Descripció de les principals mesures anticrisi a
Europa
La crisi de l’euro o crisi de la zona euro ha afectat negativament des de principis de l’any 2010
els 16 Estats membres de la UE que formen l’eurozona.
Durant aquest període, aquests Estats han patit una crisi de confiança sense precedents, amb
atacs especulatius sobre els bons públics de diversos dels seus membres, turbulències en els
seus mercats financers i borsaris, i una caiguda del valor de la moneda única, en un context
d’incertesa i dificultat per arribar a un acord col·lectiu que encara persisteix.
La crisi va començar amb la difusió de rumors sobre el nivell del deute de Grècia i el risc de
suspensió de pagaments del seu Govern. Es va fer públic que durant molt de temps el Govern
grec havia assumit deutes elevats, gastant sense control, la qual cosa contravenia els acords
econòmics europeus. Quan va arribar la crisi financera global, el dèficit pressupostari va pujar
molt, i els inversors van exigir taxes molt més altes per a prestar diners a Grècia.
Tots els països de l’eurozona es van veure afectats per l’impacte que va tenir la crisi sobre la
moneda comuna europea. Hi va haver por que els problemes grecs en els mercats financers
internacionals desemboquessin en un efecte de contagi que fes trontollar els països amb
economies menys estables de l’eurozona, com Portugal, Irlanda, Itàlia i Espanya.
Amb l’objectiu d’augmentar la confiança dels mercats, els estats afectats han hagut de prendre
mesures extraordinàries per reajustar els seus comptes i reduir progressivament el dèficit públic
fins al 3% a l’any 2014.

Mesures extraordinàries adoptades pels estats de la Unió Europea:
Irlanda:
El Govern irlandès ha aprovat el Pla de recuperació nacional per als propers quatre anys amb
les mesures següents:
•

Retallades de 3.000 milions d’euros en les prestacions socials.

•

Eliminació de 24.750 llocs de funcionaris.

•

Pujada d’impostos de 5.000 milions d’euros en un període de quatre anys.

•

El salari mínim interprofessional es reduirà en un euro fins als 7,65 € / h.

•

S’incrementarà l’impost sobre el valor afegit (IVA) fins al 22% al 2013, i al 23% al 2014,
que generarà a les arques públiques uns ingressos de 620 milions d’euros
aproximadament.

•

S’encariran les taxes en el sector educatiu, amb una pujada de les taxes universitàries
de 500 € fins als 2.000 € anuals.

•

Es modificaran les “pensions estatals”, a través d’allargar l’edat de jubilació fins als 66
anys al 2014, als 67 el 2021 i als 68 el 2028.

•

Es retallarà el 10% dels salaris dels nous empleats públics. Cal tenir en compte que és
un dels estats europeus on aquest col·lectiu està millor pagat.

•

Es reduirà en 1.200 milions d’euros el projecte de llei dels sous del sector públic.

Amb aquestes i altres mesures, l’executiu confia a reduir el dèficit públic fins al 9,1% del PIB al
2011 i fins al 3% el 2014. Tot això, després de tancar aquest any amb un 32%, com a
conseqüència dels 35.000 milions d’euros que el Govern ha injectat en el seu sector bancari.
Ara, s’acaba de publicar que el banc rescatat AIV ha decidit que pagarà més de 40 milions
d’euros en bons per als seus directius.

El ministre de Finances va confirmar fa pocs dies que no elevarà el seu controvertit impost
sobre societats, tal i com li reclamen alguns socis comunitaris, que en l’actualitat està fixat en el
12,5% (a Alemanya i Espanya se situa prop del 30%) i que considera crucial per a atreure
inversions estrangeres a l’illa.

Portugal:
Mesures aprovades pel Govern de Portugal contra la crisi:
•

Congelació i rebaixa esglaonada del salari dels funcionaris entre un 3,5 a un 10%.

•

Congelació de plantilla i promocions internes del sector públic.

•

Congelació de les inversions públiques durant l’any 2010.

•

Augment d’un 1% de la contribució dels treballadors públics a la caixa de seguretat.

•

Traspàs del fons de pensions de Portugal Telecom (l’Estat ingressarà per aquest
concepte 2.600 milions d’euros).

•

Retallada de subvencions estatals.

•

Reducció del sou dels alts càrrecs i polítics en un 5%.

•

Increment dels impostos.
o Augment de l’ IVA del 20% al 21%.
o Augment de l’impost de societats sobre els beneficis, que siguin superiors als 2
milions d’euros, del 25% al 27,5%.
o Augment de l’IRPF en un 1,5%.

•

Introducció d’un impost de “crisi” sobre salaris i grans companyies.

•

Privatitzar béns públics.

•

Reducció de la despesa social i militar.

