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Lliçó magistral del senyor Josep Lluís Sureda Carrión 

 

El meu sentiment de profund i sincer agraïment al Rector i al Consell de Govern de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB), que m’han distingit amb la concessió del títol de 
doctor honoris causa d’aquesta universitat, agraïment que va molt més enllà de les 
paraules amb què puc expressar-lo. Lluny de tota pretensió de merèixer tan alta 
distinció, he de confessar que un dels moments més feliços de la meva vida 
acadèmica a la Universitat de Barcelona fou l’encàrrec de participar en la creació i 
posada en funcionament d’aquesta universitat, fet que el Rector recorda a la carta en 
què em comunica la distinció atorgada. 

Certament, el 25 de gener de 1977, el Rector en funcions de la UB em designà 
representant d’aquesta universitat en la comissió creada per Ordre ministerial de 
desembre de 1976 a fi d’estudiar la possible creació de la Universitat balear. Pocs dies 
després, el doctor Antoni Roig Muntaner, vicerector dels centres de Palma que 
depenien de les dues universitats barcelonines (UB i UAB) i president de la comissió, 
em convocà a la sessió constitutiva, que fou celebrada el 4 de febrer a la sala de juntes 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, al número 7 del simbòlic carrer 
de l’Estudi General. Us faré estalvis d’altres detalls, però em crec obligat, primer de 
tot, a recordar la modèstia de la meva aportació, estrictament limitada a proveir de 
totes les facilitats possibles per a la integració efectiva a la nova universitat dels 
centres dependents de la Universitat de Barcelona. Em plau també recordar que el 
doctor Antoni Roig no solament fou el primer Rector de la Universitat nascuda com a 
Universitat de Palma de Mallorca, d’acord amb la tradició del segle XIX de batejar 
aquestes institucions amb el nom de la ciutat en què tenien la seu. Per damunt de tot, 
és de justícia tenir present avui que el doctor Roig va ser l’home clau, d’una eficàcia 
notòria, en la tasca d’aconseguir la tan desitjada recuperació plena de l’ensenyament 
superior a les nostres illes.  

Em permetré una reflexió sobre l’enquadrament d’aquesta recuperació en el marc 
local i en el de l’evolució de l’ensenyament universitari a Espanya en la segona meitat 
del segle XX. En el primer aspecte, una circumstància ben coneguda és que l’any 1951 
la recuperació dels estudis universitaris ja era una reivindicació arrelada a la societat 
balear, com demostra la creació aquell any de l’Estudi General Lul·lià, que la tenia com 
un dels seus objectius. Al llarg dels anys aquesta institució promogué diversos 
ensenyaments especialitzats, i a partir de 1967 s’hi establiren estudis oficials de les 
facultats de Filosofia i Lletres, Dret i Ciències de les dues universitats de Barcelona, 
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que prengueren la forma d’extensions o de col·legis universitaris i que, convertides 
més endavant en facultats, finalment varen ser integrades a la Universitat creada l’any 
1978. En la meva opinió, la iniciativa de l’Estudi General Lul·lià, seguida més endavant 
per les extensions que es promogueren a Tarragona, Lleida i Girona, totes les quals 
culminarien en la creació de les respectives universitats, constitueixen una etapa 
important en el disseny d’una sortida a la creixent demanda d’estudis superiors a 
Espanya, una pressió social que acabà de liquidar el decrèpit model d’Universitat 
aleshores vigent. En aquest sentit, la  llei de 1970, concretada inicialment en la creació 
de dues noves universitats a Madrid i Barcelona, batejades com a autònomes, no 
passà de ser un tímid intent d’apuntalar un model aleshores ja caducat.   

En tot cas, fins a la Llei d’ordenació universitària de 1983 no s’abordà la liquidació 
definitiva del model tradicional. Es tractava del model napoleònic d’Universitat 
implantat a Espanya des de començaments del segle XIX com a substitutiu del 
decadent ensenyament superior medieval. El model estava basat en una Universitat 
centralista, burocratitzada i uniforme, encarregada de formar elits adaptades en 
nombre i en coneixements a les necessitats de la societat burgesa. La Llei Moyano de 
1857, famosa per la llarga vigència amb canvis i adaptacions menors, recopilà les 
característiques del model, quatre de les quals esmentaré per mostrar la gran 
distància amb l’ara vigent: 1) L‘organització territorial formada per deu districtes amb 
una Universitat en cada un, al front de les quals un rector, nomenat pel rei o el 
Govern, era l’autoritat superior del districte com a representant i agent del poder 
central; 2) La institucionalització de la Universitat de Madrid com a Universitat 
Central, única que podia conferir el grau de doctor; 3) La integració en l’Administració 
Central, subjecta en la seva gestió a les normes burocràtiques pròpies d’aquesta 
Administració; i 4) L’estructura de l’ensenyament que diferenciava entre les escoles 
superiors per als ensenyaments tècnics i les facultats per a la formació de literats, 
juristes i científics, tots, centres docents subjectes a plans d’estudis uniformes.  

