
 
Debat al Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 

Els eurodiputats López, Maragall i Tremosa consideren 
que una hipotètica sortida de Grècia de l’eurozona 

seria un fracàs polític i econòmic per Europa 
 
La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona ha acollit 
aquesta tarda un debat organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu i el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb la col·laboració del Consell 
Català del Moviment Europeu al voltant de la possible sortida de Grècia 
de l’eurozona i de les possibilitats que el Banc Central Europeu impulsi 
l’economia real o no. 
 
Barcelona, 8 d’Abril de 2015.- La possible sortida de Grècia de l’eurozona ha 
centrat un debat organitzat aquesta tarda al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i que ha comptat amb la participació dels eurodiputats Javi López de 
l'Aliança Progressista dels Socialistes i Demòcrates (S&D), Ernest Maragall 
dels Verds / Aliança Lliure Europea (Verds/ALE) i Ramon Tremosa de l'Aliança 
dels Demòcrates i Liberals per Europa (ALDE). 
 
El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya Joan B. Casas ha estat 
l’encarregat de presentar l’acte, que ha coordinat Xavier Ferrer, economista, 
vicepresident de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i president del Consell Català del 
Moviment Europeu. 
 
L’eurodiputat de l’Aliança Progressista dels Socialistes i Demòcrates (S&D) 
Javi López ha afirmat que “la situació a Grècia és un símptoma de les 
disfuncions d’Europa i visualitza un disseny disfuncional de la zona euro”. 
López ha comentat que “compartim moneda però sense disposar d’eines 
suficients per fer front a una crisi de deute públic com la que hem viscut” i ha 
afegit que “introduint l’euro volíem que hi hagués convergència de les 
economies, però en canvi les balances comercials entre el nord i el sud s’han 
anat diferenciant cada vegada més i han incubat la situació actual”. López 
també ha subratllat que “la situació actual de Grècia també és símptoma d’una 
mala gestió d’un estat disfuncional grec amb frau fiscal massiu i amb molta 
corrupció” i ha apuntat que “les polítiques dels darrers anys s’han menjat el 
25% del PIB a Grècia”. L’eurodiputat socialista ha apuntat que “el no acord amb 
Grècia porta al desastre i que s’ha de ser generós si es vol arribar a una 
sortida” i ha comentat que “la sortida de Grècia de l’euro és possible per 
accident tot i que seria un enorme fracàs polític i econòmic europeu”.  
 
En referència a si el Banc Central Europeu pot ajudar a la recuperació 
econòmica, López ha opinat que “amb la política monetària no seria suficient” i 
ha comentat que els socialistes defensen “que hi hagi estímuls fiscals europeus 
en la línia del Pla Juncker per aixecar inversió privada i que s’impulsi una millor 
coordinació fiscal per tal que alguns països excitin la seva demanda”.  
 
Per la seva banda, l’eurodiputat de l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per 
Europa (ALDE) Ramon Tremosa ha afirmat que el 2010 es va descobrir que 



Grècia havia mentit a Europa durant anys i que Europa no disposava de les 
eines necessàries per fer front a la situació. Tremosa ha afirmat que “els 
principals responsables del que està passant a Grècia són ells i ha comentat 
que “la quitança del deute grec del 2012 va ser la segona que s’ha donat a 
Europa des de l’any 1945”. “Si Grècia impaga es convertirà en un pària a nivell 
internacional i es troba en una cruïlla difícil”, ha afegit Tremosa, que ha 
remarcat que “el govern grec ha de triar entre complaure el sector més 
d’esquerres dins de Syriza o buscar un acord amb d’altres partits del Parlament 
grec per arribar a un pacte amb Europa a canvi de reformes”. L’eurodiputat de 
l’Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa ha afegit que  “no es pot 
pretendre tenir estat del benestar nòrdic quan el sistema de seguretat social 
grec no està ni informatitzat” i ha afegit que a Grècia no es pagava patrimoni, la 
renda era un impost fàcil d’evadir i segueix tenint un llistat de milers d’evasors 
fiscals”. Segons Tremosa, abans de culpar Alemanya, la Troika i els mercats 
també s’ha de tenir en compte que Grècia encara té assignatures pendents a 
nivell domèstic”. Finalment, ha apuntat que els eurodiputats nòrdics incloent tot 
l’espectre polític no volen que Europa sigui una Itàlia en gran i ha defensat que 
“la Unió Europea és una unió de bones pràctiques on els diferents països 
aporten les seves millors pràctiques”. 
 
A continuació, l’eurodiputat dels Verds/Aliança Lliure Europea (Verds/ALE) 
Ernest Maragall ha comentat que “Grècia és el símptoma i Europa el 
problema, i no a l’inrevés” i ha afegit que “sembla que la incorporació de Grècia 
a la zona euro va ser una decisió contradictòria en termes d’efectes econòmics 
immediats i a mig termini”. Segons Maragall, la situació grega “no és un 
problema de disciplina ni de bons ni dolents, sinó que és més un tema de 
models productius i polítiques monetàries i econòmiques”. En aquest sentit ha 
apuntat que “el rescat ha servit per salvar l’economia de bancs francesos i 
alemanys i que en la situació actual hi ha una coresponsabilitat per part dels 
que donen i reben crèdit. Maragall ha comentat també que “la realitat grega 
demostra que hi ha un estat incipient en què l’Església és propietària del 60% 
dels terrenys de conreu grecs, on l’exèrcit és un poder polític i econòmic amb 
un gran poder i on s’han creat règims fiscals elaborats a mida per un determinat 
grup d’empreses del sector industrial que no paga impostos”. 
 
D’altra banda, Maragall ha opinat que “el Banc Central Europeu per si sol a 
través de la política monetària no podrà impulsar l’economia real”. També ha 
comentat que “Grècia no sortirà voluntàriament de l’euro i si se l’expulsa vol dir 
que s’acceptarà la quitança de l’euro i que es renunciarà a cobrar el deute”. 
Segons Maragall, “Europa és qui té a les seves mans salvar Grècia i Europa 
per la via d’un creixement intel·ligent i convergent”. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2000 societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a 
través de l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un 
centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert 
a la societat en general. 
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