostenible en el que el crecimiento económico es 
compatible con la conservación de nuestros ecosistemas y en el que el sector 
privado, las autoridades públicas y la ciudadanía tienen un papel compartido 
fundamental.

A nivel económico, se estima que un cambio hacia la economía circular genera-
ría alrededor de 600.000 millones de euros en ahorro para las empresas euro-
peas10, derivados de un uso más eficiente de los recursos. Por su parte, la fun-
dación Ellen MacArthur estima que la economía circular aportará más de un 
billón de dólares americanos en oportunidades comerciales11.

10. “Guide to resource efficiency in manufacturing: Experiences from improving resource effici-
ency in manufacturing companies”, Greenovate! Europe, 2012, http://www.inovacaovalor-
pneu.pt/assets/downloads/Guide%20to%20resource%20efficient%20manufacturing_REMake_
Greenovate!Europe_2012.pdf

11. “Towards the Circular Economy 3: Accelerating the scale-up across global supply chains”, 
2014, Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/down-
loads/publications/Towards-the-circular-economy-volume-3.pdf
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Adicionalmente, en el ámbito social del empleo se calcula que se crearían alre-
dedor de 170.000 nuevos empleos, solo en el sector de gestión de residuos y 
alrededor de 580.000 en términos absolutos. Además, la economía circular re-
duciría las emisiones de carbono en alrededor de 450 millones de toneladas 
para el año 203012.

Por lo tanto, la transición debe llevarse a cabo por todos los sectores de la so-
ciedad. Las empresas son las primeras interesadas en generar valor, encontrar 
nuevos nichos de mercado y lograr ser más competitivas, pero no debemos ol-
vidar la labor de las autoridades públicas y otros actores de la sociedad civil.

En este contexto, la Comisión Europea adoptó la comunicación “Cerrar el cír-
culo: un plan de acción de la UE para la economía circular”13 que introdujo 54 
medidas que abarcan todo el ciclo de vida de los productos, desde su produc-
ción y diseño, consumo, la gestión de residuos y el mercado de materias pri-
mas secundarias. El Plan de Acción también incluyó estrategias específicas 
para el sector de la construcción, agua, materias primas, productos químicos, 
residuos alimentarios y plásticos. De estas medidas, se han cumplido a día de 
hoy más del 80%.

La economía circular evidencia que la Unión Europea se enfrenta a una nueva 
revolución industrial. La industria sigue estando en el centro en la economía 
europea. Representa el 68% de las exportaciones de la UE y 32 millones de em-
pleos. Además, aproximadamente el 17% del valor agregado total en la UE pro-
viene de la fabricación, y por cada trabajo de fabricación creado se crean dos y 
medio más a lo largo de la cadena de valor.

Un ejemplo concreto de la transición hacia una industria sostenible podría ser 
la industria automotriz. Una industria automotriz moderna y competitiva es 
clave para la economía de la UE, que cada vez confía más en la automatización, 
la digitalización y los niveles más altos de desempeño ambiental. Se basará en 
promover un cambio a vehículos con cero emisiones y en fomentar soluciones 
de movilidad conectadas, equipos y vehículos, así como la infraestructura mo-
derna que los respalda. Dos ejemplos de esta tendencia son el despliegue de 

12. Comisión Europea, “Circular economy: closing the loop”, 2018, https://ec.europa.eu/commis-
sion/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf

13. COM(2015) 614 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CON-
SEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, “Cerrar 
el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular”.
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estaciones de carga eléctrica en toda Europa y la unificación de esfuerzos en-
tre las autoridades públicas y el sector privado para mejorar las capacidades de 
Europa en tecnologías de baterías.

Otro ejemplo podría representarlo el sector de la construcción. En este senti-
do, podemos referirnos a la urbanización14 y sus desafíos. A día de hoy, el 50% 
del tejido urbano que existirá en 2050 está aún por construir. En consecuencia, 
de no haber cambios el consumo mundial de materiales urbanos aumentaría 
de 40.000 millones de toneladas en 2010 a alrededor de 90.000 millones de 
toneladas en 2050, lo que implicaría un daño potencial enorme a nuestro pla-
neta y al medio ambiente.

Esta tendencia no es irreversible. Tenemos una oportunidad única de trasladar 
la urbanización proyectada a un camino más sostenible desde el punto de vista 
ambiental y socialmente justo. La intensificación estratégica, como lo llama el 
Panel Internacional de los Recursos15, es una forma de tener más viviendas uti-
lizando menos recursos. Al agregar autobuses de tránsito rápido en lugar de 
automóviles, edificios comerciales sostenibles en lugar de bloques de oficinas 
convencionales y energía de distritos en lugar de calderas y aires acondiciona-
dos, podemos lograr eficiencias de recursos muy relevantes en comparación 
con el negocio habitual. Entre otras, una mejor construcción y uso de edificios 
podrían ayudar a ahorrar recursos significativos: podría afectar el 42% de nues-
tro consumo final de energía y aproximadamente el 35% de nuestras emisiones 
totales de gases de efecto invernadero, reducir el 50% de los materiales extraí-
dos, ahorrando además un 30% de agua en algunas regiones y reduciendo a la 
mitad el consumo de materiales urbanos en 2050, generando nuevos nichos 
de mercado para empresas que apuesten por la innovación y dispongan de 
una tecnología competitiva16.

3. Un ejemplo concreto: la estrategia de plásticos

El Plan de Acción por una Economía Circular identificó los plásticos como un 
sector prioritario de acción que requería una atención holística y a lo largo de 

14. Falta texto nota
15. Panel Internacional de los Recursos (PIR).
16. Ecorys, Resource efficiency in the building sector, 2014, http://ec.europa.eu/environment/eus-

sd/pdf/Resource%20efficiency%20in%20the%20building%20sector.pdf
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la cadena de valor. Supone la aplicación de principios de circularidad a un sec-
tor de gran importancia para la economía europea (emplea 1,5 millones de per-
sonas y generó una facturación anual de 340.000 millones de euros en 2015) y 
en el que se utiliza un material crítico que debe ser monitorizado durante todo 
el ciclo de producción, como es el plástico.

En palabras del vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, 
responsable de desarrollo sostenible: «Si no cambiamos el modo en que produ-
cimos y utilizamos los plásticos, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. 
Tenemos que impedir que los plásticos sigan llegando al agua y los alimentos, e 
incluso a nuestro organismo».

La situación es exactamente esa: hoy en día hay tantos plásticos y microplásti-
cos flotando en el océano que muchos llegan hasta nuestros platos. Desde una 
perspectiva general, la producción mundial de plásticos se ha multiplicado por 
veinte desde la década de 1960. Alrededor de 25,8 millones de toneladas de 
residuos plásticos se generan en Europa cada año. Menos del 30% de estos re-
siduos se reciclan. Según datos de 2013, el 31% de los residuos plásticos en Eu-
ropa termina en vertedero y cada año se liberan en el medio ambiente entre 
75.000 y 300.000 toneladas de microplásticos en la UE17.

17. Comisión Europea, Communication from the European Commission: A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy, COM(2018) 28 final, Bruselas, 16 enero 2018, http://ec.europa.
eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
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En cuanto al reparto de porcentajes, la industria del embalaje representa alre-
dedor del 40% de los 58 millones de toneladas producidas anualmente en el 
sector del plástico. Le siguen los bienes de hogar y consumo con un 22,5%, los 
bienes de construcción con un 20% y en una escala inferior automóviles y ca-
miones (9%), los equipos eléctricos y electrónicos (6%) y la agricultura (3%). Sin 
embargo, aunque los porcentajes se antojen notablemente inferiores, hemos 
de tener en cuenta que se trata de una cifra total muy elevada, por lo que inclu-
so en el sector con el porcentaje más bajo, agricultura, se generan anualmente 
casi 2 millones de toneladas.

Se trata de un ámbito en el que la ciudadanía europea está plenamente com-
prometida. Tres de cada cuatro europeos (74%) afirman que están preocupa-
dos por el impacto en su salud de productos cotidianos hechos de plástico, in-
cluido el 34% que se encuentra “totalmente de acuerdo” con este hecho. Existe 
un consenso aún más elevado en lo que respecta al impacto de los productos 
plásticos en el medio ambiente. La gran mayoría de los encuestados (87%) afir-
man que es un asunto que les preocupa, incluido el 45% que está “totalmente 
de acuerdo” con esta consideración.

En realidad, resulta evidente que el plástico está presente en la vida cotidiana 
de los ciudadanos europeos, en muchos casos sin ser conscientes de las exter-
nalidades de los productos de plástico en el medioambiente.
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En respuesta a los retos que presentan las externalidades, la Comisión Europea 
aprobó la primera Estrategia Europea sobre los plásticos el pasado 16 de enero 
de 2018, que es una pieza más en el motor de la Europa del futuro y el camino 
hacia una economía circular. La estrategia propone una visión de la nueva eco-
nomía del plástico que responde a los efectos negativos del incremento de 
producción de este material y a los fallos en su gestión una vez que se convier-
te en residuo.

Esta nueva visión se basa en una industria del plástico inteligente, innovadora 
y sostenible en la que el diseño y la producción respeten plenamente las nece-
sidades de reutilización, reparación y reciclado, se genere crecimiento y em-
pleo en Europa y se contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y la dependencia de los combustibles fósiles importados.

Nuestra estrategia de plásticos se centra en 4 áreas prioritarias: mejorar la 
economía y la calidad del reciclado del plástico, reducir la generación de resi-
duos de plástico y de vertidos de basura, orientar la innovación y la inversión 
hacia soluciones circulares y aprovechar las medidas adoptadas a escala 
mundial.

Al implementar correctamente esta estrategia, convertiremos este desafío en 
una oportunidad. Lograremos un medio ambiente más limpio; en este sentido, 
en 2014, se recogieron más de 7,5 toneladas de residuos plásticos para su reci-

001-224 ponenciasEIX1.indd   45 06/07/2018   11:07:21



46

La economía circular: una oportunidad para la Unión Europea

claje en Europa18. Por otra parte, reduciremos nuestra demanda de plásticos 
mediante la reintroducción de plástico reciclado en el ciclo económico. Creare-
mos asimismo nuevas oportunidades para empresas y ciudadanos europeos 
en el área del reciclaje y la reutilización de plásticos y mejoraremos el sector de 
emprendedores.

Por último, la colaboración de la ciudadanía también será fundamental en este 
ámbito. Realizar labores de concienciación y uso sostenible de objetos hechos 
de plásticos será un pilar fundamental a la hora de reducir drásticamente nues-
tra dependencia de productos hechos de plástico.

4.  Estrategias financieras y fondos europeos para fomentar la economía 
circular

La financiación es uno de los principales catalizadores de la transición hacia 
una economía verde. Facilitar la transición energética, avanzar hacia un futuro 
con bajas emisiones de carbono, aumentar la circularidad y lograr el desarrollo 

18. Plastics Europe, Plastics – the Facts 2016 An analysis of European plastics production, demand 
and waste data, 2016, http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf.
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sostenible en su sentido más amplio requiere la movilización de fondos y la 
creación de oportunidades de inversión.

Cuando hablamos de “finanzas verdes” nos referimos a hacer que el sistema 
financiero en general sea más sostenible.

Fuente: Factsheet: Commission action plan on financing sustainable growth, Comisión 
Europea.

Los mercados financieros no son óptimos y están en riesgo si no los hacemos 
más sostenibles. Estamos lidiando con fallos del mercado (muchos inversores 
todavía operan con una perspectiva a corto plazo, las externalidades no se tie-
nen suficientemente en cuenta: riesgos de restricciones y shocks en el suminis-
tro, otros riesgos ambientales, etc.).

Pero se pueden apreciar varios desarrollos positivos. Cada vez se presta más 
atención a las finanzas verdes y sostenibles, tanto en los mercados financieros 
que desarrollan nuevos productos (por ejemplo, bonos verdes, cuya emisión 
mundial aumentó desde menos de € 4.000 millones en 2010 a más de 120.000 
millones en 201719) y en el ámbito político internacional; en lo que respecta por 
ejemplo a financiación sustancial, la UE y otros países se están movilizando para 
cumplir los objetivos de cambio climático tras el acuerdo sobre el clima de París.

Los inversores institucionales han comenzado a revisar sus estrategias de in-
versión, alejándose de los sectores expuestos a activos potencialmente estan-

19. L. Patzdorf, La emisión global de bonos verdes supera los USD 120 mil millones hasta Julio 
2017, Climate Bonds, 17 Enero 2018, https://www.climatebonds.net/2018/01/la-emisi%C3%B3n-
global-de-bonos-verdes-supera-los-usd-120-mil-millones-hasta-julio-2017
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cados, como los combustibles fósiles. Cada vez hay más conciencia de que las 
consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza deben tenerse en 
cuenta en las decisiones a lo largo de la cadena de inversión.

La Comisión Europea está intensificando sus esfuerzos para reorientar el siste-
ma financiero, para que pueda respaldar el crecimiento sostenible a largo pla-
zo. El flujo de trabajo de finanzas sostenibles iniciado bajo la Unión de Merca-
dos de Capitales ha marcado un cambio radical en el avance de la agenda 
ambiental.

Fuente: Factsheet: Commission action plan on financing sustainable growth, Comisión 
Europea.

La Comisión ha adoptado una Estrategia de la UE sobre finanzas sostenibles 
como parte de la Unión de Mercados de Capitales. En diciembre de 2016 se 
creó un Grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles (HLEG), 
presidido por Christian Thimann (Axa). El 31 de enero de 2018 la Comisión publi-
có el informe del Grupo y sus recomendaciones finales. Entre las recomenda-
ciones clave del HLEG se encuentran las siguientes:

1. Establecer y mantener una taxonomía común de sostenibilidad a nivel de la 
UE. Compuesta por una lista de sectores económicos y actividades que se con-
sideran “verdes” o “sostenibles”, y en qué condiciones. P. ej. parques eólicos, 
paneles solares, infraestructuras de aguas residuales.

2. Aclarar las obligaciones de los inversores para adoptar mejor las preferen-
cias a largo plazo y de sostenibilidad. Los intermediarios en el sistema financie-
ro tienen la obligación de actuar en el mejor interés (best interest) del beneficia-
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rio (es decir, el propietario del dinero que se invierte). Hasta ahora, esto se ha 
interpretado en gran medida como que requiere una maximización de benefi-
cios a corto plazo. Sin embargo, los mejores intereses del beneficiario también 
incluyen los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG en inglés).

El HLEG recomienda a la Comisión que aclare las “obligaciones de los inverso-
res” al incluir consideraciones de ESG mediante la modificación de los regla-
mentos y directivas pertinentes.

3. Actualizar las reglas de divulgación para hacer que los riesgos de sostenibili-
dad sean completamente transparentes. Según la Directiva de Informes No Fi-
nancieros (NFR en inglés), las grandes empresas deben divulgar regularmente 
información relacionada con su sostenibilidad. La Comisión emitió orientacio-
nes en junio de 2017 sobre dicha divulgación, estableciendo los diversos marcos 
de información ya existentes. Debido a que las empresas pueden elegir cómo 
informar/qué marco utilizar, existe una falta de armonización. Esto dificulta la 
comparabilidad y evita que los inversores utilicen la información de sostenibili-
dad de manera efectiva. Por este motivo, HLEG hace un llamamiento a la Comi-
sión para que siga fortaleciendo las directrices, en particular alineándolas con 
las recomendaciones de TCFD20 sobre la divulgación relacionada con el clima.

4. Desarrollar una estrategia minorista sobre finanzas sostenibles: asesora-
miento de inversión, ecoetiqueta y estándares mínimos de SRI. Los inversores 
minoristas son el equivalente de los “consumidores” en el contexto de los 
mercados financieros. Dada la gran preocupación de los ciudadanos europeos 
por las cuestiones medioambientales (véase el último Eurobarómetro), los in-
versores minoristas tienen un papel clave que desempeñar para avanzar hacia 
un sistema financiero sostenible. El HLEG recomienda desarrollar una “estrate-
gia de venta minorista” para involucrar a estos inversores, incluida la extensión 
de la etiqueta ecológica de la UE a los fondos de inversión verdes.

5. Desarrollar e implementar estándares y etiquetas de sostenibilidad euro-
peos oficiales, comenzando con bonos verdes. Hay mucho greenwashing en el 
mercado para bonos verdes. HLEG recomienda desarrollar estándares para bo-
nos verdes, incluido el requisito de certificación por parte de un tercero. Los 
estándares podrían desarrollarse para otros productos financieros.

20. Grupo de trabajo sobre información financiera relacionada con el clima (TCFD) del Financial 
Stability Board (FSB).
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6. Incluir la sostenibilidad en el mandato de las agencias supervisoras euro-
peas21* y ampliar el horizonte de control de riesgos.

Fuente: Factsheet: Commission action plan on financing sustainable growth, Comisión 
Europea.

La Comisión Europea ha publicado un Plan de Acción para hacer un seguimien-
to de estas recomendaciones. De hecho, ya ha actuado sobre algunas de las 
recomendaciones de HLEG, especialmente al proponer incluir factores ambien-

21. Agencias Europeas de Supervisión: Autoridad Bancaria Europea (EBA) en Londres, Autorida-
des europeas de valores y mercados (ESMA) en París, Autoridad Europea de Seguros y Pensi-
ones de Jubilación (AESPJ) en Frankfurt.
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tales, sociales y de gobernanza (ESG) en el mandato de las Autoridades Super-
visoras Europeas. La Comisión también está llevando a cabo una evaluación de 
impacto sobre la recomendación relativa a las obligaciones de los inversores 
(obligaciones fiduciarias), con el objetivo de concentrar más a los inversores 
en los desafíos de sostenibilidad a largo plazo.

En cuanto a la financiación concreta de la transición hacia la economía circu-
lar, el paquete adoptado a finales de 2015 garantiza que algunas de esas inver-
siones reciban el apoyo que necesitan a nivel de la UE. En la Unión Europea te-
nemos varias fuentes importantes de financiación disponibles.

1. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI en inglés), llamado el 
‘‘Plan Juncker’’, está ayudando a financiar proyectos de infraestructuras e in-
novación, así como a PYMES y empresas de mediana capitalización.

El FEIE se basa en la movilización de capital privado. La idea es siempre buscar 
inversiones estratégicas en infraestructura, en R&I y financiar el riesgo para las 
pequeñas empresas.

Desde su creación, ha sido todo un éxito. Recientemente se alcanzó un hito 
importante de dos tercios de nuestro objetivo original de 315.000 millones de 
euros: algo más de 200.000 millones se movilizaron en dos años. Gracias al éxi-
to del FEIE se ha creado el FEIE 2.0 que tiene como objetivo movilizar 500.000 
millones de euros de inversiones22, y en este contexto de inversión la economía 
circular es una prioridad.

2. En lo que respecta a la política de cohesión, para el periodo 2014-2020 se 
asignaron unos 150.000 millones de euros a objetivos directamente relaciona-
dos con la economía circular. De los cuales alrededor de 41.000 millones han 
sido puestos a disposición de las regiones y los Estados miembros para imple-
mentar las llamadas estrategias de especialización inteligente, que vinculan las 
inversiones medioambientales y la ecoinnovación23. El Fondo Social Europeo 
para la mejora de conocimientos y capacidades, el Fondo de Desarrollo Regio-
nal para inversiones en energías renovables y eficiencia de los recursos, resi-
duos y gestión del agua, infraestructura verde, etc.

22. Unión Europea, The Investment Plan for Europe, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/efsi-2.0-factsheet_en.pdf

23. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

001-224 ponenciasEIX1.indd   51 06/07/2018   11:07:21



52

La economía circular: una oportunidad para la Unión Europea

3. La financiación para la investigación y la innovación es otro capítulo impor-
tante en el paquete de economía circular. Hay convocatorias específicas en 
Horizonte 2020. De hecho, Horizonte 2020 incluyó la convocatoria “Industria 
2020 en la economía circular” que destino 650 millones de euros en 2016 y 2017 
para financiar proyectos de demostración de economía circular y competitivi-
dad industrial. El programa H2020 incluye para el periodo 2018-2020 el área de 
acción “conectando ganancias económicas y medioambientales” a la que se 
han asignado 914 millones de euros24. Se cubren temas como los plásticos, la 
obsolescencia prematura, bioeconomía, residuos alimentarios, etc.

4. Se puede encontrar otra fuente de financiación en el marco del programa 
LIFE o COSME para la competitividad de las PYMES. Por ejemplo, el programa 
LIFE ha estado apoyando proyectos relevantes para la economía circular y la 
eficiencia de los recursos desde 1992 con más de 670 proyectos de reducción, 
reciclado y reutilización de residuos por un total de más de 1.000 millones de 
euros de financiación de la UE. Esto continúa bajo el nuevo programa LIFE 
2014-2020 con más de 100 millones de euros invertidos en ~ 80 proyectos de 
economía circular durante sus primeros dos años.

En conclusión, hoy en día la economía circular no es solo un factor clave para la 
lucha contra el cambio climático y la mejora del medio ambiente, sino también 
una gran oportunidad para la Unión Europea y para reforzar la competitividad 
de la industria europea. Adoptando e integrando procesos sostenibles pode-
mos estimular el crecimiento, la tasa de empleo, y promover la innovación y el 
desarrollo. La transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y 
circular es esencial para el futuro de nuestro planeta ya que las materias pri-
mas son limitadas. Además, consumir y producir mejor forma parte de nuestro 
deber como europeos y ciudadanos del mundo. La Unión Europea seguirá to-
mando iniciativas que apoyen el desarrollo de una economía circular y sosteni-
ble. Todos aspiramos a una Europa que utilice más eficazmente sus recursos. 
Este esfuerzo debe ser común a todos. Las instituciones, empresas y ciudada-
nos también tienen un gran papel a desarrollar.

24. Focus areas, 2018, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/
cross-cutting-activities-focus-areas
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Abstract

This paper surveys opposing interpretations of globalization of the late twentieth 
and early twenty-first century. Since there are multiple definitions of globalization it 
focuses mainly on economic globalization and political globalization. It argues that 
the economic benefits of globalization are not evenly distributed, with China being 
among the winners within the developing world. Unskilled workers in the de-indus-
trializing developed nations are among the losers; they fuel protectionist political 
discourses and have helped Trump become the US President. This paper also argues 
that in a globalized world liberal democracy has two main competitors as ideal types 
of political regimes, namely Chinese market-oriented authoritarianism and Russian/
Turkish style illiberalism. This paper also reasserts the prevalence of the State. Na-
tionalist movements in Europe, such as the ones in Scotland or Catalonia, desire 
their own states for reasons that are not alien to globalization. Also the State seems 
to be the necessary instrument to fight effectively against the main negative effects 
of economic globalization: climate change and the destruction of the environment.

1. Introduction

1.1. Introductory Ex Cursus on Catalonia

As we prepare our papers for the 3rd Congress of Economy and Business of Cat-
alonia, this autonomous region is without government—several months after 
an election called by the government of Spain under article 155 of the Spanish 
Constitution—and is ruled directly from Madrid. Several companies formerly 
headquartered in Catalonia have fled. All last year the autonomous govern-
ment and parliament of Catalonia argued for independence, a process that 

1. Associate Professor of Political Science, Chair of LatinX and Latin American Studies and Asso-
ciate Director of the International Studies Institute, University of La Verne, California. -Presi-
dent of Liberal International. - Licence in Economics and Social Sciences, University of Fri-
bourg. Political Science Ph. D., Yale University. -
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crystalized in a referendum held October 1st that was ruled illegal by the Span-
ish judiciary, for which Catalan political leaders are currently being prosecuted 
in Spanish courts for rebellion, sedition and misappropriation of funds. The rise 
of the independence movement in Catalonia, and the consequent clash with 
the Spanish state, can be seen through the lenses of Spanish history, which 
would let us either consider it as the result of recurrent tensions between the 
center and the periphery in Spain and an unsuccessful development of federal 
solutions or try to relate it to a series of events in Europe and elsewhere in 
which the affirmation of identity, and the local vs. the global, become essential 
for many people. These phenomena of “local anchorage” are not all the same: 
some are benign, espousing non-violence and democratic values, while others 
are more sinister and exclusionary, but – I will argue -- they all share the angst 
created by some aspects of globalization and the global economic and political 
crises that are related to it. While this paper does not particularly wish to ad-
dress the issues of Catalonia, but some of the reflections it fosters might help 
better understand some of the issues at the core of this present conflict.

1.2. A first approach to Globalization

The Seattle WTO Ministerial Conference of 1999 was supposed to be a relative-
ly sedate meeting of trade experts and politicians. Instead it became known to 
history as the Battle of Seattle.2 It was the first major face-to-face between 
angry groups of anti-globalists and the political and economic establishment. 
Francis Fukuyama, towards the end of the Cold War, proclaimed the “end of 
history”.3 To many it seemed that there was no alternative to the triumphant 
march of the liberal political and economic order with ever-increasing free 
trade and the expansion of democracy as the dominant regime for the con-
duct of human affairs. Yet today protectionism is increasingly compelling, in 
democracies, and promulgated by elements of both the right or the left.

In the last US Presidential election there was much correspondence, for exam-
ple, between protectionist measures on trade proposed by the winner, Donald 
Trump, and also by Democratic contender Bernie Sanders. Trump’s recent 
pressures on Mexico and Canada for a renegotiation of NAFTA and his moves 
to impose tariffs on steel and aluminum illustrate an attachment— symbolic, if 

2. The author was a participant in the WTO 1999 Seattle meeting as diplomatic representative 
of the Principality of Andorra.

3. See Francis Fukuyama, “The End of History” in The National Interest, No. 16 (Summer 1989), 3
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not particularly effective—to a protectionist outlook on the welfare of nations 
and on the welfare of the United States. In Europe several indicators of prefer-
ence for what is not global have arisen both in the fields of economics and in 
politics. In economics, the resistance to the TTIP from trade unions, environ-
mental groups and civil society has been steady. In politics, the rise of anti-EU 
sentiment either through Brexiteers in the UK or right-wing political move-
ments on the continent is not negligible. Interestingly enough, the drive for 
statehood of nationalist political movements in Scotland and Catalonia, while 
focusing on bringing the state closer to the citizen, have not rejected the EU 
but rather believe that its existence provides an opportunity for redefining na-
tional boundaries without losing unity with their neighbors.

In developing nations, where globalization has lifted millions out of poverty, 
the challenge is to make sure trade is fair but also that the newly created 
wealth does not cause huge inequalities. Finally, we should address the global-
ization of political systems: the 90s seemed to favor the irreversible expansion 
of democratic forms of government. Today that is less certain; China offers a 
model of successful economic development combined with an authoritarian 
regime; Russia has evolved towards an illiberal democracy if not a hybrid re-
gime where authoritarianism combines with elections and corruption. Turkey, 
Hungary, the Philippines seem to favor some form of this hybrid combination 
of a democratic façade, illiberalism, and the weakening of the rule of law.

One should also remark that globalization is a beast with multiple heads which 
adds to the complexity of putting it into a box. Albert Breton notes that “there 
is economic globalization, cultural globalization, technological globalization, 
terrorist globalization, human rights globalization, and so on”.4

2. Defining Globalization

There is disagreement about what we mean by globalization. In a broad way it 
can signify the “expansion and intensification of all kinds of social relations 
across borders”.5 But such a broad definition could also apply to the internal-

4. Raymond Breton and Jeffrey G. Reitz, Globalization and Society – Processes of Differentiation 
Examined (Wesport: Praeger, 2003), 273.

5. Georg Sorensen, “Globalization and the Nation-State” in Daniele Caramani, ed. Comparative 
Politics (Oxford: Oxford University Press, 2011), 454.
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ization of exchanges around the Mediterranean region in the Middle Ages or 
the age of Empires in the XIXth century. What is unique about “globalization” 
in modern times is the almost immediate influence that one event thousands 
of miles away can have on political and economical phenomena back home. 
Giddens’ definition seems much more appropriate to understand what has 
happened to the world of politics and economics since the 1980’s:

Globalization can be defined as the intensification of worldwide social rela-
tions which link distant localities in such a way that local happenings are 
shaped by events occurring many miles away and vice versa.6

Thomas Friedman sees speed as a main component of globalization: “While 
the defining measurement of the Cold War was weight—particularly the throw 
weight of missiles—the defining measurement of the globalization system is 
speed—speed of commerce, travel, communication and innovation”.7

Kofi Annan, in 1998, described globalization as what for many “distinguishes 
our era from any other. Globalization, we are told, is redefining not only the 
way we engage the world, but how we communicate with each other (...) Glo-
balization is commonly understood to describe those advances in technology 
and communications that have made possible an unprecedented degree of fi-
nancial and economic interdependence and growth. As markets are integrat-
ed, investments flow more easily, competition is enhanced, prices are lowered 
and living standards everywhere are improved”.8

For Political Science, what is important in globalization is its effect on the State 
as a unit of analysis, since “as a result of globalization, a process of state trans-
formation is taking place. States are becoming stronger in some respects and 
weaker in others”.9 Sorensen points out four aspects of statehood that are 
being transformed by globalization: the political-administrative institutions of 
government; the economic basis of the state; nationhood and identity and the 
institution of sovereignty.10

6. Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990).
7. Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999), 9
8. Kofi Annan, “The Politics of Globalization”, Address to Harvard University, Cambridge MA, 

September 17 1998
9. Sorensen, op. cit., 454.
10. Sorensen, op. cit., 454.
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Some authors go to great lengths to demonstrate that globalization—at least 
in its expected economic effects—is more a myth than a reality. Paul Hirst and 
Grahame Thompson, for example, question “the validity and accuracy of many 
of the strong claims made about ‘globalization’”. They remark that “few expo-
nents of globalization develop a coherent concept of the world economy in 
which supra-national forces and agents are decisive”, and that “pointing to ev-
idence of the enhanced internationalization of economic relationships since 
the 1970’s is not in itself proof of the emergence of a distinctly ‘global’ eco-
nomic structure”. They add that “truly global Trans National Corporations 
(TNCs) are relatively few and that most successful multinational corporations 
continue to operate from distinct national bases”.11 But if globalization is not 
game-changing, what does it do? A consensus seems to be forming that glo-
balization represents an acceleration of world exchanges in economic, cultur-
al, and even criminal matters that is at least game-influencing. Again, Kofi An-
nan points out that “globalization challenges [the ability of states] to perform 
their historic function of providing security to their citizens, in all three of its 
aspects—physical security, economic security and psychological security” and 
that it “makes well-organized states if anything more necessary, not less”.12

Rather than elaborating definitions of globalization that are so general that it 
becomes difficult to apprehend the term, Ian Goldin and Kenneth Reinert tack-
le globalization in a practical manner. They specify a global policy checklist on 
issues concerning trade (market access, trade-related capacity building, arms 
trade, forced labor), finance (macro-prudential policies to reduce systemic 
risk, standards for multinational enterprises), foreign aid (meeting commit-
ments on aid flows, untying aid, harmonization and alignment, evaluation and 
knowledge sharing, debt relief), migration (multilateral coordination of migra-
tion policy, temporary movement of persons, brain drain, brain waste and dias-
pora, remittances, research and data), ideas (knowledge management, intel-
lectual property harmonization, access to medicines, increased technology 
transfer to developing countries) and what they call global commons (insur-
ance for climate related risks, combating anti-microbial resistance, agricultural 
development for food security and enhancing human security).13 Although 

11. Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question (Cambridge: Polity Press, 1996), 195.
12. Kofi Annan, “Keynote Address to the Conference on Globalization and International Relati-

ons in the Twenty-First Century”, Graduate Institute of International Studies, Press Release 
SG/SM/8264, Geneva, 7 June 2002 https://www.un.org/press/en/2002/sgsm8264.doc.htm

13. Ian Goldin and Kenneth Reinert, Globalization for Development – Meeting New Challenges (Ox-
ford: Oxford University Press, 2012), 250-252.
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their checklist is geared towards globalization for development, it is very use-
ful to help us focus on some concrete aspects of globalization and its multidi-
rectional flows.

3. The Economics of Globalization

Is Globalization a matter of winners and losers? The perception is certainly 
there. And there are, in developed countries, quite a number of jobs that have 
been lost to free trade. Guillermo de la Dehesa recounts that “lower-skilled 
workers in developed countries will have a very high probability of being net 
losers, given that they encounter difficulties in adapting to new technologies 
and productive internationalization and will be forced to accept lower produc-
tivity and lower wage jobs, if their labor markets are flexible. Or alternatively, 
they may become unemployed if their labor markets are rigid or if they work 
for low skill labor-intensive firms, which have to compete with firms in devel-
oping countries (...)”.14 Donald Trump should be credited with having had the 
political flair to appeal to some of those displaced by delocalization in Michi-
gan or Pennsylvania, for example, and win their electoral votes. It is paradoxi-
cal that a billionaire whose trademark was coined in the vanities of the 80s has 
been able to become the conduit for the lament of those left-behind by global-
ization. Petras and Veltmeyer argue that “the world ascendancy of globalist 
classes has provoked a serious social crisis affecting wage workers, peasants, 
employees, and the self-employed throughout the world. The growth and pen-
etration of globalist policies have engendered a significant increase in inequali-
ty between the minority within the globalist loop and those exploited by it”.15 

14. Guillermo de la Dehesa, Winners and Losers in Globalization (Malden MA: Blackwell Publis-
hing, 2006), 180-181

15. James Petras and Henry Veltmeyer, “Globalization Unmasked: The Dynamics and Contradicti-
ons of Global Capitalism” in Berch Berberoglu, Globalization and Change (London: Lexington 
Books, 2005), 58 See also Guillermo de la Dehesa, What Do We Know About Globalization 
(Malden MA: Blackwell Publishing, 2007), 131: On inequality, Guillermo de la Dehesa considers 
two long waves of globalization over the course of one and a half centuries: one between 
1870 and 1914, halted by the Great War, and one starting after the end of World War II, sepa-
rated by what he terms a “dark age of strong protectionism” in the interwar period. He com-
pares the two periods and -in spite of similar acceleration of exchanges- finds striking diffe-
rences, one being the much larger migration patterns present in the first wave, and in 
contrast a much greater liberalization and reduction of barriers to the trade of manufactures 
now, the latter showing that “the growing integration of developing countries with the wor-
ld’s economy has been a clear route for them to move from poverty to prosperity by starting 
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The US President, a member of these ‘globalist classes, has become the 
spokesman for those affected by globalization in the developed world, not un-
like the Perons of the 1940s in Argentina.

On the other hand, there are those such as Bhargava and Gurkan who argue 
that globalization is a system of exploitation of the planet and of the dispos-
sessed. “The global compacts adopted by the international community in re-
cent years have created a historic common ground for setting clear and mea-
surable international development goals. (...) As the developing countries see 
it, the proposals put forward by the rich nations have failed to correspond to 
the developing countries’ central demands in agriculture, on which two-thirds 
of the world’s poor depend for their livelihood”.16

Brecher, Childs and Cutler distinguish between two kinds of globalization: the 
one from above, exploitative, and the one from below where the ordinary man 
exercises power for the good. “Globalization-from-above extracts resources 
from the natural world and from local communities in order to increase the 
wealth and power of the wealthy and powerful. (...) Globalization-from-below, 
in contrast to globalization-from-above, aims to restore to communities the 
power to nurture their environments; to enhance the access of ordinary peo-
ple to the resources they need; to democratize local, national, and transna-
tional political institutions; and to impose pacification on conflicting power 
centers”.17 This binary vision of bad vs. good globalizations is somewhat sim-
plistic and rather than an explanation of what globalization is, it presents a call 
to agency for grassroots groups and possible social movements to counter the 
ill effects of globalization. Theodore Panayotou indicates that “globalization 
brings with it potentially large benefits as well as risks” and that “the challenge 
is to manage the process of globalization in such a way that it promotes envi-

to export traditional goods and later becoming more and more specialized bin higher techno-
logy goods and services”. Although he acknowledges that there is a global tendency toward 
greater intra-nation inequality he states that it cannot be attributed to globalization itself 
“since there are many other factors which have a greater effect –particularly the impact of 
the strong technological development in the developed countries and the strong regional 
growth of some major developing countries, most notably China and India, where growth 
has been unevenly distributed between the inland and rural regions, which have grown more 
slowly, and the coastal and manufacturing regions , which have grown more quickly”.

16. Vinay Bhargava and Asli Gurkan, “Global Compacts: Building a Better World for All” in Vinay 
Bhargava Ed., Global Issues for Global Citizens (Washington D.C.: The World Bank, 2006), 431-432

17. Jeremy Brecher, John Brown Childs, and Jill Cutler eds., Global Visions (Boston: South End 
Press, 1993), xi and xv
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ronmental sustainability and equitable human development”.18 The issue is 
that globalization is laden with externalities. Some are good—lifting people 
out of poverty in developing nations, some are bad—affecting the environ-
ment—and the response for those concerned is to exercise agency and com-
bat the ill effects.19 Global warming, for example, is anthropogenic and, as Ju-
dith Lean and David Rind have demonstrated, is closely related to the last 150 
years of human activity, a time when two big waves of globalization have 
transformed the planet.20 This global life-threatening externality will not re-
solve itself. It will need decisive action from governments and peoples to miti-
gate and adapt to its effects.

3.1. The Greening of Globalization

The biggest threat of globalization for future generations is the environmental 
threat. Making the world richer and creating large middle classes in China and 
India implies an expansion of unsustainable Western style consumer patterns 
in new parts of the world. Kaplinsky asserts that all of the global sourcing “is at 
a cost to the environment. Some of this is a direct outcome of global trans-
port, as in the case of the Exxon Valdez oil-spillage in Alaska during the 1990s. 
But the bulk of this negative environmental impact is indirect, particularly 

18. Theodore Panayotou, “Globalization and Environment” , Center for International Develop-
ment at Harvard University, CID Working Paper No. 53, July 2000

19. Trans-national corporations are observed with suspicion by anti-globalists who see in them a 
profit-maximizing unethical force engaged in a zero-sum game with the planet and the poor. 
Jeffrey Haynes acknowledges their ascendancy since “two aspects of economic globalization 
have been central to TNCs recent growth in numbers and significance: the internationalizati-
on of production and the internationalization of financial transactions as a result of freeing of 
trade barriers and general growth of the global economy” and that countries now depend on 
TNCs’ decisions about the location of their facilities for their levels of employment, invest-
ment and revenue and that it seems clear that “governmental capacity to pursue indepen-
dent macroeconomic strategies is everywhere circumscribed”. Since they are important ex-
ternal actors that influence domestic policies of states, their capacity for good or evil is 
indeed real. See Jeffrey Hanes, Comparative Politics in a Globalizing World (Cambridge: Polity 
Press, 2005), 110.

20. See Judith L. Lean and David H. Rind, “How Natural and Anthropogenic Influences Alter Global 
and Regional Surface Temperatures”, Geophysical Research letters, Vol. 35, L18701, 2008, 5 
“Natural changes cannot account for the significant long-term warming in the historical global 
surface temperature anomalies. Linear trends in temperature attributed to ENSO, volcanic ae-
rosols and solar irradiance over the past 118 years (depicted by the lines in Figure 2) are, res-
pectively, 0.002, 0.001 and 0.007 K per decade. Only by associating the surface warming with 
anthropogenic forcing is it possible to reconstruct the observed temperature anomalies”.
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through the link between increased energy consumption and global warm-
ing”.21 Is there a remedy? Can we reap the benefits of globalization and at the 
same time protect the environment? Only a holistic approach will do. Dale 
Colver is clear that “it is legitimate to incorporate environmental provisions in 
trade agreements as one means to prevent environmental degradation and to 
contribute positively to environmental improvement. However this approach 
should not be conducted in isolation from other endeavors to improve envi-
ronmental conditions, including the multilateral environmental agreements, 
domestic environmental laws and private-sector approaches, including NGOs, 
corporations and private citizens”.22 Neither market forces nor international 
organizations alone can resolve the environmental problems posed by global-
ization. Only a concerted and sustained effort of sovereign states, in the frame-
work of transnational agreements, aided by strong activism and engagement 
from large social movements among the populations can expect to be—rela-
tively—successful in this endeavor. In this respect it is remarkable that in Chi-
na, where dissent is deeply restricted, fearless environment demonstrations 
have occurred.23

3.2. New Protectionism in Developed Nations

NAFTA is being renegotiated. The United States is no longer a partner in 
the TTP that could not enter into force, although it does not rule out joining 
the new Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Part-

21. Raphael Kaplinsky, Globalization, Poverty and Inequality (Cambridge: Polity, 2005), 252
22. Dale Colyer, Green Trade Agreements (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 253-254 Also on 

the increased capacity of NGOs action at the global level see Valentine M. Moghadam, Globa-
lization & Social Movements (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2013), 162. One obser-
vable issue is the increasing relations and synergies between international NGOs created for 
different purposes. For example, “the global women’s movement and the global justice mo-
vement are internetworked social movements” and “many transnational feminist networks 
are active in the global justice movement and participate regularly in the World Social Forum 
(WSF)”. See also, Juli Minoves-Triquell, “ONG y pequeños estados en el establecimiento y 
consolidación de la CPI” in Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.101, 177-193: In this paper I 
highlighted the pivotal role of NGOs in helping to establish the International Criminal Court at 
the Rome Conference in 1998.