No és estrany que el geni rebel de Miguel de Unamuno, els primers anys del segle XX, 
definís la Universitat com «un templo de rutina y ramplonería». En aquesta situació, 
les darreres dècades del segle XIX es produeix el moviment d’inconformisme i 
emancipació intel·lectual materialitzat a la Institución Libre de Enseñanza dirigida per 
Giner de los Ríos. A partir dels anys noranta, Giner de los Ríos centrà la reforma 
universitària en l’autonomia de la Universitat, que considera la pedra clau de 
l’educació. Per cert, Unamuno, malgrat considerar Giner el seu «maestro», discrepa de 
l’intent de canviar les lleis per establir l’autonomia, perquè creu que el que podria 
vivificar més eficaçment la docència universitària seria canviar la mentalitat del 
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professorat i els mètodes d’ensenyament. El fet és que el canvi de les lleis es demorà 
fins al curt període de la República, l’any 1931, en forma d’un tímid assaig 
d’autonomia a la Facultat de Lletres de la Universitat de Madrid i el 1933 a la 
Universitat de Barcelona, en el marc de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i no es va 
reprendre fins que la Llei de reforma universitària de 1983 estableix el marc legal en 
què es consolidaren esforços com el de l’Estudi General Lul·lià, fins a arribar a 
l’esplèndida realitat que avui és la UIB.  

 

Al claustre de la Facultat d’Economia i Empresa i als amics que han tingut la gentilesa 
de donar suport a la seva iniciativa he d’expressar-los el més profund agraïment per 
haver-me proposat per a la distinció de què avui som investit, amb una menció 
especial al doctor Carles Manera per les seves generoses paraules sobre la meva 
trajectòria universitària. M’hauria agradat correspondre comentant algun punt viu del 
debat acadèmic actual, però no m’ho permeten vint-i-vuit anys apartat de la docència 
del que en dèiem Economia Política i ara es diu Economia Aplicada, empès per una llei 
tan lúcida que només s’aplicà als pocs catedràtics que, com jo mateix, compliren 65 
anys el 1988. Assumint el risc d’abusar de la vostra amable atenció, em permetré 
transmetre algunes reflexions sobre coses de domini general, coses que passen o han 
passat a l‘economia globalitzada en què ens ha pertocat de viure.  

Fins ara, he conservat viva la curiositat de seguir de prop algunes de les decisions i 
dels informes de les institucions multilaterals més responsables en el funcionament 
de l’economia global. Una curiositat que es mudà en obligació imperativa com a 
membre del Consell Executiu del Banc d’Espanya, entre gener de 1985 i agost de 
1994, uns anys encara —perdonau el neologisme— desreguladors dels sistemes 
financers i, per tant, uns anys de decisions obertes a la polèmica. Resistint una dèria 
que patim molts dels que formam part de «la vellura qui se’n va», no tornaré tan 
enrere en el temps a fi de seleccionar l’objecte de les meves reflexions, que serà el cas, 
molt polèmic i encara viu, anomenat la crisi de Grècia. Crec que és un cas 
especialment interessant perquè provocà la crisi més important que la zona euro ha 
sofert des del seu naixement i, més important encara al meu entendre, perquè les 
seves incidències posen de manifest greus mancances en la governança d’una 
institució de l’eurozona, excusau ara l’anglicisme, i algunes de les misèries que 
pertorben el bon funcionament de la zona euro. En parlar de mancances en la 
governança em referesc a la manca de transparència i de rendició de comptes de les 
decisions de l’Eurogrup, una institució informal de l’eurozona que reuneix els 19 
ministres de finances, és a dir, una institució que existeix però que no trobarem ni als 
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tractats ni a les regulacions internes de la Unió Europea (UE) i que ha acumulat un 
insòlit poder.  