Amb aquestes mesures es pretén reduir el dèficit actual, que es d’un 8,3%, fins a un 2,8% al
2013.

Grècia:
Mesures aprovades pel Govern de Grècia contra la crisi:
•

Congelació de pagaments del sector públic fins al 2014.

•

Les pagues de Nadal, Setmana Santa i vacances d’estiu del sector públic, també
coneguts com els salaris tretzè i catorzè, són abolits per a aquells que guanyen per
sobre dels 3.000 euros mensuals i seran limitats a 1.000 euros per a qui tingui un sou
inferior a aquesta quantitat. Aquestes pagues ja havien estat reduïdes en un 30% en
un paquet previ de mesures d’austeritat anunciat al març.

•

Les pensions del sector públic es reduiran un 8% addicional. Aquestes pensions, que
representen una part significativa de l’ingrés general dels funcionaris, ja havien estat
reduïdes en un 12% amb les mesures d’austeritat anunciades al març.

•

L’IVA s’incrementarà en 2 punts percentuals i arribarà fins al 23%. Ja havia estat
incrementat al 21% des del 19% registrat al març.

•

Els impostos interns sobre combustible, tabac i alcohol registraran un augment de
10%.

•

El Govern espera generar ingressos addicionals a través d’altres impostos
extraordinaris sobre companyies amb alta rendibilitat.

•

També imposarà nous impostos al joc i a la propietat.

•

Implementació d’impostos verds.

•

El Govern modificarà les lleis que actualment impedeixen que les companyies
acomiadin més del 2% dels seus treballadors cada mes. Paral·lelament es faran
canvis respecte de les indemnitzacions. S’introduirà un nou sou mínim, que s’aplicarà
als joves i als aturats de llarga durada.

•

L’edat de jubilació, establerta actualment en 65 anys per als homes i en 60 per a les
dones, estarà lligada al terme mitjà d’expectativa de vida.

•

El període de contribució mínima per rebre una pensió completa s’incrementarà
gradualment des dels 37 anys als 40 per al 2015.

•

La jubilació anticipada serà restringida, amb la intenció d’impedir qualsevol jubilació
abans dels 60 anys.

•

Les pensions es reduiran tenint en compte la totalitat de la vida laboral, en comptes
del nivell dels últims salaris.

El pla extraordinari aprovat pel Govern de Grècia espera reduir el dèficit pressupostari del
13,6% del producte intern brut (PIB) registrat l’any passat fins al 8,1% aquest any; per arribar a
7,6% al 2011 i a 2,6% al 2012.
Regne Unit:
La revisió completa de les despeses (CSR, sigles en anglès), com es denomina al programa de
mesures contra la crisi, és d’una austeritat tremenda, i presenta retallades en gairebé tots els
ministeris, excepte en els de Sanitat, Educació i Ajuda al Desenvolupament.
Les reformes anunciades pel Govern britànic per rebaixar el dèficit públic permetran reduir la
despesa pública anual en 36.000 milions d’euros a partir del proper any.
Tot seguit, les principals línies d’acció:

•

L’impost sobre el valor afegit (IVA) pujarà fins al 20%, una crescuda que repercutirà
en els consumidors a partir del 4 de gener de 2011. Actualment l’IVA és del 17,5%.

•

Impost sobre la banca. L’impost entrarà en vigor el proper 2011, i serà del 0,04% dels
seus passius. S’incrementarà fins al 0,07% al 2012.

•

Congelació del sou dels funcionaris durant els propers dos anys.

•

Impost sobre les rendes més altes. L’impost sobre els guanys de capital de les rendes
més elevades pujarà en deu punts, del 18% al 28% a partir del 2011.

•

Reducció d’ajudes socials. Els beneficis socials que es donaven a les famílies més
necessitades per a pagar el lloguer baixaran, igual que les ajudes als discapacitats i a
les famílies amb un nou nadó.

•

Reducció de despeses dels ajuntaments, d’un 24 a un 28%.

•

Fins al mes d’abril del 2011 només es permetrà l’entrada de 24.100 extracomunitaris.
Actualment, el nombre de nouvinguts que arriben cada any al Regne Unit és de prop
de 170.000.

•

Es triplicaran las quotes universitàries fins a arribar als 10.750 € anuals.

•

Reducció important de les despeses en Defensa, una de les àrees més castigades
per les mesures d’austeritat.

•

Retallades d’entre un 25 i un 40 per cent en el pressupost dels ministeris. D’acord
amb analistes, el programa podria deixar al carrer més de 300.000 empleats de
l’Estat, i en una segona etapa la xifra podria arribar al milió de persones.

•

Es deixarà de pagar el subsidi infantil a les llars amb els salaris més alts, una mesura
que ha causat una gran controvèrsia, ja que era universal i no distingia el nivell de
recursos de les famílies.