23. Jun Jing. “Environmental Protests in Rural China” in Elizabeth J. Perry and Mark Selden, 
Chinese Society, Change, Conflict and Resistance (New York: Routledge, 2010), 211 “The rise of 
environmental protests in China is emblematic of the growing consciousness of community 
and individual rights among ordinary citizens as well as the cumulative effect of newly pro-
mulgated laws”.
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nership. The closed-doors TTIP negotiations suffer criticism and misgivings 
on both sides of the Atlantic. The fashionable new protectionism in West-
ern nations embodied by Trump’s campaign promises and those of the Ma-
rine Le Pens of Western Europe—those same nations that were the core 
countries promoting the post World War II order encompassing the Bretton 
Woods institutions, the GATT and later the WTO—might have dire conse-
quences if pursued emphatically. Indeed, Krugman warned early that “if 
the West throws up barriers to imports out of a misguided belief that they 
will protect Western living standards, the effect could be to destroy the 
most promising aspect of today’s world economy: the beginning of wide-
spread economic development, of hopes for a decent living standard for 
hundreds of millions, even billions, of human beings” and that “the view 
that competition from the Third World is a major problem for advanced 
countries is questionable in theory and flatly rejected by the data”.24 The 
World Bank in its well-known study Globalization, Growth and Poverty: Build-
ing an Inclusive World Economy of 2002 corroborated Krugman’s predictions 
but also warned of winners and losers in both the developed and the devel-
oping world: “while integration has on average been a positive force for 
growth and poverty reduction in developing countries, there are inevitably 
specific winners and losers, especially in the short run. This is true in rich 
and poor countries. The firm-level evidence shows that much of the dynam-
ic benefit of open trade and investment comes from more “churning” of 
plants—less efficient ones die, and new ones start up and expand. With 
this comes more labor market churning as well probably the key reason 
why globalization is so controversial. It raises wages on average in both rich 
and poor countries, but there are some significant losers”.25 In spite of the 
protests of the anti-globalists, the wider consensus in the political commu-
nity up to Trump’s victory has been one that has given validity to the data 
that showed globalization having a positive effect on poverty alleviation 
and income growth at the world level. If this is true, liberals, who favor de-
mocracies, should be avid supporters of globalization. Carles Boix has con-
cluded, in an analysis of sovereign countries going back to the beginning of 
the nineteenth century that “per capita income is statistically associated 

24. Paul Krugman, “Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?” in Kenichi Ohmae, 
The Evolving Global Economy (Boston: Harvard Business Review Book, 1995), 125-126

25. World Bank, “Globalization, growth, and poverty : building an inclusive world economy”, A 
World Bank policy research report, Washington, D.C. : The World Bank,2002, 157

 http://documents.worldbank.org/curated/en/954071468778196576/Globalizati-
on-growth-and-poverty-building-an-inclusive-world-economy
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with the process of democratization” and that “development has a causal 
effect on democracy”.26

Some scholars, like Robert Hunter Wade. are more cautious in their assess-
ments of the positive effects of globalization. Although he asserts that “it is 
plausible, and important, that the proportion of the world’s population living 
in extreme poverty has probably fallen over the past two decades or so, hav-
ing been rising for decades before then,” he is wary of the large margin of er-
ror that affect World Bank numbers and make the trend look rosier than it real-
ly is; he also distinguishes the large effect that China has on measures of 
inequality: “one combination of inequality measures does yield the conclusion 
that income inequality has been falling—PPP-income per capita weighted by 
population, measured by an averaging coefficient such as the Gini” but “ take 
out China and even this measure shows widening inequality”.27

4. The Politics of Globalization

Susan Strange links “a pace of change more rapid than human society had ever 
before experienced” with the disillusion with national leaders whose peoples 
“no longer believe them”.28 Harold James posits that corruption scandals have 
increased the disenchantment with politics and politicians: “it is no longer sim-
ply a matter of corruption as a way of life in the peculiar circumstances of 
post-Communist transition economies, notably Russia. In Western Europe, the 
end of the Cold War broke some bands that had previously held political sys-
tems together. Ideology became less important, and many people began cyni-
cally to see in politics just a mechanism for distributing the spoils of political 
power”.29 Certainly, in relation to our beginning ex cursus on Catalonia, the sor-
ry state of affairs regarding corruption in Spain in general—and Catalonia not 
being much different in this respect—must be factored in to understand the 
rise of new political parties untainted by corruption and the appeal for the citi-
zenry of political solutions that imply a break with the past.

26. Carles Boix, “Democracy, Development and the International System”, in The American Politi-
cal Science Review, Vol. 105, No.4 (November 2011), 827

27. Robert Hunter Wade, “Is Globalization Reducing Poverty and Inequality?” in Frank J. Lechner 
and John Boli, The Globalization Reader (Malden MA: Wiley-Blackwell, 2012), 193

28. Susan Strange, The Retreat of the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 3-4
29. Harold James, The End of Globalization (Cambridge: Harvard University Press, 2001), 215
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Although Susan Strange was right to acknowledge the doubts that citizens 
have vis-à-vis politicians, it is difficult to agree with her overall argument that 
States are retreating, if only because there does not seem to be an alternative 
to States. Non-state actors such as NGOs, transnational corporations, or even 
cross-boundary criminal and terrorist organizations play a large role in shaping 
policy and state responses to new challenges, but the state is still the indis-
pensable component of world order.30 Barrie Axford argues that “the per-
sistence of the nation-state form, and its enduring appeal to nationalist and 
separatist political forces in this consciously ‘interdependent’ world, should 
not come as a surprise. (...) Through its links with the most powerful myth of 
political identity in the modern world, the narrative of nation, the state occu-
pies a privileged place in the institutional dimensions of modernity and, as a 
‘system’ of states, still offers a convenient shorthand for a world political sys-
tem (Heller and Feher, 1988)”.31 In fact, what the strong Scottish and Catalan 
independent movements prove, rather than the weakening of the State as the 
unit of reference, is the indispensability of the State.32 Moreover, in Western 
Europe where, in contrast with a century ago, the welfare state is all-encom-
passing, what matters more even than the control of legitimate violence, is the 
control of the purse which allows the State to set the policy agenda, formulate 
it, adopt it, implement it and evaluate it in full. Beyond the Imagined Communi-
ties of Benedict Anderson, --who explained the romantic rise of nationalism in 
the XIXth century as a new creed—in a globalized world where interdepen-
dence is queen, and especially in the context of European integration, con-
trolling the distributive side of economic policy gives a sense of anchor to com-

30. Thomas Risse also remarks that there is an increasing interplay between non-state actors, 
domestic structures and international institutions. See Thomas Risse-Kappen, ed., Bringing 
Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Insti-
tutions (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

31. Barrie Axford, The Global System (New York: St. Martin’s Press, 1995), 132
32. See also Robert J. Holton, Globalization and the Nation-State (London: Macmillan Press Ltd, 

1998), 105-106: “There is little doubt, then, that effective nation-statehood remains the politi-
cal form to which most developing countries and many minorities within Western states, as-
pire. This in turn reflects the wish to have some kind of autonomy and effective sovereignty. 
Such aspirations may be found among peoples or nations that lack states, such as the Kurds 
or Chechnyans, as well as in national minorities within Europe, such as Basques and Scots. 
The general conclusion, therefore, is that while the state institutions and capacities of deve-
loping countries are often weak and undeveloped, effective nation-states possessing ele-
ments of sovereignty in domestic affairs still remain a major goal. This aspiration is as robust 
in the developing world as the fact of effective state capacity is in Europe, the USA and the 
advanced economic countries”.
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munities that, rightly or wrongly, feel dispossessed of elements of 
sovereignty.33 The positioning of both the Scottish and Catalan sovereignist 
movements as embodiments of left-of-center distributive models vs. austerity 
measures carried out by Britain and Spain highlight the fact that at least in Eu-
rope, controlling the state has become a matter of choosing the economic 
model of the state as an act of sovereignty facing the powers of globalization.

The different reactions of the British State and the Spanish State to the ten-
sions created by Scottish and Catalan nationalisms shed light upon the limits 
of globalization as an explanatory phenomenon for the behavior of states. As 
Robert Davies posits: “globalization matters. It creates new pressures for 
states to confront and reinforces longstanding ones. Globalization does not, 
however, determine how states will respond to those pressures. States’ do-
mestic institutions mediate their responses. These institutions create oppor-
tunities and constraints on state action, affect the likelihood that states will 
reconstitute themselves and influence policy success”.34 Thus states and their 
institutions are still central to the understanding of political events even when 
these events at least partly are responses to the tensions created by global-
ization.

4.1. Non-Democratic Models

The idea of a globalized world of liberal values and democratic institutions cre-
ated expectations at the end of the cold war. The United States as a hegemon 
spearheaded the 1948 universal declaration of human rights and the expan-
sion of democracy around the world, even if the actions of the hegemon did 
not always agree with the regime model it wanted to represent.35 It has been 
so long since the global hegemon was a different one that we have forgotten 

33. See Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Natio-
nalism (London: Verso, 2016)

34. Andrew P. Cortell, Mediating Globalization (Albany: State University of New York Press, 2006), 196
35. See Rhoda E. Howard-Hassmann, Can Globalization Promote Human Rights (University Park: 

The Pennsylvania State University Press, 2010), 83. She points out that “although the princi-
ple of human rights was first formally articulated in the Western World, it is now relevant 
everywhere; in that sense, it has leaped geographically over oceans and seas to affect do-
mestic policy in nearly every country. From almost universal human rights lawlessness, global 
governance has evolved to universal human rights law. The principles supported by human 
rights laws have strong normative value, even when states attempt to sidestep them or igno-
re the very human rights treaties they sign”
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that for most of human history human beings have been governed by 
non-democratic forms of government and that democracy is not the only 
model. With the rise of China, where a successful market economy is allied 
with an authoritarian regime, an alternative model of political organization for 
a globalized world has become available, if not yet popular, since China is still 
lagging in projection of soft power and culturally the global world is still al-
most entirely American. This notwithstanding, Davies asserts that “China’s ap-
proach to the management of economic growth is gaining in popularity and is 
seen by many as the only viable and tested alternative to the Western eco-
nomic formula, that is popularly called the ‘Washington Consensus’”.36 This 
same Washington consensus of the 1980s, favoring development through 
opening the economy and expanding the market, which has been promoted 
by the IMF and the World Bank, has been used as a miracle cure for all. Howev-
er, Stiglitz reminds us that those countries that controlled themselves the 
terms of engagement with the global economy, such as those in East Asia, 
have fared much better than those who have not. “The problem is thus not 
with globalization but with how it has been managed”37 And China has man-
aged quite well and therefore has become an attractive economic model and 
a political model as well.

On the other hand, another political alternative to Western style democracy 
has been taking shape for a while and has even seduced voters in countries 
that are member states of the European Union, such as the Hungary of Viktor 
Orbán. Alexander Cooley argues that “it is clear that counternorms to liberal 
democracy have taken root and are helping authoritarians to retain power”.38 
Today, Russia, Turkey, the Philippines, and Hungary are all to a greater or less-
er extent users of the illiberal model. This illiberal model borrows from de-
mocracy the use of regular elections and from non-democratic regimes the 
erosion of freedom of expression and of the rule of law—eliminating viable 
political opponents through thuggish means, and governing with recourse to 
populist excitement of the masses, uniting them against predictable scape-
goats.

36. Robert W. Davies, The Era of Global Transition (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 128-129
37. Joseph E. Stiglitz, “Globalism’s Discontents” in The American Prospect, 13, 1, January 2002, 1
38. Alexander Cooley, “Countering Democratic Norms” in Journal of Democracy, Volume 26, 

Number 3, July 2015, 60
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5. Conclusion

This paper has surveyed multiple and often opposing interpretations of global-
ization as descriptors of a constellation of late twentieth and early twenty-first 
century phenomena. I have also argued that globalization has profoundly mor-
phed classical interpretations of capitalism, from both left and right. So too 
models of nationalism have been at once dissolved and simultaneously under-
scored by these same phenomena.

From this perspective, it is tempting to view debates on globalization as theo-
retically unproductive, and globalization an object of analysis that obscures, in-
tentionally or not, classic objects of analysis for political science – namely eco-
nomics and the nation state. Yet such a dismissal of globalization is of course 
one more “theory” of globalization – as a form of false consciousness. It is also 
to dismiss the pressing questions that accompany debates concerning global-
ization– questions of economic migration, of international (cyber) terrorism, 
developed and developing countries, of industrial and service economies.

I have argued that globalization is multifaceted, and it is this very complexity 
that makes it resist any simple definition. My analysis has been confined to two 
central aspects of globalization: the economic and the political. In my analysis I 
did not enter into the workings of economic globalization, but rather noted its 
effects – both positive and negative. If the positive effect of globalization lies in 
lifting the poor out of rural subsistence into urban productivity, the great nega-
tive effect of economic globalization is environmental. Globalization has as ter-
rible externality in that it ravages the natural resources of the planet. To count-
er this, the state must act, willfully to resolve these perilous depredations.

In economic globalization, there are winners and losers. The losers are the 
workers in the de-industrializing developed nations, while the winners are, ap-
parently, the workers in the newly industrialized developing nations. Although 
it seems there is a consensus that many people have been lifted out of poverty 
by globalization, statistical analysis reveals how China has skewed the analysis, 
and when we leave out China it is no longer clear that developing nations have 
benefited from globalization. Thus the global economic benefits of globaliza-
tion become more muted.

Secondly I examined political globalization. Globalization seemed on the one 
hand to be the extension, an avatar, of democratic liberalism as the trium-
phant world model. Yet three decades after the fall of the Berlin wall we real-
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ize there are other increasingly powerful non-democratic models – models 
that do not participate in the liberal cultural model. Both China’s authoritarian 
state-run capitalism and the illiberal models of Russia and Turkey are systems 
that appear to thrive under globalization. Even as globalization creates a mod-
el that supersedes the nation state, its inherent tensions and pressures revivify 
nationalism. The complexity of any analysis – namely the case of Catalonia with 
which I began this paper – lies in distinguishing “old” questions at once histor-
ical and political – from these new questions of globalization as a formative 
pressure to national identity.

Bibliography

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread 
of Nationalism. London: Verso, 2016.

Annan, Kofi. “Keynote Address to the Conference on Globalization and Inter-
national Relations in the Twenty-First Century”, Graduate Institute of Inter-
national Studies, Press Release SG/SM/8264, Geneva, 7 June 2002 https://
www.un.org/press/en/2002/sgsm8264.doc.htm

Annan, Kofi. “The Politics of Globalization.” Address to Harvard University. 
Cambridge MA, September 17 1998.

Axford, Barry. The Global System. New York: St. Martin’s Press, 1995.

Berberoglu, Berch Ed. Globalization and Change. London: Lexington Books, 
2005.

Bhargava, Vinay. Global Issues for Global Citizens. Washington D.C.: The World 
Bank, 2006.

Bhargava, Vinay and Gurkan, Asli. “Global Compacts: Building a Better World 
for All in Bhargava, Vinay. Global Issues for Global Citizens. Washington D.C.: 
The World Bank, 2006.

Boix, Carles. “Democracy, Development and the International System.” The 
American Political Science Review. Vol. 105, No. 4. November 2011.

Brecher, Jeremy. Childs, John Brown. Cutler, Jill. Eds. Global Visions. Boston: 
South End Press, 1993.

Breton, Raymond and Reitz, Jeffrey G. Globalization and Society – Processes of 
Differentiation Examined. Wesport: Praeger, 2003.

001-224 ponenciasEIX1.indd   70 06/07/2018   11:07:22



71

Juli Minoves-Triquell

Caramani, Daniele Ed. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 
2011.

Colyer, Dale. Green Trade Agreements. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Cooley, Alexander. “Countering Democratic Norms.” Journal of Democracy. 
Volume 26, Number 3, July 2015.

Cortell, Andrew P. Mediating Globalization. Albany: State University of New 
York Press, 2006.

Davies, Robert W. The Era of Global Transition. New York: Palgrave Macmillan, 
2012.

De la Dehesa, Guillermo. Winners and Losers in Globalization. Malden MA: 
Blackwell Publishing, 2006.

Friedman, Thomas L. The Lexus and the Olive Tree. New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 1999.

Fukuyama, Francis. “The End of History?” The National Interest, No. 16 (Sum-
mer 1989)

Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 
1990.

Goldin, Ian and Reinert, Kenneth. Globalization for Development – Meeting New 
Challenges. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Hanes, Jeffrey. Comparative Politics in a Globalizing World. Cambridge: Polity 
Press, 2005.

Hirst, Paul and Thompson, Grahame. Globalization in Question. Cambridge: Pol-
ity Press, 1996

Holton, Robert J. Globalization and the Nation-State. London: Macmillan Press 
Ltd., 1998.

Howard-Hassmann, Rhoda. Can Globalization Promote Human Rights? Universi-
ty Park: The Pennsylvania State University Press, 2010.

James, Harold. The End of Globalization. Cambridge: Harvard University Press, 
2001.

Jing, Jun. “Environmental Protests in Rural China” in Perry, Elizabeth J. and 
Selden, Mark. Chinese Society, Change, Conflict and Resistance. New York: 
Routledge, 2010

001-224 ponenciasEIX1.indd   71 06/07/2018   11:07:22



72

Economic and Political Globalization

Kaplinsky, Raphael. Globalization, Poverty and Inequality. Cambridge: Polity, 
2005.

Krugman, Paul. “Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?” in Oh-
mae, Kenichi. The Evolving Global Economy. Boston: Harvard Business Review 
Book, 1995.

Lean, Judith L. and Rind, David H. “How Natural and Anthropogenic Influences 
Alter Global and Regional Surface Temperatures.” Geophysical Research Let-
ters. Vol. 35. L18701, 2008.

Lechner, Franck J. and Boli, John. The Globalization Reader. Malden MA: Wi-
ley-Blackwell, 2012.

Minoves-Triquell, Juli. “ONG y pequeños estados en el establecimiento y con-
solidación de la CPI.” Revista Cidob d’Afers Internacionals. n.101

Moghadam, Valentine M. Globalization and Social Movements. Lanham: Row-
man & Littlefield Publishers, 2013.

Ohmae, Kenichi. The Evolving Global Economy. Boston: Harvard Business Re-
view Book, 1995.

Panayotou, Theodore. “Globalization and Environment.” Center for Interna-
tional Development at Harvard University. CID Working Paper. No. 53, July 
2000.

Perry, Elizabeth J. and Selden, Mark. Chinese Society, Change, Conflict and Resis-
tance. New York: Routledge, 2010

Petras, James and Veltmeyer, Henry. “Globalization Unmasked: The Dynamics 
and Contradictions of Global Capitalism” in Berberoglu, Berch Ed. Globaliza-
tion and Change. London: Lexington Books, 2005.

Risse-Kappen, Thomas. Ed. Bringing Transnational Relations Back In: Non-State 
Actors, Domestic Structures and International Institutions. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1996.

Stiglitz, Joseph E.. “Globalism’s Discontents.” The American Prospect. 13,1, Jan-
uary 2002.

Sorensen, Georg. “Globalization and the Nation-State.” in Caramani, Daniele 
Ed. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Strange, Susan. The Retreat of the State. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996.

001-224 ponenciasEIX1.indd   72 06/07/2018   11:07:22



73

Juli Minoves-Triquell

Wade, Robert Hunter. “Is Globalization Reducing Poverty and Inequality?” in 
Lechner, Franck J. and Boli, John. The Globalization Reader. Malden MA: Wi-
ley-Blackwell, 2012.

World Bank. Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World 
Economy. A World Bank Policy Research Report. Washington, D.C.: The 
World Bank, 2002.

 

001-224 ponenciasEIX1.indd   73 06/07/2018   11:07:22



001-224 ponenciasEIX1.indd   74 06/07/2018   11:07:22



75

SITUACIÓN ECONÓMICA Y DEBATE  
POLÍTICO EN LA ZONA EURO.  

LA REFORMA DE LA UNIÓN ECONÓMICA  
Y MONETARIA

Carlos Martínez Mongay
Director general ECFIN, Comisión Europea

Javier Yániz Igal
Jefe de Unidad ECFIN, Comisión Europea

Abstract

Ahora, cuando el crecimiento y el empleo están de vuelta en las economías de la zona 
euro, es el momento de mirar atrás y analizar con detenimiento cómo ha sido la salida 
de la crisis, qué reformas institucionales se han adoptado y qué queda por hacer. Esta 
contribución, tras detallar el esfuerzo legislativo ya realizado, presenta las propuestas 
lanzadas por la Comisión Europea para profundizar en la Unión Económica y Monetaria 
en el marco de las perspectivas económicas para la zona euro a medio plazo. Su propó-
sito es animar el debate sobre el diseño de la futura arquitectura institucional de la 
Unión Europea con la que pueda responder a los numerosos retos presentes y futuros a 
los que se enfrenta.

Las opiniones vertidas en este trabajo no reflejan necesariamente las de la Co-
misión Europea y son exclusivamente responsabilidad de sus autores.

1. Introducción

La economía de la zona euro entra en su quinto año de recuperación, lo que 
representa una ocasión única para analizar los retos a los que se enfrenta la 
Unión y cómo las instituciones comunitarias los están abordando. Esta re-
flexión parece especialmente pertinente cuando unas tasas de crecimiento re-
lativamente elevadas y sostenidas en muchos Estados miembros coexisten 
con una reducción en ocasiones lenta de los legados de la crisis y con la atonía 
de la inversión y los salarios.
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En la próxima sección analizamos las perspectivas de crecimiento de la zona 
euro en base a las previsiones de invierno de la Comisión Europea1 (EC, 2018) 
hasta 2019.

La tercera sección, con una visión más a largo plazo, mira al pasado para eva-
luar las características esenciales de la recuperación de la zona euro después 
de sufrir la doble crisis financiera y de deuda entre 2009 y 2011.

Desde esta perspectiva se analizan en la cuarta sección las medidas con las que 
la Unión Europea ha hecho frente a algunos de esos retos. Una atención espe-
cial se otorga en la quinta sección a las propuestas adoptadas al final de 2017 
para profundizar la Unión Económica y Monetaria. La sexta sección presenta 
una breve e inevitablemente provisional conclusión sobre el proceso de refor-
ma institucional de la Unión.

2. Situación económica y perspectivas de crecimiento a medio plazo

Las previsiones de invierno de la Comisión proyectan un crecimiento del PIB de 
la zona euro del 2,3% para este año 2018 (Figura 2.1). Para 2019 se prevé una 
moderada desaceleración hasta el 2%. Estas tasas se proyectan después del re-
gistro del 2,4% el año pasado, lo que contrasta con la contracción del 0,4 regis-
trada en media anual entre 2009 y 2013. El año 2014 marcó el fin de la doble 
crisis financiera en 2009 y de deuda soberana en 2011.

Durante estos años, la economía europea ha mostrado una notable resiliencia 
ante un número considerable de retos de gran envergadura: desde el bajo cre-
cimiento de la economía y el comercio globales, a las tensiones geopolíticas 
persistentes, que también se han materializado en ataques terroristas, la fragi-
lidad del sistema bancario en algunos países, el referéndum para la salida de la 
Unión Europea en el Reino Unido o las reacciones proteccionistas contra la glo-
balización y el cambio tecnológico.

El crecimiento se apoya en todos los componentes de la demanda: consumo, 
inversión y sector exterior. El consumo privado continúa creciendo gracias al 

1. Las previsiones de Invierno de 2018 de la Comisión Europea se pueden consultar en https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_winter_0718_overview_
en.pdf
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buen ritmo de creación de empleo y a la mejora constante de la confianza de 
los consumidores (Figura 2.2). La inversión crece ahora con fuerza. El sector 
manufacturero acelera espoleado por las favorables condiciones de financia-
ción y por los también altos niveles de confianza empresarial. Finalmente, en 
línea con un comercio mundial al alza, las exportaciones europeas prosiguen 
su expansión a pesar de la fortaleza del euro, aunque su contribución al creci-
miento del PIB es limitado, ya que las importaciones también aumentan si-
guiendo la senda del consumo y la inversión.

Las condiciones monetarias en la zona euro siguen acomodaticias, los gastos 
de financiación son bajos y la oferta de crédito aumenta. La política fiscal es 
neutral y se proyecta así en el medio plazo, lo que contrasta con los años ante-
riores a 2015 en los que fue contractiva, representando un freno al crecimien-
to. Además, el empleo ha estado creciendo hasta ahora de forma sostenida, el 
desempleo retrocede gradualmente y los niveles de confianza están en máxi-
mos, batiendo récords de forma reiterada en los últimos meses

Sin embargo, junto a estos fundamentos que están sustentando el crecimiento 
en la zona euro, también encontramos una serie de retos, entre los que pode-

Figura 2.1. PIB real y componentes, zona euro
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mos destacar al menos tres. En primer lugar, los legados de la crisis –niveles de 
deuda y paro, principalmente– se están corrigiendo muy lentamente, la inver-
sión aún no ha recuperado los niveles precrisis y el crecimiento de los salarios 
sigue débil. Vamos a tratar estas cuestiones en el siguiente capítulo, pero an-
tes, con el fin de analizar más en detalle los factores que sostienen el creci-
miento en la zona euro, es conveniente detenerse en las hipótesis externas 
que enmarcan las previsiones de la Comisión.

Con respecto a los tipos de interés, la Comisión prevé que los de corto plazo 
permanezcan próximos a cero a lo largo del horizonte de predicción. De hecho 
hasta el final de este año se situarán en territorio negativo. Los tipos de interés 
a largo seguirán también en niveles muy bajos, en el entorno del 0,75%. Res-
pecto a los tipos de cambio, no se prevé una volatilidad significativa. Aunque el 
tipo de cambio del euro se ha apreciado notablemente desde principios del 
año pasado, no se piensa que la tendencia vaya a continuar y se considera que 
el cambio con el dólar se mantendrá relativamente estable en los niveles ac-
tuales.

Figura 2.2. Indicador del sentimiento económico y PMI composite  
(índice compuesto de directores de compras), zona euro
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Los precios del petróleo (Figura 2.3) han registrado un recorrido alcista en 
2017, propiciado por la extensión del acuerdo entre la OPEC y Rusia y por las 
tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, se considera que el im-
pacto será más moderado este año y el que viene por el aumento de la produc-
ción en los países de fuera de la OPEC, especialmente los EEUU.

Respecto a las perspectivas globales, se confirma que estas han mejorado de 
manera significativa tanto para las economías avanzadas como para las emer-
gentes (Figura 2.4). La actividad global se proyecta estable y sólida en el entor-
no del 4% en 2018 y 2019. En cuanto al comercio mundial, su crecimiento acele-
ró fuertemente en 2017 y la tasa de crecimiento esperada en 2018 y 2019 se 
sitúa en torno al 4,5%.

En este marco global, la recuperación económica de la zona euro se caracteri-
za por una respuesta vigorosa del empleo acompañada por un crecimiento dé-
bil de los salarios nominales, que mantiene la inflación subyacente alejada de 
los niveles históricos que serían consistentes con las tasas de actividad regis-
tradas. En primer lugar, se espera que las condiciones en el mercado de trabajo 
de la zona euro continúen mejorando, y que el crecimiento del empleo se man-
tenga firme tanto en 2018 como en 2019 (Figura 2.5). Sin embargo, a pesar de 

Figura 2.3. Supuestos sobre los precios del petróleo
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Figura 2.4. Crecimiento PIB mundial y JPMorgan PMI Composite mundial
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Figura 2.5. Expectativas de empleo, zona euro encuestas de la DG ECFIN
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esta creación de empleo, el mercado de trabajo sigue débil. Si bien es cierto 
que esperamos que el desempleo siga cayendo, todavía no lo ha hecho por 
debajo de los niveles anteriores a la crisis. La tasa de paro para la zona euro, en 
su conjunto, seguirá situándose ligeramente por debajo del 9% durante este 
año.

Nos encontramos ante una situación en la que la economía está creciendo alre-
dedor de un 2% y el empleo aumenta a un ritmo aproximado de un 1%. Por tan-
to, la productividad está creciendo solo un punto anual. Si la productividad no 
crece de forma intensa tampoco lo harán los salarios. De hecho, de acuerdo a 
la previsión de otoño2, se estima que los salarios aumentarán en torno al 1,8% 
este año, para rebasar justo el 2% el año que viene. Este bajo crecimiento de los 
salarios es consistente con un crecimiento de la inflación subyacente de solo 
1,25% este año. Se espera que la inflación en su conjunto se mantenga este año 
en un nivel similar al del año pasado, alrededor del 1,5%, sostenida por el efecto 
de los precios de la energía (Figura 2.6).

Figura 2.6. Dispersión de la inflación, Estados miembros zona euro
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2. Las previsiones de Otoño de 2017 de la Comisión Europea se pueden consultar en: https://ec.eu-
ropa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
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Este escenario central de crecimiento está sujeto a una serie de riesgos, relati-
vamente equilibrados. Comenzando por los riesgos al alza, en el corto plazo, la 
economía podría acelerar más rápidamente durante este año en caso de que la 
Unión Europea entrase en un círculo virtuoso en el que los incrementos en la 
confianza empresarial, en la inversión y en los salarios se retroalimentaran. Si 
esto ocurriera, la economía europea tendría que hacer frente a limitaciones 
por el lado de la oferta, y eso antes de lo esperado. Con una visión más a medio 
plazo, progresos palpables en la profundización de la Unión Económica y Mo-
netaria (UEM), de la que nos ocuparemos más adelante, podrían aumentar aún 
más la confianza y el crecimiento, haciendo además a la zona euro más resis-
tente ante shocks asimétricos.

Las previsiones de la Comisión también están sujetas a riesgos a la baja. Estos 
consisten fundamentalmente en riesgos externos a la zona euro, incluyendo 
un endurecimiento de las condiciones monetarias, especialmente en los EEUU, 
así como una corrección repentina en los mercados financieros, con los efec-
tos concomitantes sobre el consumo y la inversión producidos por la caída de 
la riqueza y el aumento de la volatilidad y la incertidumbre.

Por otro lado, no podemos olvidar los riesgos asociados a China, que está en 
un proceso de reequilibrio de su economía, hacia un mayor peso de la deman-
da doméstica. La cuestión que ahora se plantea se refiere al tipo de ajuste, que 
puede ser equilibrado o convertirse en un ajuste duro que tenga consecuen-
cias importantes para el comercio internacional.

Los riesgos geopolíticos siguen siendo también muy elevados. Tampoco pode-
mos olvidar que el Brexit plantea retos importantes para la zona euro, inclu-
yendo la volatilidad asociada al proceso de negociación.

Por último, también hay que señalar un riesgo de tipo doméstico asociado a la 
fragilidad en ciertas partes del sector bancario en Europa. Es importante señalar 
que, efectivamente, se trata de algún elemento localizado porque hay muchos 
países en los cuales los riesgos asociados al sector bancario son muy bajos.

Como ya hemos mencionado más arriba, en cifras agregadas para la Unión Eu-
ropea y para la zona euro, la actividad económica se proyecta expansiva en 
todo el continente. Entrando más en detalle en las previsiones para cada país, 
en la mitad de ellos la actividad económica se va a mantener en tasas de creci-
miento elevadas y similares a las de 2017. En Alemania, el crecimiento se situaría 
en el 2,3%, alimentado por el consumo privado gracias a un robusto crecimiento 
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de empleo, y por la inversión espoleada por una alta utilización de la capacidad 
disponible. En Francia, la economía ha acelerado de manera significativa duran-
te el año pasado, y se espera que el PIB crezca un 2% en 2018, animado por la 
inversión en equipo y en construcción, beneficiándose de un cierto repunte en 
el consumo privado. La economía italiana también gana terreno, pero todavía 
en cifras que muestran una clara debilidad. El PIB podría crecer un 1,5% en 2018 
gracias a la expansión internacional y a un cierto aumento de su demanda do-
méstica. Sin embargo, sus debilidades estructurales, incluyendo las del sector 
financiero, dragan su crecimiento potencial. En el Reino Unido, la economía 
está mostrando por ahora una cierta fortaleza, aunque la debilidad del consu-
mo y de la inversión explican que la previsión de crecimiento para 2018 no lle-
gue al 1,5%. Por otro lado, el Reino Unido todavía se está beneficiando del creci-
miento del sector exterior, que sigue sostenido por la depreciación de la libra.

Con respecto a España, las previsiones de la Comisión Europea continúan pre-
sentando una economía en expansión con crecimientos trimestrales estables 
en torno al 0,75% (Figura 2.7). En concreto, se estima que el PIB creció un 3,1% 

Figura 2.7.  España, crecimiento del PIB real y contribuciones
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en 2017. Se espera que el consumo siga siendo el principal motor de crecimien-
to en 2018, aunque ligeramente menos dinámico, en línea con la moderación 
esperada en la creación de empleo. Además, con unas previsiones de precios 
del petróleo más altas, la renta disponible de los hogares se verá negativamen-
te afectada en términos reales. Con respecto a la inversión, tanto la que se re-
fiere a equipo como la asociada a la construcción, también presenta un perfil 
en desaceleración, en línea con una demanda doméstica menos dinámica. La 
contribución del sector exterior será positiva, animada por unas exportaciones 
que continúan al alza y gracias a unas importaciones menos dinámicas en línea 
con la demanda doméstica. Así pues, la economía española debería alcanzar 
una tasa de crecimiento cercana al 2,6% en 2018. Finalmente, señalar que la in-
flación alcanzó el 2% en 2017 y se prevé una disminución hasta el 1,6% en 2018, 
reflejando efectos de base negativos asociados a los precios del petróleo en la 
última parte del año.

3. La salida de la crisis en la zona euro

Para comprender mejor cómo se está produciendo esta recuperación econó-
mica en la zona euro, puede resultar útil compararla con lo que ha ocurrido en 
otras áreas económicas. Consideramos el conjunto de las economías más avan-
zadas y las agrupamos en dos categorías. En primer lugar, el grupo de países 
que, o bien no sufrieron la crisis económica, o lo hicieron de una manera muy 
débil. Aquí incluimos Australia, Corea del Sur, Noruega, Canadá y Nueva Zelan-
da. Por otro lado, consideramos el grupo de países de la OCDE que sufrieron la 
crisis económica pero que no pertenecen a la zona euro, como Estados Uni-
dos, Suiza, Japón, Suecia y el Reino Unido.

Medido en términos reales, el PIB agregado del grupo de economías que no 
sufrieron la crisis sería ahora alrededor de un 25% mayor de lo que era en 2008. 
Si consideramos el segundo grupo, en el que se encuentra Estados Unidos, su 
PIB en términos reales se situaría alrededor de un 15% por encima de lo que era 
en el momento de estallar la crisis. Y, finalmente, en el caso de la zona euro, el 
PIB en 2017 fue apenas un 5% mayor de lo que era en 2008 (Figura 3.1).

Es decir, la zona euro ha estado creciendo entre 2013 y 2017 de una manera 
muy lenta. Asociado a esto, las estimaciones realizadas por los servicios de la 
Comisión apuntan a que su potencial de crecimiento a largo plazo se ha reduci-
do prácticamente a la mitad, pasando de ser un 2% por año a tan solo un 1%.
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El principal factor explicativo de esta divergencia entre la zona euro y los dos 
grupos de países considerados parece encontrarse en el comportamiento dé-
bil de la demanda doméstica, y en particular de la inversión en la zona euro. En 
el grupo de países que no sufrieron la crisis, la inversión es, en este momento, 
aproximadamente un 20% mayor de lo que era en 2008. Además, en el caso de 
Estados Unidos y de aquellos países que sufrieron la crisis y no pertenecen a la 
zona euro, la inversión es hoy alrededor de un 15% mayor. Es decir, teniendo en 
cuenta que estas cifras no se alejan significativamente de las ya mencionadas 
sobre la evolución del PIB, en estos dos grupos de países la relación entre la 
inversión y el PIB ha sido más o menos constante. Sin embargo, en el caso de la 
zona euro, la inversión es ahora un 5% menor de lo que era en 2008. Como con-
secuencia, en términos del PIB, la ratio de inversión en la zona euro se sitúa en 
estos momentos alrededor de 2 puntos por debajo del nivel que tenía en 2008 
(Figura 3.2).

Estudiando más en detalle los componentes de la inversión, se puede también 
observar que aquella destinada a la construcción ha caído más que la inversión 

Figura 3.1. PIB real, economías desarrolladas
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en equipo. Pero esto no nos debe llevar a la conclusión precipitada de que es la 
inversión en construcción la única responsable de la atonía inversora al ajustar-
se a unos niveles más en línea con sus fundamentales. De hecho, la inversión 
en equipo no ha sufrido un repunte significativo y se sitúa aproximadamente 
en el mismo nivel con respecto al PIB que en 2008.

Para encontrar las razones que se encuentran detrás de esta falta de entusias-
mo inversor en la zona euro, nos puede ayudar centrar nuestra atención en el 
comportamiento del ahorro. Antes de la crisis, en una serie de países, principal-
mente de la periferia como España, la inversión superaba al ahorro. Por ejem-
plo, el gap en España llegó al 10% del PIB en vísperas de la crisis. El exceso de 
inversión era financiado por otras economías, como la alemana, en las que ha-
bía un exceso de ahorro respecto a su inversión. Se trataba, pues, de trasvases 
de ahorro entre países dentro de la zona euro. Como la balanza por cuenta co-
rriente no es sino la diferencia entre el ahorro y la inversión de la zona econó-
mica en cuestión, no es sorprendente que, en su conjunto, la zona euro exhi-
biera una posición de equilibrio exterior en 2008.

Figura 3.2.  Inversión total, economías desarrolladas

70

80

90

100

110

120

130

Mean, crisis countries Mean, non-crisis countries

US EA-19

índice, 2008=100

Media – países afectados
por la crisis

Media – países no afectados
por la crisis

Estados Unidos Zona Euro - 19

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: Comisión Europea

001-224 ponenciasEIX1.indd   86 06/07/2018   11:07:23



87

Carlos Martínez Mongay y Javier Yániz Igal

A partir de esa fecha, los países periféricos como España ajustaron en gran me-
dida sus economías, es decir, pasaron de tener un déficit por cuenta corriente 
a tener un balance exterior en equilibrio o incluso en superávit. Mientras tanto, 
los países del centro, en particular Alemania, en vez de aumentar su inversión, 
incrementaron todavía más el ahorro. El resultado es que la balanza por cuen-
ta corriente en la zona euro ha pasado de situarse en el equilibrio a registrar un 
excedente de aproximadamente el 3% del PIB (Figura 3.3).

En cambio, cuando analizamos los datos de Estados Unidos o del Reino Unido, 
observamos que sus balanzas por cuenta corriente son deficitarias. Es decir, 
están invirtiendo más de lo que ahorran. Tras el estallido de la crisis tanto el 
ahorro como la inversión caen en la zona euro (Figura 3.4), y lo mismo ocurre 
en Estados Unidos (Figura 3.5). Sin embargo, mientras el ahorro en la zona 
euro se recuperó rápidamente después de la crisis, la inversión no lo hace.

La parte del ahorro que no se invierte dentro de una economía, obviamente no 
va a engrosar la demanda doméstica de esa economía, sino que termina inver-
tida en el exterior. En el caso concreto de la zona euro, ya hemos señalado que 
se trata de aproximadamente un 3% de su PIB, lo que representa unos 300.000 
millones de euros que cada año salen de la zona euro.

Figura 3.3. Evolución de la balanza por cuenta corriente
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La atonía de la inversión durante los últimos años podría explicar en parte el 
bajo crecimiento registrado por la zona euro. La debilidad de la demanda do-
méstica generaría unas expectativas de crecimiento moderadas, que a su vez 
retraería la inversión, debilitando la demanda doméstica. Como las perspecti-
vas de crecimiento son débiles, la inversión se retrae y, al retraerse esta, la de-
manda doméstica se debilita aún más y, así, podríamos entrar en un bucle de 
previsiones negativas o “profecías” autocumplidas, según el cual el resultado 
final es un crecimiento débil de la economía de la zona euro, reduciendo el cre-
cimiento a largo plazo.

Aunque el perfil de crecimiento de la zona euro parece apuntar a un círculo 
pernicioso de estas características, especialmente hasta 2016, los datos sobre 
la confianza y la inversión desde la mitad del año pasado sugerirían que, de ha-
ber existido, el círculo entre los bajos niveles de inversión, la atonía de la activi-
dad y las expectativas de los agentes se habría roto.

En todo caso, el bajo crecimiento registrado por la zona euro durante la crisis 
ha influido decisivamente en la manera en que se están corrigiendo los desequi-
librios económicos. En particular, el nivel de deuda con respecto al PIB y el paro 
disminuyen lentamente, aunque las perspectivas económicas actuales a medio 
plazo podrían acelerar el proceso de reducción de los legados de la crisis.

La atonía del crecimiento nominal obliga a reducir los niveles de deuda vía el 
desapalancamiento activo, lo que a su vez requiere de un aumento del ahorro, 
con las consecuencias ya descritas sobre la demanda doméstica y, en particu-

Figura 3.4. Evolución del ahorro  
y la inversión, zona euro

Figura 3.5. Evolución del ahorro  
y la inversión, Estados Unidos
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lar, sobre la inversión. La consecuencia es la prolongación de la atonía del cre-
cimiento nominal y la necesidad añadida del desapalancamiento activo. El pro-
ceso se detiene cuando el nivel de deuda ha bajado lo suficiente como para 
poder liberar recursos al consumo y la inversión, lo que potencia el desapalan-
camiento pasivo mediante un mayor PIB nominal. Evidentemente, hay otra 
manera de reducir la deuda de forma pasiva, el aumento de la actividad vía la 
demanda externa, lo que, a la luz de lo visto en la sección precedente, podría 
estar ocurriendo en la actualidad.

El estrecho vínculo entre empleo y actividad permitiría extender el razona-
miento al otro legado importante de la crisis, la atonía del mercado de trabajo 
y, en particular, las todavía elevadas tasas de paro en algunos países. Aunque 
la recuperación económica está siendo intensiva en creación de empleo, los 
salarios nominales crecen muy lentamente. Ello estaría íntimamente ligado 
con el bajo crecimiento de la productividad, que refleja la caída del crecimiento 
potencial.

El empleo está recuperando las tasas de crecimiento previas a la crisis. En los 
dos últimos años, la creación de empleo alcanzó el 1,5%, comparable a la tasa 
media observada entre los años 2000 y 2007. Con respecto al desempleo, con 
una tasa cercana al 9% en 2017, todavía se encuentra ligeramente por encima 
de los niveles anteriores a la crisis, de 8,7% de media en el periodo 2000-2007. 
Esto es debido a que en algunos países como España o Grecia, el nivel de paro 
es todavía muy alto, mientras que en la mayoría de Estados miembros los nive-
les de desempleo ya se sitúan de nuevo en niveles similares o incluso inferiores 
a los registrados antes de la crisis.

El crecimiento de los salarios en términos nominales –medido por la compen-
sación media por empleado– presenta una gran disparidad entre el comporta-
miento anterior y posterior a la crisis. Si durante el periodo 2000-2007, los sala-
rios crecieron en media un 2,6% anual en la zona euro, la media desde 2013 
apenas llega al 1,5% (Figura 3.6). Por otro lado, midiendo la inflación con el índi-
ce armonizado de precios al consumo, este pasó de presentar una tasa media 
anual del 2,2% entre 2000 y 2007, a tan solo un 0,2% entre 2014 y 2016. Así pues, 
en términos reales, el crecimiento de los salarios ha sido similar en media, in-
cluso ligeramente superior, en estos últimos años con respecto a su evolución 
en el periodo inmediatamente anterior a la crisis.