El cas de Grècia també és paradigma de comunicats de les institucions internacionals i 
de declaracions dels seus portaveus, que utilitzen un llenguatge prolífic, repetitiu i 
més críptic que tècnic, que dificulta la separació del gra de la decisió i la seva palla. 
Com a conseqüència d’aquesta praxi, el cas de Grècia és també especialment 
exemplar de la distorsió que les decisions preses sofreixen quan, més sovint que el 
que seria desitjable, les interpretacions que podem llegir a la premsa no corresponen 
al seu contingut. Vull precisar que aquesta reflexió no és una crítica als periodistes que 
cobreixen la informació diària prop de les institucions, és una crítica als polítics i 
tècnics que s’expressen sovint deliberadament d’una manera que fa difícil seguir el fil 
dels seus raonaments. Que tot això no és una futilesa ho demostra que a la Comissió 
Europea (CE) funciona un Portal de Transparència, obert, es diu, perquè les decisions 
de la Unió Europea (UE), que repercuteixen sobre la vida de milions de ciutadans, 
s’han d’adoptar de la manera més transparent possible. Per transparent que sigui el 
procés d’adopció de les decisions, el compromís de transparència no es compleix si, al 
moment de difondre-les, el llenguatge dels comunicats i dels comentaris dóna peu a 
interpretacions coherents amb interessos diferents dels de la transparència.  

Amb una síntesi dels fets més importants del cas de Grècia entre el 20 de febrer i el 14 
d’agost de 2015 tractaré de donar la perspectiva més útil per entrar en matèria. 
Primera fase: 20 de febrer, comunicat de l’Eurogrup que notifica l’obertura de 
negociacions amb el Govern sortit de les eleccions del mes de gener sobre la 
possibilitat de prolongar el segon rescat més enllà del 30 de juny, data de la seva 
finalització; el mateix 20 de febrer, el ministre de Finances alemany, Wolfgang 
Schäubel, saluda el comunicat amb una declaració sense ambages en què demana al 
Govern grec que informi de seguida els seus votants que no podrà complir cap de les 
promeses electorals que havia fet; entre el 20 de febrer i el 25 de juny, la troika 
d’experts dotada del dret de veto pels ministres de l’Eurogrup declara insuficients les 
successives propostes de reforma presentades pel Govern grec; 26 de juny, l’Eurogrup 
presenta la seva pròpia llista amb caràcter d’ultimàtum, i el Govern grec rebutja 
l’ultimàtum, es retira de la negociació i sotmet aquesta decisió al referèndum ciutadà, 
que el 6 de juliol la ratifica per una forta majoria; 28 de juny, el Banc Central Europeu 
(BCE) suspèn el finançament al sistema grec i provoca el tancament dels bancs i la 
limitació de les retirades d’efectiu a 60 euros diaris.  

Segona fase: tot seguit després del referèndum, el 8 de juliol, el president del Govern 
grec sol·licità l’obertura de negociacions per a un tercer rescat i, sis dies més tard, el 
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12 de juliol, la cimera de caps d’Estat i de Govern de l’eurozona acordà d’obrir la 
negociació del memoràndum del tercer rescat de Grècia, amb una durada de tres anys 
i unes necessitats brutes de finançament estimades entre 82 i 86 mil milions d’euros, 
dels quals 25 mil milions quedaven reservats per a les necessitats de recapitalització 
de la banca grega. El 14 d’agost, el memoràndum preparat pels experts de Grècia i 
dels seus socis europeus, amb participació d’un equip del Fons Monetari Internacional 
(FMI), és considerat per l’Eurogrup en línia amb els paràmetres i els objectius clau 
acordats a la cimera i rep la seva aprovació. S’obria així la porta a l'execució del tercer 
rescat, i les relacions de l’eurozona amb el nou Govern grec, plenes de tensió els sis 
primers mesos de 2015, semblava que anaven cap a la cooperació entre els experts del 
Govern grec i els dels seus socis europeus, la qual, en certs àmbits de treball, donà 
resultats positius.  

La perspectiva del cas no seria completa sense recordar que, des del mateix 12 de 
juliol del comunicat de la cimera, es va  desplegar una campanya mediàtica que 
qualificava l’acord de rendició del Govern grec, perquè el 26 de juny havia donat per 
acabades les negociacions iniciades el 20 de febrer considerant inacceptables les 
condicions que l’Eurogrup li proposava, i el 12 de juliol acceptava les condicions 
encara més dures del tercer rescat. La suposada humiliació soferta pel Govern grec 
acabà per convertir-se en la veritat convencional sobre el desenllaç del torcebraç que 
el nou Govern havia sostingut amb l’Eurogrup durant la primera fase, i ha arrelat amb 
tanta força, almenys en l’opinió pública espanyola, que amb motiu d’una de les 
nostres eleccions generals, hem pogut sentir un candidat a la presidència del Govern 
citant reiteradament Grècia com a exemple del final desastrós de les actituds rebels a 
Europa, sense necessitat de justificar el seu argument i, més significatiu encara, sense 
rèplica dels seus tres oponents.  

