EL PACTE DE L’EURO
• Signatura: 27 de juny
• Signants: els caps d’Estat o de govern dels 17 països de la zona Euro, més altres
sis: Bulgària, Dinamarca, Letònia, Lituània, Polònia i Romania.
• Pacte promogut per la Comissió Europea, en sintonia amb el FMI i el BCE.
• 4 Pilars del Pacte:
1. Impulsar la competitivitat. Baixada de salaris del sector privat
 Descentralització dels processos de negociació col·lectiva.
 Baixada de salaris del sector públic.
 Obertura per competir en els mercats mundials
Efectes:
 Un pacte contra els i les treballadores d’Europa
 També contra les petites i mitjanes empreses, ja que els
beneficiaris són les grans trasnacionals.
 Un pacte contra l’economia productiva, ja que empobreix la
població europea.
2. “Impuls de l’ocupació”
 Fomentar la “flexiseguretat”
 Reducció de les cotitzacions socials empresarials.
 Substituir la pressió fiscal directa (sobre la capacitat adquisitiva de
cada persona) per la indirecta
Efectes:
 Debilitació del sistema públic de previsió i pensions
 .Ocupació cada vegada més precària i barata.
 En definitiva, una fal·làcia per a la creació d’ocupació digna.
3. Increment de la sostenibilitat de les finances públiques
 “ Traduir en legislació nacional les normes pressupostàries de la
UE establertes en el “Pacte d’Estabilitat i Creixement”, que obliga
a reduir els dèficits pressupostaris per davall del 3%. Un autèntic
cop d’estat econòmic, prohibint l’endeutament dels països més
dèbils.
 Reforma del sistema de pensions, sistema sanitari i la resta de
prestacions socials. “Ajust de l’edat de jubilació efectiva a
l’esperança de vida”.

Efectes:
 Aquesta sostenibilitat només està basada en la contenció de les
despeses socials, i no en un augment dels ingressos.
 Lògicament, potenciació de les pensions privades, sanitat privada,
cures privades...
4. Reforçament de l’activitat financera.
 “Coordinació de la política tributària”
 Proves de “resistència”.
 Privatització de les caixes d’estalvi (prèviament sanejades amb
doblers públics)
 Deute públic sota la supervisió del MEDE (Mecanisme Europeu
d’Estabilitat), vigilat per la CE, el FMI i el BCE, que són qui
coordinen els “préstecs”.
Efectes:
 Monopoli dels serveis financers en mans privades.
 Pèrdua d’unes entitats d’interès social, com ara les caixes.
 En definitiva, deixar als treballadors i a la ciutadania europea, com
a víctimes del xantatge i del robatori