Mención aparte merece la evolución salarial por empleado en el año 2017. 
Mientras en términos nominales, su incremento se ha mantenido en línea con 
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los años anteriores en un 1,6%, la inflación ha repuntado de forma notable has-
ta el 1,5%, lo que implica que en términos de poder adquisitivo, apenas ha habi-
do cambios. Además, en países como Bélgica, España, Italia o Finlandia, la evo-
lución de los salarios en términos reales ha sido negativa. Queda por ver si este 
estancamiento de los salarios en términos reales confirma efectivamente una 
atonía más estructural del mercado de trabajo en la zona euro.

También la productividad está presentando un perfil de crecimiento diferente 
antes y después de la crisis. Si durante el periodo comprendido entre el año 
2000 y el año 2007 la productividad aumentó un 1,1% al año en la zona euro, 
desde 2013 la tasa media anual ha descendido hasta el 0,7%.

Así pues, el crecimiento salarial en términos nominales, que a primera vista re-
sulta tan dispar entre la situación anterior y posterior a la crisis, finalmente no 
se habría distanciado tanto de sus variables fundamentales, inflación y produc-
tividad.

A pesar de todo, resulta sorprendente que en este ciclo los salarios no hayan 
respondido de forma más dinámica al cierre del output gap que ha tenido lugar 
durante estos últimos años, como sí ha ocurrido en la fase de recuperación en 
otros ciclos. Siguiendo el análisis de los servicios de la Comisión Europea3, pa-

3. Previsiones económicas de la Comisión Europea de Otoño 2017, págs. 61-64.

Figura 3.6. Empleo, inflación y salarios -zona euro
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rece existir evidencia de que la curva de Phillips en la zona euro sería ahora 
más horizontal, es decir, menos sensible a las condiciones cíclicas y más depen-
diente, en cambio, de la inflación pasada.

Además, se pueden también señalar dos factores adicionales que ayudarían a 
entender mejor esta cierta atonía en el mercado de trabajo. En primer lugar, la 
calidad del empleo creado en esta fase de recuperación ha sido inferior a la de 
otros ciclos. De hecho, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial es inclu-
so mayor ahora que en el año 2008. En segundo lugar, y en estrecha relación 
con lo anterior, el número de horas trabajadas por empleado se mantiene 
prácticamente estancado año tras año, mientras que en periodos de recupera-
ción este indicador suele incrementarse, debido a que los trabajadores que du-
rante la crisis habían aceptado empleos a tiempo parcial, tienden a aumentan 
su jornada laboral hasta trabajar a tiempo completo.

4. La respuesta a la crisis

La necesidad de establecer una coordinación cada vez más estrecha de políti-
cas económicas entre los diferentes países de la Unión Europea, y más en con-
creto de aquellos pertenecientes a la UEM, resultó evidente desde el comienzo 
de la crisis. Así pues, tanto la Comisión Europea como el resto de instituciones 
comunitarias dieron pasos importantes para mejorar la gobernanza económi-
ca en la Unión.

Por una parte, se reforzó la vigilancia presupuestaria reformando el pacto de 
estabilidad y crecimiento (PES) mediante la adopción del six-pack y del two-
pack. La reforma hizo especial hincapié en dos áreas. Por un lado, la preven-
ción, con el fin de evitar la aparición de déficits públicos excesivos, en vez de 
tener que penalizarlos (brazo corrector del PES). Y, por otro lado, poniendo 
más énfasis en la sostenibilidad de la deuda, que no es sino el resultado de la 
acumulación de déficits a lo largo del ciclo. Además, se otorgó a la Comisión 
la facultad exclusiva de evaluar los proyectos de presupuestos de los miem-
bros de la zona euro antes de que sean aprobados por los respectivos parla-
mentos. El objetivo es evaluar si dichos proyectos de presupuestos respetan 
el PES.

Se amplió el dominio de la vigilancia económica en la Unión con un nuevo pro-
ceso, el Procedimiento de desequilibrios macroeconómicos (PDM), lo que, 
junto con el PES, permitió un análisis integral de la situación económica de 
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cada país. El objetivo final es detectar la aparición de desequilibrios macro-
económicos y proceder a su corrección mediante la aplicación de las políticas 
económicas más adecuadas a cada caso. La detección temprana de tales des-
equilibrios y, en su caso, la rápida corrección de los mismos podrían evitar cri-
sis de deuda exterior y competitividad como las que retroalimentaron la bur-
buja financiera.

Estos dos mecanismos, la reforma del PES y la creación del PDM se integran en 
el llamado Semestre Europeo. El Semestre (Figura 4.1) es un ciclo de coordina-
ción de políticas económicas que empieza en noviembre con la adopción de la 
Encuesta Anual de Crecimiento (EAC). En esta se establecen las prioridades de 
la política económica en la Unión para el año siguiente.

Además de la EAC, el llamado paquete de otoño incluye también el Informe 
sobre el Mecanismo de Alerta en el que se establece para qué Estados miem-
bros es necesario llevar a cabo un análisis en profundidad de la evolución de 
una serie de indicadores económicos a fin de detectar y, en su caso, corregir 
posibles desequilibrios macroeconómicos. Dicho informe cubre una larga serie 
de indicadores, además de las finanzas públicas, se analizan la evolución de la 
economía real en términos de deuda, privada y exterior, crecimiento potencial 
y productividad, costes salariales, funcionamiento de los mercados de trabajo 
y productos, mercado de la vivienda, mercados financieros y sector bancario, 
entre otros.

El paquete de otoño incluye también las recomendaciones de política econó-
mica para la zona euro, mediante las que se enmarcan los objetivos y recomen-
daciones de política económica para los miembros de la zona euro.

En el llamado paquete de invierno, publicado en febrero, la Comisión Europea 
adopta los informes específicos para cada país, en los que analiza en profundi-
dad y en extensión, la situación de las distintas economías de la Unión Euro-
pea. Los informes proporcionan un diagnóstico para cada Estado miembro, en 
base al cual la Comisión evalúa la gravedad de los posibles desequilibrios. Se 
decide además si el país en cuestión no presenta desequilibrios, si los presenta 
y, en este caso, si los desequilibrios son excesivos. Los Estados miembros que 
presentan desequilibrios, sean o no excesivos, están sujetos a un proceso de 
seguimiento específico. La Comisión presenta dos informes al año al Consejo 
en los que se analizan los progresos realizados en la corrección de los desequi-
librios.
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Legislación relevante sobre la supervisión fiscal y el semestre europeo en  
respuesta a la crisis.

Sin pretender presentar de forma exhaustiva toda la actividad legislativa lleva-
da a cabo por las Instituciones Europeas en respuesta a la crisis, la siguiente 
lista da una idea bastante precisa de los importantes cambios llevados a cabo.

Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuesta-
ria en la zona del euro;

Reglamento (CE) nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir 
los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro;

Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del 
Consejo, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presu-
puestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas;

Reglamento (CE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos;

Reglamento (UE) nº 1177/2011, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifi-
ca el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del 
procedimiento de déficit excesivo;

Reglamento nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria 
de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experi-
menta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades;

Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evalua-
ción de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit 
excesivo de los Estados miembros de la zona del euro.

La Directiva 2011/85/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de noviem-
bre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los 
Estados miembros.
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En base a las conclusiones de los informes país y teniendo en cuenta los pro-
gramas nacionales de reforma4 y los de estabilidad o convergencia5, que los 
Estados miembros presentan en abril, en mayo la Comisión adopta las reco-
mendaciones específicas para cada país. Estas establecen las prioridades de 
política económica, incluyendo, en su caso, aquellas enfocadas a la corrección 
de los desequilibrios en los que está inmerso el Estado miembro en cuestión. El 
ciclo se completa en octubre, cuando los países de la zona euro presentan a la 
Comisión sus proyectos de presupuesto, que la Comisión analiza detallada-
mente para comprobar que son conformes a las recomendaciones específicas 
y a las reglas de vigilancia presupuestaria.

Figura 4.1. El ciclo del Semestre Europeo

Fuente: Comisión Europea

4. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Eu-
ropea sus Programas Nacionales de Reformas, con el objetivo de coordinar las políticas eco-
nómicas nacionales.

5. Los Estados miembros deben también presentar un programa de estabilidad o convergencia, 
que contiene el objetivo a medio plazo de lograr una situación presupuestaria próxima al 
equilibrio o con superávit, y la trayectoria de ajuste para alcanzar este objetivo, así como la 
tendencia prevista de la ratio de la deuda pública.
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Este año la EAC señala la necesidad de continuar y profundizar con lo que se 
denomina el triángulo virtuoso, consistente en relanzar la inversión, profundi-
zar en las reformas estructurales e implementar una política fiscal responsa-
ble. Con respecto a esta última, se entiende que aquellos países que tienen 
margen de maniobra y cuyos niveles de deuda no son elevados, deberían llevar 
a cabo una política fiscal de apoyo a la demanda doméstica, mientras que los 
países que no tienen margen fiscal deberían adoptar una política fiscal más 
prudente.

Unido a esto, la Comisión subraya la importancia crucial de que el recientemen-
te creado Pilar Social sirva como brújula en la implementación concreta del 
triángulo virtuoso6. Así pues, si se subraya la necesidad de que las reformas es-
tructurales han de llevar a mercados de trabajo cada vez más eficientes, ello 
incluye que estos hagan hincapié en la formación de los trabajadores, en que 
sus condiciones en el lugar de trabajo sean cada vez mejores, en la necesidad 
de promover la igualdad de oportunidades, en impulsar la productividad, tam-
bién con el objetivo de que los salarios aumenten con arreglo a ella, y en defini-
tiva, que los sistemas de protección social de diseñen de manera que sean, no 
solo adecuados sino también sostenibles en el tiempo.

Estrechamente unido a uno de los elementos del triángulo virtuoso, la necesi-
dad de potenciar la inversión, está el llamado plan Juncker7. El objetivo de este 
plan es abordar la falta de crecimiento o el bajo crecimiento de la inversión en 
Europa. Como hemos señalado en el capítulo anterior, la inversión medida en 
términos de PIB ha caído dos puntos con respecto a la mitad de la pasada dé-
cada. En paralelo, el superávit por cuenta corriente de la zona euro se sitúa al-
rededor del 3% del PIB. Es decir, cada año, aproximadamente 300.000 millones 
de euros de ahorro que se generan en la zona euro no se invierten en ella. El 
plan Juncker trata precisamente de revertir esa tendencia.

Para ello, se ha creado un fondo estratégico de inversión dotado con 21.000 
millones de euros a disposición del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que 
genera alrededor de unos 61.000 millones de euros en préstamos y que finan-

6. Para una explicación detallada del Pilar Social Europeo se puede consultar la siguiente página:
 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/

european-pillar-social-rights_es
7. Para una explicación detallada del plan Juncker se puede consultar la siguiente página:
 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-eu-

rope-juncker-plan_en
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cian alrededor del 20% de cada inversión considerada como estratégica. De ma-
nera que ese fondo de 21.000 millones puede generar hasta 315.000 millones 
en inversiones. De hecho, el plan ya ha alcanzado la cifra de 264.000 millones8, 
y está previsto que llegue durante este verano a la cifra ya mencionada de 
315.000 millones.

Como el BEI garantiza completamente 1 euro de cada 15 invertidos, el riesgo 
asociado a la inversión cae. Por otra parte, de estos 315.000 millones de euros, 
75.000 van a la pequeña y mediana empresa y el resto (unos 240.000 millones) 
se destinan a financiar proyectos a largo plazo en sectores como la investiga-
ción y desarrollo, el transporte, la energía, las TIC, el medioambiente y el capi-
tal humano. Además, el 14 de septiembre de 2016, la Comisión puso encima de 
la mesa del Consejo una propuesta para aumentar la potencia de fuego del 
plan, así como su duración. Así pues, el nuevo objetivo es que se lleguen a mo-
vilizar 589.000 millones de euros.

No fue este el único campo en el que se implementaron avances sustanciales. La 
otra vía a través de la cual la Comisión Europea y la Unión reaccionaron a la crisis 
fue la creación de la Unión Bancaria (Figura 4.2). Ya desde 2011 se produjo un 
círculo pernicioso entre la deuda soberana y los bancos. En mercados de deuda 
fragmentados, en los que la mayor parte de la deuda soberana está en manos 
de los bancos nacionales, la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda 
soberana despierta dudas sobre la solvencia de los bancos que la detentan. Por 
otro lado, el recelo sobre la solvencia de los bancos nacionales genera dudas 
sobre la sostenibilidad de la deuda de su soberano, pues los bancos insolventes 
deben de ser rescatados con dinero público. La acumulación de deuda soberana 
genera dudas a su vez sobre la solvencia de los bancos. Y el círculo se cierra.

Con la Unión Bancaria se trata de romper el vínculo entre el banco y el sobera-
no, haciendo que el banco deje de ser nacional y desvinculando al soberano del 
rescate bancario. Para ello, se crearon dos instituciones: el mecanismo único 
de supervisión (MUS), que traslada las funciones supervisoras de los bancos 
centrales nacionales al banco central europeo (BCE) y el mecanismo único de 
resolución (MUR), que incluye el fondo de resolución bancaria (FRB), de mane-
ra que todos los bancos de la zona euro se resolvieran con arreglo a las mismas 
reglas y que el rescate no se llevase a cabo con dinero del contribuyente nacio-
nal sino con el dinero aportado por todos los bancos de la zona euro, que nu-

8. Dato del 19 de febrero de 2018.
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tre el FRB. A estos dos pilares se suma el libro único de reglas bancarias. Los 
bancos de la zona euro no solo están bajo un mismo supervisor, sino que todos 
ellos son evaluados y operan bajo las mismas reglas. Ya no hay diferencias de 
apreciación entre un banco central y otro, que un supervisor pueda ser más o 
menos flexible que otro. Además, el proceso de resolución deja de estar influi-
do por la solvencia de cada soberano.

Pero la Unión Bancaria está incompleta. Un tercer elemento debería ser añadi-
do a la arquitectura de la Unión Bancaria. A la hora de liquidar un banco, una de 
las cuestiones clave es cómo devolver el dinero que los depositantes tienen 
garantizado, hasta 100.000 € por titular. Y nuevamente, eso depende de los 
fondos de garantía de depósitos que, hoy por hoy, son nacionales. Aunque se 
supone que son fondos alimentados por los bancos nacionales, la realidad es 
que su dotación puede ser insuficiente para reembolsar los depósitos garanti-
zados de bancos de una cierta dimensión. Es decir, la capacidad que tienen 
esos fondos de devolver el dinero a los depositantes depende en este momen-
to del soberano. Por tanto, para completar la Unión Bancaria haría falta, en lí-
nea con la propuesta de la Comisión, crear un fondo de garantía de depósitos 
también europeo de manera que, nuevamente, el depositante de un banco no 
se sienta ante una situación más débil o más fuerte en función de la solvencia 
del soberano de su país.

Figura 4.2. Elementos clave de la Unión Bancaria

Fuente: Comisión Europea
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Este fue, entre otros, uno de los objetivos que tenían en mente el presidente 
de la Comisión, Jean Claude Juncker; el presidente del Consejo, Donald Tusk; el 
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; el presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi, y el presidente del Parlamento Europeo, en aquel 
momento Martin Schulz, que publicaron, el 22 de junio de 20159, el llamado In-
forme sobre la Unión Económica y Monetaria, en el que planteaban la necesidad 
de completar cuatro uniones: la Unión Bancaria, la Unión Fiscal, la Unión Eco-
nómica y la Unión Política. La Comisión Europea reaccionó, ese mismo año, 
presentando una serie de propuestas en esa dirección10. Por un lado, con la 
Unión Financiera, la Comisión recordaba que había que agilizar la creación del 
Fondo de Garantía de Depósitos europeo, y dar pasos decisivos para el estable-
cimiento de un mercado de capitales único en la Unión, para impulsar la finan-
ciación directa de las empresas a través del mercado, y no tanto a través del 
sistema bancario.

La Comisión, asimismo, hizo una serie de propuestas en el marco de la pro-
fundización de las uniones fiscal, económica y política entre las que cabe 
destacar aquí la racionalización de las reglas fiscales y la creación de un Con-
sejo Fiscal Europeo, así como la creación de autoridades de competitividad 
dentro de cada estado miembro que promoviesen las reformas estructura-
les. La Comisión también hizo propuestas para lograr la representación ex-
terna única de la zona euro en organismos internaciones, especialmente en 
el FMI.

Ante la falta de avances significativos por parte de los Estados miembros, el 
presidente Juncker, con motivo de las celebraciones de los 60 años de la firma 
del Tratado de Roma el 25 de marzo de 2017, propuso “abrir un periodo de de-
bate y pensar cómo tiene que ser la Unión Europea en el futuro”. El presidente 
Juncker planteó cinco alternativas en el Libro blanco sobre el futuro de la 
Unión Europea11: seguir como estamos, es decir, seguir en un proceso en el 
que difícilmente se completan los grandes proyectos, y además los avances se 
hacen “a trompicones”. La segunda alternativa sería la de una cierta retirada, 
centrándonos en el gran éxito de la Unión Europea que ha sido el mercado 

9. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-
tical/files/5-presidents-report_es.pdf

10. Para conocer en detalle el contenido de las mismas, se puede visitar el siguiente enlace:
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_es.htm
11. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-

tical/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf
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único. Se trataría pues de hacer todo lo posible para que quede completo y 
funcione perfectamente. La tercera posibilidad es que aquellos países que de-
cidan hacer más cosas e identifiquen más áreas en las que quieran avanzar 
juntos lo hagan. La cuarta opción consistiría en que, en vez de tratar de avan-
zar de forma insuficiente e imperfecta en todos los frentes, se elijan algunas 
prioridades para avanzar todos juntos de forma decidida. La quinta alternati-
va consistiría en avanzar todos utilizando el método comunitario, el método 
de los tratados.

Con ello, el presidente de la Comisión ha querido abrir un plazo de reflexión 
que, además, la Comisión Europea ha alimentado con cinco documentos de 
análisis y reflexión, en los que también da su visión y las alternativas posibles a 
una serie de temas que van desde la dimensión social hasta la globalización, la 
profundización económica y monetaria, la Europa de la defensa o el presu-
puesto.

El primero trata sobre la dimensión social de Europa12, en el que se plantean 
fundamentalmente tres alternativas: la primera consistiría en mantener tan 
solo la dimensión social mínima para garantizar la libertad de movimientos y 
personas. La segunda alternativa sería que aquellos países cuyas estructuras 
sean más parecidas avancen hacia una unificación de las instituciones del mer-
cado de trabajo incluyendo, por ejemplo, el salario mínimo o la negociación 
colectiva. Y la tercera alternativa trataría de hacer un marco social único para 
toda la Unión.

El segundo documento de reflexión se refiere a cómo sacar el máximo partido 
a la globalización13. En este documento no se presentan alternativas a la globa-
lización, señalando con ello que no hay marcha atrás. No se plantea un escena-
rio de mayor proteccionismo. Tenemos que ir hacia fórmulas multilaterales de 
comercio, no bilaterales, y por supuesto la Unión Europea tiene que hacer va-
ler en los foros internacionales que somos el primer socio comercial y el primer 
inversor y que, por tanto, deberíamos tener la capacidad de evitar ciertos des-
equilibrios y ciertos desajustes en el comercio internacional. La Comisión hace 
hincapié en la educación y la formación como las herramientas para que todos 

12. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-
tical/files/reflection-paper-social-dimension-europe_es.pdf

13. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-
tical/files/reflection-paper-globalisation_es.pdf
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los ciudadanos se puedan adaptar al cambio que genera tanto la globalización 
como el progreso tecnológico.

Otro documento de reflexión lanza una serie de alternativas para la política 
común de defensa14, diferenciándolas entre políticas de cooperación, de se-
guridad y defensa compartida, o seguridad y defensa común. En el primer 
escenario, los países decidirían aún sobre la necesidad de cooperar en mate-
ria de seguridad y defensa con carácter voluntario y caso por caso, mientras 
que la UE seguiría complementando los esfuerzos nacionales. En el segundo 
escenario, más ambicioso, los Estados miembros pondrían en común deter-
minados activos financieros y operativos para aumentar la solidaridad en el 
ámbito de la defensa. La UE estaría también más comprometida con la pro-
tección de Europa dentro y fuera de sus fronteras. El tercer escenario, el 
más ambicioso, prevé la definición progresiva de una política común de de-
fensa de la Unión, que conduciría a la defensa común. Con este escenario, la 
protección de Europa sería una responsabilidad compartida entre la UE y la 
OTAN.

En el documento de reflexión que se ocupa del presupuesto comunitario15 se 
plantea si la Unión Europea se limitará a seguir avanzando como antes, si los 
Estados miembros harán menos juntos, avanzarán a velocidades diferentes, 
harán menos pero de forma más eficaz, o harán mucho más. El presupuesto 
de la UE afronta el difícil reto de financiar más con menos recursos. Se espe-
ra que la UE desempeñe un mayor papel en nuevos ámbitos de actuación, 
tales como la migración, la seguridad interior y exterior o la defensa. Ade-
más, Europa también debe preservar su papel preponderante en el escena-
rio internacional, como importante donante de ayuda humanitaria y de ayu-
da al desarrollo y como líder de la lucha contra el cambio climático. Esto 
debe alcanzarse con un presupuesto de la UE que no hará sino disminuir a 
raíz de la salida del Reino Unido. Las opciones van por tanto desde una re-
ducción de los gastos de las políticas existentes hasta un aumento de los in-
gresos. Los escenarios posibles no son mutuamente excluyentes, pero al 
igual que en los demás casos, ilustran niveles de ambición diferentes. Estas 
ideas se han plasmado en la Comunicación sobre el Marco Financiero Mul-

14. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-
tical/files/reflection-paper-defence_es.pdf

15. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-
tical/files/reflection-paper-eu-finances_es.pdf
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tianual que la Comisión presentó en la Reunión Informal de los Líderes el 23 
de Febrero16 con el fin de alimentar la discusión en el seno del Consejo y del 
Parlamento Europeo.

Mención aparte merece el documento de reflexión sobre la profundización de 
la UME, la Unión Económica y Monetaria17. Las opciones propuestas en el do-
cumento de reflexión están concebidas para ayudar a establecer un amplio 
consenso en tres ámbitos fundamentales, y que en gran medida ya hemos 
mencionado anteriormente: completar una verdadera Unión Financiera, lograr 
una Unión Económica y Presupuestaria más integrada, y afianzar la responsabi-
lidad democrática reforzando al mismo tiempo las instituciones de la zona del 
euro.

Con respecto a la Unión Financiera, se trata de completar la Unión Bancaria y 
de realizar la Unión de los Mercados de Capitales. Para lograr una Unión Eco-
nómica y Presupuestaria más integrada los Estados miembros podrían refor-
zar los elementos ya existentes, como el semestre europeo de coordinación 
de las políticas económicas o aumentar el vínculo entre el presupuesto de la 
UE y las reformas estructurales. Además, los Estados miembros podrían de-
cidir también mejorar la capacidad de estabilización macroeconómica de la 
zona del euro. Finalmente, para afianzar la responsabilidad democrática y re-
forzar las instituciones de la zona del euro, los Estados miembros deberán 
aceptar compartir más responsabilidades y decisiones sobre asuntos del 
euro, dentro de un marco legal común. Esto se podría conseguir nombrando 
un presidente permanente del Eurogrupo, así como unificando la represen-
tación exterior de la zona del euro. Finalmente, la idea de crear Tesoro de la 
Zona del Euro, posiblemente unido a un presupuesto de la zona del euro, así 
como de un Fondo Monetario Europeo también se incluye en el debate pú-
blico.

16. La comunicación se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/publications/mul-
ti-annual-financial-framework_es

17. El informe completo se puede encontrar en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-poli-
tical/files/reflection-paper-emu_es.pdf
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Fuente: Comisión Europea
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5. Propuestas para la profundización de la Unión Económica y Monetaria

En base a esta reflexión, el 6 de diciembre de 201718, la Comisión Europea pre-
sentó una serie de propuestas para profundizar la UEM, incluyendo medidas 
concretas que se han de implementar hasta mediados de 2019. La profundiza-
ción de la UEM es un medio para alcanzar un fin: más empleo, crecimiento, in-
versión, justicia social y estabilidad macroeconómica.

Además, el paquete de medidas del 6 de diciembre incluyó una serie de iniciati-
vas cuyo objetivo es reforzar la unidad, la eficiencia y la rendición de cuentas 
democrática de la UEM de aquí a 2025. Dichas iniciativas incluyen una propues-
ta para crear un Fondo Monetario Europeo (FME); una Comunicación sobre los 
nuevos instrumentos presupuestarios para la estabilidad de la zona del euro; 
así como una Comunicación en la que se exponen las posibles funciones de un 
ministro de economía y finanzas de la Unión Europea, que también sería el pre-
sidente del Eurogrupo.

El FME se basaría en la arquitectura del MEDE, que ha desempeñado una fun-
ción esencial en la zona euro durante los últimos años ayudando a los Estados 
miembros a recuperar o mantener el acceso a los mercados de bonos sobera-
nos. El FME mantendría las estructuras financieras e institucionales del MEDE, 
y además proporcionaría el mecanismo común de protección para el Fondo 
Único de Resolución y serviría de prestamista de último recurso a fin de facili-
tar la resolución ordenada de bancos en dificultades. Con el tiempo, se deja la 
puerta abierta a que el FME pueda también elaborar nuevos instrumentos fi-
nancieros con el objetivo de apoyar una posible función de estabilización de la 
zona euro. Se propone que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten esta 
propuesta para mediados de 2019.

Una segunda iniciativa se refiere a la integración de los elementos esenciales 
del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico 
de la Unión. En 2012, los 25 Estados miembros firmantes se comprometieron 
jurídicamente a incorporar el fondo de ese Tratado al Derecho de la Unión 
cinco años después de su entrada en vigor, lo que corresponde al 1 de enero 
de 2018. El Parlamento Europeo también lo ha pedido así. Se propone que el 

18. Información detallada sobre la hoja de ruta y las iniciativas se puede encontrar en: https://
ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-uni-
on-factsheets_en
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Parlamento Europeo y el Consejo adopten esta propuesta para mediados de 
2019.

En tercer lugar el paquete incluye una Comunicación sobre los nuevos instru-
mentos presupuestarios para la estabilidad de la zona del euro en el marco de 
la Unión. La Comunicación aborda cuatro elementos específicos: (i) la creación 
de un instrumento financiero de apoyo a las reformas estructurales de los Es-
tados miembros; (ii) un instrumento de convergencia específico para los Esta-
dos miembros en vías de adoptar el euro; (iii) un mecanismo de protección 
para la Unión Bancaria; y (iv) una función de estabilización en caso de grandes 
choques asimétricos.

La Comisión se compromete a presentar las iniciativas necesarias en mayo de 
2018 junto con sus propuestas relativas al marco financiero plurianual poste-
rior a 2020. El Parlamento Europeo y el Consejo deberían entonces adoptar es-
tas propuestas para mediados de 2019.

Para el periodo comprendido entre 2018 y 2020, la Comisión propone duplicar 
la financiación disponible para actividades de apoyo técnico, de manera que 
alcance un importe de 300 millones, así como introducir ya en una fase piloto 
el nuevo instrumento operativo de reforma.

En cuarto lugar, el 6 de diciembre se presentó una Comunicación en la que se 
exponen las posibles funciones de un ministro de Economía y Finanzas que 
pueda desempeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión y de presidente 
del Eurogrupo. De hecho, esta reforma no necesitaría un cambio de los Trata-
dos de la UE vigentes. Al unificar todas estas funciones en una sola, la Comi-
sión considera que se reforzaría la coherencia, la eficiencia, la transparencia y 
la rendición de cuentas democrática de la formulación de la política económica 
de la UE y de la zona del euro, sin por ello invadir competencias nacionales. 
Con un acuerdo sobre la mesa para mediados de 2019, esta nueva función po-
dría estrenarse con la nueva Comisión de finales de 2019.

El paquete del 6 de diciembre es un paso más, sin duda no el último, en la cons-
trucción de la UEM, que sigue la estela del Informe de los Cinco Presidentes y 
los documentos de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y 
Monetaria y el futuro de las finanzas de la UE.
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6. A modo de conclusión provisional para una tarea inacabada

Hace ya dieciséis años que los ciudadanos de la zona euro empezaron a utilizar 
las monedas y billetes de euro. Hoy en día son ya 19 Estados miembros que re-
presentan 340 millones de habitantes los que ya han adoptado la moneda co-
mún. La crisis financiera que sacudió el mundo en 2008 y cuyos legados toda-
vía padecemos no tuvo su origen en Europa pero se hizo notar en nuestro 
continente de forma profunda y persistente. La razón de tal profundidad y per-
sistencia fue la debilidad existente en el diseño institucional de la zona euro, 
que la crisis desveló con crudeza.

La Unión tuvo que reaccionar de forma urgente ante la presión de los aconteci-
mientos y adoptó diversos instrumentos para hacer frente a los retos que se 
estaban planteando. Además de proporcionar asistencia financiera a los Esta-
dos miembros más afectados, se reforzó el proceso de coordinación de las polí-
ticas económicas y se establecieron cortafuegos financieros. En definitiva se 
hizo lo posible para detener la escalada de la crisis y para prevenir su rebrote No 
hace falta recordar aquí que la reacción del Banco Central Europeo fue decisiva.

Ahora, cuando el crecimiento y el empleo están de vuelta en las economías de 
la zona euro, es el momento de mirar atrás y analizar con detenimiento lo que 
se ha hecho y lo que queda por hacer. Este artículo ha tratado de proporcionar 
esa perspectiva y ha recordado las propuestas de la Comisión para completar y 
profundizar la Unión Económica y Monetaria.

El debate está abierto y la arquitectura final está aún por diseñar. Sin duda será 
una síntesis en la que habrá que buscar equilibrios políticos entre las preferen-
cias e intereses de los distintos Estados miembros y las instituciones. El presi-
dente Juncker, en el discurso sobre el Estado de la Unión, estableció su visión 
para lograr una Unión más unida, más fuerte y más democrática.

Esta visión se reflejó en el paquete adoptado el 6 de diciembre de 2017 en el 
que se hicieron propuestas para una Unión más unida bajo la moneda común y 
el mercado único, con una gobernanza más fuerte, capaz de utilizar los recur-
sos disponibles de forma más eficiente y políticamente más transparente y res-
ponsable.

De todos depende que esos objetivos se cumplan y la Unión esté en disposi-
ción de enfrentarse a los retos que se presenten. Estos van desde la globaliza-
ción, al impacto de las nuevas tecnologías; desde la lucha contra la desigualdad 
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mediante el afianzamiento de su pilar social, a la seguridad y el aumento del 
populismo. La Unión debe asegurarse de que no es desbordada por estos re-
tos, sino que es capaz de aprovechar las oportunidades que esas tendencias 
representan. Para ello, resulta crucial que los Estados miembros, los 27, perma-
nezcan unidos para dar forma a la nueva visión del futuro de Europa.
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Abstract

Aquest text abordarà aspectes de la història del pensament econòmic, de teoria 
econòmica i de l’economia política del procés que ha portat a la creació i a la crisi de 
l’Eurozona. L’objectiu serà esclarir quines n’han estat les claus i cap a on podrien diri-
gir-se les propostes que resolguin la situació a favor de la majoria d’europeus.
El treball parteix de la hipòtesi que des de la creació de la UE hi ha dos models d’inte-
gració europea confrontats. D’una banda trobem el model federalista liberal, que 
advoca per la dissolució de la sobirania nacional en organismes de governança su-
pranacional. A l’altra, el model intergovernamental conservador, que advoca per 
mantenir les característiques bàsiques de l’estat, promovent relacions internacio-
nals que responguin als interessos estatals.

1. El federalisme a Europa: cap a uns Estats Units d’Europa

Aquesta secció pretén analitzar aspectes històrics i teòrics del federalisme libe-
ral, que fonamenta la visió dels Estats Units d’Europa promoguda a la UE per 
un ampli espectre d’actors polítics i econòmics.

El corrent federalista predominant a la Unió Europea troba el seu origen intel-
lectual als Estats Units i al món anglosaxó i s’inspira en el procés de fundació 
dels Estats Units d’Amèrica. Als EUA la creació de la nació va tenir com a ele-
ment clau la creació d’un Tresor Públic nacional que va unificar la fiscalitat, as-
sumint després de la Guerra de la Independència els passius financers dels dife-
rents estats i al qual es va atorgar capacitat d’emetre deute en nom de tota la 
nació. La figura referent d’aquest procés va ser Alexander Hamilton, primer 
secretari del Tresor dels Estats Units i pare del dòlar nord-americà, moneda 
que havia de copiar la moneda dominant en aquells moments, el reial de vuit 
de l’imperi espanyol, també anomenat dòlar espanyol, i finalment substituir-lo, 
cosa que finalment va aconseguir amb la Llei de la Moneda del 1857, que va re-
tirar la condició de tenidor legal a aquest moneda. Aquest procés es va iniciar 

001-224 ponenciasEIX1.indd   109 06/07/2018   11:07:24



110

El camí cap a una nova Europa democràtica

en 1785, amb una resolució al Congrés Continental, que declarava que la nova 
unitat monetària dels Estats Units d’Amèrica seria el dòlar. El setembre de 
1786, el Congrés va ordenar l’establiment d’una casa de la moneda, i alguns es-
tats també van iniciar la seva pròpia encunyació. La Constitució, que va entrar 
en vigor el març del 1789, va atorgar el poder de regular el valor del dòlar al 
Congrés, prohibint als estats encunyar moneda o emetre pagarés que circules-
sin com a diners. L’última fase d’aquest procés va ser l’anomenada Llei de la 
Moneda de 1792, de la qual Alexander Hamilton, va ser el principal autor (Cuti-
llas, 2016).

La Constitució federal dels Estats Units també va portar a la creació d’un go-
vern central amb poders fiscals, fet que li va permetre recaptar impostos per 
pagar el deute de la guerra. Hamilton va dissenyar un pla per crear un sistema 
d’endeutament federal, que va explicar en “l’Informe sobre el crèdit públic” 
(Hamilton, 1790), presentat al Congrés el gener de 1790. En primer lloc, propo-
sava que el nou sistema impositiu federal garantís el pagament del deute ex-
tern en la seva totalitat, ja que considerava que la nova nació −essencialment 
agrícola i poc desenvolupada econòmicament i industrialment− necessitaria 
importar capital, de manera que no podia tenir en contra els creditors interna-
cionals. En segon lloc, volia evitar la discriminació contra els creditors i els es-
peculadors. Molts pagarés, que inicialment havien estat assumits per soldats i 
agricultors que van finançar la guerra per compromís i assumint un alt risc per-
sonal, van passar a mans d’especuladors que els van obtenir amb enormes des-
comptes. Per aquesta raó, al Congrés es van realitzar propostes perquè es pe-
nalitzés els especuladors i només es tornés el deute al complet als creditors 
realment compromesos amb la causa o als posseïdors de menys riquesa. Ha-
milton, en canvi, va proposar que es pagués la totalitat del deute a tothom per 
igual i que el Govern Federal assumís la totalitat dels diferents deutes de guer-
ra dels Estats. Amb aquestes propostes esperava obtenir el suport de les elits 
financeres per al seu pla de sistema impositiu federal. Tal sistema podia en-
frontar la resistència dels estats, que recaptaven els seus propis impostos, de 
manera que rescatar-los financerament era una bona tàctica per disminuir 
aquesta competició. A més, temia que la discriminació dels creditors dificultés 
la creació d’un mercat de bons que pogués competir amb el britànic. No obs-
tant això, el model federal dels EUA no va acabar de blindar-se fins a finals de 
la Guerra Civil Americana amb la derrota dels estats confederats i la seva ideo-
logia dels “drets dels estats” a ser sobirans.

La tradició federalista va ser relativament minoritària a l’Europa continental 
fins que a mitjans de segle xix, autors com Pi i Margall o Proudhon exposarien 
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les seves idees sobre el tema. No obstant això, les teories federalistes que s’es-
tendrien amb més força van ser d’origen anglosaxó, sorgides dels debats so-
bre el tipus de federalisme que havia d’aplicar-se a la nova nació americana, 
recollits per “The Federalist Papers” (Madison, Jay & Hamilton, 1787). Perso-
natges com Luigi Einaudi, economista italià amb fortes influències anglosaxo-
nes que va ser corresponsal de The Economist −seria posteriorment governa-
dor del Banc d’Itàlia (1945-1948) i segon president de la República d’Itàlia 
(1948-1955)−, van iniciar, ja des de finals del segle xix i principis del xx, en els 
seus articles als importants diaris La Stampa (Einaudi, 1897) i Il Corriere della 
Sera (Einaudi, 1918a, 1918b, 1919, 1920) el debat sobre la creació dels Estats 
Units d’Europa i l’abandonament de la sobirania nacional en favor d’organis-
mes supranacionals.

En el període d’entreguerres, altres figures liberals defensarien el federalisme 
per a Europa. Entre elles destaquen Friedrich Hayek i Lionel Robbins, membres 
molt rellevants de la Federal Union, espai que també promouria des dels anys 
trenta la idea dels Estats Units d’Europa. Hayek, de la tradició del liberalisme 
clàssic va ser fundador de la Societat Mont Pèlerin, club que va reunir filòsofs, 
economistes, polítics i filantrops en favor dels mecanismes de mercat. Aquest 
grup ha estat citat com l’espai on es va originar la filosofia social a la qual ano-
menem neoliberalisme, així com l’origen d’una extensa xarxa d’instituts que 
van donar suport a l’ascens del lideratge conservador anglosaxó que regeix 
des de finals dels anys setanta. Hayek denunciava la intervenció pública en fa-
vor de la justícia social, de manera que el 1939 advocaria en el seu assaig, “Les 
condicions econòmiques del federalisme interestatal” (Hayek, 1939), per un 
federalisme europeu que servís per crear un mercat únic europeu. Per a això 
Hayek advocaria per la lliure circulació d’“homes, béns i capital”, argumentant 
de la següent manera:

[...] si els béns, els homes i els diners es poden moure lliurement a través de les 
fronteres interestatals, es torna clarament impossible afectar els preus dels dife-
rents productes a través de l’acció de l’estat individual. La Unió es converteix en 
un mercat únic, i els preus en les seves diferents parts difereixen només pels cos-
tos de transport.

[...] en l’àmbit purament financer, els mètodes de recaptació d’ingressos haurien 
d’estar restringits per als estats individuals. No només la major mobilitat entre 
els estats faria necessari evitar tota classe d’impostos que conduirien el capital i 
el treball a altres llocs, sinó que també crearien dificultats considerables a molts 
tipus d’impostos indirectes.
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[...] queda clar que els estats dins de la Unió no podran seguir una política mone-
tària independent. Amb una unitat monetària comuna, la latitud atorgada als 
bancs centrals nacionals es restringirà almenys tant com sota un patró or rígid, i 
possiblement bastant més [...]. De fet, sembla dubtós que, en una Unió amb un 
sistema monetari universal, els bancs centrals nacionals independents continuïn 
existint; [...].

 [...] aquestes limitacions s’aplicaran no només a la política econòmica estatal 
sinó també a la política econòmica realitzada per organitzacions comercials i pro-
fessionals que s’estenen pel territori de l’estat. Una vegada que les fronteres dei-
xen d’estar tancades i es garanteix la lliure circulació, totes aquestes organitzaci-
ons nacionals, ja siguin sindicats, càrtels o associacions professionals, perdran la 
seva posició monopolista i, per tant, com a organitzacions nacionals, el seu poder 
per controlar el subministrament dels seus serveis o productes.

La unió relatada per Hayek serviria de guia per a la creació de la Unió Europea i 
posteriorment l’euro. En el seu text, l’autor deixa clar que cal l’eliminació de la 
capacitat del sector públic d’intervenir en la vida econòmica a través de la limi-
tació de la seva capacitat recaptatòria, de la cessió de la seva sobirania mone-
tària, de la dissolució dels monopolis públics estatals, així com dels sindicats de 
treballadors. En definitiva Hayek aspirava a la creació d’una gran federació ul-
traliberal que, podem afirmar, veu els seus pilars bàsics fets realitat a la Unió 
Europea i l’Eurozona actuals.

Lionel Robbins, important economista de la London School of Economics re-
clutaria Hayek per a aquesta universitat des de la qual van formar un sòlid 
equip per promoure l’oposició a la intervenció pública en els mercats. No obs-
tant això, a finals dels anys trenta, davant l’ascens de les teories de Keynes i la 
pèrdua de llustre de la seva ideologia i la creixent identificació de les seves po-
sicions com a reaccionàries, aquest cediria davant d’un entorn polític i professi-
onal cada vegada més hostil, movent-se a posicions que Hayek anomenaria 
“semikeynesianes” (Burgin, 2012). En els anys quaranta Robbins, i en menor 
mesura Hayek, hauria fet un gir radical defensant una fiscalitat progressiva, i 
reconeixent les profundes limitacions del sistema de lliure empresa com a eina 
per aconseguir una relativa constància en la demanda agregada (Burgin, 2012). 
Poc després, Robbins defensaria que ell sempre va acceptar un paper impor-
tant del govern davant del mercat, i que els seus textos dels anys trenta no ho 
van aconseguir reflectir amb prou claredat.

001-224 ponenciasEIX1.indd   112 06/07/2018   11:07:24



113

Sergi Cutillas Márquez

Tot i canviar la seva opinió respecte a les polítiques econòmiques per sortir de 
la crisi, Robbins no cediria en les seves posicions respecte a l’ordre internacio-
nal que ell creia podia aportar un desenvolupament equilibrat. Respecte a 
aquest punt, Robbins creia que Keynes s’equivocava en el seu pensament que 
un ordre internacional que aportés creixement i prosperitat podia fonamen-
tar-se en l’existència d’estats sobirans. Keynes (Keynes, 1933), que als anys 
trenta va abandonar la ideologia del liberalisme internacional, afirmaria el 1933:

L’era de l’internacionalisme econòmic no va ser particularment reeixida per evi-
tar la guerra; i si els seus amics repliquen que la imperfecció del seu èxit mai li va 
donar una oportunitat justa, és raonable assenyalar que un èxit més gran és poc 
probable en els propers anys. [...] Simpatitzo amb aquells que minimitzarien, en 
lloc de amb aquells que maximitzarien, l’embolic econòmic entre nacions.