Les meves reflexions sobre el cas, amb un incís preliminar relatiu a les condicions del 
tercer rescat establertes per la cimera de 12 de juliol, es referiran a dos acords que 
consider significatius: un, el consens dels caps d’Estat i de Govern de l’eurozona que 
va formar-se a favor d’acceptar la petició que el Govern de Grècia havia presentat i en 
contra de la proposta alternativa que era defensada per Alemanya; l’altre, el consens 
sobre reestructuració del deute públic, una qüestió essencial per a l’èxit del tercer 
rescat, que va formar-se de fet a favor de la proposta d’Alemanya i contra el criteri del 
FMI, consens que ha impedit fins ara la participació d’aquesta institució en el 
finançament del tercer rescat.  

Com a incís preliminar, el comentari sobre dues condicions significatives que fan més 
acceptables les condicions del tercer rescat que les rebutjades el 26 de juny.  Em 
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referesc a la direcció i l’execució del programa de reformes i als objectius clau del 
rescat o, si es vol, la seva filosofia. La cimera de 12 de juliol ponderà com a essencial 
per a l’èxit del tercer rescat que la responsabilitat de la direcció i l’execució del 
programa recaigués en el Govern grec. Una decisió tan natural és a l’antípoda de la 
situació en els dos rescats anteriors, en què la troica d’experts de les institucions 
disposava a Atenes de tot el poder d’iniciativa i d’execució de les reformes, amb uns 
governs grecs sotmesos al diktat d’un equip de tècnics que estaven al servei de les 
institucions i no dels ciutadans grecs. El canvi es materialitzà en acords sobre 
mètodes de treball basats en la cooperació i el respecte que les institucions 
multilaterals deuen a tots els Estats membres. L’altra condició afecta la reconsideració 
de les polítiques d’austeritat que  havien produït en quatre anys resultats catastròfics 
per a l’economia grega. Els experts del FMI en un informe de maig de 2014 explicaven 
que l’ajustament de l’economia grega s’havia produït per canals de caràcter recessiu, 
de compressió de la despesa i dels ingressos reals, amb el resultat d’una reducció 
pròxima al 25 per cent del PIB real i un augment de l’atur a l’entorn del 26,5 per cent, 
dos terços del qual era atur de llarga durada. Com a objectius del tercer rescat, el 
memoràndum parla d’una «agenda de les reformes» equilibrada, que segueixi una 
«estratègia de recuperació» i una «estratègia de creixement basada en l’anterior», 
tenint en compte «la necessitat de justícia social». Llenguatge novíssim que té el seu 
antecedent en l’últim paràgraf del comunicat de la cimera en el qual la CE, «per tal de 
contribuir al creixement i a la creació de llocs de treball a Grècia (en els pròxims tres a 
cinc anys)», assumeix el compromís de mobilitzar fins a 35 mil milions d’euros en el 
marc dels diferents programes de la UE destinats a finançar inversions i activitats 
econòmiques. A més, atesa la situació en què es troba Grècia, com a mesura 
excepcional la CE manifesta que el pla d’inversions per a Europa (el pla Juncker) 
també oferirà possibilitats de finançament a Grècia a fi d’impulsar d’immediat les 
seves inversions.  

La valoració positiva d’aquestes dues condicions no vol dir que l’acord de 12 de juliol 
de 2015 no comportàs també concessions per part del Govern grec. Em permetré el 
record, l’últim, d’una experiència personal de final de juny de 1977, quan el president 
Josep Tarradellas em demanà que em desplaçàs a Madrid durant les seves 
negociacions amb el president Suárez sobre el restabliment de la Generalitat de 
Catalunya, i vaig estar a la seva disposició fins al final reeixit de la negociació. El 
president Tarradellas, en el que crec que es pot descriure com la seva estratègia 
negociadora, em va fer entendre que, en tota negociació, el més important és tenir 
sempre presents tres principis: primer, tenir ben clar l’objectiu que es vol aconseguir i 
convèncer l’altra part que sobre l’objectiu no hi haurà cap cessió; segon, tenir presents 
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les necessitats de l’altra part per satisfer-les en tot el que sigui compatible amb el 
principi anterior; tercer, evitar tot enfrontament aspre durant la negociació, tant si la 
provocació ve de l’altra part com si surt de les teves pròpies files. Acceptada per la 
cimera de 12 de juliol de 2015 la petició de negociar un nou rescat, s’obrí sens dubte 
un marge per a les concessions del Govern grec a les institucions internacionals.  

