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Alemanya no
sap resoldre

el dilema
europeu

La cancellera Angela Merkel creu
queAlemanyahadecomençarami-
rarperellainoinvertirtantsesfor-
ços a ajudar altres països del con-
tinent. L’excanceller Schmidt diu
que el país no entén Europa.

les veus més respectades a Alema-
nya. “Necessitem en els llocs més
alts persones que entenguin d’eco-
nomia”, va remarcar criticant la po-
ca experiència “en qüestió de super-
visió de bancs” tant de Merkel com
del ministre alemany de Finances,
Wolfgang Schäuble.

Schmidt, que va aprofitar per llo-
ar precisament la vocació europe-
ista de Juncker, considera que les
autoritats alemanyes no entenen la
“necessitat estratègica de la integra-
ció europea”.

Relació amor-odi amb l’euro
És evident que la política alemanya
no ha jugat fins ara un rol gaire cons-
tructiu en la crisi europea. Això no
sorprèn, ja que la majoria de ciuta-
dans alemanys refusaven l’euro fins
no fa gaire. En un sondeig publicat a
l’estiu, el 51,4% dels alemanys es van
mostrar partidaris del retorn al
marc, per bé que la mitjana de la ta-
xa d’inflació és més baixa amb l’eu-
ro (1,5%) que amb la moneda alema-
nya (2,7%). Una enquesta d’aquest
divendres reflecteix que la tendèn-
cia s’ha capgirat: ara el 60% dels ale-
manys estan en contra de l’abolició
de l’euro.

És cert que Schäuble no vol ni
sentir a parlar d’un retorn al marc
alemany i adverteix que el risc que
sorgeixi un partit polític contra l’eu-
ro “ha de ser pres seriosament”. Pe-
rò no és menys veritat, com denun-
cien alguns experts alemanys, que el
govern de Merkel hauria de tenir
més coratge per explicar clarament
que l’economia nacional necessita
l’euro. “Llavors també seria possible
donar forma a unes ajudes de mane-
ra que no es tractaria de castigar si-
nó de donar suport realment als pa-
ïsos de l’eurozona en dificultats”, as-
senyala Peter Bofinger, un dels cinc
membres del consell de savis que as-
sessora l’executiu i el parlament ale-
many en qüestions d’economia. Bo-
finger indica des de les pàgines del
Süddeutsche Zeitung que l’euro és
tan poc estimat a Alemanya com
meravellós. “Només el fet que exis-
teixi l’euro fa que Alemanya estigui
tan bé. Ara l’euro ha de ser salvat i els

eurobons podrien ser una mesura”,
justifica, alineant-se amb Juncker.

Si es vol que l’euro tingui futur, i
Alemanya indiscutiblement ho vol
perquè, no en va, dos terços de les
seves exportacions van a parar a Eu-
ropa, els països s’hauran de superar
a sí mateixos i transferir competèn-
cies a Brussel·les. Schäuble conce-
deix que els estats europeus s’han
d’apropar políticament, però mati-
sa: “La Unió Europea només pot te-
nir èxit si continuem tenint present
el principi que no tots els assumptes
es poden resoldre conjuntament”.
El ministre alemany de Finances ja
va haver de fer un pas enrere aques-
ta setmana respecte a una eventual
ampliació del fons de rescat de la UE
que va suggerir el president del Bun-
desbank, Axel Weber. Des del prin-
cipi oposat a l’augment del parai-
gües de salvació, Schäuble diu ara

ISAAC LLUCH
CORRESPONSAL A BERLÍN

¿Per què hem de pagar pel mal fun-
cionament d’uns altres? És la pre-
gunta que es fan els alemanys, com
a primera reacció, en sentir-se dir
que són els que primer passen per
caixa –i els que més s’hi deixen– a
l’hora d’ajudar els països amb difi-
cultats de l’eurozona, com ja ha pas-
sat en els casos de Grècia i Irlanda.

La imatge d’Alemanya s’ha dete-
riorat aquesta tardor com feia
temps que no passava i el tòpic de
definir els ciutadans alemanys com
a cabuts, inflexibles i arrogants s’ha
encarnat definitivament, als ulls del
continent, en la seva cancellera, An-
gela Merkel.

La crispació per l’actitud alema-
nya arriba fins i tot des de les altes
esferes. Aquesta setmana el primer
ministre luxemburguès i president
de l’Eurogrup, Jean-Claude Junc-
ker, ha criticat Merkel durament i
qualificant-la de “simplista i antieu-
ropea” pel fet de mostrar una rotun-
da oposició a la creació d’eurobons
(emissions de deute conjunt dels
països que comparteixen la moneda
comuna).

La proposta de fundar una nova
Agència Europea del Deute per
emetre eurobons neix del mateix
Juncker i del ministre italià de Fi-
nances, Giulio Tremonti, i tindria
avantatges per als països menys sol-
vents perquè els abaixaria els tipus
d’interès. En canvi, per a països com
Alemanya, que gaudeix d’una sòlida
solvència financera, significaria pa-
gar uns interessos més elevats dels
que paguen ara.

La mala imatge que està adqui-
rint Merkel ha estat vehementment
denunciada dins del seu propi país.
“Em sembla que no s’adona del que
fa”, va burxar l’excanceller Helmut
Schmidt, que, als 91 anys, és una de

La locomotora econòmica
debat si l’aposta per l’euro
la beneficia o la perjudica

amb la boca petita que “si no hi ha
més remei” el govern alemany esta-
ria “preparat per pensar també en
aquesta situació”.

No obstant, Alemanya defensa
insistentment la seva proposta de
substituir el fons de 750.000 mili-
ons d’euros aprovat al maig per un
mecanisme permanent que ja s’apli-
caria el 2011. Merkel no s’ha cansat
de demanar que els inversors pri-
vats, sobretot els bancs, compartei-
xin els riscos de futures crisis de
deute públic en l’eurozona per tal
que els contribuents –i encara
menys els dels països més sans– no
hagin d’assumir el cent per cent del
cost dels rescats.

El debat sobre com el govern de
Merkel manega la crisi de l’euro tot
just ha començat a Alemanya, però
es pren d’una manera molt seriosa.
La moneda en comú no és el gran te-

LA DURESA DE LA CANCELLERA

Schmidt
L’excanceller
critica que no
s’entengui la
necessitat de
la integració
europea

Bofinger
El membre
del consell de
savis creu que
si Alemanya
està tan bé
és per l’euro

ELS DUBTES DE LA PRIMERA POTÈNCIA CONTINENTAL

L’èxit de les idees provocadores
Polèmica

Dues zones euro
Si al setembre es va fer cèlebre el
nom de l’exbanquer Thilo Sarrazin
per la publicació del seu llibre isla-
mòfob Alemanya se suprimeix, ara
és Hans-Olaf Henkel, expresident
de les Cambres de Comerç i Indús-
tria del país qui treu una obra pro-
vocadora i que sacseja les pors dels
alemanys: Salveu els nostres di-
ners. Alemanya serà liquidada. En
el seu llibre, Henkel demana clara-
ment una divisió de l’eurozona: al
nord, amb Alemanya, Àustria, Ho-
landa, Suècia i Dinamarca; i al sud,
amb Espanya, Portugal, Itàlia i
Grècia.

d01dMerkel s’ha negat a crear els eurobons i a augmentar el fons de rescat per a
països en problemes. AFPd02dHelmut Schmidt. REUTERSd03dPeter Bofinger. ARXIU
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Hans-Olaf Henkel sacseja les pors
dels alemanys al seu llibre. AFP
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