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La Verdad nº 105     

(abril de 2020)

El Capitalismo
es el responsable

de la barbarie

A voltes amb l’Acord Europeu
sobre “el Fons de Recuperació”

Quan es va signar l’acord euro-
peu en la matinada del dimarts 
21 de juliol, Antonio Garamen-

di, president de la CEOE, va declarar 
que era “un bon acord per a Espanya i 
per a Europa”.

Opinió compartida pels mitjans de 
comunicació –sense tot just matisos–, 
el govern Sánchez, els partits de la coa-
lició, de l’oposició, els secretaris dels 
sindicats, els  altermundialistes, i tota 
mena de defensors del sistema de “mer-
cat lliure” (o sigui el capitalisme im-
perialista) i el règim monàrquic. Tanta 
unanimitat, sens dubte no pot més que 
ocultar gat tancat.

En efecte l’endemà les coses ja no 
són tan clares.

Les protestes i la hipocresia
del Parlament Europeu

La presidenta de la Comissió Euro-
pea, Ursula von der Leyen, tan somrient 
el dia anterior, el dijous 23 en la sessió 
del Parlament Europeu semblava trans-
formada. El fet que l’”Acord” incloïa 
una reducció substancial del Pressupost 
pluriennal (2021/2027 de la Unió Euro-
pea,) d›1,3 bilions previstos a 1,074 no 
és un detall. Ella va declarar que això 
era «una píndola difícil d›empassar”. I 
com es va assenyalar en el debat del Par-
lament, es reduïen “programes comuni-
taris” en sanitat (7.700 milions) quan pel 
que sembla hi ha una epidèmia –vol dir 
que cada estat faci pel seu compte. En 
recerca, 8.500 milions. És a dir, que la 
facin les farmacèutiques. En Clima (on 
està el discurs ecologista), Defensa, aju-
da a les empreses en crisis 26.000 mi-
lions (és a dir, que cada Estat faci costat 
a les que vulgui, en un marc de desin-
dustrialització general. Alemanya in-
verteix 33 vegades més que Espanya en 
subvencions a les empreses, acompanya-
des d’acomiadaments, en una economia 
només quatre vegades major). 40.000 
milions menys per a la PAC, i d’altres 
menys per als Fons Regionals de Cohe-
sió, que beneficien sobretot als països de 
l’est (Polònia, Bulgària, Romania, Hon-
gria), d’aquí el “debat” hipòcrita sobre 

que no respecten l’”estat de dret”. Com 
deia un funcionari de la UE en els passa-
dissos, és una “excusa per a no parlar de 
la reducció de subvencions”.

Perquè, siguem clars, és com a mí-
nim cínic que governs com el francès 
(o l’espanyol) critiquin a aquests països 
per no respectar les llibertats després de 
la utilització repressiva de l’estat d’alar-
ma (en particular al nostre país amb la 
llei Mordassa). Però clar, per a justificar 
el pressupost tot val.

Alguns diputats europeus van ame-
naçar amb no votar el pressupost... en-
cara que, clar, les negociacions aquests 
dies han demostrat qui mana.

Qui mana?
Recordem que el pla del Fons de Re-
cuperació va ser proposat bilateralment 
per Merkel i Macron a demanda de les 
patronals d›aquests països que comptava 
amb suports sindicals (evidentment sen-
se cap debat en cap instància sindical).

Els governs més potents, responent 
als interessos del capital financer, van 
fixar les normes, el muntant, les propor-
cions (encara que, com s’ha vist, després 
d’una dura “negociació” va haver-hi al-
guns canvis).

Però acordar un Fons, i promoure 
captar en el mercat de capitals 750.000 
milions és una decisió d’una importàn-
cia cabdal. D’una banda, es retalla el 
pressupost de la Unió Europea, s’ator-
guen xecs de descompte a Holanda, 
Dinamarca, Suècia, Àustria i fins i tot 
Alemanya, i quan es constata que no 
es precisa d’on sortiran els recursos, es 
conclou i confirma que serà a costa de 
l›endeutament general que recaurà so-
bre la població, i enriquirà de nou a la 
banca privada, que és la que negocia els 
crèdits.

És a dir, els grans governs reuneixen 
els altres governs (recordem que el Con-
sell Europeu és la reunió dels caps d›Es-
tat o de govern dels 27), els proposen i 
imposen unànimement el seu pla amb al-
guns reajustaments per a acontentar fins 
i tot els països proporcionalment més 
rics, com Holanda o Suècia.

Dir, des del punt de vista de l’eco-
nomia i interessis capitalistes que això 
és una victòria dels països del sud, o 
és producte del “papanatisme” o de 
l’engany conscient (optem per aquesta 
fórmula).