La durada excepcional del debat que tingué lloc per arribar al consens dels caps 
d’Estat i de Govern sobre la petició del Govern grec explica la seva intensitat: disset 
hores de debat a la cimera i una durada semblant a les dues reunions celebrades per 
l’Eurogrup, abans i després de la cimera. El debat confrontà els governs que estaven a 
favor d’acceptar la petició i els governs que donaven suport a la proposta del Govern 
alemany de deixar Grècia fora de l’euro durant cinc anys, proposta que el ministre 
alemany de Finances havia presentat a la primera reunió de l’Eurogrup per a la seva 
tramesa a la cimera que s’havia convocat per a algunes hores més tard. En un cas tan 
conflictiu, que el consens es produís a favor de la petició del Govern grec obliga a 
preguntar-se pel significat dels fets ocorreguts entre el 20 de febrer i el 12 de juliol de 
2015. Un dels analistes més lúcids de les polítiques de la UE, Jean-Marie Colombani, 
que va ser director de Le Monde, considera que la lliçó més important del cas de 
Grècia és que constitueix el primer pas en fals d’Alemanya de caràcter greu i, sobre 
aquest aspecte, assenyala que una de les personalitats europees avui més rellevants, 
l’alemany Jürgen Habermas, ha dit que «en una sola nit, Alemanya ha dilapidat un 
capital de confiança acumulat durant mig segle». Intueixo que el mateix ministre 
Schäubel aprecià la importància del seu mal pas, perquè cinc dies després de la 
cimera en declaracions a Der Spiegel renegà de la paternitat del Grexit. Les seves 
declaracions eren una crítica a les manifestacions que el premi Nobel d’Economia Paul 
Krugman havia fet en una entrevista a la CNN, en la qual, per cert, es mostrà decebut 
per la decisió del Govern grec de demanar el tercer rescat. Paul Krugman havia 
argumentat que el risc de sortida de Grècia de l’euro —que, si es produïa, ell augurava 
que tindria enormes conseqüències per al futur del projecte europeu— seguiria 
present si no es procedia a la reestructuració del deute, que li havien negat al nou 
Govern fins a aquell moment. En la seva crítica, Schäubel afirmava que Alemanya mai 
no havia proposat que Grècia sortís de l’euro i que només havien cridat l’atenció sobre 
l’opció que tenia d’abandonar-lo temporalment.  

Les conseqüències de l’error comès per Alemanya han començat a manifestar-se en el 
funcionament de les institucions de l’eurozona i també dins la mateixa Alemanya. Una 
conseqüència bastant significativa és la reivindicació del BCE de l’exercici independent 
de les seves atribucions en política monetària. Tan assenyat com de costum, el 
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ministre alemany de Finances havia manifestat que la política monetària del BCE era 
responsable en gran part del creixement del partit populista AfD a Alemanya, un 
argument, per cert, que també va utilitzar contra la reestructuració del deute grec. En 
roda de premsa del passat 21 d’abril, el president del BCE, després de les declaracions 
de Schäubel i d’haver coincidit amb el ministre alemany a la reunió del FMI a 
Washington, respongué amb certa acrimònia a una pregunta sobre aquestes 
declaracions. En la seva resposta recordà que el Tractat, la llei europea, donava al BCE 
el mandat de promoure l’estabilitat de preus en el conjunt de l’eurozona i no sols a 
Alemanya, i que ells han d’obeir la llei i no els polítics, preceptes —afegí— aplicables 
a tots els països i a tots els polítics de l’eurozona. Més endavant, li demanaren com 
havia anat la conversa amb Schäubel a Washington, que qualificà de molt positiva i 
fins i tot diria que tranquil·la i amistosa, i afegí que no recordava ben bé si Schäubel li 
havia dit que no volia dir el que havia dit o que no havia dit el que volia dir. Un Mario 
Draghi molt llunyà del que l’any anterior es veié involucrat en l’operació de l’Eurogrup 
desestabilitzadora de l’economia grega. 