En la seva obra Economic Planning and International Order (Robbins, 1937) Rob-
bins rebatria les teories de l’imperialisme de Lenin (1999) i Hobson (1902), que 
deien que el capitalisme que primer explota els treballadors al seu territori, 
s’acaba apoderant de l’aparell de l’estat i l’utilitza en la recerca de nous mer-
cats fora del seu territori per mantenir els guanys elevats, crea competència en 
el mercat internacional amb altres estats i acaba generant guerres, colonialis-
me i relacions imperials. Robbins defensaria un federalisme liberal que fes 
compatible el capitalisme amb l’absència de guerres entre nacions. La seva 
idea bàsica era que, si el capitalisme combinat amb l’existència dels estats por-
tava a la competència i la guerra, era preferible eliminar els estats abans que el 
capitalisme. Com Einaudi, Robbins es basaria en els treballs de James Madison 
(1962), que teoritzà sobre la necessitat d’un govern multinivell amb sobirania 
verticalment fragmentada, concepte al qual en l’actualitat la majoria es refe-
reix com a “sobirania compartida” però que Madison va anomenar “sobirania 
dividida”, com a requisit previ fonamental per a la resolució de conflictes. Per 
integrar totes les nacions en un federalisme mundial sota aquests preceptes 
caldria un pla, igual que es parla de planificació socialista o nacionalista. L’ob-
jectiu del pla liberal seria crear un marc dins del qual els plans privats puguin 
coordinar-se i créixer, mentre que l’objectiu de la planificació socialista o co-
munista és substituir els plans privats per públics o, en qualsevol cas, rele-
gar-los a una posició molt subordinada. Tot i ser un defensor rabiós del lliure 
mercat, Robbins trobà justificació per a la seva posició en el fet que els econo-
mistes clàssics van recolzar la creació d’institucions com els diners, la propie-
tat, els mercats, etc., com a pilars bàsics dels capitalisme. La mà invisible, per 
tant, era en realitat la mà del legislador. Segons aquest raonament, atès que 
mai ha existit un legislador a escala internacional que estableixi un cert ordre, 
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tampoc ha existit el liberalisme internacional, i va fer extensiu el mateix raona-
ment al socialisme. Per crear aquest ordre internacional que lluités contra el 
corporativisme, el nacionalisme i el proteccionisme seria necessari crear go-
verns d’àmbit continental i/o del món en una federació amb graus d’integració 
diferents en els seus diferents nivells, fet que permetria combinar descentralit-
zació en algunes àrees amb un poder centralitzat en les àrees principals, apor-
tant una mateixa lògica estratègica. Segons aquest raonament, el liberalisme i 
el socialisme només podrien desenvolupar-se plenament sota una planificació 
a escala mundial. Cal destacar en aquest sentit que malgrat la seva inclinació li-
beral en gran part de la seva vida, les idees de Robbins van adquirir rellevància 
política en el camp socialista europeu a través d’Altiero Spinelli, autor del mani-
fest de Ventotene (Spinelli & Rossi, 1941) i figura referent de l’eurocomunisme, 
que va llegir Robbins a la presó a Ventotene, gràcies a Ernesto Rossi i a Luigi 
Einaudi, que li van proporcionar els seus textos (Spinelli, 1984).

L’elit liberal de tots dos costats de l’Atlàntic va aconseguir d’aquesta manera 
que una tradició federalista liberal quallés amb força a Europa i que fins al mo-
ment segueixi donant passos cap a la construcció d’un ordre liberal que integri 
el que podríem anomenar eix nord-atlàntic. Aquest ordre es va concretar en 
major mesura en finalitzar la Segona Guerra Mundial en el context de la Guerra 
Freda, amb la creació de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (1949) i la 
Comunitat Econòmica Europea (1957), i ha avançat considerablement des de 
llavors amb la construcció de la Unió Europea i de l’Eurozona.

En el procés de construcció de la UE altres figures que han tingut un paper fo-
namental van compartir a grans trets la visió d’Einaudi, Robbins, Hayek o 
Spinelli. Hi destaquen Tommaso Padoa-Schioppa i Mario Draghi. Padoa-Schiop-
pa, director general d’Economia i Finances a la Comissió Europea en el període 
de llançament del Sistema Monetari Europeu, és considerat el pare de l’euro, ja 
que va contribuir als debats teòrics i de política sobre la integració europea i va 
tenir un paper principal en la redacció del pla rubricat pel seu amic Jacques De-
lors, en el qual es dibuixava l’estratègia per a la creació de l’euro. Tot i el seu 
perfil públic liberal, Padoa-Schioppa va contribuir de forma determinant al gir 
neoconservador de la Comissió Europea en matèria econòmica i a l’adopció 
per part d’aquesta de les doctrines monetarista i de supply-side (Maes, 2012, 
2013). També va defensar, en contra dels informes Werner i MacDougall, l’esta-
bliment de l’euro de forma forçada, confiant que, de manera endògena, es cre-
aria un comunitat política i social europea suficientment forta que permetés en 
el futur fer passos cap a una integració fiscal i política necessàries per formar 
una àrea monetària òptima. Així ho va reflectir en “l’informe Delors” (Delors, 
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1989) sobre la Unió Econòmica i Monetària, que va establir el full de ruta per a 
la creació de l’euro. Tanmateix, la idea que l’euro podia funcionar temporal-
ment sense una unió fiscal ni una unió política s’ha provat un greu error. 
D’aquesta manera, a partir dels anys vuitanta la ideologia de les institucions 
europees va donar un gir cap a la dreta en el context del que s’ha anomenat 
“la revolució neoliberal” (Duménil & Lévy, 2005). Tant els governs conserva-
dors com els socialdemòcrates s’aproparen a les idees econòmiques de Hayek 
i Robbins i al monetarisme de Milton Friedman. Aquesta ideologia econòmica 
neoliberal quedaria gravada en l’Acta Única (1986), el Tractat de Maastricht 
(1992), el Pacte d’Estabilitat i Creixement (1997), el Banc Central Europeu 
(1998) i la resta d’institucions i tractats que formarien l’euro.

Aquest canvi cap al nou ordre social anomenat neoliberalisme es produïa amb 
la financerització, fenomen iniciat els anys setanta, anomenat de manera més 
superficial aprofundiment o globalització financera, que ha suposat un creixe-
ment inusitat del poder de les finances i ha servit principalment al poder esta-
tal nord-americà per estendre el seu poder polític i econòmic a través de l’esta-
bliment de relacions de dependència respecte al seu sistema financer i 
monetari. És a través d’aquesta liberalització financera i del poder de coerció 
que aquesta atorga als països dominants financerament, que s’ha establert un 
ordre internacional que prima l’estabilitat financera per davant d’altres inte-
ressos econòmics i socials, com per exemple la plena ocupació. En aquest nou 
règim, els estats nació es subordinen a les polítiques de privatització i liberalit-
zació que els són imposades, davant la por que l’aplicació de polítiques sobira-
nes que afectessin negativament els interessos dels mercats financers interna-
cionals provoquessin una reacció d’aquests que desestabilitzés la pròpia 
economia. Això succeeix fins i tot malgrat l’àmplia evidència que els estats sí 
que poden realitzar polítiques per regular els fluxos de capitals si així ho deci-
deixen (Lapavitsas, Munevar & Cutillas, 2014), així com que són els mateixos 
estats els que desregulen, liberalitzen i legislen en favor dels poders econò-
mics que prediquen que aquests han deixat de tenir poder (Mitchell & Fazi, 
2017). No és gens estrany ’ que les polítiques d’anul·lació de la sobirania estatal 
i la cessió d’aquesta a institucions situades a Brussel·les i Frankfurt siguin vistes 
amb bons ulls per l’elit financera internacional. Aquests grups de poder, domi-
nants en el món occidental, veuen en la possibilitat de la creació d’un mercat 
financer d’amplitud europea enormes possibilitats de negoci, així com una 
oportunitat d’augmentar el seu poder polític. Tal cessió de sobirania dels es-
tats suposaria la desarticulació de la seva capacitat política i reguladora, i la 
seva transferència a organismes situats a les capitals europees, fet que facilita-
ria la possibilitat que aquests nous centres de poder polític i regulador europeu 
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siguin “capturats” de forma més eficient pel gran capital transatlàntic. Les elits 
dominants a França i Itàlia estarien de manera genèrica properes a aquest mo-
del, ja que veuen en aquesta opció una forma de restar poder a Alemanya, es-
tat dominant a l’Eurozona en aquests moments.

2.  L’intergovernamentalisme conservador alemany: perseguint la Unió 
Europea de l’Estabilitat

Aquesta secció pretén analitzar aspectes històrics i teòrics de l’intergoverna-
mentalisme conservador que fonamenta la defensa de l’Europa de l’Estabilitat, 
enfront del model dels Estats Units d’Europa.

La ideologia intergovernamental a Europa pot ser referenciada amb les figures 
dels polítics conservadors Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, que defensa-
ven que Europa havia de ser construïda sobre les aliances clàssiques entre els 
estats, especialment entre França i Alemanya. Aquesta posició reflectia la nul-
la motivació de les elits conservadores franceses i alemanyes, molt lligades al 
poder estatal, a renunciar al seu poder nacional a favor de forces liberals es-
trangeres.

En l’actualitat, la proposta de les forces conservadores alemanyes, i recolzada 
políticament pels conservadors europeus, és la de “la Unió de l’Estabilitat”. La 
doctrina econòmica subjacent d’aquest model ha estat identificada, no sense 
polèmica (Storey, 2017), amb la doctrina ordoliberal, que molts anomenen ne-
oliberalisme alemany. L’escola ordoliberal va ser fundada els anys trenta a Fri-
burg per Walter Eucken, que va teoritzar sobre l’economia social de mercat. 
Aquesta tradició de filosofia econòmica representada per intel·lectuals com 
Röpke, Eucken, Muller-Armack i Erhard agafa aspectes de la noció hegeliana 
de l’estat, segons la qual els mercats no serien un acte espontani de la natura 
tal com pensen liberals que advoquen pel “laissez-faire”, sinó una obra divina 
civilitzadora. És per això que, segons aquesta visió, l’estat no ha de desaparèi-
xer, sinó que ha d’intervenir per establir un ordre que garanteixi la llibertat i 
l’individualisme. L’estat ha d’establir les normes estrictes i previsibles perquè 
la competència pugui assolir la seva esplendor, limitant l’aparició de monopolis 
privats i la intervenció arbitrària del sector públic que interfereixin en el bon 
funcionament del mercat. Per a això cal evitar subvencionar aquells que han 
pres males decisions econòmiques, per la qual cosa s’ha de deixar caure aquells 
agents a punt de fer fallida.
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Tanmateix el model econòmic posat en pràctica per aquests economistes a 
l’Alemanya Federal de postguerra va ser molt menys poètic i pur teòricament. 
Aquest model, que en el fons perseguia defensar els interessos del capital in-
dustrial i exportador nacional ha tingut des de llavors un fort paper intervenci-
onista de l’estat, barrejant alguns aspectes de l’ordoliberalisme, amb la planifi-
cació à la Bismarck, el keynesianisme fiscal i el corporativisme catòlic, el qual 
trobava al seu torn suport en l’emergent moviment sindical de postguerra 
(Storey, 2017). No és casualitat, doncs, que els ministres espanyols de l’Opus 
Dei prestessin atenció a aquest model durant el franquisme i fossin influïts per 
aquest en l’elaboració del Pla d’Estabilització de 1959 (Martín Rodríguez, 2016). 
Malgrat les diferències d’aquest model amb les inclinacions de “laissez-faire” 
de Hayek i Robbins, a partir de la fi del patró or la política monetària alemanya 
coincidiria en línies generals amb l’emergent doctrina monetarista de Fried-
man. Segons aquesta, la política monetària hauria de ser responsabilitat d’un 
banc central independent, enfocat a l’estabilitat monetària i al manteniment 
d’una inflació baixa. Les dues visions, tant la monetarista provinent dels EUA, 
com l’alemanya van ser incorporades en els principis de l’euro i del Banc Cen-
tral Europeu, banc central fet a imatge i semblança del Bundesbank, que té 
prohibit comprar deute dels estats i que en principi no hauria d’intervenir més 
que per controlar la inflació, però que ho ha fet repetidament des del 2010 en 
contra del seu mandat.

La incorporació dels principis neoliberals en els tractats i en el funcionament 
de les institucions europees facilita que en l’actualitat Alemanya domini l’Euro-
zona mitjançant una estratègia neomercantilista, recolzada pel dúmping salari-
al i la imposició de la política fiscal severa incorporada en el Pacte d’Estabilitat i 
Creixement (1997), i aprofundida pel Pacte Fiscal Europeu, el Six-Pack i el Two-
Pack (2011-2012). D’aquesta manera, Alemanya ha aconseguit dominar econò-
micament i políticament l’Eurozona a través de la conservació dels elements 
essencials de la sobirania estatal, especialment la no-mutualització dels riscos 
financers dels estats de l’Eurozona, evitant així la unificació formal amb altres 
estats europeus.

3. La creació de l’euro: una unió neoliberal

Aquesta secció analitza aspectes rellevants dels fonaments teòrics i polítics de 
la Unió Econòmica i Monetària Europea.
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El projecte de comunitat europea va començar després de la Segona Guerra 
mundial. Jean Monnet, ministre de planificació francès (1947-1952) va proposar 
a Robert Schuman (que després va ser el president inaugural del Parlament 
Europeu) que les indústries del carbó i l’acer de França i Alemanya s’integres-
sin, com a pas per aconseguir una ràpida recuperació després de la devastació 
de la Segona Guerra Mundial així com per aconseguir un horitzó de convivèn-
cia entre França i Alemanya (Mitchell, 2015). Amb aquest objectiu es va formar 
la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), que incloïa França, Alemanya 
Occidental, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. Aquest pla afirmava 
que amb la creació d’una “Alta Autoritat” que obligués França i Alemanya i els 
altres estats membres, es podria crear una federació europea, indispensable 
per preservar la pau. Per a això Schuman proposava la creació de mecanismes 
concrets de solidaritat, que a poc a poc culminessin en un pla comú per a la se-
guretat i la prosperitat econòmica, governat per institucions democràtiques. 
La CECA (1952) va ser l’inici del Mercat Únic, que va ser el model adoptat poste-
riorment per la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Monnet considerava que 
aquesta unió havia de ser democràtica, cosa que va reflectir en les seves pro-
postes per a la creació d’una Assemblea, que seria la Comissió Europea, que 
interactués amb l’Alta Autoritat, i que hauria d’esdevenir permanent i conver-
tir-se finalment en el Parlament Europeu, que segons Monnet havia de reflectir 
les forces democràtiques de la nova Europa. Malgrat això, el disseny polític fi-
nal de la UE va establir un dèficit de representativitat democràtica respecte a la 
proposta de Monnet, que resta importància al Parlament Europeu i n’atorga 
excessiva a institucions com la Comissió, el Consell i el BCE.

El següent gran pas va ser la introducció de la política agrària comuna (PAC) el 
1962 (Mitchell, 2016). De manera resumida, la introducció de la PAC va fer que 
els dirigents europeus estimessin necessari el manteniment de tipus de canvi 
estables per poder mantenir l’estabilitat dels preus agrícoles entre les nacions. 
No obstant això, l’objectiu de mantenir els tipus de canvi estables va ser im-
possible d’assolir, ja que el poder exportador d’Alemanya va forçar altres naci-
ons europees a implementar polítiques impopulars d’austeritat −alts tipus d’in-
terès, restricció fiscal, majors nivells d’atur− per mantenir la paritat canviària. 
Aquest sistema econòmic propens a la crisi era semblant al disseny final de 
l’Eurozona, i la seva disfuncionalitat era ja palesa als seixanta. Quan les discus-
sions sobre l’avanç de la integració europea i la creació d’una moneda comuna 
van avançar a la Cimera de la Haia (1969) va quedar clar que el control demo-
cràtic de tal procés havia de ser un tema central. El resultat d’aquestes discus-
sions va ser “l’informe Werner” (1970), que va descriure un pla per etapes per 
posar en marxa la moneda comuna. Aquest informe afirmava que l’equilibri 
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dins de tal comunitat dependria de les balances de pagaments de la comunitat 
vis à vis el món. L’equilibri intern s’hauria d’aconseguir, com en qualsevol na-
ció, amb la mobilització dels factors de producció i amb transferències finance-
res per part dels sectors públic i privat (Werner, 1970). L’informe deixava clar 
que la fiscalitat nacional no podria ser responsable de compensar els desequili-
bris en el desenvolupament dins de la unió. Afegia també que “la transferència 
al nivell de la Comunitat de poders fins ara exercits per les autoritats nacionals 
ha d’anar acompanyada per transferències dels Parlaments Nacionals al de la 
Comunitat. El centre de decisió en política econòmica ha de ser responsable 
davant el Parlament Europeu”. Segons això la nova unió equivaldria a crear 
una nova nació, fet que es va voler negar dues dècades després en el “pla De-
lors” (1989) per a la creació de l’euro. Aquest text ja afirmava fa 50 anys que la 
funcionalitat d’una unió monetària ha d’anar acompanyada d’una unió fiscal i 
política, i que perquè això funcioni mínimament ha de ser a través de proces-
sos democràtics. En aquesta proposta no hi havia indicis que la governança 
econòmica hauria de ser el domini de cossos burocràtics situats a Brussel·les 
que decidirien conjuntament amb organismes que no responen davant de nin-
gú com l’FMI (Mitchell, 2015). El posterior informe MacDougall (1977), va refor-
çar la idea de la necessitat d’una autoritat fiscal centralitzada i la responsabili-
tat necessària del Parlament Europeu en les decisions preses per aquesta 
autoritat fiscal. L’informe també afirmà que “és poc probable que la Comuni-
tat esdevingui tan plenament integrada en els anys per venir, com les altres 
unions monetàries que hem estudiat”, el que deixava clar que després d’estu-
diar la realitat europea dels setanta no existien les condicions per posar en 
marxa una unió econòmica i monetària, i que tampoc existirien en el futur prò-
xim. I de fet, aquestes condicions encara no existien quan Delors va escriure el 
seu famós informe (1989). Els factors que el panell d’experts de l’informe Mac-
Dougall (1977), van considerar que feien la unió monetària “impracticable” van 
mantenir-se malauradament en el Tractat de Maastricht. No obstant això, en el 
Tractat de Maastricht es va segellar la introducció de la moneda única sense 
tenir en compte totes aquestes advertències i sense un procés de diàleg en el 
qual es descrivissin les possibilitats i els riscos a la ciutadania europea. Això es 
va fer, a més, inserint el neoliberalisme en els seus fonaments a través de la 
reafirmació de les “Quatre Llibertats” en el nou tractat, és a dir, la llibertat de 
comerciar amb productes, amb serveis, i de transferir capital, així com de per-
metre el lliure desplaçament de persones a través de les fronteres.

L’euro va ser en gran part el resultat de la voluntat de la classe dirigent fran-
cesa de restar poder a Alemanya, diluint el marc alemany, al qual els dirigents 
francesos del moment es referien com l’arsenal atòmic alemany, en una unió 
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amb altres monedes més febles que la mateixa França aspirava a controlar, i 
per facilitar la unificació a Alemanya després de la caiguda del mur per evitar 
que aquesta s’atansés a Rússia. Per tot això, França va acceptar a contracor la 
creació d’un nou banc central, el BCE, modelat com ja s’ha dit a imatge i sem-
blança del Bundesbank. La moneda única s’establiria com a unitat comptable 
el gener de 1999 i entraria en circulació el gener de 2002. A partir d’aquest mo-
ment la moneda única inevitablement tindria una influència decisiva en les polí-
tiques dels governs estatals, de manera que la tensió entre el poder estatal i 
les institucions de la UE s’incrementaria. La introducció precipitada pretenia 
fer un salt qualitatiu cap a un estat supranacional veritablement central, però 
les esmentades deficiències en el seu disseny han generat antagonismes entre 
els estats dominants a l’Eurozona i les institucions d’aquesta, que han estat 
accentuats per la crisi iniciada el 2010. Aquestes contradiccions han bloquejat 
l’avenç cap a la unió fiscal i la unió política que garantirien la culminació de l’es-
tat supranacional europeu.

No obstant això, l’enfocament dominant dins de l’esfera política progressista 
europea en les anàlisis dels problemes de l’Eurozona, és suposar que el neoli-
beralisme imperant a l’Eurozona és el resultat de la victòria política de les for-
ces neoliberals en països clau de la UE. En aquesta lògica, un esforç ideològic i 
polític concertat podria ser suficient per canviar novament la direcció de la UE, 
restaurant la seva democràcia social original. Aquest enfocament està marcat 
per una demanda de “més Europa”, que és una demanda d’una major unió, o 
un impuls en la direcció del federalisme, assumint que la incompletesa de la 
unió ha facilitat la seva evolució en una direcció neoliberal. Però com s’ha dit 
anteriorment les mateixes institucions de l’euro i de la UE van ser creades amb 
fonaments, mandats i dins d’una arquitectura neoliberals a partir de mitjans 
dels vuitanta (Lapavitsas, 2018). Alguns articles rellevants del Tractat de Funci-
onament de la Unió Europea que evidencien la constitucionalització d’aquesta 
orientació ideològica que prohibeix les polítiques progressistes inclouen per 
exemple l’article 81, que prohibeix qualsevol intervenció governamental en 
l’economia “que pugui afectar el comerç entre els estats membres”; l’article 
121, que atorga al Consell Europeu i a la Comissió Europea, ambdós òrgans amb 
escassa representativitat, el dret a “formular [...] les orientacions generals de 
les polítiques econòmiques dels estats membres i de la Unió”; l’article 126, que 
regula les mesures disciplinàries que s’han d’adoptar en cas de dèficit excessiu; 
l’article 151, que estableix que la política social i laboral de la UE ha de tenir en 
compte la necessitat de “mantenir la competitivitat de l’economia de la Unió”; 
i l’article 107, que prohibeix les ajudes estatals a les indústries nacionals estra-
tègiques (Mitchell & Fazi, 2018). Aquesta constitucionalització del neoliberalis-
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me porta a la consegüent despolitització i crisi de la vida política estatal que 
estem vivint a la UE. El resultat en termes d’aspiració política possible per a la 
ciutadania europea es polaritza en les dues opcions següents: l’acceptació de 
la incapacitat de triar sobre el model econòmic o l’oposició a l’ordre constituci-
onal de la UE establert pels seus tractats i institucions.

4. La crisi de l’euro: els desequilibris surten a la llum

Aquesta secció analitza els desequilibris que s’han produït a la Unió Econòmica 
i Monetària Europea des de la seva creació, en especial des de l’inici de la crisi.

Des de 2010 l’Eurozona ha patit tensions importants. Abans de la crisi la regió 
es trobava en una etapa avançada d’integració del seu comerç i les seves finan-
ces, facilitada per la introducció de l’euro el 1999. No obstant això, abans de la 
crisi, els estats membres encara conservaven considerable poder polític a esca-
la nacional-estatal, fet que els va permetre divergir en polítiques econòmiques 
importants respecte als seus veïns. Quan va esclatar la crisi financera als Estats 
Units, colpejant fortament els bancs americans i estenent-se als bancs euro-
peus, els governs occidentals van decidir de forma generalitzada rescatar els 

Figura 1. Increment del deute públic durant la crisi financera (en percentatge 
de PIB)

Font: Tooze (2017), d’OCDE Economic Outlook, Statistics and Projections.
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sistemes bancaris a càrrec dels contribuents. La crisi de la banca privada va 
afectar l’economia real i en conseqüència les finances públiques dels estats pe-
rifèrics de l’Eurozona, que van acumular enormes dèficits per l’activació dels 
estabilitzadors automàtics, la baixada de la recaptació i els costos dels rescats 
bancaris. Això va incrementar ràpidament els seus nivells de deute públic.

Tanmateix, la crisi de l’euro iniciada el 2010 va tenir com a problema principal el 
desequilibri en les balances per compte corrent entre els estats membres. Una 
contenció salarial pronunciada a Alemanya a partir de finals dels noranta, com-
binada amb altes taxes d’inflació a la perifèria van anar acumulant divergències 
en la competitivitat entre Alemanya i les economies del sud a l’Eurozona. 
Aquestes divergències van fer que Alemanya es convertís en una gran exporta-
dora i finançadora de l’anomenada perifèria del sud d’Europa. Els desequilibris 
van afectar les estructures productives de la perifèria, accentuant l’activitat 
econòmica en sectors poc productius i no comerciables com l’immobiliari, ge-
nerant grans bombolles. Perquè aquests desequilibris no s’haguessin produït, 
els diferents països de l’euro haurien d’haver acomplert la “regla d’or”: aug-
mentar els seus salaris nominals el mateix que augmentés la seva productivitat 
del treball més l’objectiu d’inflació. Això hagués permès que l’evolució dels 
seus costos laborals unitaris fos igual a la línia diagonal en la figura 2, correspo-
nent a l’objectiu d’inflació del BCE de l’1,9% anual. Tanmateix, els països de la 
perifèria europea es van desviar per damunt d’aquest objectiu, en especial Grè-
cia, i Alemanya ho va fer de manera molt pronunciada però a la baixa, a través 
de les polítiques de contenció dels salaris nominals esmentades. Cal destacar 

Figura 2. Costos Laborals Unitaris (2001=100)

Font: AMECO.
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que França es va mantenir en l’objectiu d’inflació fins a l’inici de la crisi, quan 
s’ha vist pressionada per rebaixar salaris per tancar la bretxa amb Alemanya.

L’enorme bretxa en competitivitat, atribuïble en major part a la devaluació del 
tipus de canvi real efectiu per part d’Alemanya, li ha permès a aquesta assolir 
superàvits recurrents en el seu compte corrent, mentre que la resta de països 
de l’Eurozona, que havien perdut competitivitat van generar dèficits que finan-
çaren amb endeutament exterior.

A la figura 4 observem clarament que mentre el deute privat augmentava als 
països amb balances per compte corrent deficitàries, el sector privat alemany 
es desendeutava gràcies als grans superàvits. Els mateixos superàvits alemanys 
van servir durant els anys de creixement previs a la crisi per refinançar els dèfi-
cits dels països deficitaris a través del sistema bancari internacional. Tanmateix, 
el 2010 aquests fluxos exteriors privats que finançaven els dèficits de les balan-
ces per compte corrent es van aturar a Grècia, generant una crisi d’aturada sob-
tada, i contagiant-se a altres països de la perifèria, com s’aprecia a la figura 5.

Aquesta aturada sobtada només va ser atenuada per la liquiditat proveïda pel 
BCE, que va activar programes de compra de bons de deute públic i de provisió 
de liquiditat i préstecs als bancs europeus.

No obstant això, resoldre aquesta crisi de finançament a l’Eurozona requeria 
capgirar les balances per compte corrent entre estats de l’Eurozona o establir 

Figura 3. Balances per compte corrent (en % del PIB)

Font: AMECO.
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Figura 4. Deute privat (en % del PIB)

Font: AMECO.

Figura 5. Fluxos de capital privats i totals, 2002-2011 (% de PIB del 2007)

Font: Bruegel.
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mecanismes de redistribució fiscal que reciclessin els superàvits dels països ex-
cedentaris cap a aquells deficitaris. Sabent que els nivells d’inflació tenen una 
correlació gairebé perfecta amb l’evolució dels costos laborals unitaris, o sigui 
el salari nominal per hora treballada dividit pel PIB real per hora treballada 
(Flassbeck & Lapavitsas, 2013), i que els desequilibris en competitivitat gene-
ren els desequilibris macroeconòmics, el reequilibri passaria per incrementar 
els costos laborals a Alemanya, o baixar-los als països de la perifèria. Una terce-
ra alternativa passaria per abandonar l’euro per realitzar l’ajust a la competiti-
vitat a través de la devaluació monetària. D’aquestes tres possibles estratègi-
es, la imposada va ser la de forçar la devaluació en els països de la perifèria, a 
través de baixades salarials, retallades en el sector públic, i, en definitiva, la 
generació d’una recessió que refredés l’activitat i reduís les importacions. Per 
consolidar aquesta estratègia entre mitjan 2011 i principis de 2012 es van signar 
el Pacte Fiscal i les reformes Six-pack i Two-pack, que aprofundien el Pacte 
d’Estabilitat i Creixement i constitucionalizaven l’austeritat en les institucions 
europees. Aquestes polítiques recessionàries han generat una crisi econòmica 
i social a Europa semblant a la Gran Depressió, amb alts nivells d’atur i de desi-
gualtat, que duren ja 10 anys.

Davant d’aquesta crisi d’aturada sobtada, primer Grècia, i posteriorment Irlan-
da, Portugal i Espanya, van ser pressionades per part dels poders financers i de 
les institucions europees perquè acceptessin rescats financers, que anirien 
acompanyats de severs plans d’ajust. Un element clau per entendre la subse-
güent batalla per les reformes europees seria la institució que hauria d’aportar 
aquests rescats financers. Aprofitant el context de crisi, els dirigents europeus 
van considerar que era necessari donar passos cap a la integració a Europa per 
evitar la fi precipitada de la moneda única i que la creació d’un fons de rescat 
que posteriorment es transformarà en un Tresor Públic europeu podria ser una 
bona drecera per a això. Amb aquest objectiu, en un primer moment i de for-
ma urgent, el maig de 2010 es van crear dos fons europeus per a rescats finan-
cers estatals, el Fons Europeu d’Estabilitat Financera (FEEF) i el Mecanisme Eu-
ropeu d’Estabilitat Financera (MEEF). El FEEF, el més important dels dos, seria 
creat fora dels tractats, amb caràcter privat, situat a Luxemburg i sota llei brità-
nica. Tan sols uns mesos després, el desembre de 2010, s’esmenaria per proce-
diment ràpid l’article 136 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea per 
donar encaix a la llei europea de manera ad hoc al successor permanent del 
FEEF, el Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE). El MEDE va   ser creat pel 
Consell Europeu el març de 2011 a través d’un tractat intergovernamental sot-
mès a llei internacional. Aquest fons anticrisi s’albirava com l’embrió d’un Tre-
sor Públic europeu en què es mutualitzarien els riscos a través de l’emissió co-
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munitària de deute a Europa. De fet el FEEF/MEDE es finançaria emetent deute 
als mercats financers amb suport de garanties públiques dels estats membres 
de l’Eurozona, i amb aquests fons aportarien préstecs als estats en crisi a canvi 
de la realització de programes d’austeritat fiscal i reformes econòmiques. Ale-
manya s’ocuparia de posar límits a la capacitat del FEEF/MEDE, establint el seu 
límit creditici en 500.000 milions d’euros. D’aquesta manera les reformes ro-
mandrien limitades i no solucionarien la crisi existencial de l’Eurozona: més en-
llà de la moneda, a la regió continuaven mancant-li la resta d’estructures d’es-
tat que la fessin viable. Quedava pendent la culminació de la unió fiscal a través 
de la creació del tresor europeu. S’iniciava aquí la batalla en relació amb aques-
ta reforma que teòricament hauria de fer viable l’Eurozona.

5.  Federalisme d’emergència de les institucions europees: els eurobons i 
la mutualització del deute (2009-2012)

Aquesta secció analitzarà les dinàmiques polítiques generades a partir de l’inici 
de la crisi de l’euro en relació amb el procés d’integració de l’Eurozona i de la 
UE més generalment, centrant-se en el període 2009-2012.

Després de les eleccions parlamentàries gregues d’octubre de 2009, el nou go-
vern electe de Papandreu va incrementar il·legalment tant el dèficit públic com 
el deute del període anterior al memoràndum de 2010. Les autoritats europees 
i l’autoritat estadística grega ELSTAT, dirigida per l’exestadístic de l’FMI Andre-
as Georgiou, van col·laborar amb el nou govern en el procés d’increments irre-
gulars i successius en les estadístiques oficials del dèficit públic i del deute, 
cosa que serviria per justificar la intervenció de la Troica a principis del 2010 
(Vatikiotis, 2017). A través de subterfugis i il·legalitats s’iniciava la crisi grega i 
també la crisi del deute sobirà a l’Eurozona, que combinava una rabiosa cam-
panya politicomediàtica en contra de l’estat del benestar europeu amb pressi-
ons especulatives contra el deute públic dels estats, la qual cosa desviava la 
responsabilitat de la crisi des del sector bancari cap al sector públic a tot Euro-
pa, que suposadament hauria gastat per sobre de les seves possibilitats. Da-
vant d’aquesta crisi no existia un prestador d’última instància a l’Eurozona, de 
manera que els mercats van posar a prova la resiliència de l’euro, apostant en 
contra del deute sobirà dels països amb problemes de sobreendeutament ex-
tern i alts nivells de dèficit de les seves balances per compte corrent i dels seus 
sectors públics. Com explica l’historiador Adam Tooze (2017), davant d’aques-
ta situació de debilitat financera dels estats, els mercats financers no es van 
comportar com a vigilants sinó que més aviat van actuar com a paramilitars del 
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poder polític establert europeu, que pressionava perquè es portessin a terme 
passos cap a la integració política supranacional a Europa. Els tres períodes en 
què la tensió sobre l’euro va pujar a nivells insuportables van ser del novembre 
de 2009 al maig de 2010, del març a l’agost de 2011 i del maig a l’agost de 2012, 
períodes en què el BCE va moure els fils de la crisi, rebutjant intervenir en els 
mercats de deute públic amb el programa de compra de bons SMP, pressio-
nant així per imposar els diferents programes d’ajust a la perifèria, i en última 
instància per forçar Alemanya que acceptés les reformes per culminar la unió 
fiscal, cosa que no va succeir.

Figura 6. Compres de bons públics del BCE a través de l’SMP. Setmanal i 
acumulat (milions d’euros)

Font: Tooze (2017), de Place de Luxembourg (https://placeduluxembourg.wordpress.
com/2012/03/02/ecb-market-intervention-the-securities-market-programme-smp/).

Això hauria suposat la creació d’un nou organisme europeu que exercís de tre-
sor públic, i que tingués la capacitat d’emetre deute públic comú, fet que hau-
ria portat a una mutualització progressiva dels passius i a una gran transferèn-
cia de la sobirania fiscal i política a les institucions de la UE. Amb l’objectiu de 
pressionar en aquesta direcció la Comissió Europea va publicar el novembre de 
2011 la MEMO/11/820 “Paper Verd sobre la Factibilitat d’introduir els Bons d’Es-
tabilitat” (Comissió Europea, 2011). Fruit d’aquesta proposta de la Comissió, el 
febrer de 2012 es va dur a terme un debat al Parlament Europeu sobre la possi-
bilitat d’introduir els eurobons.
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Tot això es duia a terme sota enorme pressió dels mercats financers, que apos-
taven per la ruptura de l’euro a Grècia a finals de 2011 i principis de 2012. Per 
aquell temps les institucions europees negociaven amb el govern de Grècia la 
concreció del segon programa de rescat per al país, que finalment es va dur a 
terme el febrer de 2012. Durant el període de negociació el llavors primer minis-
tre Papandreu va arribar a plantejar la possibilitat de realitzar un referèndum 
sobre què fer en aquesta situació, i va ser pressionat per rectificar i abandonar 
el seu càrrec en favor de l’economista exvicepresident del BCE Lukas Papadi-
mos, atès que el referèndum hagués suposat de facto preguntar als ciutadans 
sobre la permanència a l’Eurozona. Pocs mesos després Syriza −coalició d’es-
querra radical, en grec− es quedaria a tan sols el 2,8% dels vots de guanyar les 
eleccions del 17 de juny, portant en el seu programa la proposta de rebutjar el 
segon memoràndum recentment signat, i realitzar una auditoria del deute 
amb la idea de rebutjar el pagament de la part que se n’estimés il·legítima. No 
és gens estrany’ que al maig, Paul Krugman (2012), des de la seva columna al 
New York Times pronostiqués la fi imminent de l’euro davant la impossibilitat 
de formació de govern a Grècia i la perspectiva de noves eleccions en què Syri-
za tenia serioses possibilitats de guanyar. Espanya, per la seva banda, també 
patia pujades en els tipus d’interès del seu deute públic, alhora que negociava 
un préstec amb el FEEF que li permetés recapitalitzar el seu sistema bancari, el 
qual es va materialitzar el 9 de juny de 2012. Alhora que la pressió arribava al 
seu punt àlgid aquest mes de juny, es publicava l’informe “Cap a una genuïna 
Unió Econòmica i Monetària” de Herman Van Rompuy (2012), llavors president 
del Consell Europeu. Aquest informe, escrit amb la col·laboració i el suport dels 
presidents de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, del Banc Cen-
tral Europeu, Mario Draghi, i de l’Eurogrup, Jean-Claude Juncker, que seria 
anomenat posteriorment “l’Informe dels quatre presidents”, seria una eina de 
forta pressió de les institucions europees cap a Alemanya a pocs dies de la Ci-
mera del Consell de la UE del 28-29 de juny, en la qual havien de debatre els 
següents passos a prendre per la UE per superar la crisi. En l’informe, Van Rom-
puy, juntament amb la resta de presidents, advocà per la posada en marxa de 
les propostes descrites en l’informe “Paper Verd sobre la Factibilitat d’intro-
duir els Bons d’Estabilitat”, els eurobons, però no esmentà dates per a aquesta 
posada en marxa.

El govern d’Alemanya va resistir la pressió de les institucions europees i els 
seus paramilitars financers, i es va negar a la creació dels eurobons. Davant la 
impossibilitat de les institucions europees de posar en marxa els eurobons de 
forma exprés a la Cimera del Consell de la UE, es va reorientar la integració eu-
ropea cap a una altra via, la de la integració del sector bancari. Aquest fracàs 
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en la creació de la unió fiscal com a pretesa fita per deixar enrere la crisi i esta-
blir un nou prestador d’última instància només va deixar una opció possible 
per salvar l’euro. Unes setmanes després de la Cimera del Consell, el 25 de juli-
ol, Mario Draghi pronunciava les paraules “whatever it takes”, que posaven en 
marxa mecanismes de política monetària en forma de programes extraordina-
ris de compra de bons estatals, amb l’objectiu de salvar l’euro a qualsevol preu. 
Aquest pas pacificava la crisi de l’euro i suposava un moment determinant en 
la història europea recent. L’euro es manté estabilitzat des d’aquest moment, 
deixant en espera les reformes estructurals per posar en marxa una fiscalitat 
europea.

6.  Fracàs de les institucions europees i la recerca de la tercera via: la Unió 
Bancària

Aquesta secció analitzarà el projecte d’integració del sistema bancari, com a 
pas intermedi cap a la integració fiscal i política, a l’Eurozona, després de la im-
possibilitat de posar en marxa els eurobons el 2012.

Donada la impossibilitat de dur a terme la unió fiscal pel bloqueig del govern 
alemany, els esforços a mitjà termini es focalitzarien en la creació d’una Unió 
Bancària, que integrés el sector bancari europeu. Aquesta proposta va ser 
complementada posteriorment amb la iniciativa per a la Unió de Mercats de 
Capitals, formant així les dues reformes de la Unió Financera Europea. L’objec-
tiu principal de la Unió Bancària seria eliminar els rescats públics a la banca pri-
vada en situacions de crisi bancària, deslligant progressivament el risc del deu-
te públic dels estats del risc relacionat amb els sistemes bancaris privats. La 
Unió Bancària va incloure la creació de nous organismes europeus, especial-
ment el Mecanisme Únic de Resolució. Aquest mecanisme està associat al nou 
Fons Únic de Resolució, que alhora forma part de l’arquitectura legal del Meca-
nisme d’Estabilitat Europeu, dotat per aportar fons en cas de reestructuració i 
resolució bancària. La mesura més destacable d’aquest nou mecanisme de su-
port financer públic en casos de dificultats bancàries és que aquest no podrà 
desemborsar fons fins que els accionistes i inversors hagin assumit pèrdues 
per almenys el 8% dels propis passius del banc. Aquesta és la nova mesura a la 
qual s’ha anomenat “bail-in”, o rescat intern, i en teoria suposa un avanç en la 
línia d’evitar el rescat dels bancs amb diners públics.

Però la Unió Bancària és una reforma també d’abast limitat, atès que tot i la 
posada en marxa del Fons de Resolució Bancari, que a hores d’ara només 
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compta amb 17.000 milions, tal unió encara no va acompanyada d’un fons de 
garantia de dipòsits europeu. Sense la garantia de dipòsits l’euro continua cor-
rent un perill existencial, atès que qualsevol fugida bancària només podria atu-
rar-se amb garanties estatals i amb intervenció del BCE, fet que acabaria amb 
la credibilitat de les reformes realitzades des de l’esclat de la crisi i tornaria a 
posar en dubte la supervivència de l’euro. Ja hem tingut una mostra d’això en 
la recent crisi bancària italiana. Des de finals de 2016, i malgrat haver entrat en 
vigor la clàusula bail-in a principis del mateix any, s’han recapitalitzat bancs ita-
lians amb diners públics sense aplicar correctament el bail-in, ja que això ha-
gués suposat la repercussió de pèrdues a petits inversors dels bancs italians li-
quidats. El govern italià es va saltar així a la primera oportunitat, amb 
consentiment de les institucions europees, la nova normativa europea (Giugli-
ano, 2017; Unmack, 2016). La raó d’aquesta actuació contrària a les pròpies re-
formes és que l’aplicació del bail-in podria haver tingut dues possibles conse-
qüències letals per a l’euro: d’una banda podrien haver generat una retirada de 
fons dels dipositants italians que produís un pànic bancari que posés en perill 
la solvència del sistema bancari en el seu conjunt, i en conseqüència també del 
sistema financer europeu; i segon, podria haver generat el malestar polític que 
es traduís en l’elecció d’un govern que qüestioni la permanència d’Itàlia a l’Eu-
rozona en les eleccions legislatives de març del 2018.