I les institucions europees, la Comis-
sió, el Parlament, fins i tot el BCE, fins 
i tot a contracor apliquen les decisions 
dels governs, en particular de l’alemany 
i el francès. Potències imperialistes que 
més que mai intenten mantenir l’acord 
i mercat dels 27 davant la seva recula-
da en el mercat mundial, dominat per 
la competència entre els Estats Units i 
la Xina a costa d’Europa en el mercat 
mundial. Vegem, fins i tot que els acords 
entre la Xina i els Estats Units són con-
traris a l’acord de Lliure Comerç de 
l’OMC. És a dir que busquen expulsar 
als competidors europeus. En aquestes 
condicions, en particular, la indústria 
alemanya NO pot deixar que s’enfonsi 
Itàlia (que a més fabrica una bona part 
de components) o Espanya, que fabrica 
cotxes i exporta i nodreix Europa de pro-
ductes agroalimentaris a bon preu. En 
particular gràcies a la sobreexplotació 
de la mà d’obra facilitada per les refor-
mes laborals.

El perquè de la posició
del govern holandès

El discurs de  Frank  Rutte  es dirigeix 
d›entrada a la seva població. Està en 
marxa una nova reforma de les pen-
sions davant l›enfonsament financer 
dels fons d›inversió (que és el pilar fo-
namental del sistema de pensions a Ho-
landa). El Govern proposa que la quan-
tia de les seves pensions depengui «de 
la rendibilitat dels títols i de l›evolució 
de la borsa de valors».

Els fons d’inversió holandesos te-
nen les seves inversions més rendibles 
en la compra de bons estatals a Itàlia 
i Espanya. Un deute mutualitzada dis-
minueix els guanys perquè fa que els 
interessos siguin menors.

És a dir, i el poble i treballadors ho-
landesos són les primeres víctimes; als 
fons d›inversió holandesos els interes-
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sen que Espanya i Itàlia s›endeutin a 
mansalva. Com serà el cas i a més al 
nostre país amb l›obligació –per l›ar-
ticle 135 de la Constitució (gràcies a 
Zapatero i Rajoy en l›estiu de 2011), el 
pagament dels interessos del deute és la 
prioritat per llei;

Qui sortirà per tant beneficiat 
d’aquest Acord històric si es compleix? 
Plantejar la pregunta és trobar la res-
posta.

Sense condicions?
Campanes al vol, NO hi ha condicions... 
escrites.

Contràriament a 2011, a 2012, lla-
vors amb la troica, no hi ha ara –for-
malment– plans de rescat, votats en 
els parlaments nacionals, dictats per la 
troica (que ja no existeix) i aplicats pels 
governs.

La forma ha canviat, però el fons?
Ningú regala res.

El Govern ha de presentar els seus 
projectes, abans d’octubre (d’aquí 
l’ofensiva de Sánchez /Montero  per a 
arribar a un acord amb el PP).

I s’ha encarregat a la Comissió 
Europea que els analitzi, i respongui 
en dos mesos, per a eventualment co-
mençar a finançar a la primavera del 21.

Les declaracions dels uns i els altres 
són clares: estaria mal vista una dero-
gació de les reformes laborals (que ja 
no és una prioritat del Govern), cal re 
discutir sobre la  “sostenibilitat de les 
pensions. Per això s’activa confiden-
cialment el Pacte De Toledo i s’intenta 
destrossar a la COESPE.

I cal buscar recursos per a pagar 
els interessos del deute creixent. És a 
dir, apujar impostos, sí. Però quins?

El dimecres 22 –quina rapidesa!– 
l’Airef recomana una pujada gradual 
dels tipus reduïts de l’IVA, amb l’anota-
ció demagògica que l’alcohol o el tabac 

tenen menys imposats que a Europa. 
Però els tipus reduïts de l’IVA afecten 
els productes de primera necessitat; és a 
dir, que paguin els que són més, la mas-
sa de treballadors, pensionistes, joves.

I mentrestant, com anuncia avui la 
premsa, l’”Assistència primària està 
desbordada”, a la vora del col·lapse. No, 
no és un accident, l’epidèmia només ha 
demostrat el desmantellament del sis-
tema sanitari provocat per decennis de 
retallades.

Davant aquesta greu situació, la qual 
cosa la població necessita no són petites 
mesures sinó acabar amb la política i el 
sistema, amb les forces que els secun-
den, que han portat a aquest desastre. 
Tenen noms i cognoms.

Les mobilitzacions en curs, des dels 
sanitaris, els pensionistes, els treballa-
dors de l’automòbil mostren la seva in-
compatibilitat amb els plans del capital 
i les institucions del règim monàrquic.

Al carrer un nou número especial
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