Abord ara la part més feixuga d’aquestes feixugues paraules, el consens relatiu a la 
reestructuració del deute grec. La sostenibilitat del deute, segons els resultats de 
l’anàlisi (DSA) que el FMI publicà el juny de 2015, havia experimentat un 
deteriorament greu a partir de maig de 2010, data d’inici del primer rescat, i s’havia 
accelerat a partir de juny de 2014, malgrat les mesures d’alleujament que havien estat 
aplicades el 2011-2012. Davant aquest panorama, el FMI sostenia que, per restablir 
l’estabilitat econòmica i el creixement a Grècia, era indispensable un planteig 
equilibrat del rescat, descrit com caminar sobre dues cames. Per una banda, s’havia 
de preparar un programa de reformes fiscals i estructurals basat en objectius realistes 
i en mesures creïbles finançat adequadament i, per l’altra, s’havien d’adoptar mesures 
específiques d’alleujament del deute. En canvi, el ministre alemany de Finances, 
ànima de l’Eurogrup, descartant les mesures específiques, insistia que la sostenibilitat 
del deute havia de ser el resultat d’un programa de reformes econòmiques basades en 
objectius fiscals i de creixement prou ambiciosos, i defensava fins i tot, sobre una base 
jurídica molt feble, que els tractats prohibien les mesures d’alleujament, argument 
contradictori amb les que havien estat aplicades el 2011-2012 en el marc dels rescats 
anteriors. La cimera de l’Eurozona tractà de conciliar els dos criteris. Per una banda, 
seguint el criteri del FMI, acceptava que les mesures d’alleujament s’incorporassin a 
l’agenda del tercer rescat, exceptuat el quitament del nominal del deute, i que el grau 
necessari s’estimàs en funció de les necessitats brutes de finançament (GFN) respecte 
del PIB, en lloc del volum de deute que s’havia utilitzat en els dos rescats precedents. 
Per altra banda, les mesures quedaren condicionades en un doble sentit, en establir 
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que no serien concretades fins que resultàs positiva la primera revisió del programa de 
reformes i, sobretot, que no serien aplicades fins a completar-se totalment el 
programa a mitjan 2018, condició que prioritzava el criteri de Schäubel de restablir la 
sostenibilitat com a resultat d’un programa de reformes suficientment ambiciós. 

Les concessions de la cimera esdevenien així insuficients per obtenir la desitjada 
participació del FMI en el finançament del tercer rescat. La directora executiva del 
FMI, Christine Lagarde, va apressar-se a puntualitzar-ho el mateix 14 d’agost en què 
s’enllestí el memoràndum en un comunicat en què reiterava que les mesures de 
reforma per si soles no eren suficients per restablir la sostenibilitat segons el criteri de 
la institució, i advertia que, a fi que ella disposàs dels elements que li eren necessaris 
per recomanar al Consell Executiu del FMI un suport financer addicional per a Grècia, 
era indispensable que els socis europeus de Grècia assumissin compromisos concrets 
d’alleujament del deute una vegada superada la primera revisió del programa, la 
primera condició establerta per la cimera. L’execució del programa de rescat s’engegà 
al ralentí, perquè el president del Govern grec convocà eleccions el 20 de setembre. 
Després, el treball es reprengué amb intensitat, literalment dia i nit, segons el 
comissari Moscovici, que el 9 de novembre de 2015 donava dades concretes i 
optimistes sobre el progrés del programa, sense fer cap referència a la reestructuració 
del deute. El silenci de l’Eurogrup sobre aquesta qüestió no es trencà fins mesos més 
tard, a les reunions de 22 d’abril i 9 i 24 de maig de 2016, en les quals adoptà acords 
que semblaven dissenyats per provocar la ruptura amb el FMI i el fracàs del rescat. 
L’actitud de l’Eurogrup creà una situació insòlita en les relacions entre institucions 
internacionals, perquè proclamava que volia aconseguir la participació del FMI en el 
finançament del tercer rescat de Grècia i, al mateix temps, adoptava decisions que 
impedien aquesta participació.  

El desori comença obertament el 22 d’abril amb una decisió paradoxal de l’Eurogrup. 
Els experts del FMI acceptaven que era possible restablir la sostenibilitat del deute 
sense quitaments del nominal, com Alemanya imposà a la cimera. L’alternativa, com 
s’havia fet en 2011-2012, consistia en la concessió de préstecs en condicions molt 
favorables, inclosos períodes de gràcia i de venciments llargs i interessos molt baixos. 
Ara bé, en el memoràndum, Grècia i els socis europeus havien establert l’objectiu 
d’excedent pressupostari primari (sense càrregues financeres) per a l’any 2018 en el 
3,5 per cent del PIB, que els experts del FMI, que havien participat en l’elaboració 
d’aquest document, consideraven que no era realista. Sobre aquest aspecte, sostenien 
que, a partir de les darreres dades de l’Eurostat sobre l’evolució de l’economia grega i 
internacional, havien acordat un ajustament fiscal de quatre mil cinc-cents milions 
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d’euros en els tres anys del rescat, i que aquest ajustament només assegurava un 
excedent primari l’any 2018 de l’1,5 per cent. Mantenir l’objectiu del 3,5 per cent 
suposava que era necessari un ajustament fiscal addicional superior al que amb 
dificultats estava en marxa, de manera que les mesures per a la seva instrumentació 
eren poc creïbles. Doncs bé, l’Eurogrup es decidí per mantenir-lo, i el 22 d’abril ordenà 
al seu grup de treball preparar les mesures addicionals que serien necessàries per 
arribar l’any 2018 a l’objectiu del 3,5 per cent del PIB.  