Martin Sandbu (2017) i Barry Eichengreen (2017), veient la dificultat de portar a 
terme una unió fiscal, han argumentat que una unió bancària prou sòlida seria 
suficient per apuntalar l’euro. Apunten que amb la integració dels mercats fi-
nancers privats i un sistema creïble d’amortiment de crisis bancàries es trenca-
ria el cercle viciós entre els sectors públics i els sistemes bancaris del mateix 
estat. Dani Rodrik (2017), però, argumenta de forma encertada que això no és 
creïble: en moments de crisi prou aguda, els mercats posarien a prova el com-
promís de no-intervenció dels estats, possiblement generant una crisi encara 
més greu, atès que no és creïble que els bancs privats siguin ens despolititzats 
que puguin ser fàcilment deslligats de les estructures estatals i dels interessos 
polítics en què operen. Però més enllà del debat sobre si la Unió Bancària seria 
suficient, completar tal unió s’enfronta a dificultats semblants a les de comple-
tar la unió fiscal. Perquè aquest pla es culmini s’hauria de crear un fons comú 
europeu per garantir els dipòsits bancaris, així com fer realment funcional 
l’operativa de reestructuració i resolució bancària, cosa que suposaria aportar 
més diners al fons de resolució bancària per poder dur a terme, entre d’altres, 
les reformes bancàries a Itàlia. Aquestes reformes, que suposen una mutualit-
zació fiscal indirecta, també compten amb l’oposició dels conservadors del 
centre d’Europa fins a aquest moment.
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7.  “Processisme” europeu: dels eurobons exprés a la unió fiscal per al 
2025

Aquesta secció analitzarà el lent i superficial procés de reformes graduals per a 
la integració europea, des de mitjan 2012 fins a inicis del 2017.

Un cop fracassat l’intent de les institucions europees de posar en marxa els eu-
robons per la via ràpida el 2012, i després de redreçar els objectius de la integra-
ció immediata cap al sector bancari, la Unió Europea marcava un nou rumb cap 
a la integració a molt més llarg termini, confiant que els canvis polítics a Alema-
nya i a Europa afavorissin aquest nou calendari. D’aquesta manera la Comissió 
Europea presentava el novembre de 2012 “Un projecte per a la profunda i 
genuïna unió econòmica i monetària: Llançant el debat europeu” (Comissió Eu-
ropea, 2012), sobre com veia el curt, mitjà i llarg termini per construir, en les se-
ves paraules, una “profunda i genuïna Unió Econòmica i Monetària”. En aquest 
informe els eurobons eren descrits com l’últim pas en aquesta genuïna unió 
fiscal. L’informe recomanava l’emissió conjunta de deute de curt i mig termini, 
de venciment d’1 a 2 anys, per facilitar la integració dels mercats financers. Això 
s’hauria de dur a terme entre 18 mesos i 5 anys després de 2012, encara que a 
desembre de 2017 això encara no ha succeït. Passats els 5 anys, a mitjan 2017, 
es proposava l’establiment d’un pressupost europeu autònom que proveís de 
capacitat fiscal a la UEM per absorbir xocs. També es va proposar, un cop do-
nat l’hipotètic avanç cap a la integració fiscal, “l’emissió conjunta de deute pú-
blic dels diferents estats membres, cosa que milloraria el funcionament dels 
mercats financers i facilitaria la conducció de la política monetària a la UEM”, 
esmentant seguidament com a referència per portar això a terme la proposta 
dels eurobons inclosa en el “Paper Verd sobre la factibilitat d’introduir els Bons 
d’Estabilitat”, que suposadament hauria de portar al desenvolupament d’un 
mercat de deute integrat a escala europea de mida i liquiditat similars al dels 
EUA. Aquesta nova via de la Comissió es va materialitzar en el “Full de ruta de 
l’informe dels quatre presidents”, el qual establia fases, amb les respectives 
dates, a les reformes esmentades generalment en l’informe preliminar presen-
tat al juny per Van Rompuy, i va ser presentat el desembre de 2012. Aquest in-
forme, que va ser validat pel Consell Europeu del 13-14 de desembre de 2012 
(Consell Europeu, 2012), concretava les reformes que s’havien de dur a terme 
en el pròxim període fins al 2017. A principis de 2018, la majoria d’aquestes pro-
postes ja s’han posat en marxa, excepte les que suposen passos substancials 
per a la creació d’una “nació europea”, que són la creació d’un mecanisme de 
garantia de dipòsits europeu, l’establiment de la capacitat financera que emeti 
nou deute europeu, i la coordinació total de les polítiques econòmiques.
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El 22 de juny de 2015 es va intentar donar un nou impuls a la integració actualit-
zant l’informe dels quatre presidents amb un nou informe anomenat “Comple-
tant la Unió Monetària i Econòmica” (Juncker, 2015), que passaria a anome-
nar-se l’informe dels cinc presidents, atès que va ser signat pels presidents de 
la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, del Consell Europeu, Donald Tusk, 
de l’Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, del Banc Central Europeu, Mario Draghi, i 
del Parlament Europeu, Martin Schulz. Aquests feien públic un pla ambiciós 
per aprofundir en la Unió Econòmica i Monetària (UEM) a partir l’1 de juliol de 
2015, a completar-se en el 2025 com a molt tard. Per fer realitat la seva idea de 
la futura UEM, van presentar mesures concretes que haurien de posar-se en 
marxa en tres etapes: algunes de les mesures s’havien d’emprendre abans del 
2017, com la introducció d’un sistema europeu de garantia de dipòsits que 
completés la Unió Bancària; altres que van més lluny pel que fa a la sobirania 
dels estats membres de l’euro, com la creació d’un Tresor Públic de l’Eurozona, 
s’haurien d’emprendre a partir de mitjan 2017. Per preparar la transició entre la 
primera i la segona etapa, la Comissió, després de consultar els presidents de 
les altres institucions de la UE, presentaria un “Llibre Blanc” a la primavera de 
2017, en què avalués els progressos realitzats en la primera etapa i assenyalaria 
els propers passos. La conversió de l’informe dels cinc presidents en lleis i insti-
tucions devia començar, segons l’informe, immediatament. No obstant això, 
completar la Unió Financera hauria suposat crear un fons de garantia de dipò-
sits comú, que com es comentava anteriorment, continua sense succeir i no 
sembla que hagi de fer-ho aviat. D’altra banda, les últimes propostes de la Co-
missió realitzades el desembre de 2017 per completar la UEM són més aviat 
modestes, i només inclouen la creació d’un Fons Monetari Europeu sense 
capacitat de redistribució fiscal ni funció de garantia de dipòsits, i la integració 
del Pacte Fiscal europeu en la legislació europea, en la línia del que assenyala el 
ministre de finances sortint Schäuble (2017) en el seu cèlebre “No-paper” d’oc-
tubre del 2017. Aquestes propostes es comentaran amb major profunditat més 
endavant.

8.  La Unió rejoveneix (i torna a envellir): la irrupció de Macron i el Tresor 
Europeu

Aquesta secció analitzarà la relació que ha tingut l’elecció de Macron com a 
president de la República francesa amb l’intent de rellançament del projecte 
d’integració dels Estats Units d’Europa, i com aquest impuls s’ha anat apagant 
a mida que avançava l’any 2017.
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D’acord amb el full de ruta marcat per l’informe dels cinc presidents en 2015, el 
primer de març de 2017 la Comissió Europea presentava el “Llibre Blanc sobre 
el Futur d’Europa: Vies per a la unitat de la UE de 27 estats membres” (Comis-
sió Europea, 2017), document en què plantejava “cinc escenaris, cadascun dels 
quals ofereix una visió del possible estat de la Unió dels 27 el 2025 depenent de 
les opcions per les quals es decanti Europa”. La Comissió Europea afirmava així 
que el “Llibre Blanc” marcava el començament d’un procés en el qual la UE-27 
ha de decidir sobre el futur de la seva Unió. Per tal de fomentar aquest debat, 
la Comissió Europea, juntament amb el Parlament Europeu i els Estats mem-
bres interessats, organitzaria una sèrie de “Debats sobre el Futur d’Europa” a 
les ciutats i regions d’Europa. No obstant això, aquests debats, portats a terme 
majoritàriament en espais universitaris, no han estat traslladats a l’àmbit polí-
tic ni duts a terme en els diferents parlaments estatals, on cada estat membre 
hauria de decidir quina és la seva opció preferida per encarar el futur. Sembla-
ria doncs un procés de relacions públiques que permetria en realitat que la Co-
missió i la resta d’institucions no es moguessin gens ni mica de la seva idea de 
“més Europa” liberal, corresponent a l’Escenari 5 del “Llibre Blanc”. La classe 
dominant centreeuropea per la seva banda, advocaria per l’Escenari 3, “l’Euro-
pa de diferents velocitats”, en què aquells que fessin més esforç podrien for-
mar part del nucli de la Unió, i aquells que no ho fessin serien expulsats a un 
següent grup més excèntric.

Sent així, el maig del 2017, coincidint amb la victòria de l’exministre de finan-
ces i també exbanquer del banc Rothschild, Emmanuel Macron, en les elecci-
ons presidencials franceses, la Comissió publicava el “Document de reflexió 
sobre l’aprofundiment de la Unió Econòmica i Monetària” (Comissió Euro-
pea, 2017b). L’elecció de Macron a la presidència francesa va millorar apa-
rentment les relacions entre Alemanya i França. Macron, emblema d’un nou 
corrent polític que se situa a si mateix al centre, representa en realitat una 
renovació de la mateixa vessant federalista liberal de les institucions europe-
es que pretén posar en marxa els “Estats Units d’Europa”. Abans de ser ele-
git, i també en el seu discurs de 26 de setembre va defensar aquesta idea 
amb les propostes de compartir riscos i augmentar la capacitat financera de 
les institucions europees. La proposta de Macron era “dotar el pressupost 
europeu d’un instrument financer que li donaria més capacitat, en forma d’un 
fons dins dels tractats amb capacitat d’emissió de deute”, així com la creació 
d’un Ministeri de Finances europeu a càrrec de l’Eurogrup. Macron plantejava 
també establir mecanismes de compensació com “un fons de garantia de di-
pòsits europeu, un sistema de prestació d’atur a escala de la UE, i un instru-
ment que promouria la inversió”, supeditat a lògiques de competitivitat. 
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Aquestes propostes eren idèntiques a les exposades per la Comissió en l’in-
forme que s’acaba d’esmentar.

Malgrat el gran protagonisme internacional que s’ha donat a Macron des del 
camp liberal, deixant entendre que aquesta vegada l’intent de completar la 
Unió sí que va de debò, el govern d’Alemanya continua considerant com a lí-
nies vermelles la possibilitat d’emissió de deute de forma comunitària, per la 
qual cosa de moment el Tresor només podria incloure funcions d’estabilització 
que ja realitza el MEDE amb la seva capacitat creditícia de 500.000 milions 
d’euros. Alemanya sí que afavoriria, en canvi, que aquesta nova institució rea-
litzés funcions de supervisió fiscal i econòmica sobre els estats membres, que 
asseguressin una major disciplina fiscal dels estats, de manera semblant al que 
fa el Fons Monetari Internacional. Davant d’aquest fet, el desembre de 2017 la 
Comissió Europea tornava a actualitzar per enèsima vegada el seu full de ruta 
per a la integració en l’informe “L’aprofundiment de la Unió Econòmica i Mo-
netària d’Europa” (Comissió Europea, 2017c). De manera decebedora per a 
aquells que pensaven que la debilitat de Merkel, que en aquells moment enca-
ra no havia pogut formar govern, podria servir a la Comissió Europea per gua-
nyar terreny en la seva disputa amb els conservadors alemanys, la nova pro-
posta és més semblant a la reflectida en el “No-paper” de Schäuble d’octubre, 
que a la proposta del discurs de Macron de setembre. En ell es rebaixa de mo-
ment l’ambició de crear un Tresor Europeu, amb les seves funcions d’emissió 
de deute, nou pressupost a l’Eurozona i fons de garantia de dipòsits i atur. Es 
proposa en canvi incorporar el Pacte Fiscal, paquet legislatiu intergovernamen-
tal que ha endurit i constitucionalitzat l’austeritat des de 2012, a la legislació 
europea atorgant major control sobre aquest a la Comissió. També es proposa 
crear un Fons Monetari Europeu a partir del MEDE, sense augmentar la seva 
capacitat creditícia ni de finançament, i que aquest pugui donar suport al Fons 
Únic de Resolució, cosa que ja passa amb el MEDE. De forma molt genèrica es 
proposa també un instrument pressupostari per donar suport a reformes, però 
no s’especifica si ha de tenir capacitat de finançament o realitzar funcions re-
distributives. Es parla també d’un mecanisme estabilitzador anticrisi, i d’un 
“instrument d’estabilització”, se suposa que redistributiu, lligat al pressupost 
comunitari, funcions que es durien a terme a través del nou Fons Monetari Eu-
ropeu. La funció de mecanisme anticrisi, de fet, ja existeix amb el MEDE en la 
seva funció de mecanisme d’assistència financera a estats en crisi, mentre que 
les funcions de redistribució i mutualització esmentades de forma genèrica 
han estat, com ja sabem, rebutjades repetidament pel govern d’Alemanya. To-
tes aquestes propostes són de fet una rebaixa respecte a les expectatives pre-
sentades en l’informe de maig “Document de reflexió sobre l’aprofundiment 
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de la Unió Econòmica i Monetària”, atès que aquelles propostes més impor-
tants per avançar en la mutualització fiscal i financera queden desdibuixades i 
amagades en frases generals i ambigües, que no són protagonistes en el text.

9. Deutschland über alles

Aquesta secció versarà sobre la nova hegemonia d’Alemanya a Europa com a 
resultat de la crisi de l’Eurozona i farà un recorregut per les dures posicions del 
conservadorisme alemany davant les darreres propostes d’integració fiscal a 
l’Eurozona.

Durant la crisi, el govern alemany, i en especial els seus dirigents Angela Merkel 
i l’exministre de finances Wolfang Schäuble, va rebutjar les propostes de les 
institucions europees de mutualització fiscal i financera entre els estats mem-
bres. Fins al moment, Alemanya ha aconseguit a grans trets imposar la seva vi-
sió. A principi de 2018 no s’han creat els eurobons, la capacitat creditícia del 
MEDE continua limitada a 500.000 milions, import possiblement insuficient 
per afrontar una crisi financera en països del centre d’Europa com Itàlia o Fran-
ça, i s’ha consolidat la doctrina de la disciplina fiscal i de mercat, que ha estat 
reforçada en els tractats durant la crisi. En absència d’unió fiscal l’únic mecanis-
me disponible per apuntalar l’euro ha estat la política monetària heterodoxa 
del Banc Central Europeu, que es preveu anirà retirant-se pròximament. Aques-
ta arquitectura temporal ha permès a Alemanya ampliar la seva hegemonia a 
Europa a través d’una estratègia neomercantilista que ha cristal·litzat en una 
Europa jeràrquica i estratificada, que genera enormes dependències de les pe-
rifèries respecte al nucli. Aquesta nova Europa es compon d’un nucli, format 
per Alemanya, França, Itàlia (a camí entre el nucli i la perifèria del sud) i altres 
com Holanda i Finlàndia; i diverses perifèries, entre les quals destaquen una al 
sud, dins de l’euro, desindustrialitzada i molt endeutada amb el nucli, formada 
per Grècia, Portugal i Espanya; i una segona a l’est, formada per països inte-
grats en la cadena de producció industrial d’Alemanya, formada per Polònia, la 
República Txeca, Eslovàquia, Hongria i Eslovènia (Lapavitsas, 2017). Aquesta 
nova configuració europea ha donat tal posició de força al govern alemany li-
derat pels conservadors, que li permet mantenir-se ferm en la seva construcció 
de la Unió de l’Estabilitat. Com a proposta d’integració els conservadors ale-
manys han posat sobre la taula repetidament la creació d’un Ministeri de Fi-
nances europeu, sota el comandament de l’Eurogrup, que supervisi i imposi la 
política fiscal europea en tots els estats membres. Aquest ministeri tindria a la 
seva disposició un Fons Monetari Europeu, un organisme semblant a l’FMI 
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però de jurisdicció europea, que s’encarregui de realitzar la supervisió macroe-
conòmica i fiscal dels estats de l’euro, i pugui prestar a canvi d’imposar condici-
ons, i si fos necessari intervenir les economies dels estats en situació de crisi fi-
nancera.

Aquesta posició alemanya respecte a les institucions que han d’apuntalar l’eu-
ro va ser infructuosament amenaçada en 2015 pel primer govern grec de Syri-
za-Anel, que va intentar novament avançar cap al model de mutualització de 
deutes a escala europea. El seu ministre de finances, Varoufakis, va dissenyar 
el “Modest Proposal” (Varoufakis, Galbraith & Holland, 2013), proposta segons 
la qual el BCE esterilitzaria deute públic de tots els estats membres de l’Eurozo-
na adquirint-lo a canvi de títols emesos pel mateix BCE, fins al límit del 60% del 
PIB, el límit establert per Maastricht; a més, el FEEF/MEDE aportaria fons per 
reestructurar i recapitalitzar els bancs europeus; i finalment el Banc Europeu 
d’Inversions portaria a terme un programa de préstecs per invertir en infraes-
tructures en els estats a l’estil del Pla Marshall. Aquesta proposta va ser rebut-
jada de pla, atès que, com les propostes de les institucions europees, amenaça-
va la sobirania fiscal alemanya i qüestionava la seva hegemonia a l’Eurozona. 
Davant la negativa a obrir aquesta via de reforma i sota l’amenaça d’expulsió 
de l’Eurozona, el govern grec va assumir la subordinació a Alemanya i va accep-
tar signar un tercer programa d’austeritat, el més dur d’entre els tres adoptats 
fins al moment, a canvi de seguir dins l’euro.

Tot i el bloqueig dels últims anys, semblava que últimament, com s’ha comen-
tat en la secció anterior, s’havia generat un context perquè la reconciliació de 
les dues visions reformistes tingués lloc. Des de mitjan 2017, Merkel mostrava 
major receptivitat respecte a la idea de crear més capacitat fiscal per al pressu-
post europeu, un Ministeri de Finances europeu i la creació d’un Fons Monetari 
Europeu. L’elecció de l’exministre de Finances Emmanuel Macron a la presi-
dència de la República de França el 7 de maig de 2017 hauria tingut molt a veu-
re amb aquesta nova situació. No obstant això, en entrar la tardor s’ha marcit 
l’optimisme i s’han tornat a veure les diferències insalvables que hi ha entre els 
dos models, que en realitat mai van deixar d’estar presents. La diferència subs-
tancial entre la proposta de Macron i la de Merkel, és que ella estaria pensant 
en un fons fiscal lligat al pressupost molt més petit, que donés suport a refor-
mes estructurals en els països de l’euro, descartant l’emissió de nou deute. Pel 
que fa al Fons Monetari Europeu, Alemanya vol reforçar el MEDE, perquè tin-
gui més capacitat de supervisió i intervenció, mentre que França voldria, en 
canvi, augmentar la seva capacitat financera. Merkel descarta també els meca-
nismes de compensació com un fons de dipòsits europeu, un sistema de pres-
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tació d’atur a escala de la UE, o un instrument que promogui la inversió. El Par-
tit Popular Europeu també s’ha oposat amb rotunditat a les assegurances 
d’atur europeu i mantindria seriosos dubtes sobre el fons de dipòsits, coinci-
dint amb Alemanya i altres governs centreeuropeus en la seva òrbita.

Sembla que la sortida de Schäuble del govern alemany i el nou Ministeri de Fi-
nances controlat per l’SPD des del darrer gener podria ajudar a desbloquejar 
aquesta situació. No obstant això, abans de deixar el càrrec aquest va expres-
sar la seva opinió i va marcar posició política, que sembla acabarà sent la trin-
xera del CDU en un nou govern alemany, tant enfront de posicions més euroe-
scèptiques com les dels liberals de l’FDP, fins fa poc possibles socis de Merkel 
en un hipotètic govern Jamaica, com enfront de les més globalistes dels seus 
companys de govern de l’SPD. El document sorgit de l’acord de la nova Gran 
Coalició no permet ser massa més optimista en aquest sentit (Flassbeck, 2018). 
El nou Ministeri de Finances controlat per l’SPD tampoc permetrà portar a ter-
me reformes sense que aquestes passin pel Parlament alemany, en què conti-
nua havent-t’hi una àmplia majoria conservadora amb capacitat de vetar pro-
postes, si aquestes s’encaminen a promoure reformes que apuntin als Estats 
Units d’Europa.

En el seu “No-paper per aplanar el camí cap a la Unió de l’Estabilitat”, Schäuble 
(2017) dona suport a la creació d’un Fons Monetari Europeu, amb competènci-
es de supervisió i fins i tot intervenció macroeconòmica semblants a les de l’F-
MI. El nou Fons Monetari Europeu tindria de moment la mateixa capacitat de 
palanquejament i finançament que el MEDE, de fins a 500.000 milions d’euros. 
Aquest tindria diverses vies per prestar als països en crisi, i podria discipli-
nar-los per assegurar una política d’austeritat d’acord a l’esperit del Pacte d’Es-
tabilitat i Creixement. Aquest pacte, més enllà del que té de perjudicial per la 
seva concepció neoliberal, ja es troba a grans trets en funcionament en l’actua-
litat. Ha estat implementat de forma irregular i arbitrària segons la ideologia 
dels governs dels diferents països de l’Eurozona, per la qual cosa aquesta nova 
proposta sembla més un intent de fer-lo complir amb més eficàcia i duresa, i de 
legitimar-lo incorporant-lo a la legislació europea. El Fons Monetari Europeu 
seria el principal mecanisme per fer complir la disciplina fiscal (Albarracín, 
2018). Schäuble afegeix en aquest mateix sentit que qualsevol funció redistri-
butiva o de suport a un hipotètic fons de garantia de dipòsits del nou Fons 
Monetari Europeu han de ser descartades, ja que això originaria segons ell risc 
moral. També descarta de la mateixa manera qualsevol mesura per mutualit-
zar el deute i posar en marxa l’emissió d’eurobons. Aquesta proposta de refor-
ma, que podria ser considerada com el full de ruta dels conservadors alemanys, 

001-224 ponenciasEIX1.indd   137 06/07/2018   11:07:25



138

El camí cap a una nova Europa democràtica

posa doncs èmfasi en l’augment de la disciplina fiscal i la implementació de re-
formes estructurals a escala estatal. Descarta així les mesures contracícliques, 
afirmant que les mesures per conduir la demanda agregada no funcionen atès 
que sempre estan fora de sincronia. S’insisteix també a crear un mecanisme de 
reestructuració de deute previsible que permeti reduir la càrrega financera 
dels estats a través del MEDE i que aquesta sigui compartida amb els inversors.

L’informe deixa entreveure que Alemanya només acceptaria una mica més 
d’unió fiscal a canvi de molta més disciplina fiscal. El Fons Monetari Europeu 
també tindria un major paper supervisor i d’intervenció fiscal. També es per-
metria que el nou Fons servís de suport al Fons Únic de Resolució a través 
d’una línia de crèdit, per recapitalitzar bancs en processos de resolució bancà-
ria, només a canvi de més reducció del risc a través de (sic) “canviar el tracta-
ment regulador del deute sobirà” en els balanços bancaris. Schäuble deixa clar 
que aquest suport al FUR faria necessari canviar els tractats, atès que l’esmena 
a l’article 136 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea només permet 
que el MEDE doni suport als estats membres i no a institucions com el FUR. El 
problema d’aquesta proposta és que la major disciplina de mercats que propo-
sa Schäuble a través de la reforma en la regulació prudencial bancària del deu-
te públic seria desestabilitzadora en un moment en què els balanços bancaris 
estan en estat precari i l’endeutament dels estats de l’Eurozona és molt alt. 
Com afirma Zettelmeyer, “seria irònic que per fer l’Eurozona més resistent a 
les crisis s’ocasionés una nova crisi financera” (Zettelmeyer, 2017a).

Segons Schäuble només s’acceptaria compartir riscos del deute sobirà si els 
bancs redueixen abans el deute que tenen en balanç. Però, com diu Zettel-
meyer, forçar aquesta reducció a través d’un enduriment de la regulació pot 
generar una nova crisi financera. La viabilitat de les reformes europees depèn 
de la viabilitat d’aquesta transició. Per solucionar aquest problema de transició 
és necessària la creació d’un “actiu segur” que sigui ofert als bancs com a subs-
titut al deute sobirà que hauria de sortir dels seus balanços i que absorbís part 
d’aquesta demanda de bons sobirans (Zettelmeyer, 2017b). Però com ja s’ha 
vist al llarg del text, i també queda clar en l’informe de Schäuble, l’emissió de 
deute de forma comunitària és una línia vermella que el conservadorisme cen-
treeuropeu no permetrà que es traspassi.
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10.  Una altra Europa és possible: un nou internacionalisme democràtic 
europeu

Aquesta secció presentarà una proposta per sortir de la crisi i endegar un pro-
jecte democràtic internacional. Aquesta anirà en la direcció de la recuperació 
de la sobirania estatal i de la democratització de l’economia.

Hi ha dues perspectives analítiques que han de dialogar entre elles per orientar 
el debat sobre com dissenyar l’estratègia política que aspiri a una profunda re-
forma democràtica a Europa. La primera és la perspectiva del realisme polític. 
Des d’aquest punt de vista, cal avaluar quin és l’escenari resultant més proba-
ble que emergeixi de la pugna entre aquests dos blocs, que en els propers me-
sos i anys definirà quina forma prenen l’Eurozona i la UE. El bloc de l’estabilitat 
només està disposat a fer petites concessions en termes de mutualització de 
riscos a canvi de grans dosis de disciplina fiscal i de mercat. En aquest sentit, 
Alemanya acceptaria la creació del Fons Monetari Europeu, sota la condició 
que aquest estigués controlat pels estats i no per la Comissió o el Parlament, i 
que no inclogués funcions de redistribució fiscal entre estats. Funcions com la 
de finançar la resolució i recuperació bancària quedarien pendents de refor-
mes en la regulació que reduïssin a priori el risc bancari, reformes que de ser 
dutes a terme sense prou mecanismes d’amortiment financer podrien provo-
car una nova crisi. Aquest text ha donat prou dades per poder constatar que el 
bloc defensor de la Unió de l’Estabilitat, liderat per Alemanya, no està disposat 
a acceptar la posada en marxa d’un tresor europeu que emeti deute i mutualit-
zi totalment els riscos financers dels països de l’Eurozona. No obstant això, la 
posada en marxa d’un tresor europeu i l’emissió d’eurobons és l’objectiu prin-
cipal del bloc federalista liberal, que va intentar imposar aquestes reformes en 
el punt àlgid de l’estrès financer entre 2010 i 2012 i va fracassar en l’intent. Cal 
esperar que l’elit financera que ha catapultat Macron a la presidència de la Re-
pública de França, interessada en els grans beneficis i el poder polític que po-
dria aportar-li la culminació dels Estats Units d’Europa no s’hagi donat encara 
per vençuda, per la qual cosa és probable que el bloc liberal i el poder financer 
internacional tornin a incrementar la pressió política i financera quan les línies 
de defensa del BCE, en forma de programes de compres de bons, es vagin reti-
rant i/o les perspectives econòmiques empitjorin en les economies de la perifè-
ria. És probable, doncs, que la tensió entre aquests dos blocs torni a materialit-
zar-se, i si cap dels dos costats cedís és molt probable que l’Eurozona es 
desmembri desordenadament. Veient l’enorme dany que està creant el xoc 
entre l’estratègia imperialista del bloc federalista liberal del “més Europa” i la 
contra neomercantilista del bloc conservador, no és estrany que Dani Rodrik 
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(2017) es pregunti “Quanta Europa pot tolerar Europa?”. Com explica l’econo-
mista de Harvard, potser ja sigui tard per imposar la integració fiscal a l’Eurozo-
na sense generar enormes dosis de malestar popular i disrupció política, atès 
que “menys d’un de cada cinc europeus està a favor de llevar poder als estats 
nació membres”. Existia una alternativa al camí pres fins ara que hagués con-
sistit a promoure una integració europea respectuosa socialment i que inclo-
gués la ciutadania en les decisions del procés. Això, com explica Rodrik, hauria 
pogut tenir èxit amb una UE més petita, amb menys divergències, o amb una 
UE amb tants membres com avui però molt menys ambiciosa en la seva agen-
da d’integració econòmica i més respectuosa amb els ritmes i models socials 
de cada estat membre.

La segona perspectiva s’ha d’enfocar a imaginar un model social, polític i eco-
nòmic desitjable per a les nostres nacions i per a Europa més àmpliament. En 
aquesta crisi, a Europa ha mancat una estratègia pròpia d’una tradició progres-
sista i democràtica. Davant d’aquesta manca de model de l’esquerra els anhels 
de la població d’acabar amb l’austeritat, recuperar la sobirania i protegir la de-
mocràcia estan sent canalitzats per l’extrema dreta. Aquesta està barrejant la 
voluntat de les classes populars de recuperar el control de les seves vides amb 
l’odi a gents d’altres races i nacionalitats. No obstant això, l’èxit de l’extrema 
dreta és l’altra cara de la renúncia de l’esquerra a ser la tradició política que 
planta cara als marcs institucional, econòmic i social de l’ordre capitalista en la 
persecució d’un ordre progressista (Lapavitsas, 2018). L’esquerra europea s’ha 
limitat a aspirar a reformar l’Eurozona i la UE. Aquesta lluita de l’esquerra per 
reformar l’Eurozona i la UE és segons Lapavitsas (2018) “la feina de Sísif, con-
vertint-la en defensora de l’statu quo, allunyant-la dels seus vincles naturals 
amb els treballadors i els més humils, i confinant-la a la irrellevància política”.

Més enllà de pensar com podria ser Europa si el món funcionés com els euro-
peistes idealistes desitgen, l’únic exercici útil per als europeus en aquests mo-
ments és confrontar en termes polítics concrets i seqüencials el carreró sense 
sortida a què ens ha portat el cúmul de decisions antidemocràtiques i d’errors 
de polítics i buròcrates que, en les seves bombolles narcisistes van perseguir 
passar a la història posant en marxa somnis grandiosos, o senzillament van 
buscar afavorir els interessos de les elits econòmiques transnacionals per con-
servar o augmentar el seu poder i notorietat, sense prestar atenció a nocions 
essencials de macroeconomia ni de realisme històric. No és l’objectiu d’aquest 
assaig ésser exhaustiu en aquest propòsit, però es donaran algunes idees so-
bre l’estratègia que podria encaminar Europa cap a un horitzó més social i de-
mocràtic, que combinin les constatacions de la primera perspectiva amb l’am-
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bició de la segona. Un model d’internacionalisme social i democràtic ha de 
reclamar l’estat com a element clau per a la transformació social a favor dels 
treballadors. L’esquerra en els països centrals i perifèrics necessita enfrontar el 
capitalisme, prioritzant la sobirania i la democràcia com a elements que carac-
teritzin la seva identitat i contribueixin a definir la seva agenda. L’equilibri en-
tre les relacions nacionals i internacionals en l’Europa contemporània ha de 
modificar-se en favor dels treballadors, ajudant a garantir els drets democrà-
tics per a tots els ciutadans i la igualtat de les nacions. La lluita política per 
aquests objectius, però, es porta a terme principalment en el terreny esta-
tal-nacional. No hi ha en aquests moments una lluita de classes transnacional a 
Europa, i aquesta és la gran lliçó de Grècia i Gran Bretanya. La solidaritat inter-
nacional sempre comença a casa. Específicament per als països de la perifèria 
sud, com Grècia, Portugal i Espanya el requisit immediat seria urgentment tor-
nar a crear la seva capacitat interna de generar liquiditat, recuperant així la so-
birania monetària. Els passos requerits per a aquest propòsit han estat descrits 
amb detall per Lapavitsas, Mariolis & Gavrielides (2017) per al cas Grècia, i di-
feririen modestament respecte als casos d’Espanya i Portugal, encara que serà 
necessari adaptar les anàlisis per orientar més concretament el pla econòmic a 
cada cas. Com a resum, aquests inclouen la recuperació del control sobre el 
banc central, la nacionalització dels bancs privats i la imposició de controls 
bancaris i de capital. Per ser eficaços, requeririen l’auditoria i la moratòria en el 
pagament del deute públic, la qual cosa permetria iniciar negociacions amb els 
creditors des d’una posició de força per aconseguir una cancel·lació significati-
va de deute. Els països perifèrics podrien llavors adoptar polítiques per impul-
sar la demanda interna, així com les polítiques industrials per enfortir la indús-
tria i l’agricultura que es basarien en la inversió pública, el crèdit dirigit i el 
restabliment de la competitivitat a través de la depreciació. Només a partir 
d’estratègies emancipadores sobre aquestes línies es pot iniciar un procés 
transnacional europeu per constituir una nova Europa.

11. Conclusions

Aquesta secció conclou amb un breu resum de les idees més importants.

L’actual batalla per les reformes europees presenta dos blocs ben identificats: 
el federalista liberal, reconegut per la persecució de més Europa o dels Estats 
Units d’Europa, i el confederal conservador, defensor del model d’Unió de l’Es-
tabilitat. El bloc liberal intenta forçar la unió federal fent passos difícils de re-
vertir no ratificats democràticament que obliguen els estats a cedir més sobira-
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nia a les institucions europees en contextos de crisis financeres. En última 
instància la resolució de la crisi de l’Eurozona requeriria d’institucions que per-
metessin mobilitzar recursos de forma àgil dins de l’àrea monetària per com-
pensar els desequilibris entre regions generats per l’euro. La necessitat d’insti-
tucions que redistribueixin recursos entre regions permet que les institucions 
europees presentin les propostes de reequilibri macroeconòmic com a propos-
tes amb esperit social, tot i que en realitat els seus objectius prioritaris són cul-
minar el mercat únic i crear el segon major mercat de bons sobirans del món.

El bloc conservador defensa els interessos lligats als estats davant d’aquesta 
situació de pressió del capital transnacional, i reivindica una Eurozona governa-
da pels estats, en la qual la responsabilitat i els riscos continuïn circumscrits als 
estats. Alemanya, per sobre de la resta, ha aconseguit que l’actual batalla en 
relació amb les reformes jugui al seu favor, i en l’actualitat ha imposat el seu 
model neomercantilista per a l’Eurozona, que beneficia essencialment el com-
plex industrial exportador alemany. De moment cap altre estat membre li ha 
plantat cara seriosament a aquest nou règim per por que això suposi qüestio-
nar la integritat de l’Eurozona, o directament ser expulsat d’ella. De fet, Alema-
nya durant la crisi grega de 2015, va demostrar estar disposada a defensar la 
seva sobirania i la seva posició dominant a l’Eurozona a costa de l’euro. En l’ac-
tualitat, davant la irrupció del paladí del federalisme liberal Macron, el govern 
alemany persisteix en la seva oposició a la renúncia de la seva sobirania nacio-
nal. No sembla possible, doncs, que una Alemanya controlada per forces con-
servadores cedeixi davant de noves pressions per crear un tresor públic euro-
peu, provinguin aquestes de les institucions europees o d’altres estats 
membres. És per això que el model més probable per a l’Eurozona és el de la 
Unió de l’Estabilitat, que continuarà sense les eines fiscals bàsiques que garan-
teixin la seva sostenibilitat a mitjà termini.

Un model d’internacionalisme social i democràtic per a Europa que confrontés 
el domini del mercat promogut pel federalisme liberal o el domini neomercan-
tilista alemany no podrà culminar amb èxit sense plantejar la necessitat de re-
clamar l’estat, recuperant la sobirania estatal abandonant l’euro, reduint la càr-
rega del deute i desobeint els tractats que imposen disciplina fiscal, per posar 
en marxa un nou model de desenvolupament econòmic i social que permeti 
reequilibrar el poder a favor dels treballadors i les classes populars i transcen-
dir els actuals límits que imposa a Europa el neoliberalisme.
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Abstract

S’analitza perquè s’ha arribat a la situació del Brexit. També quins en poden ser els 
efectes polítics i socials, i els escenaris polítics i jurídics d’un possible futur acord bila-
teral entre el RU i la UE. També se’n desenvolupa una detallada anàlisi dels efectes 
econòmics, tant per al RU, com per a la UE, fent referència també a l’Estat espanyol i 
a Catalunya. A més, s’identifiquen els principals reptes a curt i mig termini de la UE i, 
sota la idea d’entendre el Brexit com una oportunitat, es detallen i s’analitzen una 
sèrie de propostes per rellançar el projecte europeu.

1. Com s’ha arribat al Brexit?

El Regne Unit, RU, va entrar a formar part de la Comunitat Econòmica Euro-
pea, avui Unió Europea, UE, l’any 1973. És clar que durant els quaranta-tres 
anys de permanència del RU a la UE, s’han donat fets que demostren una visió 
de la UE més comercial i econòmica per part britànica, que no pas política, 
postura més defensada per Alemanya i França. Hi ha moments que demostren 
aquesta posició distant i sovint crítica del RU amb la UE. L’any 1978 el RU va 
declinar formar part del Sistema Monetari Europeu, el 1984 es produeix el fet 
conegut com xec britànic (la devolució de part del que el RU aporta al pressu-

NOTA: Aquestes conclusions estan escrites el mes de març de 2018. Atès que l’acord de la sorti-
da del Regne Unit de la UE està en plena negociació i són moltes les incògnites existents, les 
conclusions que es presenten pretenen ser només una aproximació a partir de les informa-
cions disponibles.
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post comunitari), el 1992 no entra a formar part de la Unió Econòmica i Mone-
tària, el 1995 declina participar de l’espai Schengen, el 2012 no signa el Tractat 
d’Estabilitat, Coordinació i Governança a la UEM, a més de les traves que habi-
tualment posa el RU a la integració política de la UE. Tot plegat fa que la relació 
del RU amb la UE ha sigut més de conveniència que no pas de convenciment i 
de pertinença a un projecte comú.

En aquest escenari, el llavors primer ministre britànic David Cameron, per treu-
re pressió a les demandes de part de la societat, dels partits euroescèptics i 
d’algun membre del seu propi partit, va optar el 2013 per oferir un referèndum 
per saber si els ciutadans britànics volien seguir o no dins la UE, en cas de sortir 
elegit primer ministre a les eleccions. La realitat és que per aconseguir un resul-
tat positiu, que volia dir que el RU seguís a la UE, calia que Cameron pogués 
mostrar als seus ciutadans un bon acord amb la UE. Així, el Consell Europeu del 
18 i 19 de febrer de 2018, va ratificar l’acord que havien convingut el president 
del Consell Europeu, Donald Tusk, i el primer ministre britànic, que consistia en 
què el RU pogués aplicar als immigrants comunitaris restriccions a les prestaci-
ons que tenen els britànics i també que els parlaments estatals poguessin ve-
tar part de la legislació comunitària, entre d’altres. De fet, el que es va acordar 
afectava valors fonamentals de la UE, com la igualtat dels ciutadans comunita-
ris i la lliure circulació de persones. Però, en veritat tots volien que el RU seguís 
a la UE, de manera que es va optar per un acord que permetés a Cameron, tal 
com va dir, lluitar sense descans per aconseguir un SÍ en el referèndum, que 
volia dir seguir formant part de la UE. Es varen posar en marxa les maquinàries 
que defensaven posicions contraposades, amb informacions que massa sovint 
no eren del tot certes i amb molta càrrega populista i emocional, per part dels 
partidaris del Brexit, que també varen aflorar la por a l’altre i el rebuig a tot el 
que no és britànic. I va passar el que tots ja sabem, que Cameron i altres impor-
tants mandataris i persones influents no varen saber convèncer els ciutadans 
que el millor era anar junts, era sumar, era quedar-se a la UE. Va guanyar l’op-
ció que defensava sortir de la UE, per un estret marge de vots, però la sorpresa 
ja havia saltat i les conseqüències no es farien esperar.

Un cop paït el resultat del referèndum del Brexit, comença la dura realitat. És 
una mala notícia per a la UE, per a la construcció d’Europa, perquè per primera 
vegada un estat membre ha decidit sortir de la UE. És un fet transcendental i 
de conseqüències imprevisibles. Tot i que els tractats de la UE contemplen en 
el seu article 50 el procediment de sortida d’un estat membre, el camí i la me-
todologia per fer-ho seran complexos, donat que són 43 anys de permanència 
del RU a la UE. La sotragada és molt important, perquè se’n va de la UE la seva 
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segona potència econòmica, que representa el 15% del seu PIB i el 2,4% del 
mundial i, a més, és una potència militar amb capacitat nuclear. Tot plegat és 
un cop molt fort a la línia de flotació de la UE, que va tenir conseqüències polí-
tiques i n’hauria de tenir també de reforma del projecte europeu. Ja es va en-
dur el primer ministre David Cameron, que defensava l’opció de quedar-se a la 
UE. I ara és Theresa May, la primera ministra, qui comandarà el govern que 
haurà de gestionar el Brexit, que va intentar, amb les eleccions de juny de 2017, 
incrementar el seu poder amb una majoria més àmplia de la que li havia deixat 
Cameron, però els resultats van ser negatius i va perdre la majoria absoluta, 
amb la qual cosa ha quedat molt debilitada i qüestionada per gestionar el go-
vern del RU i, òbviament, les negociacions del Brexit.

Per altra part, els responsables de les institucions europees varen acceptar la 
decisió dels britànics, però no amaguen el seu desencís i la complexitat de la 
gestió de la sortida i saben que res continuarà igual, perquè les pressions vin-
dran per tots els costats. És cert que la majoria de governs dels estats mem-
bres, l’alemany i el francès inclosos, aposten per continuar en el projecte euro-
peu.

Tot plegat ha provocat que hi hagués tensió en la negociació dels detalls de la 
relació, que es deixa per a més endavant, però sí que s’ha acordat ja per les 
dues parts passar a la segona fase de negociació, un cop ja s’ha arribat a un 
acord amb els punts calents de la primera fase, que són la concreció de la fac-
tura a pagar per part del RU per sortir de la UE, la situació dels comunitaris que 
ara treballen al RU i també un acord fronterer a Irlanda.

2. Escenaris d’una possible negociació bilateral

És evident que el lligam polític i jurídic entre el RU i la UE haurà de canviar un 
cop s’apliqui el Brexit. No està clar quina serà la fórmula que es pactarà, però sí 
que podem imaginar, pel que manifesten els protagonistes, que la negociació 
no serà fàcil, perquè la voluntat del RU és mantenir la seva participació en el 
mercat únic europeu, però sense acceptar totalment les quatre llibertats de 
moviments (mercaderies, persones, empreses i capitals), especialment posant 
restriccions a la mobilitat de les persones. I és en aquest escenari que la UE 
aposta per obligar a acceptar les quatre llibertats, si es vol la participació en el 
mercat únic.
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Són moltes les diferents possibilitats de relació que es podrien consensuar. De 
fet, avui en dia la UE ja té diferents models de relació amb diversos estats, en 
els quals es determinen les pautes de compromís, que van des d’una relació 
especial amb la UE, amb accés al mercat únic sense lliure circulació, a l’acord 
que conté l’accés al mercat únic respectant les quatre llibertats de moviments, 
com és el cas de Noruega, l’escenari EFTA és un altre que preveu un acord eu-
ropeu de lliure comerç, el model suís específic per a l’estat helvètic, o el model 
basat en acords d’associació, com és el cas de Turquia, entre d’altres.

