
Edat?Només ets vell quan els teus èxits sónmés grans que els teus somnis i jo continuo creient
en laUE, i treballantperella.Els francesosenscreiemespecials i alhorauniversals i aixòhohem
de considerar un deure per a tots i no un dret. Col·laboro amb el Cercle d’Economia i el Cidob

“Noméselspaïsosde laUE
tenen la liquiditat delBCE”

LLIBERT TEIXIDÓ

E lFinancial Times diu que el
Catexit és més perillós per
a la UE que el Brexit.
És una exageració, per des-
comptat. El Brexit és unmo-
viment profundament i es-

pecíficament antieuropeu; en canvi, el cas
català no és un atac a la UE sinó, al contra-
ri, un assumpte nacional en el qual cap dels
protagonistes no rebutja laUE.Tot i això, la
situació comporta riscos polítics i econò-
mics.

Quins?
Els mercats no tenien la qüestió catalana al
radar, però ara, en el context enquè ens tro-
bem, les amenaces geopolítiques han subs-
tituït les financeres.

Quines l’amoïnen?
El Brexit, l’elecció de Trump i l’ascensió
dels partits antisistema són altres episodis
que formen part del nou paisatge econò-
mic. Aquest risc geopolític potminvar, però
no desapareixerà.

Com podria arribar a manifestar-se?
En certs escenaris, no aniria malament re-
cordar que, per exemple, només els bancs
de països de la UE poden participar en el
sistema bancari europeu i gaudir de l’accés

a la liquiditat que els proporciona el BCE.
Quin mal pot arribar a fer aquest con-

flicte a la nostra economia?
El conflicte català pot tornar-se un proble-
ma econòmic seriós.

Quan i com començaria a ser-ho?
De moment, les conseqüències d’aquests
tres últims mesos de confusió que hem vis-
cut pot ser que siguin limitades.

I després?
Vegem què va passar en el Brexit: després
del referèndum britànic, l’economia del
Regne Unit no va patir una recessió imme-
diata, però l’afebliment de les inversions es
va manifestar més tard. Per a Catalunya, el
més important és què passarà després de
les eleccions catalanes del 21-D.

Les nostres economies afronten ara la
ressaca política de la recessió?
Ara anem fent front a les seves conse-
qüències sobre les nostres institucions. Els
ciutadans van culpar en part els nostres
sistemes de partits tradicionals de la dè-
cada perduda de la recessió. Els van asso-
ciar a les seves causes i els han castigat a les
urnes.

I l’independentisme català?
L’independentisme català, com altres po-

pulismes, forma part d’aquest càstig gene-
ralitzat al sistema.

Deuestar content de comMacronapli-
ca el seu programa a poc a poc.
Aramateix ja no formo part d’aquell equip,
però des de fora puc veure que a França sí
que es poden fer reformes tan profundes
com la que ja està en marxa.

En quina fase estan?
S’està duent a terme un procés de descen-
tralització de la negociació en diferents in-
dústries que forma part de l’adaptació de la
nostra economia a la realitat.

Què li està faltant a la UE perquè dei-
xin de veure-la amenaçada?
Ens cal avançar més i més ràpid en la unió
bancària i fer passos per coordinar els mer-
cats de deute públic. Tot això seria relle-
vant i no requeriria invertir un gran capital
polític per fer-ho. Però queden deures més
difícils.

Ara suposo que li demanarà vostè soli-
daritat a Alemanya.
Abans de res, cal demanar a tots els països
que assumeixin els seus deutes amb la res-
ponsabilitat de qui sap que ningú més no
pagarà per ells. Demano a tots els estats que
assumeixin els seus deutes amb la respon-
sabilitat de qui sap que ningú més que ells
pagarà per ells.

I quan això s’esdevingui?
En la mesura que fos així i que cap país no
s’excedís en els seus dèficits seria possible
posar en marxa mesures que fessin més di-
fícil un atac dels mercats a un país de la
unió monetària.

D’això se’n diu mutualitzar el deute
públic dels països de l’euro.
Cada cop seria menys difícil i més assumi-
ble en lamesura que tots els estats de l’euro
vagin guanyant-se la reputació d’estrictes a
l’horade gestionar els seus dèficits. Amb tot
això, la pròxima vegada que els mercats es
posin nerviosos, aconseguiríem estar pre-
parats per afrontar aquests nervis amb una
estructura sòlida que fesmolt difícil dubtar
de l’euro i de la nostra solvència.

A veure si tenim temps d’aconseguir-
ho abans de la propera recessió.
Amb aquestes reformes estructurals no
hauríem de demanar ni d’esperar tant del
BCE ni de la seva política monetària.

Sembla que,mentrestant, el populisme
continua dubtant del futur de la UE.
Crec que el meu país, França, va enviar un
missatgemolt clar almón contra el simplis-
me populista quan un 66% dels francesos
van proclamar amb el seu vot que Europa
no era part del problema sinó una esperan-
ça per al futur enfront del 34% que culpava
la UE de tots els mals de França.

I a la resta de la UE?
Avui som majoria els ciutadans que sabem
que els grans problemes dels europeus te-
nen solucions europees.

LLUÍS AMIGUET

Europa com a saga
PisaninonoméstéFrança
i laUEalcap,sinótambé
totalasevaconstrucció,
perquèlavaviurealcostat
delseupare,EdgarPisani,
ministrefrancèsiunaltre
delspionersdelaUnió.
Fidelalatradicióeuro-
peistacomafundadorde
l’InstitutBruegel,està
méspendentdenomoles-
tarningúquedelluir-seen
lesrespostes.Entrelínies,
hihalesclaus.L’indepen-
dentismecatalàésunafer
internespanyolperòtam-
béi,pertant, incumbeix
alaUE.LaUniónointer-
vindràenelconflicteca-
talà,peròjanoméselfet
d’existirdeterminaelseu
desenllaç,perquèCatalu-
nyasenseEspanyajano
estariaalaUEiserinde-
pendentforadel’euro
senselaliquiditatdelBCE
noméssuposasermés
febleidependentdels
mercats.
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JeanPisani-Ferry, ha estat coordinador del programa de campanya d’EmmanuelMacron
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Si t’agraden tant els gols com a nosaltres, si vius la passió del teu equip com ningú, si gaudeixes de cada partit, de cada jugada... Si formes
part de la gran família del futbol, ara, amb Family Futbol de CaixaBank, tens més avantatges que mai!. Entra a CaixaBank.cat i descobreix-ho!
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