No hi ha una explicació racional al fet que els ministres de l’Eurogrup, davant la 
necessitat de revisar un dels acords amb el Govern grec, es decantassin per preparar el 
paquet addicional de reformes en lloc de rebaixar l’objectiu, que hauria estat allò més 
senzill i, sobretot, allò més eficaç, si es desitjava la participació del FMI, i allò menys 
polèmic, perquè els seus experts ho consideraven poc realista i insostenible a mitjà 
termini. Afegiré que la inclusió al memoràndum de l’objectiu del 3,5 per cent l’any 
2018 desprèn la flaire d’un ingerència política en el treball dels experts econòmics. No 
té sentit que els mateixos experts que el 26 de juny, a l’ultimàtum, arribaven al 3,5 per 
cent l’any 2018 amb un increment de l’excedent primari de mig punt percentual sobre 
l’any anterior, el 14 d’agost estimassin realista un increment de l’excedent de l’1,75 per 
cent, tres vegades i mitja més elevat i que suposava que en un sol exercici podien 
recuperar-se les rebaixes substancials dels objectius dels tres anys anteriors establerts 
a l’ultimàtum. 

La directora executiva del FMI, respectant el que manen els cànons de la cortesia 
diplomàtica, tractà d’evitar la ruptura. Els experts del FMI seguiren participant en les 
discussions amb els experts del Govern grec i dels socis europeus, i la posició del Fons 
fou recordada dies abans de les reunions de 9 i 24 de maig: a la primera, amb una 
carta de Christine Lagarde a cada un dels dinou ministres de finances i, abans de la 
segona, en roda de premsa celebrada a Washington per Gerry Rice, cap del 
Departament de Comunicació i portaveu del FMI. L’Eurogrup reaccionà amb 
prepotència a aquestes advertències no sols abstenint-se de justificar la seva decisió 
sinó també silenciant la posició del FMI, i amb un sentit de l’humor impropi de les 
relacions internacionals que pretenia involucrar el FMI en la proposta de mesures que, 
si s’aplicaven, serien de conseqüències gravíssimes per al poble grec. Al comunicat de 
9 de maig l’Eurogrup manifestava l’esperança que l’acord sobre les mesures 
addicionals permetria al FMI participar en el finançament del programa, i al de 24 de 
maig expressava la seva satisfacció per la intenció de la direcció del FMI de recomanar 
al Consell Executiu que abans del final de 2016 concedís assistència financera en 
suport al tercer rescat, satisfacció que el president completà aclarint que «d’aquesta 
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manera el FMI es reincorporarà de nou sobre la base d’aquest acord com a part del 
programa de suport a Grècia».  

Unes impertinències gens subtils a les quals Gerry Rice va fer front manifestant que el 
FMI considerava el 3,5 per cent d’excedent primari per a 2018 com un objectiu massa 
ambiciós que exigiria molta austeritat, sobre la qual s’havia dit repetidament, i feia 
pocs dies ho havia fet a Londres la directora executiva, que el FMI no volia més 
austeritat per a Grècia ni que la majoria de la càrrega recaigués sobre els pobres i els 
més vulnerables. Rice feia referència a una entrevista del Financial Times amb 
Christine Lagarde amb motiu del començament del seu segon mandat que va ser 
publicada el 13 de juliol. A l’entrevista la directora executiva manifesta que Grècia no 
ha estat una experiència reeixida per a ningú i, en particular, per al mateix poble grec, 
i el paper del FMI havia estat de servir de cap de turc (scapegoat és la paraula 
utilitzada), perquè, dins i fora de Grècia, ha estat acusat d’imposar una excessiva 
austeritat en els programes d’assistència financera.  

El divendres passat, dia 23, s’ha publicat un resum de les conclusions de la missió del 
FMI encarregada de l’informe regular de 2016 sobre Grècia. L’últim apartat acaba 
constatant que Europa ha donat a Grècia el temps necessari per a l’ajust, però que 
segueix sent essencial un ulterior alleujament del deute i que Grècia progressi 
fermament en la solució dels reptes que resten. Això vol dir que, a hores d’ara, no se 
sap com acabarà la diferència entre l’Eurogrup i el FMI sobre el deute públic grec. De 
moment, la conclusió que jo propòs extreure de les incidències relatades és que seria 
aconsellable revisar els mecanismes que les han fet possibles, començant per l’estatus 
jurídic de l’Eurogrup.  