Tot i que aquests diferents models ja estan implementats i funcionen, previsi-
blement la futura relació del RU amb la UE obeirà a una llarga negociació que 
recollirà punts dels models descrits, però que serà específica i concreta per al 
cas que ens ocupa. I és normal que sigui així, perquè estem parlant de l’acord 
entre un estat molt potent econòmicament i amb una seguretat i defensa de 
primer ordre i amb capacitat nuclear i, per altra part, la UE, que representa la 
quarta part del comerç mundial.

Pel que manifesten els experts, es poden deduir dos escenaris possibles en 
funció de l’acord bilateral final al qual el RU i la UE puguin arribar. Entre els di-
versos escenaris analitzats hi ha dos extrems, el que es considera que fóra l’es-
cenari més favorable i el que fóra el pitjor, o com se’ls sol anomenar, l’acord 
suau i el dur.

L’acord suau fóra un acord bilateral de lliure comerç, en el marc de l’Àrea Eco-
nòmica Europea, com el que ara tenen Noruega o el Canadà, encara que aquest 
acord per al RU té moltes limitacions de cara als objectius que pretén. Noruega 
té ple accés al mercat únic, però també les seves obligacions, inclosa la llibertat 
de circulació. En el cas de Canadà, hi ha un Acord de Lliure Comerç que facilita 
la circulació de béns però que inclou controls fronterers i no suposa accés als 
serveis del mercat únic.

L’acord dur suposa que no hi ha cap tipus d’acord i per tant la relació entre les 
dues parts es basa en les normes de l’Organització Mundial del Comerç, OMC, 
la qual cosa vol dir l’existència d’aranzels i un tracte semblant al que tenen Rús-
sia o la Xina.

En aquest mes d’abril la Unió Europea i el Regne Unit han arribat a un acord 
sobre el període de transició, que anirà del 29 de març de 2018 al 31 de desem-
bre de 2020. Durant aquest període el Regne Unit haurà de complir la normati-
va comunitària i no tindrà ni veu ni vot en les decisions de la UE, però podrà 
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negociar acords comercials amb altres països. I pel que fa als treballadors co-
munitaris, aquests tindran les mateixes condicions que ara durant el període 
transitori. I queda per acabar de tancar un acord sobre la frontera amb Irlanda 
del Nord. Es va avançant, però queda molt per concretar.

3. Impacte polític i social

La població de la UE de 28 membres el 2017 era de 511.800.000 habitants, dels 
quals 65.800.000 pertanyien a RU, és a dir, el 12,9% del total. Per tant, amb la 
sortida del RU la població de la UE de 27 membres serà de 446.000.000 habi-
tants. (1)

Una de les qüestions més sensibles és concretar satisfactòriament en quina si-
tuació quedaran els ciutadans de la UE que viuen al RU i dels britànics que vi-
uen a la UE.

S’estima que a finals de 2016 hi havia 3.350.000 ciutadans europeus residint al 
RU i 1.217.000 britànics que vivien en els 27 països de la UE.

Dels europeus que vivien al RU, 2.002.000 hi treballaven, 223.000 eren pensio-
nistes i 102.000 estaven a l’atur. Mentre que dels britànics que vivien a la UE, 
400.000 eren pensionistes i la resta persones que hi treballaven, les seves fa-
mílies i estudiants. (2)

De fet, hi ha unes conseqüències incontrolables que es varen donar pel sol fet 
de produir-se la notícia i el fet concret. Són les reaccions dels mercats, que es 
varen produir per la lògica anàlisi de la situació però també per un cert compo-
nent d’irracionalitat. I aquestes primeres reaccions abocaren a una baixada de 
la borsa britànica i també a certa inestabilitat i pèrdua de valor de la lliura ester-
lina. Però més enllà de les reaccions del moment, el Brexit tindrà unes conse-
qüències més profundes i concretes que afectaran de ple la societat britànica. 
Bàsicament podem situar les conseqüències sota dues vessants: d’una banda 
les polítiques i socials i de l’altra, les econòmiques.

En primer lloc, ja s’han donat implicacions polítiques derivades de la immedia-
tesa, del fet concret, com és la dimissió del govern Cameron i el nomenament 
d’un nou govern, dirigit per Theresa May, que haurà d’afrontar la llarga gestió 
del Brexit.
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També es preveuen conseqüències polítiques a mig i llarg termini. Pel que fa al 
marc exterior, el RU haurà de trobar i pactar un nou escenari de relacions so-
bre seguretat i defensa. No variarà, òbviament, la seva pertinència a l’OTAN, 
però sí que s’haurà de repensar el sistema de seguretat i la seva relació amb el 
de la UE, de manera que permeti fer front als reptes globals, que superen l’es-
pai d’un estat, com són el terrorisme o els conflictes internacionals.

I en l’escenari intern del RU, s’haurà de gestionar la realitat política de les dife-
rents nacions que conformen el RU i més, després dels resultats del referèn-
dum del Brexit, pel que fa a Escòcia que es manifestà fermament europeista, 
amb un 62% de vots a favor del Remain, que vol dir seguir vinculats a la EU, i 
també d’Irlanda del Nord, on igualment es va votar a favor de seguir a la UE.

El Brexit ha donat ales als partits euroescèptics i antieuropeus i als que defen-
sen el retorn als estats-nació i la fi de la UE. Per evitar l’expansió d’aquests mo-
viments és molt important i necessari que la UE es presenti unida i donant res-
posta a les necessitats de la ciutadania.

També poden quedar afectats els treballadors de sector sanitari i els ciutadans 
britànics pel que fa a les facilitats en matèria de salut que ara tenen quan viat-
gen per altres estats membres.

Respecte a la facilitat de poder exercir la professió i/o treballar en el RU, si ets 
d’un altre estat, previsiblement es revisarà el marc limitant els drets actuals 
dels treballadors immigrants, almenys això és el que sosté avui en dia el go-
vern britànic, tot i que dependrà de la negociació amb la UE, la posició de la 
qual és que si un estat vol participar del mercat únic, com vol fer el RU, ha d’ac-
ceptar les quatre llibertats, entre les quals hi ha la de moviments i la de treba-
llar amb els mateixos drets de qualsevol estat de la UE. Actualment, hi ha el 
compromís britànic de mantenir les condicions existents durant un període sig-
nificatiu de temps, fet que ha rebaixat la tensió en el sector.

La gestió de la immigració de ciutadans comunitaris i no comunitaris, autèntic 
cavall de batalla de la campanya del referèndum, serà també un element im-
portant a valorar en funció de com acabi l’acord que es signi entre el RU i la UE.
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4. Efectes econòmics del Brexit

La decisió del RU de deixar de ser membre de la UE té, com hem analitzat, àm-
plies implicacions polítiques i socials, També en l’àmbit de l’economia tindrà 
importants conseqüències, especialment per al RU.

Per a la UE suposa la pèrdua d’un membre important, el segon en dimensió 
demogràfica i econòmica, però també de gran vàlua per la seva rica cultura, 
llarga història, experiència política i capacitat intel·lectual. Per al RU pot supo-
sar un aïllament econòmic, cultural i cívic, i una pèrdua de pes en el món.

Ara tant la UE com el RU hauran d’intentar minimitzar les pèrdues que el Brexit 
els suposaran, i per tant hauran de reestructurar les bases que els permetin un 
rellançament de l’economia per crear benestar per als seus ciutadans.

4.1. Quins poden ser els efectes sobre el PIB?

L’any 2016 el PIB dels 28 membres de la UE era de 14,8 bilions d’euros, i el dels 
19 països de l’Eurozona, els que tenen l’euro com a moneda comú, de 10,5 bili-
ons. El PIB del RU s’elevava a 2,1 bilions d’euros. Com a referència, el d’Espanya 
era d’1,2 bilions.

Un cop surti el RU de la UE el PIB dels 27 països restants serà de 12,8 milions 
d’euros i el de l’Eurozona de 10,5 bilions, ja que el RU no en formava part. (3)

Per analitzar l’impacte sobre l’economia de la sortida del RU de la UE, el Parla-
ment Europeu va presentar l’informe “Assessment of the Economic Impact of 
Brexit on the EU27”.

Aquest informe es basa en el resultat obtingut de simulacions en sis diferents 
models quantitatius fets per institucions públiques i privades independents. En 
cada simulació es cobreixen diferents escenaris, des del més optimista, que su-
posaria arribar a un acord proper a la situació actual, i un de pessimista, que es 
donaria en el cas que no s’arribés a cap acord i per tant les relacions comercials 
es regirien per les regles de l’Organització Mundial del Comerç, OMC.

Una síntesi dels diferents models conclou que per a la UE les pèrdues seran re-
duïdes. L’any 2030 suposarien entre el 0,11% i el 0,52% del PIB segons sigui la 
versió optimista o pessimista, per la qual cosa, en el període 2020 a 2030 la 
mitjana anual seria de l’ordre del 0,011% al 0,052% del PIB.
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Per al RU, la mitjana de la pèrdua se situaria entre el 1,31% i el 4,21% del PIB l’any 
2030, segons els escenaris optimista o pessimista, o sigui, entre el 0,13% i el 
0,41% del PIB anual.

Una comparació detallada del resultat dels diferents models es pot trobar al 
“Summary of model-based simulations of Brexit scenarios for the EU27 and 
UK, long term impact by 2030”. Veure nota (4) pàgina 30, taula n.º 8.

Les xifres esmentades són per a la UE en el seu conjunt, però evidentment els 
efectes seran diferents segons el grau de relació econòmica que cada país té 
amb el RU. Els més afectats seran els països que hi han tingut relacions històri-
ques molt estretes, com ara Irlanda, Xipre o Malta, però també països amb in-
tenses relacions comercials, com Holanda i Bèlgica. En canvi, per als països de 
major dimensió econòmica, com són Alemanya, França, Itàlia o Espanya, els 
efectes seran menors que la mitjana. Els menys afectats seran els països Bàl-
tics, Finlàndia i Romania. (4) (5)

4.2. Efectes sobre el pressupost de la UE

La UE de 28 membres, per al període de set anys, 2014-2020, va fixar un Marc 
Financer Plurianual, MFP, d’1,026 bilions d’euros, equivalent al 0,98% del PIB. 
Per a l’any 2017, el pressupost assignat va ser de 134.490 milions.

La contribució del RU al pressupost comunitari se situa entorn de 17.000 mili-
ons d’euros anuals i les aportacions que rep de la UE són d’uns 7.000 milions, 
incloent-hi el “xec britànic”. Per tant, es calcula que la sortida del RU de la UE 
causarà un “forat” en el pressupost de la UE d’uns 9.000 o 10.000 milions d’eu-
ros anuals.

De moment la pèrdua de valor de la lliura esterlina respecte a l’euro, d’entorn 
del 10%, ja va suposar l’any 2016 una minoració d’ingressos d’uns 1.700 milions 
d’euros.

La disminució de l’aportació del RU condicionarà el debat intern sobre el futur 
MFP, ja que a més d’introduir els canvis estratègics necessaris, no es podrà 
comptar amb els ingressos d’un contribuent molt destacat. El debat s’haurà 
d’iniciar decidint si s’hauran d’augmentar les aportacions dels estats membres, 
o reduir el pressupost. Després caldrà reestructurar les assignacions previstes 
en l’MFP actual, ja que s’hauran de dedicar més recursos a qüestions que ara 
són més prioritàries com ara la seguretat, defensa o migracions, i això obligaria 
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a reduir les assignacions als programes de competitivitat, ocupació, cohesió 
econòmica, social i territorial, creixement sostenible, recursos naturals i la Polí-
tica Agrària Comunitària, PAC. Aquest debat, ja de per si complicat, ho serà en-
cara més, atès que en reestructurar les assignacions als programes, afectarà 
de forma diferent, però molt directament, els interessos dels països membres, 
i no s’ha d’oblidar que l’MFP s’ha d’aprovar per unanimitat. (6) (7)

4.3. Efectes sobre el comerç de béns i serveis

La relació comercial entre la UE i el RU ha sigut sempre molt intensa. L’any 2015 
el 53% de les importacions del RU tenien com a origen els països de la UE i les 
exportacions del RU a la UE suposaven el 44%. (8)

Ja hem fet referència al document “An Assessment of the Economic Impact of 
Brexit on the EU27”, en què, a partir de l’estudi de diversos models economè-
trics, s’avalua l’impacte que en diferents camps econòmics pot tenir el Brexit 
per a la UE. (9) i (10)

L’any 2015, la UE va exportar al RU mercaderies per valor de 306 bilions d’eu-
ros i en va importar 184 bilions. Mentre que les exportacions de la UE al RU su-
posaven el 2,5% del seu PIB, les exportacions del RU a la UE li representaven el 
7,5% del PIB.

Un dels models economètrics estudiat, el de Lawless and Morgenroth per a 
l’any 2016, estima que l’impacte econòmic per al RU suposaria una pèrdua del 
9,8% del PIB. També estimava que si al final no hi ha un acord en les relacions 
comercials, el comerç s’hauria de regir per les normes de l’OMC, i que la caigu-
da de les exportacions de la UE al RU serien del 30% i la pèrdua d’exportacions 
del RU a la UE del 22%. Per a la UE aquesta disminució li representaria el 2% del 
total de les seves exportacions, encara que per a alguns països, com ara Bèlgi-
ca, Holanda i Irlanda, serien més elevades, i en canvi per a Alemanya, França, o 
Espanya fóra menor.

El model Roja-Romagosa (2016) estima que en l’escenari OMC la disminució 
d’exportacions de la UE al RU seria d’un 3% del total de les seves exportacions, 
i en el cas de l’escenari d’un acord comercial seria de l’1,7%. Per al RU, en canvi, 
les xifres serien molt elevades: en l’escenari OMC la disminució d’exportacions 
seria del 21,8% i en l’escenari d’acord comercial del 12,5%.
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Pel que fa als serveis, el valor de l’exportació de la UE al RU s’eleva a 94 bilions 
d’euros, i les importacions del RU a 122 bilions, amb un important superàvit a 
favor del RU.

La conclusió d’aquests estudis és que l’impacte sobre el comerç serà moderat 
per a la UE i força elevat per al RU.

4.4. Efectes sobre la inversió directa

L’any 2015, els 27 membres de la UE tenien inversions directes a tot el món per 
un import de 7,033 bilions d’euros i les inversions directes estrangeres a la UE 
eren de 5,692 bilions.

El RU tenia una xifra d’inversions a l’estranger d’1,386 bilions d’euros i havia 
rebut inversions estrangeres per una xifra similar d’1,314 bilions.

Les inversions directes del RU als països de la UE 27 es calculen en 683.000 mi-
lions d’euros, mentre que no està molt clara la inversió de la UE al RU, que 
s’estima en 985.000 milions d’euros. (11)

4.5. Efectes econòmics per al ru

El Brexit és el resultat dels greus desequilibris que pateix el RU des de fa temps, 
i entre ells, que no ha acabat d’acceptar que ha deixat de ser un imperi que im-
posava la seva voluntat al món. El seu model econòmic està basat en el sector 
serveis i és altament depenent de la importació de mercaderies, capital per a 
inversions, i recursos humans.

El RU és un país amb una gran desigualtat social, manca d’inversions en infra-
estructures i en educació. Tot plegat els ha portat a tenir un dèficit públic per-
manent i un elevat deute públic. Davant d’aquesta realitat es va imposar el dis-
curs que la culpa era deguda a la dependència i regulacions de la UE. La solució 
miraculosa era “recuperar el control” sobre la política i l’economia. Ara, a me-
sura que es va aprofundint sobre els efectes del Brexit, tot sembla indicar, que 
el resultat els serà bastant negatiu, ja que de no fer una reestructuració a fons 
de la seva economia, amb els corresponents costos socials, els problemes 
s’agreujaran.

Més enllà dels efectes sobre l’economia, les repercussions sobre altres aspec-
tes no seran menors. En l’àmbit geopolític la seva pèrdua d’influència serà no-
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table, i en certs sectors, especialment en els camps de la innovació, recerca i 
programes culturals. Les conseqüències seran notables. Per exemple, el tras-
llat de l’Agència Europea del Medicament a Amsterdam, suposarà perdre 
l’avantatge de poder construir al seu entorn un clúster medicofarmacèutic de 
recerca i innovació en uns sectors amb un gran potencial de futur.

En el camp dels serveis professionals i la cultura, seran milers els executius, 
professionals, investigadors o estudiants que deixaran d’anar al RU, per les 
restriccions als estrangers. Ciutats que aspiraven a ser nomenades “Capital de 
la Cultura Europea” l’any 2023, com ara Leeds, Milton Keynes o Nottingham, 
no podran ser elegides en no pertànyer a la UE.

Per avaluar els efectes econòmics del Brexit per al RU, la firma independent de 
consultoria global OXFORD ECONOMICS, abans del referèndum sobre la sorti-
da del RU de la UE del 23 de juny de 2016, va elaborar un estudi, “Assessing the 
economic implications of Brexit” (2016), sobre les implicacions econòmiques 
que tindria la sortida de la UE.

Per elaborar l’estudi es van analitzar nou possibles escenaris, les conclusions 
dels quals es poden sintetitzar en les consideracions següents.

Els efectes positius del Brexit per al RU seran limitats, però en el pitjor dels es-
cenaris, que evidentment és negatiu, queda lluny de ser un desastre. En la ma-
joria dels escenaris estudiats queda clar que a llarg termini el Brexit tindrà un 
cost elevat. En l’escenari millor, el cost s’estima que serà només d’un 0,1% del 
PIB, però en el cas pitjor suposaria una pèrdua del 3,9% del PIB. En aquest cas, 
la disminució d’ingressos a preus actuals per a cada ciutadà s’estima per a l’any 
2030 en 1.000 lliures. En el millor escenari suposaria un ingrés de 40 lliures per 
persona. En tots els escenaris es preveu una reducció del comerç. En el cas 
pitjor el volum actual de les exportacions es reduiria el 8,8% i les importacions 
el 9,4%.

Com que no haurà de contribuir als pressupostos de la UE, el govern britànic 
inicialment tindria un estalvi del 0,5% del PIB, però fóra un fals estalvi, ja que 
aviat seria superat per la pèrdua d’ingressos fiscals, un empitjorament de la 
demografia i una productivitat més baixa. En el pitjor escenari, el govern l’any 
2030 hauria de reduir les despeses del pressupost en un 1,7% del PIB.

Sobre com afectaria els diversos sectors econòmics, dependrà en bona part de 
l’acord final al qual s’arribi. En general, ja es preveu que la indústria ho tindrà 
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difícil, especialment els sectors manufacturers i la construcció, i en el camp 
dels serveis el sector financer és el que ho tindria més complicat.

Un informe intern del govern britànic, de gener del 2018, afirma que en qualse-
vol dels supòsits, l’impacte econòmic del Brexit en els propers 15 anys, portarà 
una disminució del creixement econòmic. Amb un acord de lliure comerç amb 
la UE, el creixement és reduiria un 5% sobre les previsions actuals, i en la hipò-
tesi d’un “no acord”, que regiria les relacions per les normes de l’OMC, la dis-
minució seria del 8%. Si l’acord fos “suau”, és a dir, “molt semblant a la situació 
actual”, la pèrdua seria només del 2%. (36)

Resumint: Aquest estudi fet abans del referèndum de 2016, ja preveia que els 
efectes econòmics negatius del Brexit serien molt més importants per al RU 
que per a la UE, a la qual només afectarà modestament. (12)

El que va ser primer ministre britànic Tony Blair ha manifestat darrerament 
“que ara ja se sap que pel Brexit, el creixement econòmic en els cinc anys 
vinents serà menor a l’1,5% del PIB que s’havia previst; que el valor de la lliura 
esterlina ha baixat; que el nivell de vida disminueix; la desocupació comença a 
augmentar; que es tindran menys diners per al Servei Nacional de Salut; i que 
Europa no aportarà diners, sinó que el RU haurà de pagar una elevada suma. 
Amb la informació que ara es té i que es tindrà a mesura que avanci la negocia-
ció del Brexit, s’ha de plantejar als ciutadans si volem canviar d’opinió i seguir 
pertanyent a la UE”. (13)

4.5.1. Un exemple dels efectes sobre el sector financer

Londres, Nova York, Singapur, Hong Kong i Tòquio són els principals centres 
financers del món. En un segon nivell destacarien, Frankfurt, París i Zuric.

L’any 2016 els serveis financers i d’assegurances van contribuir amb un valor 
afegit de 124.200 milions de lliures esterlines a l’economia, és a dir, el 7,2% del 
PIB del RU, i té un superàvit comercial en aquest sector de 60.000 milions de 
lliures. El sector té més d’un milió de llocs de treball. (14)

Però si a més del sector financer s’analitza tot el conjunt de serveis professio-
nals relacionats amb el sector, la seva importància és molt més gran, ja que re-
presenta l’11,8% del PIB, dona ocupació a 2.200.000 persones, el 7% de la força 
laboral, i origina un superàvit per serveis de 72.000 milions de lliures. (15)
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Per al RU el fet de defensar els interessos d’aquest sector és una alta prioritat. 
En les negociacions amb la UE lluitarà al màxim per aconseguir la lliure circula-
ció dels serveis financers, que els permeti seguir operant sense barreres en els 
països de la UE. De no aconseguir-ho, el cop per al sector fóra molt dur. Però 
arribar a un acord no serà fàcil, ja que són molts els països de la UE que prete-
nen endur-se part del sucós pastís del sector financer. Alemanya, França, Irlan-
da, Holanda i d’altres volen beneficiar-se’n.

És lògic que la UE pretengui aconseguir que una ciutat d’un país membre de la 
UE esdevingui també un “hub” financer mundial de primer ordre. De moment, 
el BCE està a Frankfurt, i ara l’Oficina Europea de Regulació Bancària, que es-
tava a Londres, s’ha acordat traslladar-la a París, la qual cosa suposarà una 
pèrdua d’influència en el sector financer que tan vital és per a la seva econo-
mia. (16)

4.6. Efectes econòmics per a Espanya

Els efectes del Brexit per a l’economia espanyola s’estima que seran moderats 
i en tot cas lleugerament per sota dels costos que suposarà per a la mitjana 
dels països europeus. Per tant, no es preveu un impacte molt destacat, ja que 
impulsar les relacions econòmiques seguirà sent d’interès per a les dues parts. 
El sector més afectat serà el turisme, ja que el RU és el primer país emissor; 
també les fortes inversions d’empreses espanyoles al RU mereixeran que es 
faci un seguiment de prop.

Contradient aquesta afirmació, un informe intern del govern espanyol de març 
de 2017 alerta del fort impacte que pot tenir per a Espanya el Brexit. Estima 
que l’economia patirà per la marxa d’un gran soci comercial i que la situació 
dels britànics que resideixen a Espanya i els espanyols que viuen a les illes brità-
niques tindran repercussions negatives.

Segons el govern, Espanya està molt exposada a l’impacte del Brexit, i li supo-
sarà entre dues i quatre dècimes del creixement del PIB (entre 2.000 i 4.000 
milions d’euros). El Govern haurà d’aportar 888 milions addicionals al pressu-
post de la UE per compensar la disminució per la sortida del RU. La caiguda de 
les exportacions l’estima en 500 milions en l’escenari més probable (un acord 
bilateral semblant al del Canadà), o en 1.000 milions en el pitjor dels escenaris. 
L’impacte afectarà especialment el sector de l’automòbil, l’alimentació i la in-
dústria farmacèutica. El futur de les inversions i com afectarà el sector financer 
és difícil de preveure, ja que hi ha molta incertesa. (17) (18)
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El comerç de béns i serveis és una qüestió clau atesa la seva importància per als 
dos països. El RU ocupa el tercer lloc com a país destí de les exportacions espa-
nyoles i el saldo bilateral de la balança comercial és favorable a Espanya. L’any 
2016, les exportacions de béns i serveis d’Espanya al RU van ser de 36.550 mili-
ons d’euros, un 7,78% del total d’exportacions espanyoles.

Els sectors més destacats de les exportacions espanyoles de béns, que van ser 
de 19.153 milions d’euros, foren: l’automòbil, maquinària, aparells mecànics, 
material elèctric, aeronaus i vehicles espacials, fruites i verdures, productes 
farmacèutics, plàstics i confecció. (19)

Les importacions espanyoles del RU van ser d’11.184 milions d’euros i els sec-
tors a destacar són: automòbils, combustibles, màquines, aparells mecànics, 
òptics i elèctrics, productes farmacèutics, ferro i acer, pedres i metalls precio-
sos, i plàstics. (20)

En el comerç de béns amb el RU, Espanya va tenir un superàvit de 7.968 mili-
ons d’euros i una taxa de cobertura del 171,2% de les importacions.

Pel que fa als serveis no turístics, Espanya, amb 7.900 milions d’euros, és el 
primer exportador de serveis al RU, el 9,1% del total que importa. Els sectors 
més destacats són: serveis empresarials, informàtics, financers, comunicaci-
ons, assegurances i propietat intel·lectual.

Quant a les importacions de serveis per part d’Espanya, el RU és el primer pro-
veïdor per un valor de 14.700 milions, un 12,7% del total. Els serveis més desta-
cats que s’importen són: serveis empresarials, propietat intel·lectual, trans-
ports, comunicacions, informàtica, assegurances, serveis financers, personals i 
culturals.

Si ens referim al turisme, sector vital per a Espanya, l’any 2016 l’arribada de tu-
ristes britànics va ser de 17,84 milions, que representen un 22,1% del total de vi-
sitants estrangers.

L’estoc d’inversions d’Espanya al RU a finals de 2015 era de 82.007 milions i re-
presentaven el 18,9% del total d’inversions espanyoles a l’estranger, i el RU, 
amb 44.620 milions d’euros, que representaven el 12,8% del total, ocupava el 
segon lloc com a país inversor a Espanya. (21)
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4.7. Efectes econòmics per a Catalunya

La relació econòmica entre el RU i Catalunya no és molt elevada ni en comerç, 
ni en inversions, en canvi sí en turisme, ja que és el segon país del qual proce-
deixen més turistes. En resum, el Brexit tindrà uns efectes limitats en l’econo-
mia catalana i, per tant, no tindrà efectes destacats.

Una bona font d’informació sobre la realitat econòmica de les relacions RU-Ca-
talunya es troba en l’informe d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya. (22)

L’any 2016, les empreses catalanes van exportar globalment un total de 65.161 
milions d’euros, el 25,4% de les exportacions espanyoles, dels quals 3.915 mili-
ons, un 6,5%, van anar destinats al RU.

Les importacions totals de Catalunya van ser de 78.158 milions, el 28,5% de les 
espanyoles, de les quals 2.475 milions procedien del RU, un 3,2% del total. El 
superàvit del comerç català amb el RU va ser de 1.440 milions d’euros. (23) (24)

Les principals exportacions catalanes al RU van ser vehicles (37,7%), aparells i 
material elèctric (10,9%) i matèries plàstiques (5,1%). Catalunya importa princi-
palment del RU vehicles (25,2%), maquinària (9%) i aparells i material elèctric 
(5,5%). (25)

L’any 2016, Catalunya va rebre 18.193.000 turistes estrangers dels quals 
2.061.000 provenien del RU. És a dir, un 11,3% del total, xifra que el convertia en 
el segon país emissor de turisme després de França. És un percentatge impor-
tant, però molt per sota del pes que té el turisme britànic per a Espanya, que és 
del 23,5% (26).

La inversió del RU a Catalunya l’any 2011 va ser de 500 milions d’euros. A partir 
d’aquesta data es va anar reduint de forma important fins que ha tornat a ser 
rellevant els dos últims anys. L’any 2016 va assolir els 239,7 milions d’euros. La 
inversió de Catalunya al RU ha estat important els últims tres anys i, en especi-
al, el 2014 (recollida de residus), 2015 (serveis financers) i 2016 amb un volum 
de 511,3 milions.

La inversió del RU a Catalunya representa el 16,3% del total invertit a l’Estat es-
panyol, i el 4,9% de la inversió total rebuda per Catalunya. La inversió de Catalu-
nya al RU representa el 5,9% del total de l’Estat espanyol, i el 16,3% del total de 
la inversió realitzada per Catalunya.
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Al RU hi ha establertes 425 filials d’empreses catalanes, entre elles: Grifols, 
Nortia, Roca, o Puig. I també algunes que recentment han traslladat la seu a 
fora de Catalunya com són: Gas Natural, Caixabank, Fomento de Construccio-
nes y Contratas, Banc Sabadell SA, o Abertis.

D’altra banda, hi ha 530 filials d’empreses britàniques amb establiment a Cata-
lunya. Algunes de conegudes són: Vodafone, British United, Kingfisher, Reckitt 
Benckiser, Northgate PLC, Apax Partners, Imperial Brand, 3i o Vueling.

5. Els reptes de la UE

La UE de 27 membres, tot i tenir només el 7% de la població mundial, produ-
eix més del 20% del PIB del món, i és la primera potència, científica, cultural i 
social, i també la segona o tercera economia mundial. Pel que fa a l’estat de 
benestar dedica molts més recursos que la resta de països. Un aspecte es-
sencial és que a la UE es comparteixen valors com la pau, democràcia, l’estat 
de dret, l’economia de mercat, la solidaritat, la tolerància, el respecte a les 
minories i als drets humans, entre d’altres, i s’organitza amb un mercat únic, 
importants quotes de llibertat individual, laboral, empresarial i de moviment 
de capitals, i amb una moneda única, l’euro, per a tres-cents milions de ciuta-
dans.

Però la realitat ens mostra que la UE té molts reptes sobre la taula, alguns dels 
quals afecten plenament la línia de flotació de la seva pròpia vigència i de la 
capacitat de subsistència en el futur, entre els quals voldríem destacar els se-
güents.

5.1. Alguns reptes polítics

Posar la UE al servei del benestar dels seus ciutadans. En els darrers anys s’ha 
construït una UE basada en els interessos de l’economia i no en els dels ciuta-
dans. La UE no ha de ser només un gran mercat, sinó que ha de tenir com a 
objectiu defensar el benestar dels ciutadans i la cohesió social de la societat, 
i per a això la democràcia, la participació política i la transparència són essen-
cials.

Redefinir el Projecte Comú i avançar cap a una major integració fent les refor-
mes necessàries. Aconseguir una UE unida i forta en el camp polític, econòmic, 
social, cultural, científic i de seguretat. En aquesta línia, la coordinació i la inte-
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gració de la política exterior, la seguretat i la defensa entre els estats membres 
resulta essencial.

Calen també una presidència i un Consell amb més capacitat de decisió política 
per sobre dels estats, fet que generaria més eficàcia i més rapidesa en la presa 
de decisions.

Atesos els problemes de terrorisme internacional, i d’inestabilitat en certes 
àrees, i de guerres cibernètiques, la integració de les polítiques i instruments 
de defensa i seguretat esdevenen una necessitat urgent.

Millorar les institucions de la UE i la seva qualitat democràtica i acostar les insti-
tucions europees als ciutadans. Fa temps que s’ha marginat els ciutadans de 
les decisions polítiques de les institucions. La supremacia de la Comissió sobre 
el Parlament ha fet desaparèixer de l’agenda les qüestions socials, fet que ha 
impulsat l’allunyament dels ciutadans, que, a més, no acaben de veure la ido-
neïtat o la utilitat de la UE. La resposta ha sigut l’aparició de fenòmens com el 
populisme i l’euroescepticisme, gestionats per partits polítics en forma de pro-
postes insolidàries, sovint xenòfobes i antieuropees.

El resultat del referèndum del Brexit no és una qüestió aïllada britànica, sinó 
que representa la incomprensió de la UE actual. La paradoxa és que massa so-
vint se situen com a problema de la UE, temes i conflictes, la solució dels quals 
està en mans dels estats membres, com és el cas dels refugiats i la immigració, 
però la ciutadania ho percep com una mala gestió de la UE.

Per apropar-se millor als sentiments i realitats històriques dels diferents pobles 
d’Europa, la UE ha de donar resposta a les aspiracions de major sobirania dels 
ciutadans de les regions o nacions europees que no són estats i que compartei-
xen totalment els valors europeus, com són els casos de Catalunya, Escòcia, 
Flandes o més recentment Còrsega, amb la finalitat que tota la ciutadania se 
senti més identificada en el projecte europeu, sense haver de renunciar a la 
que consideren la seva identitat.

Tenir pes polític en el nou ordre mundial. Aquesta “nova” UE podria afrontar 
amb més autoritat i respecte a les relacions amb les potències mundials com 
ara els EUA, Xina, Rússia, així com, tenir major influència en les àrees en conflic-
te a la Mediterrània, Àfrica i l’Orient Mitjà.
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5.2. Alguns reptes econòmics

La UE ha d’aconseguir tenir un sistema productiu modern i avançat, que li per-
meti competir en un entorn en transformació, i amb presència de grans potèn-
cies mundials sense haver de recórrer a la precarietat laboral.

Hauria de tenir una presència activa i coliderar sectors com el de la digitalitza-
ció, les energies alternatives, i ciències de la salut. La gestió comuna de l’ener-
gia és un bon exemple d’un camp d’actuació comú de la UE, donat que és un 
element central per al benestar de les persones i per al funcionalment de les 
empreses, i actualment la UE n’importa el 50%, amb previsions que sigui el 70% 
d’aquí a vint anys.

5.3. Alguns reptes socials

Disposar d’un sistema productiu que garanteixi el dret al treball. Els joves i la 
gent més gran han de poder comptar amb programes adequats que permetin 
als uns iniciar-se en el treball i als altres seguir fent la seva aportació al benes-
tar col·lectiu. Atesos els grans avanços de la digitalització, robotització i intel·li-
gència artificial que reduiran llocs de treballs, cal impulsar altres nínxols que 
generin feina en sectors vinculats a la qualitat de vida de les persones i a unes 
millors prestacions de l’estat de benestar.

L’educació, la formació i l’adequació a les noves demandes socials són clau per 
disposar de personal qualificat i exigir un mercat laboral de qualitat amb salaris 
dignes.

Una profunda reforma fiscal que permeti impulsar l’economia i les millores so-
cials. La cohesió social és una necessitat per donar estabilitat a la societat. 
Oferir la igualtat d’oportunitats facilita la integració dels joves i s’evita el risc de 
caure en la marginació, el desarrelament, o sentir-se identificat amb grups radi-
cals o violents.

Un repte de fort impacte econòmic i social és l’envelliment de la població euro-
pea, que obliga per un cantó a incentivar la natalitat, i per l’altra a recórrer a la 
immigració per assolir com a mínim la taxa de reposició de la població actual.

La gestió de la immigració és un camp clar, en el qual s’hauria d’optar per polí-
tiques conjuntes, especialment respecte als refugiats i al dret d’asil, ara per ara 
en mans de cada estat membre. La gestió política no és fàcil. És evident que la 
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UE no pot acollir tots els immigrants que desitjarien venir-hi i per això s’han de 
fer polítiques, especialment per als països de l’Àfrica, afavorint inversions i ac-
cions d’ajuda i desenvolupament en origen, amb la finalitat que la joventut tro-
bi possibilitats de futur digne en els seus propis països i no hagi d’emigrar.

6. El Brexit, una oportunitat per rellançar la UE

Una conseqüència positiva del Brexit per a la UE és que pot suposar una opor-
tunitat per fer un rellançament del Projecte Europeu, que actualment està for-
ça paralitzat. D’entrada, el Brexit obligarà a revisar tots els aspectes fonamen-
tals amb els quals s’ha anat construint la UE, i al mateix temps s’haurà d’adaptar 
al nou entorn existent, i desplegar totes les seves potencialitats per encarar el 
repte d’una societat mundial molt més complexa. Així, una Unió Europa sense 
el Regne Unit, que sempre ha representat un fre per al desenvolupament del 
projecte comunitari europeu, facilitaria avançar amb més rapidesa i eficàcia en 
la realització dels somnis i reptes de la UE, alguns dels quals estan afectats di-
rectament pel Brexit, com ara avançar cap a la unió, el pressupost comunitari, 
o la política de seguretat i defensa, i d’altres, la majoria, que són obligats en 
qualsevol cas. En definitiva, el Brexit pot ser una oportunitat per revisar i re-
llançar el projecte europeu.

6.1. Cal sortir de l’ estancament actual i avançar cap a una major unió

Que lluny estem del Projecte Europeu, somiat pels seus fundadors després de 
la Segona Guerra Mundial. Volien una Europa de progrés, culta, socialment co-
hesionada, solidària, pacífica, i en pau. La realitat és que la Unió està en una si-
tuació de desconcert. Els seus membres no comparteixin un projecte comú; els 
interessos econòmics dominen la política; els ciutadans es distancien del Pro-
jecte Europeu, i es percep una clara manca de lideratge. Mentrestant, l’entorn 
està canviant radicalment. Avui el centre del món, i on es definiran les políti-
ques mundials, es troba en el mar de la Xina i en el Pacífic. En canvi, el pes eco-
nòmic i la influència política de la UE és menor cada dia.

L’any 2015 , els anomenats “5 presidents”, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, 
Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi i Martin Schulz, varen presentar l’informe 
“Realitzar la Unió Econòmica i Monetària Europea”. Consideraven que la unió 
econòmica contribuiria a una major prosperitat i cohesió social; la Unió Finan-
cera a integrar les diferents economies, i una Unió Pressupostària dotaria de 
suficients recursos per integrar les polítiques dels seus membres. (27)
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Si s’aconseguís aquest objectiu, la UE podria jugar un paper rellevant en el nou 
marc geopolític econòmic mundial i liderar les relacions i la influència amb els 
països veïns com Rússia, o els de la Mediterrània i Àfrica, i tindria capacitat per 
influir en el marc polític, econòmic i mediambiental global.

És evident, que per al rellançament de la UE caldrà fer una revisió a fons dels 
objectius, polítiques i estructures actuals. A continuació es detallen algunes de 
les moltes propostes que entenem serien necessàries per a la “nova” UE.

En línia amb l’informe dels “5 presidents”, en el discurs sobre l’Estat de la Unió 
que el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, va pronunciar en el Parla-
ment Europeu el setembre de 2017, va plantejar un conjunt de reformes econò-
miques i polítiques que tenen com a fi cohesionar la Unió.

Destacaríem la creació d’un Fons Monetari Europeu que tingui funcions sem-
blants a les de l’FMI en l’àmbit mundial; que l’any 2019, tots els països mem-
bres formin part de Schengen i l’euro; resoldre les fortes discrepàncies exis-
tents amb alguns països de l’Est, en matèries d’immigració, o per l’incompliment 
dels principis democràtics de la legislació comunitària; la fusió en un sol càrrec, 
del president de la Comissió i del Consell Europeu; l’elaboració d’un pressupost 
únic i la creació d’un superministeri d’Economia. Totes les propostes requerei-
xen voluntat política, cosa que no resulta fàcil atesa la disparitat d’interessos 
de cada un dels seus membres i la manca “d’autoritat moral” suficient per exi-
gir major unitat en benefici del conjunt. (28)

Cal destacar que la Comissió Europea, el 6 de desembre de 2017, va proposar 
formalment la necessitat de crear un ministre Europeu d’Economia i Finances, 
que facilitaria la governança de la Unió Econòmica i Monetària. El nomena-
ment podria fer-se a partir de novembre de 2019, quan hagi estat elegida la 
pròxima Comissió. (28bis)

6.2. La UE només té sentit si és l’Europa dels ciutadans

La proposta del president francès, Emmanuel Macron, de “refundar Europa”, 
“tornar Europa als ciutadans”, i implicar-los en la reforma de la UE, va ser ràpi-
dament desestimada per la Comissió Europea. La participació dels ciutadans 
s’ha reduït simplement a votar en les eleccions, sense que després puguin 
exercir un control sobre les decisions i polítiques dels seus representants, ja 
que les grans decisions les prenen les institucions, comissions, o organismes, 
que no han estat elegits pels ciutadans. El mateix president de la Comissió Eu-
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ropea, atesa la seva importància, s’hauria d’elegir mitjançant eleccions, cosa 
que aproximaria els ciutadans al Projecte Europeu. Aquesta marginació dels 
ciutadans és l’arrel de la gradual descomposició política que pateixen les de-
mocràcies occidentals. (29)

La UE, de majoria conservadora, està molt influïda per la ideologia neoliberal 
amb la qual la política queda sotmesa a l’economia i als mercats financers. Els 
ajustos que s’hagueren de fer per sortir de la crisi econòmica varen repercutir 
en la renda disponible de les famílies, en la precarietat laboral, en la degradació 
del sistema públic de l’Estat de Benestar i en un notable augment de la desi-
gualtat. L’Agenda social europea va ser oblidada, mentre que el salvament dels 
bancs i dels seus inversors va ser una prioritat. Un bon exemple és la modifica-
ció de l’article 135 de la Constitució espanyola, que dona prioritat als creditors 
econòmics en el cobrament dels deutes de l’Estat espanyol, abans que atendre 
les obligacions socials com ara pagar les pensions, o els ajuts als aturats. Tot 
plegat, ha provocat un allunyament dels ciutadans.

El descontentament s’evidencia en la pèrdua massiva de vots dels partits tradi-
cionals en els diferents comicis i en què apareixen moviments i forces políti-
ques alternatius, alguns moderats, altres populistes, d’extrema esquerra o dre-
ta, i antisistema.