•

També augmentaran les tarifes dels trens, i se suprimiran determinats subsidis
ferroviaris.

•

S’eliminarà la seguretat social als desocupats que rebutgin més de 3 ofertes
d’ocupació consecutives.

•

Les administracions d’Escòcia, Gales i Irlanda del Nord rebran 840 milions d’euros
menys que l’any anterior.

•

La més severa de les reduccions afectarà el Departament d’Innovació de Negocis
(BIS), que perdrà 970 milions d’euros durant l’actual any financer. Les retallades
arriben a 243 milions més dels que s’esperaven.

•

També hi haurà retallades molt dures en les organitzacions quasi governamentals
(anomenades “quangos” i que sobreviuen amb suport estatal), en consultories

externes, en projectes informàtics i en el reclutament de funcionaris públics, que ha
estat congelats igual que la publicitat oficial.
•

També patiran retallades importants: 793 milions d’euros el Departament de
Transport; 405 milions d’euros el de Comunitats i Governs Locals; 778 milions d’euros
el d’Educació; i 621 milions d’euros el de Treball i Pensions.

•

El Ministeri Britànic d’Assumptes Exteriors deixarà de finançar la cadena BBC en el
Servei Mundial.

•

Reducció progressiva del percentatge de gravamen en el Regne Unit, en quatre anys i
a raó d’un punt percentual anual, el tipus impositius general s’anirà reduint per a
passar del 28%, a què estan sotmeses les societats mercantils britàniques, fins al
24% que entrarà en vigor el 2014.

•

Les petites i mitjanes empreses tributaran des de 2011 al 20%, en lloc del 21% a què
estan sotmeses en l’actualitat.

•

Las autoritats britàniques han decidit no admetre els bitllets de 500 €. Una
investigació va revelar que un 90% dels bitllets d’aquest valor es fan servir en
transaccions il·legals.

El Regne Unit té actualment el major dèficit pressupostari de la Unió Europea després d’Irlanda.

Itàlia:
Algunes de les mesures preses pel Govern de Berlusconi són les següents:
•

Congelació dels sous dels funcionaris fins l’any 2013.

•

No renovació de milers de contractes de durada determinada en el sector de l’educació.

•

Reducció pressupostària de les ajudes familiars (de 185 a 52 milions d’euros) i de les
polítiques de joventut (de 94 a 33 milions d’euros).

•

A partir de gener de 2015 està previst l’augment de l’edat de jubilació. L’any 2019 un altre
cop, i a partir d’aquí cada tres anys.

Polònia:

•
•
•
•
•

El deute públic (quasi bé un 55 % del PIB) i el dèficit públic han incitat el Govern a posar
en marxa un pla d’estratègia econòmica.
Polònia no ha estat tan tocada per la crisi com altres economies occidentals, però el seu
creixement s’ha vist alentit, només un 1,7 % del PIB l’any 2009, i un augment moderat al
2010, amb una previsió del 3%
En el sector públic, els salaris, l’any 2011, s’han vist congelats, excepte pels ensenyants,
que es beneficiaran d’un pacte negociat ara fa un any que estableix que es beneficiaran
d’un lleuger augment. Un 10% dels llocs de treball del sector públic seran suprimits.
L’òrgan tripartit que defineix les línies directrius relatives a l’augment dels salaris
negociats ha estat suprimit.
Aquest 2011, l’IVA es veurà augmentat un 1%, fins als 21%, però el Govern ha previst
que si el control de la despesa és insuficient, aquesta taxa augmentaria fins al 25% el
2012.

Espanya:
•

Al febrer es suprimeix l’ajuda de 426€ per aquells desocupats que ja no cobraven
prestació. Aquesta mesura afectarà a 700 000 persones, més el 1 100 000 que ja no
cobren cap mena de prestació.

•

A partir del 31 de desembre, es suprimeix l’anomenat xec bebè de 2.500€

•

El govern es planteja la reforma de les pensions, i proposa passar de 65 a 67 l’edat de
jubilació. A més a més, s’ampliaria l’edat de cotització de 15 a 20 anys, la qual cosa
implicaria que un 10% de les pensions es veiessin reduïdes en un 5%.

•

La reforma laboral, precaritza als col·lectius més vulnerables com els joves i les dones, i
facilita l’acomiadament dels treballadors amb contracte indefinit.

•

Un 30% de “Loterias y Apuestas del Estado” serà privatitzat, i el 49% d’Aena i els
aeroports del Prat i Barajas també.

•

La reforma de la negociació col·lectiva que proposa la patronal implicaria suprimir la
negociació a nivell provincial o/i català, i suposaria que deixes de tenir rang de llei per ser
considerat un simple contracte privat.

