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Reformes econòmiques
Missatge
La Unió ha de deixar de banda les politiques d’austeritat i fer un Pacte per a la prosperitat inclusiva,
que ajudi a reduir veritablement les desigualtats entre estats, regions i ciutadania.

Context
L’actual UE, més econòmica que social, és governada pel Pacte d’Estabilitat i Creixement, més
centrat en austeritat i acompliments d’índexs que en la reducción de les desigualtats. La combinació
de disciplina fiscal, que deprimeix la demanda interna, amb la cerca de creixement, que requereix
més i més demanda, ha privilegiat la competitivitat com estratègia per atraure demanda exterior i
encara que sigui a costa d’altres estats membres i a costa del benestar social. Com a resultat tenim
una UE que llueix el superàvit comercial més gran del món –que suposa haver de finançar dèficits
simètrics on hi siguin-- i, alhora, una UE on la pobresa i la desigualtat han assolit xifres no vistes
d’ençà la segona gran guerra.

Dades
•

La UE ha aportat un total de 227.333 milions d’euros en els rescats bancaris d’Espanya, Grècia,
Portugal, Irlanda i Xipre.

•

El 20% dels treballadors de la Unió que més guanyen cobren 5 vegades més que el 20% que
guanyen menys.

•

Amb 85 punts, Espanya figura en el lloc número 17 de la Classificació del Social Progress
Index. La classificació l'encapçalen Finlàndia, Canadà i Dinamarca; i la tanquen la República
Centreafricana, Afganistan i Txad. Apropant la lupa a les autonomies l'estudi constata que a
l'hora d'oferir millors oportunitats a la ciutadania, cap de les 17 obté una millor nota respecte a
altres regions amb nivells de riquesa similars.

•

En la darrera dècada els treballadors amb ingressos baixos, en especial els treballadors a
temps parcial, han perdut un 11,4% del seu salari.

Idees força
-

Apostem per una Unió Econòmica i Monetària que superi el seu actual dèficit democràtic i les
desigualtats socials existents.

-

La integració en la Unió Econòmica i Monetària també ha de jugar un paper a favor d’altres
aspectes com els socials, culturals i ambientals, així com de justícia fiscal, i donar suport al
camí marcat per les Nacions Unides en l’Agenda 2030 en igualtat de gènere.

-

És imprescindible derogar el pacte d’estabilitat i creixement, substituint els límits de dèficit per
uns nous límits a la competència deslleial, tant social com fiscal, i substituint el PIB com
indicador exclusiu per uns indicadors de benestar i progrés social.
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-

El PIB pot créixer en benefici quasi exclusiu d’una exigua minoria i també hem vist que la
disciplina fiscal no ha evitat els desequilibris entre els estats membres i la necessitat dels
rescats que pretenia evitar.

Propostes
Substituir l’actual Pacte d’estabilitat i creixement per un Pacte per la prosperitat inclusiva, basat
en:
1. la conversió dels guanys de productivitat en millores salarials, a fi de mantenir inalterada la
competitivitat entre estats membres
2. l’obligació de reduir els superàvits exteriors mitjançant polítiques expansives i els dèficits
exteriors, mitjançant polítiques contractives
3. l’harmonització fiscal de les rendes del capital i els beneficis empresarials, que hauran de
tributar allí on es generen
4. la creació de figures impositives pròpies de la UE que redueixin la dependència del
pressupost de la UE respecte de les contribucions dels estats membres: impost digital, a les
transaccions financeres, al querosè, als plàstics no reciclables
5. la possibilitat d’endeutament UE per a polítiques anticícliques, amb la creació d’un fons
monetari europeu per a l’auxili preventiu d’estats membres amb dificultats
6. la utilització d’indicadors de benestar social, com el Social Progress Index, en substitució o
com a complement obligat del PIB
7. Un pla d’inversions socials i ecològiques per a la consecució dels objectius socials i
ambientals de la Unió de 200.000 Euros/any, a finançar, al curt termini, amb una ecotaxa i
d'altres recursos com l'impost sobre transaccions financeres o als plàstics i el querosè, i al mig
termini amb la lluita contra el frau i l'evasió fiscals i revisant preus del carbó.