Algunes nacions europees sense estat o regions, en el marc de la limitada sobi-
rania de què avui es pot disposar, volen acostar les decisions polítiques als seus 
ciutadans i per tant volen la independència dins de la UE, o major autonomia. 
La crisi de Catalunya, per exemple, subratlla les limitacions del model d’inte-
gració de la UE, basat en la voluntat dels estats i no dels ciutadans. (30)

6.3. Una Europa a dues velocitats

Atesa la diversitat de visions dels diferents països sobre els objectius i les políti-
ques del Projecte Comú, a efectes pràctics, per poder avançar sense forçar la 
situació, s’haurà d’optar per una UE de dues o més velocitats. Es constituiria un 
nucli dur de països d’avantguarda compromesos a completar la unió monetà-
ria, fiscal i política, oberts a què en el futur s’hi puguin afegir els altres països. 
Els membres que no se sentin identificats amb el projecte fóra millor que se-
guissin els passos dels britànics. L’Eurozona s’ha de convertir en la punta de 
llança de la UE que vol avançar a major velocitat.
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6.4. Els estats units d’Europa

Una visió un tant maximalista és la proposta de Martin Schulz, quan era el se-
cretari general del Partit Socialista Alemany, SPD, respecte a la seva visió del 
futur d’Europa. Segons la seva opinió, l’any 2025 la UE s’hauria d’haver conver-
tit en els Estats Units d’Europa amb un Tractat o Constitució en què hagués 
participat la societat civil. Els membres de la UE que no el ratifiquessin haurien 
d’abandonar la UE. (31)

6.5. El pressupost comunitari

Aquesta és una qüestió derivada directament del Brexit, ja que suposa la dismi-
nució dels ingressos del pressupost comunitari per la sortida d’un contribuent 
net com és el RU, la qual cosa, ofereix una oportunitat única per reformar a 
fons el pressupost dels diferents programes i donar resposta a les noves ne-
cessitats polítiques.

Un cop finalitzi el Marc Financer Plurianual, MFP, 2014-2020, i s’hagi de negoci-
ar el nou MFP 2021+, serà el moment de debatre i aprovar les noves polítiques 
pressupostàries. És un debat ja en marxa i el “Grup Monti” ja ha fet un informe 
i ha tret algunes conclusions per ser debatudes.

El pressupost actual de la UE és el 0,98% del PIB de la UE. La desaparició de la 
contribució neta del RU, que s’estima en uns 10.000 milions d’euros, tindrà un 
impacte directe desigual per als estats membres i en tot cas, d’entrada, supo-
sarà una disminució de recursos que obligarà a un augment de les contribuci-
ons dels membres o la disminució de les assignacions als diferents programes.

En el cas que els Estats membres decidissin mantenir constant el nivell de des-
pesa, haurien d’augmentar la seva participació en 10.000 milions d’euros, o tro-
bar noves fonts d’ingressos.

D’on podrien venir aquests nous recursos? En primer lloc caldrà comptar amb 
la indemnització que la UE rebrà del RU per despeses compromeses mentre 
era membre de la UE, com ara les pensions dels funcionaris o algun dels pro-
grames en els quals participava. La xifra global de la indemnització s’estima en 
uns 60.000 milions d’euros, que segurament es rebran distribuïts en un llarg 
període d’anys.
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També el RU podria seguir contribuint financerament si seguís participant en 
alguns dels programes comunitaris, com per exemple “Horizon 2020” que im-
pulsa la recerca. Per donar una idea de la dimensió que podria suposar, Norue-
ga aporta el 0,25 del seu PIB per participar en diferents programes, que en el 
cas del RU significaria 5.900 milions anuals.

Una altra font d’ingressos podria venir dels aranzels que el RU hauria de pagar 
a la UE si no s’arribés a cap acord i s’apliquessin les normes de l’OMC. (6) (7)

Segons les propostes del “Grup Monti”, els ingressos addicionals es podrien 
obtenir amb nous impostos sobre el carboni, les transaccions financeres inter-
nacionals, o un IVA recaptat directament per la Comissió Europea.

Una altra opció seria retallar alguns programes i redistribuir les assignacions. 
Així, el programa de “Seguretat i ciutadania”, per exemple, hauria de rebre 
majors assignacions per poder atendre les tensions generades per la crisi mi-
gratòria i l’amenaça terrorista. En canvi, és probable que les retallades de des-
peses afectin programes, com ara: Competitivitat per al Creixement i l’Ocupa-
ció; la Cohesió Econòmica, Social i Territorial; i la despesa en Creixement 
Sostenible: Recursos Naturals (que inclou principalment la política agrícola co-
munitària, PAC. (32)

6.6. Política de seguretat i defensa

La sortida del RU de la UE suposa una pèrdua significativa en aquests camps, 
atesa l’experiència i capacitar de defensa i d’intel·ligència del RU. En qualsevol 
cas, caldrà avançar cap a una unió política i de seguretat i defensa comunes 
que permeti a la UE presentar-se al món com una unitat política.

Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa es dona un impuls més a aquest 
àmbit, tot i que sovint ha faltat la voluntat política d’establir avenços concrets. 
I és el juny del 2016 quan l’Alt Representant de la Unió per a Assumptes d’Exte-
rior i Política de Seguretat, Federica Mogherini, estableix una nova Estratègia 
Global sobre la política Exterior i de Seguretat de la UE, basada en cinc punts, 
com són la seguretat de la UE, la resiliència estatal i social dels veïns orientals i 
meridionals de la UE, la concepció d’un enfocament integrat en relació amb els 
conflictes, les ordres regionals de cooperació i per una governança mundial pe 
al segle xxi. Lògicament, són àmbits generals que s’han de concretar, desenvo-
lupar i coordinar, tant en el si de la UE com amb altres estats aliats, però amb 
un objectiu concret que és avançar cap a una política de seguretat i defensa 
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cada vegada més autònoma, més coordinada i menys depenent de països ter-
cers. Aquest nou escenari representa un salt qualitatiu en l’àmbit de la segure-
tat i defensa que, propiciat també pels esdeveniments del moment, la UE ja no 
hauria d’abandonar. I és que les realitats i discrepàncies amb Rússia, Turquia i 
altres, o els conflictes propers com la guerra de Síria i la situació de l’Orient 
Mitjà, d’una banda, o les conseqüències que pot generar el Brexit en aquest 
àmbit de la defensa, tenint en compte que el RU és l’exèrcit més potent de la 
UE i té capacitat nuclear, per altra, i també els avisos, amables d’Obama i més 
barroers de Trump, sobre la necessitat que la UE es vagi plantejant sense de-
mores la necessitat de tenir una política de seguretat i defensa pròpia, sense 
dependre d’ajuts exteriors, tot plegat representen prou elements per conside-
rar la necessitat d’una seguretat i defensa pròpia i autònoma.

6.7. Un fre a la immigració. La col·laboració al desenvolupament d’Àfrica

Un dels problemes que ha fet emergir amb major cruesa la manca d’unitat de 
la UE és la immigració, i en especial, la situació dramàtica de persones que fu-
gen de la guerra i d’altres que escapen de la misèria, o de la manca de futur i 
demanen desesperats poder ser acollits a Europa.

La UE ha mostrat la seva incapacitat de donar resposta a aquesta situació. 
Mentre uns països s’han sentit molt solidaris i han acollit refugiats i immigrants 
de la misèria, com ara Alemanya o Itàlia, altres s’hi han oposat radicalment, es-
pecialment els països de l’est europeu. Brussel·les va intentar que els estats 
membres acceptessin distribuir-se 120.000 refugiats. Després de greus tensi-
ons va resultat impossible.

El creixement de la població mundial, però especialment a l’Àfrica, i l’augment 
de l’atur que es preveu, farà impossible posar barreres a què centenars de mi-
lers d’africans intentin arribar a Europa. És un repte que no es pot defugir i per 
tant cal buscar respostes.

No hi ha solucions miraculoses, si no es va a l’arrel del problema. En aquest cas 
cal ajudar al desenvolupament econòmic, polític i social, dels països africans 
per crear riquesa, ocupació i expectatives de futur. La UE hauria de ser la im-
pulsora d’un Pla Marshall per a l’Àfrica, tal com està proposant el Ministeri de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmic alemany (BMZ). Les línies del pla im-
pliquen comptar amb els governs i la societat civil dels països africans per crear 
un marc polític, econòmic i social que permeti atraure inversions privades i pú-
bliques que realment puguin ser econòmicament o socialment rendibles. Impli-
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ca avançar en democràcia i en les garanties d’un estat de dret, forts programes 
en educació, sanitat, i infraestructures, que siguin suficients per atraure inver-
sions dinamitzadores de l’economia i creadores d’ocupació. (33)

6.8. Un “nou pacte social” per recuperar la confiança dels ciutadans

La UE només podrà avançar per ser una veritable Unió si aconsegueix que els 
ciutadans s’identifiquin amb el Projecte Europeu i facin novament confiança en 
les seves institucions. Fins ara han sigut els criteris econòmics els que han regit 
els destins i les polítiques i s’ha volgut oblidar l’objectiu essencial que és millo-
rar el benestar dels ciutadans.

La UE està acostumada a fer grans declaracions i magnífiques propostes que 
moltes vegades queden en res. El mes de novembre de 2017, durant la Cimera 
Social en favor de l’Ocupació Justa i el Creixement, que es va celebrar a Göte-
borg, Suècia, el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió van aprovar el “Pi-
lar Europeu de Drets Socials”, del qual deriven drets com la igualtat d’oportu-
nitats, l’accés al mercat de treball, condicions laborals justes, ajuts en cas 
d’atur, renda mínima assegurada, pensions dignes i habitatge social. Però la 
voluntat política està molt lluny de l’adopció de mesures reals que permetin 
assolir aquests objectius. Els ciutadans demanen que es passi de les grans de-
claracions a realitats tangibles. (34) (35)

Però en la vida no tot és economia, els sentiments i les il·lusions també comp-
ten. Per això, per recuperar la confiança dels ciutadans cal un nou Pacte Social 
Europeu que impulsi el creixement econòmic i la creació d’ocupació, reculli els 
drets i aspiracions dels ciutadans i comprometi una justa distribució dels bene-
ficis del creixement econòmic.

Amb una simple visió d’analitzar com està canviant el món i la societat ens ado-
narem que estem vivint un moment transcendental que està transformant el 
present i el futur d’Europa. És hora que els estadistes, les elits polítiques, eco-
nòmiques, científiques i culturals, els intel·lectuals i tots els ciutadans pren-
guem consciència del que està en joc.

Les noves generacions i segurament també molts dels més grans sembla que 
han oblidat l’Europa de les guerres i que l’objectiu ha de ser aconseguir una 
Europa de progrés en pau. Per això, és imprescindible que les polítiques esti-
guin pensades per al benestar dels ciutadans i que aquests recuperin la confi-
ança en el Projecte i en les institucions, condició essencial per al progrés, per a 
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la solució dels problemes de la nostra societat i per influir en l’agenda mundial 
en la solució dels reptes globals.

7. Conclusions sobre els efectes del Brexit

Com s’ha analitzat, la UE, a més del repte de la sortida del RU, té molts altres 
reptes importants a resoldre, com ara la sortida de la crisi econòmica, l’envelli-
ment de la població, les qüestions mediambientals, la gestió de la crisi dels refu-
giats, les relacions amb veïns com Rússia, o Turquia i els estats de l’Orient Mitjà.

Pel que fa al Brexit, suposarà un repte de major o menor dimensió en funció de 
si s’arriba o no a un acord bilateral, i en cas afirmatiu dependrà del tipus 
d’acord. Amb la informació disponible el mes de març de 2018, algunes de les 
conclusions de l’impacte econòmic que preveiem en aquesta contribució són 
les següents:

7.1. Conclusions generals

La sortida del RU de la UE suposa la pèrdua d’un membre important amb àmplies 
implicacions polítiques, econòmiques i socials tant per a la UE com per al RU.

Un cop el RU hagi sortit, la població de la UE de 27 membres serà de 
446.000.000 habitants, en comptes dels 511.800.00 actuals.

S’estima que al RU hi resideixen uns 3.350.000 ciutadans de la UE i que 
1.217.000 britànics viuen en els altres països de la UE, als quals s’haurà de donar 
una solució satisfactòria.

L’any 2016, el PIB dels 28 membres de la UE era de 14,8 bilions d’euros incloent 
els 2,1 bilions del RU. Ara serà de 12,7 bilions d’euros. El PIB de l’Eurozona de 
10,5 bilions no variarà ja que el RU no en formava part. (3)

Tant la UE com el RU hauran d’intentar minimitzar les pèrdues que els suposa-
rà el Brexit, i per això el tipus d’acord de col·laboració a què es pugui arribar 
serà determinant per reduir els efectes negatius. També els obligarà a reaccio-
nar a fons impulsant les reformes necessàries i polítiques que portin el benes-
tar als seus ciutadans. Per a la UE el debat que s’iniciarà per decidir l’abast i les 
orientacions del nou Marc Financer Plurianual serà una bona oportunitat per 
fer-ho.
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7.2. Efectes econòmics

Els efectes econòmics del Brexit afectaran tots els aspectes de l’economia: 
creixement econòmic, comerç, inversions, valor de la lliura esterlina i l’euro, 
ocupació, turisme, o recerca.

Segons un dels estudis més solvents, la pèrdua de PIB per a la UE serà poc 
significativa; una mitjana d’entre el 0,11% i el 0,52% del PIB segons sigui la ver-
sió optimista o pessimista. En canvi, per al RU la pèrdua serà important, es 
calcula entre l’1,31% i el 4,21% del PIB, segons sigui l’escenari optimista o pessi-
mista.

Els efectes econòmics del Brexit poden ser més rellevants per als països de la 
UE que tenen un elevat grau de relació econòmica i per a alguns sectors econò-
mics específics.

La sortida del RU de la UE causarà un “forat” en el pressupost de la UE d’uns 
9.000 o 10.000 milions d’euros anuals.

El debat per decidir l’import global que s’hauria de comprometre en el nou 
Marc Financer Plurianual 2021+, MFP, serà de gran complexitat. El debat no se 
centrarà només sobre la dimensió econòmica que ha de tenir, sinó que ateses 
les noves prioritats que han sorgit, s’hauran de retallar recursos assignats a al-
guns programes que afectaran de forma desigual els diferents països. Cal re-
cordar que l’MFP s’ha d’aprovar per unanimitat dels 27 membres.

La relació comercial entre la UE i el RU ha sigut sempre molt intensa. L’any 2015 
el 53% de les importacions del RU tenien com a origen els països de la UE i les 
exportacions del RU a la UE eren el 44%.

El model Roja-Romagosa (2016) estima que en l’escenari OMC la disminució 
d’exportacions de la UE al RU seria d’un 3% del total de les seves exportacions, 
i en el cas de l’escenari d’un acord bilateral es reduirien un 1,7%. Per al RU, en 
l’escenari d’un acord fóra del 12,5%, i si no hi ha acord, escenari OMC, la dismi-
nució d’exportacions seria del 21,8%.

La UE haurà de redefinir el model productiu que li permeti competir en l’àmbit 
mundial sense haver de recórrer a remuneracions de treball baixes i a la preca-
rietat laboral. Haurà de tenir una presència activa i coliderar sectors com el de 
la digitalització, les energies alternatives, o ciències de la salut. L’educació, la 
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formació i l’adequació als treballs que generen les noves demandes socials són 
clau per disposar de llocs de treball de qualitat.

Segons com es concreti l’acord bilateral, poder exercir o no la professió i/o tre-
ballar en el RU per part dels ciutadans de la UE podria suposar un retrocés si es 
limiten els drets actuals.

7.3. Una oportunitat per rellançar la Unió Europea

El Brexit ofereix una gran oportunitat per fer un rellançament del Projecte Eu-
ropeu, per adaptar-lo als nous reptes, al nou entorn i per desplegar el gran po-
tencial del qual disposa la UE. En aquest sentit es detallen algunes propostes, 
entre moltes d’altres, que entenem serien necessàries per a la “nova” UE i que 
es refereixen a la necessitat d’avançar cap a una major unió, que probable-
ment exigirà una Europa a dues velocitats, per aconseguir finalment els Estats 
Units d’Europa. També caldrà redefinir els criteris per al proper marc financer 
plurianual i el pressupost comunitari, acordar una nova política de seguretat i 
defensa i encarar reptes difícils com ara la immigració, per al final consensuar 
una UE que només té sentit si és “l’Europa dels Ciutadans” i, per tant, caldrà un 
“Nou Pacte Social Europeu” que recuperi la confiança dels ciutadans.

7.4. Efectes específics per al RU

Un estudi d’Oxford Economics afirma que els efectes positius del Brexit per al 
RU són limitats i que el pitjor dels escenaris és evident que és negatiu, però 
queda lluny de ser un desastre. En la majoria d’escenaris queda clar que a llarg 
termini el Brexit tindrà per al RU un cost elevat

Un recent informe intern del govern britànic, afirma que l’impacte econòmic 
del Brexit en els propers 15 anys, en qualsevol dels supòsits, suposarà una dis-
minució del creixement econòmic. Amb un acord de lliure comerç amb la UE, el 
creixement es reduiria un 5% sobre les previsions actuals, i en la hipòtesi d’un 
“no acord”, que regiria les relacions per les normes de l’OMC, la disminució 
seria del 8%. (36)

Com que el RU no haurà de contribuir als pressupostos de la UE, el govern bri-
tànic inicialment tindrà un estalvi, però aviat serà superat per la pèrdua d’in-
gressos fiscals, En el pitjor escenari, el govern hauria de reduir les despeses del 
pressupost un 1,7% del PIB.
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Per al RU, el sector financer és un sector econòmic d’excel·lència i en les nego-
ciacions amb la UE lluitarà al màxim per aconseguir la lliure circulació dels ser-
veis financers. Però arribar a un acord no serà fàcil, ja que són molts els països 
de la UE que pretenen endur-se part del sucós pastís financer.

Més enllà dels efectes econòmics, el RU tindrà un empobriment en molts al-
tres aspectes que afecten el benestar dels ciutadans, especialment en el camp 
de la innovació, recerca, cultura i sanitat. I una notable pèrdua d’influència en 
la presa de decisions en l’àmbit europeu o global.

7.5. Efectes per a l’economia espanyola

Els efectes del Brexit a l’economia espanyola s’estima que seran moderats i en 
tot cas per sota dels que tindrà la mitjana europea. El sector més afectat pot 
ser el turisme, ja que el RU és el primer país emissor, i també el sector financer, 
ja que hi ha fortes inversions d’empreses espanyoles al RU.

7.6. Efectes per a l’economia catalana

L’impacte econòmic del Brexit sobre l’economia catalana serà reduït i en tot 
cas inferior al que tindrà l’economia espanyola, ja que el pes del comerç, del 
turisme i de les inversions són relativament reduïts.
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Abstract

Les Nacions Unides han impulsat el desenvolupament dels països pobres des dels 
anys seixanta del segle xx, tant per l’acció dels seus estats membres com per la de 
les agències intergovernamentals del seu grup, la de les ONG, i la d’altres organis-
mes com l’OCDE i empreses multinacionals implicades en una responsabilitat corpo-
rativa global. Això s’ha traduït en una sèrie de conferències internacionals: els Objec-
tius del Mil·lenni de 2000 a 2015, el Global Compact i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 2015-2030. En aquestes pàgines s’analitza el progrés 
realitzat a través d’aquestes iniciatives, plasmat en 8 Objectius del Mil·lenni (ODM) i 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

1. Introducció

En la presentació del “The Sustainable Development Goals Report 2017”, feta 
al 2018 pel secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, es deia 
que dels 7.500 milions d’habitants que poblen la Terra són 767 els milions de 
persones que viuen amb menys d’1,90 dòlars al dia, i que encara són 793 els 
milions de persones que no gaudeixen de seguretat alimentària i afronten fam 
cada dia. Al mateix temps, deia, cal fer més esforços per disminuir la mortalitat 
materna, millorar l’ensenyament, lluitar contra la desigualtat de gèneres, dis-
minuir l’alta taxa d’atur juvenil, solucionar l’estrès per l’escassetat d’aigua po-
table o no contaminada que afecta 2.000 milions de persones, evitar l’escalfa-
ment del planeta, defensar els drets humans i assegurar la pau i la seguretat i 
reduir la vulnerabilitat de moltes poblacions, així com assegurar la pau i gene-
rar desenvolupament sostenible i inclusiu. Per tot això calia, deia el Sr. Guter-
res, aconseguir una ONU més eficaç i que l’Agenda 2030 permeti transformar 
les ambicions en realitats per a tots.
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L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible definida per l’ONU incorpora 
17 Objectius i 169 metes específiques i va ser adoptada per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides el setembre de 2015. Cobreix el període 2016-2030 i és la 
culminació d’un procés de lluita internacional contra els principals desequilibris 
que caracteritzen la nostra societat mundial, i incorpora sobretot una enorme 
preocupació pels problemes dels països pobres i per aconseguir que les neces-
sitats de creixement econòmic no destrueixin el planeta per a les properes ge-
neracions.

2. L’evolució de la lluita per al desenvolupament sostenible

Quan l’Organització de les Nacions Unides es va crear a la fi de la Segona Guer-
ra Mundial com a continuadora de la tasca que des de 1920 havia fet la Societat 
de Nacions, ni el tema del subdesenvolupament ni el del medi ambient interes-
saven perquè la primera qüestió llavors sobre la taula era preservar la pau.

L’objectiu del desenvolupament començaria a interessar quan el procés d’in-
dependència dels estats africans, del Pacífic i dels Caribs va iniciar-se cap a la fi 
del decenni de 1950, moment en el qual tot un seguit de nous països excoloni-
als i en la seva gran majoria en vies de desenvolupament es van incorporar a 
l’ONU, que per aquest canvi es va veure obligada a prestar-li una atenció que 
fins llavors no s’havia produït.

Havia existit, sí, el Programa de les Nacions Unides per a l’Assistència Tècnica i 
el Fons Especial de les Nacions Unides, que a partir de 1965 es veurien comple-
tats pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, després de 
la celebració, al 1964, de la Primera Conferència de les Nacions Unides sobre 
Comerç i Desenvolupament, dirigida per l’economista argentí Raúl Prebisch, al-
hora que l’Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT) va veure canviats els 
estatuts per admetre que als països subdesenvolupats se’ls donés un tracte 
duaner preferencial, i al temps, també, que el Banc Mundial, que s’havia creat 
a la Conferència de Bretton Woods de 1944 junt amb el Fons Monetari Interna-
cional, passés a convertir-se en una Agència de Desenvolupament de la mà de 
Robert McNamara.

La preocupació pels temes del medi ambient i la sostenibilitat va néixer de la 
mà de l’economista britànic Edward Mishan, que en el seu llibre Growth the 
price we pay publicat l’any 1969 posava de relleu els costos socials associats al 
desenvolupament, entre els quals situava els danys al medi ambient, danys al 
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medi ambient que serien estudiats més profundament per l’Informe Meadows, 
“The Limits to Growth”, publicat el 1972 per encàrrec fet al MIT pel Club de 
Roma, que havien creat Alexander King i Aureli Peccei el 1968.

Aquests estudis no es situaven al nivell catastròfic que havia descrit Thomas 
Robert Malthus el 1799 en el seu An Essay on the Principle of Population, però sí 
posaven de manifest que el creixement no podia ser desbocat i il·limitat.

Aquest moviment en contra dels excessos del desenvolupament econòmic va 
ser acompanyat per una creixent preocupació de les agències especialitzades 
de les Nacions Unides i de les seves Comissions Econòmiques Regionals sobre 
temes d’alimentació, salut, població i altres.

Al mateix temps, els països rics agrupats a l’OCDE van començar a ocupar-se 
dels temes del desenvolupament amb la creació del Comitè d’Ajuda al Desen-
volupament (CAD), i també la ciutadania d’alguns països rics ho feia creant 
ONG preocupades per la sort dels països subdesenvolupats i de les seves po-
blacions, amb un enfocament preferentment humanitari i d’impuls als corrents 
d’ajuda financera i tècnica a favor dels països endarrerits, amb l’obsessió que 
els corrents d’ajuda financera dels països rics cap a aquests països pobres arri-
bessin a suposar el 0,7% de la seva Renda Nacional Bruta, com s’havia establert 
als Decennis de les Nacions Unides per al desenvolupament que havien tingut 
les seves primeres manifestacions els anys seixanta.

El malestar causat a molts països subdesenvolupats pel Consens de Washing-
ton a l’etapa ultraliberal de Reagan i Thatcher i de la caiguda dels règims comu-
nistes va donar lloc a què l’ONU, les agències especialitzades, les ONG i els 
principals organismes i països donants es preocupessin més intensament per 
les qüestions del desenvolupament i convoquessin tot un seguit de grans con-
ferències internacionals per establir pautes comunes de política econòmica 
dins el procés de globalització liberal que s’estava produint. Ja no es tractava 
només que els països rics ajudessin els països pobres, sinó que hi hagués una 
actuació conjunta de tots els actors de la societat mundial per lluitar contra la 
pobresa.

És amb aquest esperit, amb una àmplia participació publicoprivada i després 
de llargues sessions preparatòries per part de les Comissions Econòmiques Re-
gionals de les Nacions Unides i de Conferències ad hoc de les agències especia-
litzades com es va anar perfeccionant la idea de la col·laboració global. A partir 
de la Conferència de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament (1992) es va 
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obrir camí l’idea de lligar desenvolupament i medi ambient amb un Programa 
d’Acció i una Agenda de Mesures que tots els països es comprometien a fer 
avançar.

A partir d’aquella primera conferència multitudinària celebrada a Rio es van 
anar succeint altres conferències en diferents àmbits connectats amb el que 
avui dia són els “Objectius de Desenvolupament Sostenible”: conferència de 
les Nacions Unides sobre la població (1994, el Caire), petits estats insulars en 
desenvolupament (1994, Barbados), prevenció de catàstrofes naturals (1994, 
Yokohama), Desenvolupament Social (1995, Copenhaguen), Dones (1995, Pe-
quín), Hàbitat (1996, Istanbul), Drogues (1996, Nova York), Joventut (1998, Lis-
boa), Crim i Justícia (2000, Viena)...

3. Els 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni 2000-2015

Agrupant els programes d’acció d’aquestes conferències i els plans adoptats a 
les reunions periòdiques de les agències de les Nacions Unides i altres organit-
zacions internacionals, el Secretariat de les Nacions Unides va pensar que el 
canvi de segle seria una bona oportunitat per comprometre els seus estats 
membres amb uns objectius precisos a favor del desenvolupament. És així com 
els dies 6 i 7 de setembre del 2000 l’Assemblea General de les Nacions Unides, 
amb presència de 147 caps d’Estat i de Govern dels llavors 189 països membres 
de l’Organització, va adoptar la Declaració del Mil·lenni i va definir els 8 Objec-
tius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), desglossats en 54 metes especi-
fiques per al període 2001-2015 i que van ser:

(1)  La lluita contra la pobresa extrema i la fam, reduint a la meitat el nom-
bre de persones que vivien amb menys d’1 dòlar al dia.

(2)  El millorament de l’ensenyament primari, fent possible l’accés de nois i 
noies almenys a un cicle escolar.

(3)  La paritat de sexes i l’apoderament de les dones.

(4)  La reducció de dos terços de la mortalitat infantil de nens de menys de 
cinc anys.

(5)  El millorament de la salut materna, reduint en tres quarts la mortalitat 
maternal.

(6)  L’erradicació del sida, el paludisme i altres malalties transmissibles.

001-224 ponenciasEIX1.indd   184 06/07/2018   11:07:26



185

Francesc Granell Trias

(7)  La millora del medi ambient integrant en les polítiques nacionals els 
conceptes de desenvolupament sostenible, millorant l’accés a l’aigua 
potable i millorant la vida d’un mínim de 100 milions d’habitants el 2020.

(8)  L’establiment d’una Aliança mundial per afavorir el desenvolupament 
dels països pobres.

Per a l’assoliment d’aquests ODM es van definir tot un seguit d’instruments i 
accions que comportaven:

– Avançar cap a un sistema comercial i financer multilateral obert i basat 
en regles previsibles i no discriminatòries, tant a escala nacional com in-
ternacional.

– Atacar en especial les necessitats particulars dels països menys avançats 
amb obertura del mercats a les seves exportacions, augmentant l’ajuda 
oficial al desenvolupament en el seu favor.

– Respondre a les necessitats especials dels països sense litoral i els petits 
estats insulars en desenvolupament.

– Tractar globalment el problema del deute extern dels països en desenvo-
lupament per fer viable el seu servei del deute.

– En cooperació amb els països beneficiaris, crear llocs de treball decents i 
productius, amb especial atenció per als joves.

– En cooperació amb la indústria farmacèutica posar a l’abast del països 
pobres medicaments essencials.

– En cooperació amb el sector privat posar a disposició de tothom els 
avantatges derivats de les noves tecnologies de la informació i la comuni-
cació.

A l’Assemblea General de les Nacions Unides de 2007 es van concretar 21 me-
tes i 60 indicadors per fer un monitoratge més detallat dels progressos acom-
plerts pels països pobres.

Vist el resultat positiu que van tenir els ODM per focalitzar l’ajuda al desenvolu-
pament en uns quants objectius compartits (malgrat que alguns han millorat no 
tant per la cooperació internacional com pel desenvolupament xinès i d’altres 
BRICS), i tenint en compte que els problemes del món actual no són els matei-
xos que tenia la societat internacional a finals dels noranta, les Nacions Unides 
van decidir que calia ampliar el nombre d’objectius per al període post-2015.

001-224 ponenciasEIX1.indd   185 06/07/2018   11:07:26



186

Els objectius de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible 2016-2030

A la redefinició dels objectius que haurien de posar-se en marxa al comença-
ment de 2016 es van aprofitar les idees contingudes als programes d’acció de 
les grans conferències internacionals celebrades aquests últims anys: Treballs 
sobre Medi Ambient, atès el compromís al qual es va arribar a la Conferència 
sobre el Canvi Climàtic de París de desembre del 2016, Conferència Internacio-
nal d’Addis Abeba sobre Finançament del Desenvolupament del juliol de 2015, 
Conferències de la FAO, la UNICEF i d’altres, i treballs de les mateixes Nacions 
Unides i d’altres organismes mundials, així com del Comitè d’Ajuda al Desenvo-
lupament de l’OCDE, per tal de millorar l’eficàcia de l’ajuda (Declaració de París 
de 2005) i Estratègia del Grup dels Vint adoptada a Busan el 2011.

El Fòrum Econòmic de Davos va ajudar a aquesta presa de consciència posant 
en relleu al seu “Global Risks” que els 10 riscos mundials més importants per 
als propers 10 anys serien els referits a la crisi de l’aigua, el contagi de malalties 
infeccioses, armes de destrucció massiva, conflictes interestatals, adaptació al 
canvi climàtic, shocks en els preus energètics, informació crítica sobre infraes-
tructures, riscos fiscals, atur i subocupació i pèrdua de la biodiversitat, i fins i 
tot col·lapse de l’ecosistema.

També el G20 es va associar a l’expansió dels Objectius del Mil·lenni entrant a 
noves àrees no cobertes el 2000 i que calia incloure al post-2015.

Per si això fos poc, el llavors secretari general de les Nacions Unides, Ban 
Ki-moon, va posar en marxa una consulta global participativa online a països 
donants i receptors d’ajuda, ONG, grups d’estudi i institucions de tota mena 
per avançar cap a un consens definitiu sobre quins haurien de ser els Objectius 
de Desenvolupament 2016-2030. El primer ministre britànic Tony Blair i el presi-
dent de Libèria van liderar el grup d’alts dignataris involucrats en la definició 
dels Nous Objectius post-2015. La Comissió Europea, l’OCDE i el Banc Mundial 
van ser capdavanters en la lluita per aconseguir que l’Objectiu numero 8 dels 
ODM prengués força.

4. Els 17 objectius de desenvolupament sostenible 2016-2030

És així com a la vuitena reunió del grup negociador intergovernamental dels 
Objectius post-2015 del mes d’agost de 2015 –i després de l’epidèmia d’Ebola 
de començament de 2015 que va cridar a una solidaritat humanitària mundial i 
que va fer que el Fons Monetari Internacional condonés 10 milions del deute 
de Guinea, Libèria i Sierra Leone–, el secretari general de l’ONU va organitzar 
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un grup d’alt nivell en col·laboració amb l’OCDE, la Unió Europea i altres països 
donants i beneficiaris d’ajudes per anar definint els que haurien de ser els Ob-
jectius de Desenvolupament post-2015. Després de moltes propostes es va arri-
bar a establir la llista definitiva dels nous 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i les 169 metes en què s’han de concretar aquests objectius 
aprovats el setembre de 2015, i que són molt més amplis que els 8 ODM i les 
seves corresponents 54 metes del 2001.

El quadre següent mostra els 17 ODS de forma esquemàtica, tal com els pre-
senta Nacions Unides.

El problema que es va posar de manifest des de poc després d’adoptats els 17 
ODS va ser com es concretaria l’avaluació d’aquests, perquè en alguns casos 
les metes establertes o són poc quantificables i molt més subjectives que els 
ODM i, a més, no sempre hi ha sèries estadístiques fiables per fer les correspo-
nents avaluacions d’alguns dels Objectius. Els casos més evidents en aquest 
sentit són els Objectius 6 (Aigua neta i sanejament), 13 (acció pel Clima), 14 
(vida submarina) i 16 (Pau, justícia i institucions solides).

Contràriament, alguns altres ODS, com el 2, eliminar la fam i promocionar la 
seguretat alimentària i l’agricultura sostenible, o el 4, promoure l’educació in-
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clusiva i permanent, tenen bons indicadors desenvolupats per les agències de 
les Nacions Unides que s’ocupen del tema: FAO i World Food Program per al 2 i 
UNESCO per al 4.

L’ODS no té la mateixa interpretació per a tots els països perquè, com és sa-
but, no tota la comunitat internacional té les mateixes idees respecte del pa-
per de la dona.

En els nous ODS, les Nacions Unides han evitat entrar en terrenys conflictius 
com el respecte al drets humans i la democràcia o l’establiment de metes xifra-
des per temes, com quan s’arribarà a una Ajuda Oficial al Desenvolupament del 
0,7% de la Renda Nacional Bruta dels països donants que es va reiterar un cop 
més a la Tercera Conferència sobre Finançament del Desenvolupament feta a 
Addis Abeba el juliol del 2015, o quan es podrà finalitzar i com la Ronda de Doha 
de l’OMC.

De moment són 193 els països que van recolzar la declaració de la Cimera dels 
dies 25 a 27 de setembre de 2015, avalada per la 70 sessió de l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides començada just quan Espanya assumia la presidència 
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides l’u d’octubre del 2015. El com-
promís espanyol amb les ODS a l’Assemblea General va ser presentat pel rei 
Felip VI que va dir que Espanya es comprometia a fer arribar el 2030 la seva 
ajuda financera al desenvolupament al 0,7% de la seva Renda Nacional Bruta, 
recuperant així el terreny perdut en aquests últims anys de crisi econòmica en 
què va caure fins al 0,12% el 2015, any en el qual, per cert, dels 29 països mem-
bres del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE tan sols Alemanya, Di-
namarca, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia havien arribat al 0,7%.

Per altra banda, tant els països rics com els pobres s’han compromès amb els 
ODS i això és un canvi respecte als ODM, en què els rics eren els donants i els 
segons els receptors de les ajudes bilaterals i multilaterals que els arribessin 
per tal d’avançar cap els objectius establerts.

5. ODS: Continuïtat i innovació amb ODM i Global Compact

Alguns dels Objectius del Mil·lenni van aconseguir-se tant a conseqüència de la 
concentració de recursos públics per assolir-los com per la implicació de milers 
d’ONG i d’empreses privades en el Global Compact de les Nacions Unides, llan-
çat pel llavors secretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan, al World 
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Economic Forum de Davos del 1999 com una Responsabilitat Social Global ba-
sada en 10 principis derivats de la Declaració Universal dels Drets Humans, els 
Principis fonamentals i Drets del Treball de l’OIT, la Declaració de Rio sobre el 
Medi Ambient i la Convenció de l’ONU contra la corrupció.

Dels Objectius del Mil·lenni van derivar-se èxits en la lluita contra la pobresa 
absoluta, que va baixar entre 2000 i 2008 (any de l’esclat de la crisi de les 
subprime i de Lehman Brothers) des del 47% al 24% de la població mundial (so-
bretot pel creixement de la Xina), la millora sanitària que ha reduït la mortalitat 
infantil i materna i ha fet créixer l’esperança de vida, estimulada també per un 
millor accés als medicaments,

Dels 10 principis del Global Compact se’n van derivar millores respecte a Drets 
Humans i els seus abusos, en el terreny laboral més llibertat d’associació i sindi-
cal i millores en la negociació col·lectiva, l’abolició del treball forçat i del treball 
infantil i l’eliminació de les discriminacions al treball; en l’àrea del medi ambient 
una atenció més gran a la seva degradació amb una major responsabilitat me-
diambiental i la promoció de tecnologies no agressives amb el medi ambient, 
així com, en l’àmbit de la corrupció, un pas endavant en la lluita contra la cor-
rupció, l’extorsió i els suborns.

Això vol dir que l’adopció dels ODS no partia del no-res sinó de tot un procés 
derivat dels avenços en la implantació dels 8 ODM i dels 10 principis del Global 
Compact.

Potser l’àrea en què els èxits van ser més minsos va ser la del 8è ODM, que de-
manava una Associació Global per al Desenvolupament perquè ni els fluxos 
d’ajuda van augmentar suficientment com a conseqüència de la crisi econòmi-
ca ni es van reduir els proteccionismes per manca d’acords a la Ronda de Doha, 
ni es van aconseguir avenços significatius en la lluita global contra el canvi cli-
màtic perquè els dos grans països contaminadors (Xina i Estats Units) creien 
que adoptant compromisos antiescalfament del planeta frenarien les seves 
possibilitats de creixement, al mateix temps que l’obtenció de més pes per 
part dels països pobres al si dels organismes internacionals no ha avançat prou 
i tampoc s’ha aconseguit reduir l’ús de combustibles nets i segurs per generar 
energia per a una cosa que sembla tan poc important com les cuines als països 
endarrerits.

Tot i aquesta inquietud, el sistema internacional ha aconseguit avenços referits 
a les substàncies que esgoten la capa d’ozó (Protocol de Montreal), control de 
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moviments transfronterers de residus perillosos (Conveni de Basilea), ús de 
plaguicides i productes químics perillosos (Conveni de Rotterdam), contami-
nants orgànics (Conveni d’Estocolm) i mercuri (Conveni de Minatama), així 
com el Conveni de París sobre el Canvi Climàtic que va entrar en vigor el 4 de 
novembre de 2016 i que ha donat lloc a l’aprovació per 150 països dels seus 
respectius plans nacionals d’implementació.

En aquesta situació, la preparació del Post-2015 amb els nous ODS va haver de 
fer front a qüestions noves i a qüestions que no havien avançat suficientment 
en els ODM ni en el Global Compact.

Un bon exemple d’innovació registrada per l’impuls tecnològic derivat de les 
empreses ha sigut l’èxit de la telefonia mòbil, que el 2017 es considera que té 
una cobertura quasi universal del 95%, mentre que fa uns anys, quan la telefo-
nia era fixa, molts països del sud tenien uns graus de cobertura telefònica molt 
minsos.

És veient els èxits i els fracassos dels ODM i aquestes noves realitats com es 
van definir els 17 ODS abans explicitats i que van ser aprovats per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides.

Però si tothom entén bé que cal garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles i combatre el canvi climàtic, protegir la sostenibilitat dels recursos 
marins evitant la pesca excessiva o conservar els ecosistemes marins i terres-
tres, no és tan fàcil sensibilitzar a tots els països sobre la promoció de societats 
pacífiques i inclusives, amb justícia i policia eficaces i estat de dret o la protec-
ció de la dona o els infants, perquè aquestes i altres qüestions formen part de 
la “cultura” o els “valors” de cada poble i l’harmonització no sempre és fàcil.

6. Mirant cap al futur

És obvi que s’ha de seguir lluitant per aconseguir avenços en l’Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible i la primera cosa que ha calgut és estimular 
que tots els països disposin de dades i indicadors fiables, tal com es va debatre 
al Primer Fòrum de Dades celebrat amb aquesta finalitat el 2017 a la ciutat 
sud-africana de Cape Town.

Per altra banda, cal generar accions que donin vida significativa i tangible a les 
agendes a favor dels ODS aprovades pels estats, pels organismes internacio-

001-224 ponenciasEIX1.indd   190 06/07/2018   11:07:26



191

Francesc Granell Trias

nals i per les ONG, fent avançar les voluntats polítiques en aquest sentit, tot 
destinant els recursos humans i econòmics que calgui per fer realitat les ambi-
cions transformadores de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i 
fomentar una vida digna per a tota la població mundial.

La iniciativa d’anar creant “Dies Mundials” per a diferents temes que es van fi-
xant al llarg de l’any, ajuda a estimular la sensibilitat de les poblacions mundials 
respecte d’aquests temes per la propaganda que s’aconsegueix i que obliga 
les administracions publiques a adoptar mesures apropiades per respondre a 
les necessitats plantejades en els ODS.

L’ONU no està sola per fer avançar els ODS. El Comitè d’Ajuda al Desenvolupa-
ment de l’OCDE tracta de donar més eficàcia a l’ajuda, l’Organització Mundial 
per a les Migracions i l’OIT analitzen com els moviment de persones i les reme-
ses dels emigrants ajuden al desenvolupament i la Unió Europea –a més de la 
seva acció humanitària a l’Orient Mitjà i al nord d’Àfrica per evitar la migració 
incontrolada– està preparant el nou marc de cooperació de cara al nou Marc 
Financer Plurianual, que probablement serà per als 27 i no per als 28 com a con-
seqüència del Brexit, així com el Banc Mundial i la resta de bancs regionals de 
desenvolupament.

Com va dir el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, la humani-
tat té actualment els mitjans tècnics per fer possible l’assoliment dels Objec-
tius de Desenvolupament aprovats però això nomes s’aconseguirà si hi ha vo-
luntat política per aconseguir-ho dedicant-hi els recursos que calgui.
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Abstract

S’analitza la situació geoestratègica mundial pel que fa a seguretat i defensa, i es re-
laciona amb la UE. També se’n detallen els moments més importants i els avenços 
que s’han fet a l’àmbit de la UE. Es valora el que pensa la ciutadania i s’analitzen les 
capacitats militars dels estats membres de la UE, dels EUA, de la Xina i d’altres es-
tats, valorant la implicació de l’economia relacionada amb la inversió en seguretat i 
defensa. I, a partir de les anàlisis obtingudes, es valora la necessitat i les possibilitats 
d’una política de seguretat i defensa per a la UE.