El juny de 2015, a la fase final de les discussions entre l’Eurogrup i el Govern grec 
sobre l’extensió del segon rescat, la defensora del poble europeu, Emily O’Reilly, rebé 
una queixa que al·legava manca de transparència a les reunions de l’Eurogrup, 
especialment a les relatives a les negociacions d’un programa de suport financer a 
Grècia. La queixa no donà lloc a una investigació, perquè el denunciant no continuà el 
procediment, però el 17 de desembre el president de l’Eurogrup adreçà una carta als 
seus col·legues sobre la necessitat de més transparència en els assumptes de la 
institució, i proposà tres mesures de publicació de documents, dues de les quals varen 
ser aprovades. La defensora del poble el març de 2016, a part d’expressar-li la seva 
satisfacció per aquesta decisió, li manifestà que considerava d’una importància 
particular aclarir la tramitació que es donaria a l’exercici del dret fonamental dels 
ciutadans europeus d’accedir als documents relatius al treball de l’Eurogrup. A la seva 
resposta de 16 de maig, el president considera improcedent la petició de la defensora 
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del poble, a l’empara de tres arguments que, siguin o no sòlids, no comentaré per 
falta de qualificació però, sobretot, perquè crec que es comenten per si mateixos: en el 
primer, recorda el caràcter informal de la reunió de ministres de finances a l’Eurogrup, 
que, per tant, segons els tractats, no pot ser considerat part de «les institucions, 
corporacions, oficines i agències» en el sentit de l’article 15 (3) del Tractat sobre el 
funcionament de la Unió Europea (TFEU) o de l’article 42 de la Carta de Drets 
Fonamentals; en el segon, explica que l’Eurogrup, a fi de protegir la capacitat de 
realitzar les seves operacions, considera necessària la confidencialitat de les 
discussions internes del seu grup de treball (EWG), que tècnicament prepara les 
reunions; i en el tercer, que l’Eurogrup ha adoptat dues decisions sobre transparència 
que són consistents amb els principis i regles sobre transparència de la UE, malgrat 
que aquests principis i regles no li són aplicables. Si l’Eurogrup, del qual s’ha dit que 
parla molt de política i gens d’economia, amb el poder que ha acumulat i amb la 
prepotència amb què l’exerceix, no existeix segons els tractats, i si els principis i les 
regles de la UE sobre transparència no li són aplicables, la meva conclusió és que la 
revisió del seu estatus jurídic, més que aconsellable, és urgent.  

Quant a la forma en què Alemanya ha exercit en aquest cas la seva hegemonia dins 
l’Eurozona, res a dir, perquè supòs que pertany a l‘àmbit dels poders sobirans, però 
torn sobre les conseqüències de les seves polítiques abans comentades. Les 
preocupacions van acostant-se al fonament de l’hegemonia que una política 
monetària restrictiva i una política fiscal rigorosa no li haurien donat sense l’avantatge 
comparatiu respecte dels seus socis de l’Eurozona que les asimetries dels tractats 
europeus li han permès de disposar. No han d’inquietar-se, perquè no entraré en 
aquest debat, però algunes de les preguntes i respostes que es produïren quan el 
president del BCE informava de la darrera reunió del Consell de Govern el passat dia 8 
són indicis útils per on van les coses. A una pregunta tan general com què podrien fer 
els governs per ajudar la política monetària invocà una autoritat tan sorprenent com 
el G20, que acabava de reunir-se a la Xina, i respongué llegint un paràgraf del 
comunicat final on s’afirma que la política monetària sola no pot conduir al 
creixement i que són importants les polítiques tributàries i de despesa pública que 
l’afavoreixin. A la pregunta concreta si pensava especialment en Alemanya quan deia 
que hi havia països que tenien marge per a inversions respongué que havia dit que hi 
ha països que tenen espai fiscal i que han d’utilitzar-lo, i un d’ells és Alemanya. 
Finalment, preguntat si el preocupava que les xifres més recents sobre increment dels 
salaris a Alemanya són les més baixes en cinc anys, respongué que era totalment 
encertat i que bancs centrals i economistes tenen un bon cas a favor dels beneficis 
d’un increment dels salaris més elevat. 
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Moltes gràcies per la seva atenció, de la qual em tem haver abusat. 

 