1. Introducció

Estem en temps de canvis i els estats membres de la UE individualment i la UE 
com a unitat necessiten bones i sòlides aliances amb estats occidentals, per 
motius de seguretat i de defensa, i també per qüestions diverses d’oportunitat 
política. Així, l’escenari de la seguretat europea segueix basat des de fa més de 
mig segle en la cooperació transatlàntica. Tot i així, convé subratllar la necessi-
tat que té la Unió Europea de mantenir bones relacions amb Rússia per ser un 
país veí amb una gran capacitat militar i, també, pel fet de subministrar energia 
a mitja Europa. A la vegada, cal que la UE segueixi i porti cap al seu terreny les 
potencialitats que surten dels estats importants, com ara la Xina, l’Índia i d’al-
tres.

En aquest context, és evident que els estats de la UE s’han de plantejar quina 
política de seguretat i defensa és necessària per afrontar els reptes mundials. 
Però també han de tenir clar que tot el que està relacionat amb la defensa eu-
ropea és un tema controvertit, atès que toca un escenari complex que afecta 
de ple el sentiment de molts ciutadans europeus que s’han manifestat pacifis-
tes els darrers anys. I és que Europa està acostumada a contractar la seguretat 
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i a no fer gaire ús de les accions militars pròpies, les quals queden sovint rele-
gades o bé als EUA o bé a l’OTAN.

De fet, la participació més activa de la UE en l’escenari mundial, pel que fa a la 
seguretat i defensa, va ser sol·licitada per l’expresident dels EUA, Barack Oba-
ma, en la seva visita a París la tardor del 2008, en el sentit que la Unió Europea 
s’havia de plantejar desenvolupar una política de seguretat i defensa comuna, 
aspecte que va repetir en altres ocasions, igual que l’actual president Donald 
Trump, que ho ha dit amb la contundència que el caracteritza.

Aquesta ponència aporta una visió econòmica de la despesa en defensa, com-
parant el que gasten els estats de la UE agregats, respecte dels EUA i dels es-
tats importants del món. A més, també analitza si, davant la realitat geopolíti-
ca mundial, la percepció de la ciutadania respecte d’una defensa europea 
comuna i la capacitat econòmica per sustentar-la són compatibles i viables cap 
a una autèntica política de seguretat i defensa europea.

2. La situació geoestratègica global

En primer lloc, convé valorar si ens cal una defensa europea i, en cas afirmatiu, 
per què i com s’hauria d’utilitzar. Per respondre a aquests interrogants el que 
farem és veure quina és la situació del món pel que fa als conflictes i les relaci-
ons entre els estats. En definitiva, veure quina és la geoestratègia mundial, i si 
els resultats analitzats ens aconsellen seguir valorant la possibilitat i la conveni-
ència de disposar d’una defensa i seguretat europees.

2.1. Els límits de la Unió Europea

Observem que l’any 2004 va tenir lloc la major ampliació de la història de la 
Unió Europea amb la incorporació de deu estats, vuit dels quals amb una eco-
nomia planificada. El gener del 2007 hi van ingressar Romania i Bulgària i més 
endavant Croàcia. D’aquesta manera, la UE va passar de quinze a vint-i-vuit 
membres, amb un increment de pràcticament 100 milions de ciutadans (actual-
ment ja arriba a cinc-cents onze milions), que aportaven poc més del 5% del 
producte interior brut (PIB) de la UE i, a més, la seva renda per capita se situa-
va per sota del 40% de la mitjana comunitària. Des del vessant polític i instituci-
onal s’ha de dir que amb aquesta macroampliació, Europa va recuperar el seu 
territori tradicional, fent coincidir pràcticament l’Europa política amb la geo-
gràfica, i donant per superada l’Europa dels blocs.
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En el marc específic de la defensa europea, cal tenir present que aquests nous 
estats no han fet cap aportació substancial i, per contra, tenen encara la mira-
da posada en els EUA, que consideren, per raons històriques, el principal ga-
rant de la seva seguretat i llibertat. El que si és cert, però, és que els límits de la 
UE, entesos com a països veïns, ja no són els de l’Europa de l’est sinó d’altres, 
de manera que la UE ha d’establir noves polítiques per assegurar les bones re-
lacions amb els estats fronterers.

Així, dintre dels estats fronterers amb la UE, cal destacar Turquia, candidat a 
ser membre de la Unió Europea des de fa molts anys, possibilitat actualment 
més complicada que en altres moments, pel posicionament del govern turc, 
cada vegada més allunyat dels valors de la Unió Europea i amb clares evidènci-
es de voler ser un actor regional important, apropant-se a altres estats com 
Rússia, que no és precisament proper a la UE. De fet, els sectors reticents a 
l’ingrés de Turquia a la UE destaquen que l’entrada d’un país de vuitanta mili-
ons d’habitants, majoritàriament musulmans, seria molt negativa per a la prò-
pia essència de la UE. Creuen que tot això podria afectar l’equilibri social, eco-
nòmic i naturalment religiós de la UE i, per tant, a la vegada podria 
desestabilitzar-la internament. Per altra part, aquells que hi estan a favor ve-
uen la possibilitat d’ampliar el mercat, ja molt gran, de la UE, amb moltes ex-
pectatives d’inversió i també una major circulació de la mà d’obra. També hi 
troben un guany polític en el sentit que consideren preferible tenir aquest ex-
tens país dins de la UE, que no pas fora amb el risc de radicalització o d’apropa-
ment als estats limítrofes, com ara l’Iraq, l’Iran, etc.

A part de Turquia, els actuals veïns es poden classificar en quatre grups dife-
renciats: els països de l’antiga URSS (Bielorússia, Ucraïna i Rússia), els estats 
dels Balcans occidentals (Sèrbia i Montenegro, Macedònia i Albània), els estats 
de la conca sud de la Mediterrània (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el Líban, el 
Marroc, Palestina, Síria i Tunísia) i els països de l’Europa occidental que no for-
men part de la UE (Noruega, Suïssa i Islàndia).

El que cal és establir les bases perquè tot el que s’avanci en els despatxos, fi-
nalment s’apliqui sobre el terreny, especialment en l’àrea de la conca de la 
Mediterrània i l’Orient Mitjà, i que no passi que la bona voluntat expressada 
en el Procés de Barcelona de l’any 1995 (acord dels estats riberencs de la Me-
diterrània sobre pau i estabilitat, economia de mercat i voluntat d’establir re-
lacions socials) i de l’any 2005, no quedi pràcticament en no res, per la falta 
de voluntat política, per les dificultats del conflicte israelopalestí, i també per 
les tensions que la política internacional ha desfermat en aquesta zona i la 
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pròpia dinàmica de les societats d’aquests estats mediterranis que varen 
provocar les primaveres àrabs amb importants canvis i conflictes. D’aquests 
resta encara la penosa guerra de Síria, en què tota la comunitat internacio-
nal, inclosa la UE, hi ha quedat en evidència per la dificultat d’imposar la pau, 
deixant pas als interessos particulars dels estats i permetent que la societat 
siriana pateixi unes conseqüències deplorables, entre les quals hi ha les ona-
des de migracions, que varen desembocar en l’arribada de refugiats a la UE i 
en el controvertit acord de la UE i Turquia, per mantenir els refugiats en ter-
res turques.

Quant a la resta de països veïns, no hi hauria d’haver inconvenients per establir 
lligams amb els estats dels Balcans, i molt menys amb Noruega, Suïssa i Islàndia.

Pel que fa a Rússia, Bielorússia i Ucraïna, les relacions són més complexes, no-
més hem de veure les dificultats sorgides pel subministrament energètic, però 
si ens atenim al marc internacional d’avui tot fa pensar que estem obligats a 
entendre’ns. Tot i això, el conflicte que hi va haver entre Geòrgia i Rússia, i el 
més recent entre Ucraïna i Rússia, són una mostra de la problemàtica que pot 
sorgir en les relacions entre la UE i els estats veïns.

Aquesta nova dimensió geogràfica dibuixa un nou marc de relacions i també 
exigeix, amb la finalitat de ser més eficients i segurs, adoptar mesures per in-
crementar els escenaris de seguretat i defensa comunes entre els estats de la 
UE, amb l’objectiu que la UE sigui un actor influent i respectat.

2.2. La demografia i les migracions

Un altre factor que crida a favor d’una política europea de defensa és la demo-
grafia i l’element migratori que viu Europa a conseqüència de la globalització. 
Pel que fa a les migracions, Europa viu una onada molt significativa, motivada 
bàsicament per la manca de mà d’obra autòctona i, naturalment, per la misèria 
que viuen els emigrants en els seus països d’origen.

Actualment, ens trobem en un altre període d’acceleració de la globalització 
i és lògic que també augmentin els moviments migratoris, que formen part 
essencial d’aquest procés i que permeten millorar l’assignació mundial dels 
recursos i la distribució de la renda en el món. La realitat, però, és que la im-
migració i, més si és d’una altra cultura o religió, provoca recel entre part de 
la ciutadania dels estats de destí i pot generar situacions de conflicte. No cal 
entrar en el detall del conflicte latent entre Occident i el món islàmic. Convé 
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mantenir bones relacions entre aquests dos mons, amb la finalitat d’evitar 
enfrontaments i amb l’objectiu principal d’unir, informar, formar i, en defini-
tiva, establir lligams entre les diferents comunitats, que ens permetin viure 
en pau.

Les perspectives a curt i mitjà termini són preocupants perquè es preveu un 
increment de la població a l’Àfrica molt significativa que generarà, si no s’hi 
posa remei en origen, un increment substancial d’immigrants cap a Europa del 
que hi ha actualment, que ja és important i penós i que atempta contra els 
drets humans. En aquest escenari, és evident que a la UE li convé un impuls de 
les polítiques de seguretat i defensa, tant per salvaguardar el territori europeu 
i donar seguretat als ciutadans, com per tenir capacitat d’influir i d’ajudar, si 
s’escau, en els països d’origen de la immigració.

2.3. Un món global

El món és cada vegada més global, tot és proper, tot se sap a l’instant, l’econo-
mia i la política estan cada vegada més per sobre dels àmbits estatals i, per 
contra, als estats els costa molt seguir aquest irreversible camí cap a la globali-
tat. De fet, és comprensible que als estats-nació, hegemònics i poderosos du-
rant segles, els sigui tan difícil admetre els canvis i, encara més, assumir-los i 
adaptar-s’hi, però la realitat és tossuda i l’escenari internacional juga en contra 
de l’estructura i de la capacitat dels estats. Cada vegada és més necessari que 
s’organitzin, que se cerquin sinergies que els siguin favorables, que es concre-
tin acords, que els permetin ser presents i influents en el concert mundial.

La Unió Europea és una organització supraestatal que respon perfectament a 
aquest interès de coordinar esforços i interessos dels estats membres, amb la 
finalitat de tenir més capacitat d’acció i més influència. Però, cada estat euro-
peu per si sol seria incapaç de fer front amb eficàcia a l’economia cada vegada 
més global, a la competència que ens ve inexorablement des de la Xina i l’Índia, 
a la problemàtica i la realitat de la immigració, i també al terrorisme internacio-
nal o als problemes més actuals. En aquest escenari global, tot apunta que el 
que li convé a la UE és sumar sinergies i en el marc de la seguretat i defensa 
apostar per anar junts.

2.4. Xina i Índia i estats emergents

S’ha de tenir ben present que la situació geoestratègica mundial està en conti-
nu moviment, especialment els darrers anys, en els quals hem assistit a un 
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desenvolupament en tots els ordres, de la Xina i també, tot i que en menor 
mesura, de l’Índia. És evident que aquests dos grans estats, especialment la 
Xina, tenen cada vegada més capacitat d’influència i s’estan convertint en àre-
es de referència mundial, tant econòmicament com per la seva capacitat políti-
ca i militar.

L’economia xinesa és més gran que la de l’Índia i contribueix més al creixe-
ment mundial. La Xina ja és la segona economia del món, darrere dels EUA. 
Això és conseqüència de l’intens creixement que està tenint la Xina en els dar-
rers anys, i en menor mesura també del creixement de l’Índia.

De fet, més que la dimensió econòmica dels dos estats, el que més preocupa 
és la rapidesa amb què incrementen la capacitat militar. En aquest escenari la 
UE haurà de desenvolupar tota una estratègia per avançar en l’Europa política 
i en seguretat i defensa.

2.5. Els estats fracassats

Europa, antiga potència colonial, ha d’exercir de moderador respecte a les 
tensions creades en els estats fracassats a escala mundial, algunes vegades 
motivades per un procés de descolonització complex. En el decurs de la his-
tòria, cada estat ha tingut el seu ressorgiment, seguit del seu grau més alt 
d’influència i, al cap d’un temps, ha entrat en decadència. Hi ha estats que, 
en aquesta evolució, s’han vist pertorbats per algun motiu prou fort que ha 
desembocat en un estat sense seguretat ni ordre, en un estat fracassat. Dos 
mil milions de persones viuen actualment en els anomenats estats fràgils, 
països amb governs que no aconsegueixen garantir les condicions mínimes 
de seguretat i de supervivència a una part important de la població. Per altra 
banda, hi ha desenes de milions de persones que viuen pitjor, són els habi-
tants dels anomenats estats fracassats, regits per normes arbitràries, per 
milícies, per grups criminals o per senyors de la guerra. Segons diverses 
fonts, es calcula que entre vint i seixanta països, estarien entre aquests pa-
ràmetres.

Els governs dels estats, els serveis d’informació i els centres especialitzats, 
consideren els estats fracassats o fallits com un dels reptes més greus dels 
nostres dies. Tot sovint es necessita un impuls o un ajut concret, amb la fina-
litat que l’estat fallit tingui la capacitat de sortir del conflicte intern i reeixir 
una altra vegada com un estat cohesionat. Amb la finalitat d’incidir i ajudar 
aquest tipus d’estats, com ara l’Iraq, Somàlia, Sudan, Iemen, Líbia, entre 
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d’altres, convenen accions coordinades entre diferents estats. En definitiva, 
és important actuar amb la premissa d’ajudar l’estat fallit a sortir de l’ostra-
cisme.

2.6. El terrorisme internacional

Una de les principals amenaces que té la humanitat, i especialment Occident, 
és el terrorisme global. El terrorisme posa en perill les vides humanes, suposa 
grans despeses, pretén danyar l’obertura i la tolerància de les societats lliures i 
representa una creixent amenaça estratègica per a tot Europa. Els moviments 
terroristes tenen cada cop més recursos, estan interconnectats amb xarxes 
electròniques i estan disposats a recórrer a la violència sense límits i causar in-
comptables víctimes. Quant a les armes que poden utilitzar els terroristes, no 
es pot assegurar que davant la possibilitat de poder fer servir armes nuclears o 
gasos verinosos, s’actuï amb moderació o amb racionalitat.

Centrant-nos a Europa, observem que des dels atemptats terroristes de l’onze 
de març de 2004 a Madrid, s’han repetit en diferents ciutats europees, com 
Londres, París, Niça, Brussel·les i, més recentment, a Barcelona. El mòbil i els 
objectius són semblants en tots els casos, però la manera de perpetrar les acci-
ons i els lligams amb els actors és diferent, donada l’existència de cèl·lules es-
pecífiques per a cada acció terrorista, fet que genera moltes dificultats per pre-
venir atacs d’aquesta naturalesa. Una manera efectiva de prevenir un atac 
terrorista radica en la col·laboració internacional per compartir informació i 
per impedir el subministrament de les armes.

2.7. La importància de les xarxes socials i les “fake news”

La incidència de la socialització d’internet i, per extensió, de les xarxes socials 
com a eines per dinamitzar la informació és cada vegada més gran, provocant 
que tot se sàpiga al moment i arribi a molts ciutadans d’arreu del món, fet que 
era impensable fa només uns anys. Des del punt de vista estricte de la informa-
ció, això és una bona notícia, però ja no ho és tant si analitzem la utilització que 
se’n fa i els efectes que una mala praxis poden tenir per a les democràcies, per 
a les llibertats i per a la tramesa fiable de la informació. I aquí entraríem en el 
món de les “fake news” i de la postveritat, enteses com a notícies falses que es 
posen a les xarxes i que arriben a influenciar l’opinió dels ciutadans, amb les 
conseqüències que això pot tenir en processos electorals, en la seguretat i lli-
bertat dels ciutadans o en altres àmbits.
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La UE no pot ser aliena a aquesta realitat, de manera que hauria de preveure 
aquest nou escenari de gestió de la informació, adaptant la política de segure-
tat i defensa a la nova realitat.

3. Antecedents i actualitat de la Seguretat i Defensa a la UE

La seguretat i defensa de la Unió Europea no ha estat en primer pla dels reptes 
de la UE durant molts anys, en part perquè durant la Guerra Freda ja ens sentí-
em segurs amb el suport dels EUA i de l’OTAN, pendents aquests dels movi-
ments de la URSS, i també per la dificultat dels governs d’incidir en polítiques 
de defensa davant d’una opinió pública europea majoritàriament sensible a 
posicionaments pacifistes.

Tot i així es varen anar fent progressos des del 1948, amb la creació de la Unió 
Europea Occidental (UEO) i el pla Pleven (1949), que va donar lloc a la Comuni-
tat Europea de Defensa (CED), la qual va quedar eliminada el 1954 per l’Assem-
blea Nacional Francesa que va vetar qualsevol avenç d’integració militar euro-
pea. Així varen passar anys sense cooperació en seguretat i defensa, fins que a 
l’entorn de la Cooperació Política Europea (CPE) es varen establir contactes 
entre els estats membres en l’àmbit de la política exterior i de seguretat i de-
fensa, fins al punt d’incorporar la CPE al títol III de l’Acta Única Europea (AUE) 
de 1987.

I és el Tractat de la Unió Europea (TUE) de 1992, que entre altres aspectes im-
portants, aposta per la Política Exterior i de Seguretat Comunes (PESC), en què 
un dels objectius és la defensa de la seguretat de la Unió Europea i a més s’es-
tableixen els instruments per desenvolupar-la, amb les posicions i les accions 
comunes.

El Tractat d’Amsterdam de 1997 injecta un nou impuls a la política exterior i 
de seguretat de la UE creant el càrrec d’Alt Representant per a la Política Ex-
terior i de Seguretat de la UE, a més d’establir les estratègies comunes per 
impulsar la cooperació i decisions en l’àmbit de la seguretat i defensa. Segui-
dament, el 1998 a Saint Maló, una reunió francobritànica impulsa la Identitat 
Europea de Seguretat i Defensa (IESD) reforçant la idea d’una Política de Se-
guretat i Defensa (PESD), que veu la llum el 1999 i que impulsa una força de 
60.000 efectius per a accions ràpides, i també un Comitè Polític i de Segure-
tat i un Comitè Militar i un Estat Major. El Tractat de Niça del 2000 aporta a 
l’àmbit exterior i de seguretat i defensa les cooperacions reforçades que per-
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meten avançar per majoria qualificada mentre no hi hagi cap estat membre 
que s’hi oposi.

I l’any 2003, sota el comanament de Javier Solana, Alt Representant per a la 
Política Exterior i de Seguretat de la UE, es va establir la primera estratègia de 
seguretat i defensa de la UE, exposant les amenaces que s’havien de tractar i 
controlar per tots els estats membres de la Unió Europea. I és el 2009, amb 
l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, quan es dona un impuls més a aquest 
àmbit de la seguretat i defensa. De fet, però, sovint ha faltat la voluntat políti-
ca d’establir avenços concrets. Tot i així, s’impulsa la Política Comuna de Segu-
retat i Defensa (PCSD), que estableix tres importants innovacions com són l’ali-
ança defensiva, la cooperació estructurada permanent i l’Agència Europea de 
Defensa, i també es crea el Servei Europeu d’Acció Exterior, que gestiona les 
relacions diplomàtiques de la UE amb altres països fora de la UE i dirigeix la 
política exterior i de seguretat de la UE.

I és el juny del 2016 quan Federica Mogherini, Alt Representant de la Unió per a 
Assumptes d’Exterior i Política de Seguretat, estableix una nova Estratègia 
Global sobre la política Exterior i de Seguretat de la UE, basada en cinc punts: 
1) la seguretat de la UE; 2) la resiliència estatal i social dels veïns orientals i 
meridionals de la UE; 3) la concepció d’un enfocament integrat en relació amb 
els conflictes; 4) les ordres regionals de cooperació; 5) per una governança 
mundial per al segle xxi. Lògicament, són àmbits generals que s’han de concre-
tar, desenvolupar i coordinar tant en el si de la UE com amb altres estats aliats, 
però amb un objectiu clar que és avançar cap a una política de seguretat i de-
fensa cada vegada més coordinada.

També en el Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa, presentat pel president de 
la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, l’1 de març de 2017, a la proposta 
de “Fer més conjuntament”, a l’apartat de política exterior i de defensa, insis-
teix a crear “una unió europea de defensa”. Aquest nou escenari representa 
un salt qualitatiu en l’àmbit de la seguretat i defensa que consisteix en la 
transformació de la política europea de seguretat i defensa (PESD), basada 
en operacions de gestió de crisi a l’exterior, en una autèntica política de de-
fensa.
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4.  La percepció de la ciutadania respecte de la política de seguretat i 
defensa

En democràcia és molt important que els governs tinguin connexió amb la ciu-
tadania, tinguin legitimitat, que vol dir que la seva actuació és acceptada i ben 
vista per la majoria de la població. Durant molts anys les institucions de la Unió 
Europea tenien molt bona acceptació per part de la ciutadania, amb diferents 
valoracions segons els estats, però la mitjana era satisfactòria pel que fa a 
l’apreciació general de l’actuació de les institucions i de l’aplicació de les seves 
polítiques. Recentment i a causa en part per les crisis que ha hagut de gestio-
nar la UE, com l’econòmica, la dels refugiats, el terrorisme, la institucional i 
d’altres, l’apreciació de la ciutadania respecte a la idoneïtat de la UE ha minvat, 
tot i que encara és significativa en molts estats de la UE.

Així, mentre la ciutadania no es faci seves les mesures que es prenen en dife-
rents àmbits econòmics i socials, també respecte a la gestió de la immigració i 
refugiats, en la política exterior i també en la l’acceptació i reconeixement de 
la diversitat interna, la UE no tindrà allò que és tan important en el lideratge, 
que és la legitimitat, perquè aquest aspecte no s’aconsegueix només amb 
l’aplicació de la legalitat, sinó amb el reconeixement de la ciutadania. És tan 
senzill com aplicar en forma de polítiques els valors que defineixen la UE, com 
són la pau, la democràcia, la solidaritat, la tolerància, el respecte a les minories, 
els drets humans, entre d’altres.

Centrant-nos en l’escenari de la política europea de seguretat i defensa, i ob-
servant les dades que ens proporciona l’eurobaròmetre de tardor 2016, cons-
tatem que el 75% dels ciutadans europeus es manifesten a favor d’una política 
de seguretat i defensa comuna i en el cas de l’Estat espanyol aquesta dada 
puja fins al 83%.

D’aquesta anàlisi es desprèn que, tot i la tendència de la ciutadania europea 
cap a la pau, a la solució negociada dels conflictes i a no usar la força, la ciuta-
dania europea entén que cal una política europea de seguretat i defensa comu-
na, com a element important per garantir la llibertat i la seguretat dels ciuta-
dans europeus.
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5. Les capacitats militars dels estats

Durant molts anys, les capacitats militars dels diferents estats eren concebu-
des com a capacitats defensives i d’atac, però sempre pensant en un enemic 
concret, generalment un altre estat. En el cas de l’OTAN, hi havia certa especia-
lització en funció de la força del Pacte de Varsòvia, amb la finalitat de contra-
restar qualsevol intent d’invasió cap a l’Europa occidental. Naturalment, els 
exèrcits s’han anat adaptant a les realitats tècniques i polítiques de cada mo-
ment.

Avui en dia, les forces armades dels diferents estats s’han trobat que els ene-
mics tradicionals, generalment altres estats, han canviat cap a grups insur-
gents armats formats per identitats amorfes i imprecises i amb amenaces asi-
mètriques. El resultat és que aquestes forces armades haurien de tornar a 
pensar seriosament en les seves estratègies i objectius. Els tancs ja no són tan 
útils contra organitzacions terroristes, forces insurgents o guerrillers, si ho 
comparem amb forces d’operacions especials amb dotació d’armes lleugeres, 
amb gran mobilitat i amb capacitat per desplaçar-se amb rapidesa per dife-
rents escenaris. Altrament, durant la Guerra Freda, els tancs dels dos bàndols 
eren nombrosos, a causa de les possibles necessitats d’invasió, en cas de con-
flicte. Això era així, perquè els objectius eren clars i concrets, i quan aquests 
objectius es dilueixen i no es tracta d’un estat o un territori, els tancs ja no són 
aquella arma tan efectiva.

En aquesta mateixa orientació de canvi operatiu, també s’ha de dotar d’un im-
puls important els serveis d’intel·ligència i informació, ja que en l’actual situa-
ció dels conflictes, entre els quals hi ha el terrorisme global, poden ser molt 
efectius, segons els casos, fins i tot més que algunes armes convencionals.

De fet, però, els serveis d’intel·ligència sempre han existit i s’han anat adaptant 
a les noves necessitats dels conflictes. El que passa és que l’adaptació que han 
de fer actualment és substancial, ja que, bàsicament degut a la forma de funci-
onar del terrorisme internacional i de les guerres modernes, els objectius so-
vint no són clars, quan no invisibles, de manera que es requereixen uns serveis 
d’intel·ligència adequats per ser efectius en aquest nou escenari.

La capacitat nuclear dels estats sí que és molt significativa, tant per la impor-
tància dissuasiva com per la d’atac. En aquest punt analitzem els arsenals nu-
clears que tenen els estats que disposen d’armament nuclear, que com es pot 
veure és un nombre molt reduït, i d’entre els quals sobresurten amb escreix els 
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EUA i Rússia, que ja tenien importants arsenals en temps de la Guerra Freda i 
que, tot i els acords de desarmament, segueixen sent hegemònics en aquest 
tipus d’armament.

En el quadre següent, amb el detall de les armes nuclears per país, destaca 
l’important capacitat de caps desplegats tant per part dels EUA com de Rússia:

Estat Caps desplegats Caps totals

EUA
Rússia
Regne Unit
França
Xina
Índia
Pakistan
Israel
Corea del Nord
Total

1.800
1.950
120
280

0
0
0
0
0

4.150

6.800
7.000

215
300
270

120-130
130-140

80
10-20
14.935

SIPRI Yearbook 2017 – Armaments, Disarmament and International Security.

6. La importància de l’economia en la seguretat i defensa de la UE

Pel que fa als estats europeus, observem que França, el Regne Unit, Alemanya 
i Itàlia, estan per sota dels EUA, Xina, Rússia i Índia, quant a la despesa en de-
fensa. Així, tot i que França i el Regne Unit tenen capacitat nuclear, amb 280 i 
120 caps desplegats, respectivament, és evident que la força militar dels estats 
europeus està en un procés de disminució, respecte dels estats poderosos del 
món.

La despesa en defensa agregada dels estats de la UE és de 222.514 milions d’eu-
ros, repartida en 28 estats. Un sol exèrcit generaria economies d’escala, fent 
que amb la mateixa despesa es tingués més capacitat militar.

Només tres estats membres de la UE, entre els quals hi ha França, sobrepassen 
el 2% del PIB en despesa militar i 9 estats no superen l’1%, situant la mitjana de 
la UE en l’1,46 % del PIB, molt per sota del que es gasten els estats importants 
del planeta.
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Despesa en defensa estats de la UE (2016). En milions d’euros

50.408
43.689

37.135
25.259

13.467
8.438
8.367

4.813
4.497

3.674
3.404
3.178
2.935
2.504
2.288

1.768
1.134
936
904
684
635
576
454
368
365
319
266
52

França
Regne Unit
Alemanya

Itàlia
Espanya
Polònia

Països Baixos
Suècia
Grècia

Bèlgica
Portugal

Dinamarca
Finlàndia
Romania

Àustria
Rep. Txeca

Hongria
Eslovàquia

Irlanda
Bulgària
Croàcia

Lituània
Estònia
Letònia

Eslovènia
Xipre

Luxemburg
Malta

Font: www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa i elaboració pròpia.
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Despesa en defensa estats de la UE (2016). En % del PIB

2,58
2,26

2,15
1,98

1,84
1,82

1,76
1,50
1,49
1,48
1,47

1,42
1,37
1,36

1,20
1,19
1,18

1,15
1,15

1,03
1,00
1,00

0,90
0,87

0,66
0,52
0,50

0,33

Grècia
França

Estònia
Polònia

Portugal
Regne Unit

Xipre
Itàlia

Lituània
Letònia

Romania
Bulgària
Croàcia

Finlàndia
Espanya

Països Baixos
Alemanya

Dinamarca
Eslovàquia

Suècia
Rep. Txeca

Hongria
Eslovènia

Bèlgica
Àustria

Malta
Luxemburg

Irlanda

Font: www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa i elaboració pròpia.
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Despesa en defensa estats de la UE (2016). En € per capita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

753 

666 

554 

534 

492 

485 

455 

451 

418 

416 

375 

344 

329 

326 

290 

265 

220 

201 

193 

187 

177 

172 

167 

152 

127 

119 

116 

97 

França

Regne Unit

Dinamarca

Finlàndia

Països Baixos

Suècia

Luxemburg

Alemanya

Grècia

Itàlia

Xipre

Estònia

Portugal

Bèlgica

Espanya

Àustria

Polònia

Lituània

Irlanda

Letònia

Eslovènia

Eslovàquia

Rep. Txeca

Croàcia

Romania

Malta

Hongria

Bulgària

Font: www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa i elaboració pròpia.
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Observem que França, amb 753 euros per capita a l’any, i el Regne Unit, amb 
666, són els dos estats que més gasten per habitant en despesa militar, molt 
per sota dels EUA que gasten 1.709 euros per capita. I a més, hi ha deu estats 
membres de la UE que no passen dels 200 euros per capita d’inversió militar a 
l’any.

Despesa en defensa UE i altres estats importants (2016). En milions d’euros

222.514

552.306

194.609

62.595

50.628

41.717

Estats UE

EUA

Xina

Rússia

Índia

Japó

Font: www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa i elaboració pròpia.

Despesa en defensa UE i altres estats importants (2016). En % del PIB

1,46

3,28

1,92

5,40

2,47

0,93

Estats UE

EUA

Xina

Rússia

Índia

Japó

Font: www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa i elaboració pròpia.
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En l’àmbit de la seguretat i defensa, en el militar per entendre’ns, veurem que 
els EUA segueixen sent la potència principal del món en inversió en la indústria 
militar (552.306 milions d’euros, que representa un 3,28% del PIB, que és de 
16.830.237 milions d’euros). També assistim a un increment d’inversió en la in-
dústria militar per part de la Xina, amb 194.609 milions d’euros (1,92% del PIB), 
de Rússia, amb 62.595 (5,40% del PIB), i de l’Índia, amb 50.628 (2,47% del PIB), 
entre d’altres i, per contra, el total agregat dels estats de la UE és de 222.514 
milions d’euros, que representa l’1,46% del PIB dels estats membres, que és de 
15.285.739 milions d’euros.

7. La incidència del Brexit en la política de defensa de la UE

Es parla molt de les conseqüències econòmiques i polítiques del Brexit. Del 
que representarà per al Regne Unit (RU) i també per a la UE aquest divorci des-
prés de quaranta-cinc anys de matrimoni. És difícil preveure quin preu pagarà 
cada part i més difícil encara valorar-ne les conseqüències econòmiques, políti-
ques i laborals que hauran de fer front les empreses i els ciutadans britànics i 
europeus. Així, en el terreny econòmic el producte interior brut (PIB) de la 
Unió Europea és de 15.285.739 milions d’euros i el del Regne Unit és de 
2.325.520 milions d’euros, que representa al voltant del 15% del PIB de la UE. I si 
ens referim a la població, observem que el RU, amb 65,6 milions de ciutadans, 
representa el 13% de la població total de la UE, que és de 511,5 milions. I si 
aquesta anàlisi la fem sobre la indústria militar, sobre l’import que destina cada 
estat a la defensa i també a les capacitats operatives, veurem que la proporció 
del RU respecte de la UE és molt important, donat que la despesa del Regne 
Unit de 43.689 milions d’euros a l’any, que representa al voltant del 20% de la 
despesa en defensa del total del estats membres de la UE, que és de 222.514 
milions d’euros. I més encara si tenim en compte l’arsenal nuclear, ja que no-
més dos estats de la UE tenen capacitat nuclear; un és França amb 280 caps 
nuclears desplegats i l’altra és el RU amb 120. En l’escenari del Brexit no se sol 
parlar de les conseqüències que pot tenir en l’àmbit de la seguretat i defensa i 
és que aquest sector, especialment el de la defensa, és reservat pels estats, és 
poc conegut, és opac. Interessa que així sigui, d’una banda perquè no té bona 
premsa entre la ciutadania europea i, de l’altra perquè és un sector estratègic i 
amb molt contingut relacionat amb la seguretat que fa que la informació sigui 
reservada. Així, veiem que el RU, l’estat membre que vol marxar de la UE, té 
una població que representa el 13% del total de la UE, un PIB que és el 15% del 
PIB total de la UE i una inversió en defensa del 20 % sobre la total dels estats 
membres de la UE. Les xifres avalen que la contribució del RU a la despesa mili-
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tar és proporcionalment més important que la incidència en el PIB i més que la 
proporció en la població, de manera que és evident que se’n va de la UE un es-
tat molt important pel que fa a la seguretat i defensa, donat que la UE perdrà 
una capacitat al voltant del 20% del que té ara, i més encara si comptem la 
capacitat nuclear del RU. Un desacord en aquest àmbit seria molt negatiu tant 
per al RU com per a la UE, per la qual cosa hem d’esperar la col·laboració i la 
cerca de punts de concòrdia i consens amb la finalitat de preservar la seguretat 
dels ciutadans, de manera que previsiblement, en els punts que s’estan negoci-
ant entre el RU i la UE, s’establiran acords de col·laboració en matèria de segu-
retat i defensa, que permetin una actuació conjunta en cas de conflicte amb 
tercers, i també que segueixin formant part, tant el RU com els estats de la UE, 
de l’OTAN.

Comparació Regne Unit sobre total UE (2016)

13% 15%
20%

Població PIB      Despesa militar

Font: www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa i elaboració pròpia.

8. Conclusions

En un món globalitzat com l’actual, en el qual els estats grans com els EUA, la 
Xina, l’Índia o Rússia i d’altres mitjans, incrementen les seves polítiques de se-
guretat i defensa, la Unió Europea no hauria d’anar en direcció contrària, per-
què aquestes polítiques, tot i que sovint són mal vistes perquè se solen associ-
ar a la repressió i al conflicte, també serveixen, no tant per fer la guerra sinó 
per garantir la pau i, a més, són una garantia per a la llibertat i seguretat dels 
ciutadans europeus i també per poder assegurar que els valors europeus de 
pau, democràcia i drets humans, entre d’altres, no seran vulnerats.

El món ja no es basa en un equilibri bipolar, sinó que ha donat pas a una confi-
guració de la política mundial molt més complexa, que demana a la UE adap-
tar-se a les necessitats per fer front als nous desafiaments.
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En aquest escenari, a la UE li manca una visió estratègica pròpia, tenir un pro-
jecte comú que superi les pròpies fronteres i el cert és que en aquest món glo-
balitzat en què ens toca viure, disposar d’una estratègia pròpia, no és una elec-
ció, sinó una autèntica necessitat, si l’objectiu és ser influent en el món i 
defensar la seguretat i llibertat dels seus ciutadans.

Així, davant d’aquesta situació d’incertesa es plantegen una sèrie d’interro-
gants de cara al futur de la Unió Europea, en general, i de l’Europa de la defen-
sa, en particular. Els reptes que haurà d’afrontar la Política Europea de Segure-
tat i Defensa en els propers anys, són:

• L’adopció, desenvolupament i concreció de l’Estratègia Global de Segu-
retat.

• L’obtenció de les capacitats que permetin a la UE la possibilitat de con-
vertir-se en un actor global.

• La incorporació, dins de les institucions comunitàries, dels procediments 
que permetin l’aprofundiment en la integració.

• Un bon acord de col·laboració entre el Regne Unit, en el marc del Brexit, 
i el reequilibri de la relació transatlàntica.

• L’encarament dels reptes reals, com són l’economia, la immigració o el 
subministrament energètic i altres aspectes de les polítiques d’interior 
de la UE, a més del de la seguretat i defensa.

En definitiva, una Unió Europea activa i capaç tindrà la influència que li corres-
pon en l’escenari internacional, i contribuirà així a un sistema multilateral que 
condueixi a un món més just, més segur i més sostenible.

8.1. Les forces armades

En general, en els estats europeus s’observa un descens, tant d’efectius hu-
mans com d’armament, motivat, en part, per l’acabament de la Guerra Freda i 
la fi del bloc de l’Europa de l’Est, i simbolitzat amb la caiguda del mur de Berlín 
l’any 1989.

L’estandardització de les armes que configuren la capacitat militar dels estats 
de la UE és un tema molt important, ja que si es vol evolucionar cap a una de-
fensa comuna, ens trobem que els estàndards dels aparells de defensa de cada 
país europeu són diferents.
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Els EUA tenen una capacitat militar molt per sobre de la de qualsevol altre es-
tat del planeta, i tot apunta que seguirà sent el primer durant molts anys. Els 
estats importants, com la Xina o l’Índia, creixen en capacitat militar i es postu-
len com a futures potències mundials, però de moment són només potències 
regionals.

Convindria establir controls efectius sobre la dotació i moratòria de capacitat 
nuclear entre els estats que en disposen, tot orientant el seu arsenal a la baixa, 
i evitar que els estats que hi volen accedir, no ho puguin fer. El control s’ha 
d’establir a base d’introduir impediments legals i normatius en la transferència 
de materials, de promoure acords multilaterals o bé d’utilitzar tecnologies nu-
clears que no contribueixin a la proliferació.

8.2. Els serveis d’intel·ligència

A començament del segle xxi i vist el concepte de seguretat avui existent com 
a conseqüència del terrorisme internacional, els serveis d’intel·ligència són ele-
ments centrals en la política de seguretat i defensa d’un estat.

S’observa que va prenent cos l’orientació dels serveis d’intel·ligència cap als 
nous escenaris dels conflictes, com són el terrorisme internacional o els estats 
fracassats i també amb coneixement de les noves tecnologies.

Necessitat de configurar una comunitat d’intel·ligència d’àmbit europeu. Pel 
que fa a la Unió Europea, el desenvolupament d’una Unió amb capacitat políti-
ca ha d’anar acompanyat d’avenços en la integració dels serveis d’intel·ligència 
dels estats membres i també de col·laboracions amb d’altres serveix d’intel·li-
gència, especialment dels estats importants.

8.3. La despesa en defensa

De la comparació de l’evolució de les despeses en defensa, entre els EUA i la 
UE, es desprèn que, des de fa anys, els EUA inverteixen més en defensa que els 
estats de la Unió Europea i també ho fan estats com la Xina, l’Índia, Rússia i Is-
rael.

Un perill creixent pel que fa als conceptes de la política europea de defensa és 
que es tracta d’una àrea en la qual els estats membres no assumeixen compro-
misos concrets d’augmentar el seu esforç. Així, la participació en l’Europa de la 
defensa hauria de ser optativa per als estats, a partir de les cooperacions refor-
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çades, però, en tot cas, és important, per garantir l’èxit del projecte, la partici-
pació de França i Alemanya, i un bon acord de col·laboració amb el Regne Unit.

8.4. El Producte Interior Brut (PIB)

Amb un Producte Interior Brut (PIB) similar, els EUA inverteixen pràcticament 
el doble en despesa militar, i en els darrers anys, fins i tot, la diferència és més 
gran, respecte del que inverteixen els estats de la UE agregats.

8.5. Les variables econòmiques i socials

El comportament de les variables econòmiques en tots els estats analitzats, 
tot i que els estats de la UE destinen més inversió a la despesa social, no són 
tan diferents com per provocar desinversions en defensa. Així, si hi ha voluntat 
política i aquiescència ciutadana, els estats europeus podrien incrementar la 
seva inversió en defensa, sense que la seva economia se’n ressentís substanci-
alment.

Passant el pressupost de defensa de cadascun dels estats de la Unió Europea a 
una caixa comuna, de manera que fossin administrats per Brussel·les, s’acon-
seguiria desvincular els increments en inversió militar de la vida política i social 
d’un estat determinat i la ciutadania veuria l’operació com una defensa global 
europea.

8.6. Conclusió final

Es fa necessari el compromís de les autoritats polítiques dels estats i de la UE 
per desenvolupar un entorn de formació i d’informació a l’opinió pública euro-
pea. S’ha d’explicar bé a la ciutadania que el manteniment, o el possible incre-
ment, de la despesa militar, pot arribar a ser positiu per a la pau, si la força que 
s’obté d’aquesta inversió es destina a evitar possibles conflictes o a intervenir 
en escenaris de guerra, amb la finalitat d’aturar-la. La realitat ens demostra 
que, sense força militar, només amb la capacitat de la paraula, no s’aturen tots 
els conflictes.

La realitat i l’evolució del món ens porta cap a unes àrees d’influència cada ve-
gada més grans, en què els estats europeus individualment no tenen l’eficàcia i 
capacitat d’influir que havien tingut en altres èpoques. La fórmula per superar 
aquesta realitat ja la tenim, és la Unió Europea, la qual haurà de plantejar quin 
model de desenvolupament vol pel que fa a la seguretat i defensa. El cert és 
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que cal un replantejament en l’àmbit de la defensa europea, amb el benentès 
que l’increment de capacitat de defensa no ha d’estar directament orientat a 
tenir més capacitat per fer la guerra, sinó a ser més influent, i d’aquesta mane-
ra, poder aplicar els valors de la UE que són, entre d’altres, el multilateralisme, 
la solució pacífica dels conflictes i la pau.

Si la UE vol ser influent en el món i parlar d’igual a igual als EUA i a altres àrees 
potents del planeta, s’ha de plantejar seriosament invertir la tendència i créi-
xer en inversió militar, o bé influir per negociar a la baixa els pressupostos mili-
tars de tots els estats, que permetin establir i consolidar acords de pau, amb la 
finalitat de construir un món més just i sostenible.

En conclusió, una defensa europea és possible econòmicament, però fer-la una 
realitat depèn de la voluntat política dels estats membres de la Unió Europea, i 
també de la complicitat compartida de la ciutadania europea.
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