Declaració d’Economistes Davant la Crisis
(Economistas Frente a la Crisis)

UNA NOVA POLITICA PER UN ESCENARI NOU
Per una política econòmica que identifiqui els espais comuns de
l’esquerra
Les eleccions generals del 20 de desembre darrer, han aportat uns resultast inèdits en
la nostra última etapa democràtica. Cap partit, per si mateix, té majoria suficient per
formar govern , fet que no significa que no existeixin majories. Es tracta d’un escenari
habitual en països del nostre entorn, i no té per què implicar la formació d’un govern
menys satisfactori que d’altres als que hi estem més acostumats, ans el contrari.
Com a exemple suficient, serveixi la darrera legislatura, durant la qual, el Patit Popular,
amb una majoria parlamentària absoluta i, per tant, en circumstàncies de gran
estabilitat política interna, ha realitzat una negativa gestió de govern que ha provocat
una vertadera involució econòmica i social a Espanya. La seva aposta per l’austeritat i
la devaluació salarial no només no ha aconseguit corregir els desequilibris econòmics i
socials, sinó que els ha aprofondit.
Espanya avui és un país amb un deute públic al voltant del 100% del PIB, el dèficit
públic combinat de l’Administració General de l’Estat i el de la Seguretat social és
superior al de 2011, els salaris han patit una reducció especialment aguda entre el 30%
de la població amb menors ingressos, el nivell d’ocupació és inferior al de l’inici de la
legislatura i l’atur ha passat a ser més crònic, s’ha reduit el nivell de protecció dels
descupats, ha augmentat la precarietat laboral i, com a resultat, s’ha incrementat
dràsticament la desigulatat i la pobresa. Per tant, la recuperació de l’activitat i la de
l’ocupació registrats no ha permés que es superi la degradació social provocada per la
política econòmica. La millora del quadre macroeconòmic d’Espanya, compatible amb
la persistència de la degradació social, és una prova clara de la naturalesa regresiva de
la política econòmica que s’ha seguit per superar la crisi.
És aquesta la situació a la que han donat resposta els ciutadans en les eleccions. Front
la majoria absoluta de la passada legislatura que ha generat una gran intranquilitat als
ciutadans i ciutadanes del nostre país, els comicis han donat com a resultat una nova
majoria, plural i progressista, la qual no pot tenir altre prioritat que la correcció dels
errors que han caracteritzat la legislatura ara acabada.
Estem plenament convençuts que més enllà de la complexitat de l’estructura
perlamentària fruit dels comicis, els seus resultats obren la porta a un nou cicle polític
que ha de servir per realitzar un gir substantiu de la nostra política econòmica i
social, orientada vers un creixement sostenible i equilibrat, cap a la creació
d’ocupació de qualitat i amb drets i cap a la recuperació de la protecció i la cohesió
social. Si els equilibris parlamentaris ho permeten, no s’hauria de defugir la
responsabilitat de tots.

Els resultats electorals del 20D mostren que la ciutadanía desitja un canvi de politica
i ha apostat majoritariament per opcions políticas que representen valors i polítiques
progressistes. Això és un fet que ni pot ni s’ha d’esquivar i, de fer-se, defraudaría la
majoria que ha votat per construir una nou camí de progrés.
Economistes Davant la Crisi vol contribuir en la construcció d’aquesta nova política
econòmica progresista a través de les seves aportacions. For per això, que abans de la
cel·lebració de les eleccions vam elaborar el document “Propostes per una nova
política econòmica” que emmarcaba un plantejament de canvi econòmic integral, amb
vocació de transformar les bases del nostre desenvolupament tant a curt, com a mig o
a llarg termini, i al qual, des d’aquesta declaració hi fem remissió.
Des d’Economistes Davant la Crisi creiem que es donen les condicions –necessàries i
suficients- per l’inici d’un procés en que les forces progressistes, des del govern o, des
del govern i l’oposicó simultàniament, portin a terme aquest canvi estratègic
d’orientació de la nostra política econòmica. Entenem que la tasca és urgent. Milions
de ciutadans, que es troben amb greus problemes a causa de l’impacte de la crisi
instal·lada desde 2008, així com de les errònies polítiques aplicades des del 2010, no
poden esperan. La posada en marxa d’una nova agenda pel progrès amb actuacions
decidides i inmediates ha d’acabar amb l’etapa d’empobriment col·lectiu, agreujada
en la última legislatura.
L’elevadíssim atur de llarga durada, la caiguda i l’insuficiència dels salaris, la
insoportable i creixent precarietat laboral, l’intensa caiguda de la cobertura de les
prestacions per desocupació, l’insuficiència dels ingressos públics per afrontar la
consolidació dels pilars del nostre estat del benestar, l’augment de la pobresa i la
intolerable pobresa infantil, els desnonaments continuats .…, esdevenen problemes
que precisen tots ells, actuacions inajornables en un intent de donar-els-hi solució des
d’una perspectiva progresista.
Per tot això, des d’Economistes Davant la Crisi reclamem a les forces polítiques
d’esquerra que impulsin, sobre una base programàtica que els és comú, l’immediata
posada en marxa d’un programa econòmic compartit que contempli, al menys, les
seguents actuacions en política econòmica:

Mesures per aplicar de forma immediata:
1. Revertir les reformes i canvis laborals que des de 2010 han degradat el nostre
mercat laboral i han reduït els drets dels treballadors, especialment la reforma
laboral de 2012 i el seu posteiror desenvolupament.
2. Augmentar el salari mínim de forma immediata, per el 2016, fins a 750 euros
mensuals, fixant una estratègia d’increment anual que tingui per objectiu la
reducció de la pobresa laboral per al final de la legislatura
3. Introduir una renda mínima per les famílies amb majors dificultats, al menys per
les 722.000 llars que no tenen cap renda d’origen laboral i estendre les prestacions

laborals per desocupació fins arribar al menys, durant el primer any, al 70% de
cobertura per desocupació.
4. Posar en marxa un pla urgent de lluita contra la pobresa infantil que impliqui
l’eliminació d’aquestes situacions.
5. Introduir els canvis legals necessaris per generar una situació d’autèntica segona
oportunitat per a les llars moroses a causa d’impagament d’un crèdit hipotecàri,
paralitzar els desnonaments i/o assegurar el reallotjament dels que es produeixin, i
promoure simultàniament un parc públic d’habitage de lloguer.

Mesures a “curt termini”, que s’han de possar en funcionament en un
termini de sis mesos:
6. Derogar la reforma de les pensions de 2013 i implementar mesures urgents per
obtenir el financament suficient a curt termini, evitant el buidament del Fons de
Reserva.
7. Abordar una reforma fiscal que asseguri més ingressos i una distribució de la
càrrega tributària més justa, atacant amb decisió el frau, però modificant també les
principals figures impositives del nostre sistema, per tal de gravar la riquesa, les
rendes elevades i les provinents del capital. Es tracta de recuperar la capacitat de
despesa necessària per, entre d’altres, acabar de manera immediata amb les
retallades de la dependència, de la sanitat i de l’educació, i iniciar la reversió de les
privatitzacions.
8. Promoure una reforma energètica basada en un us creixent de les energies
renovables i en el progressiu abandò de l’energia nuclear, que tingui per objectiu la
sostenibilitat en la doble dimensió econòmica i mediambiental, per obrir el cami de
la Transició Energètica vers una econòmia de creixement descarbonitzada.
9. Recuperar els òrgans reguladors sectorials, enfortir la seva independència dels
interessos econòmics que estan sota la seva supervisió i crear una banca pública
que garanteixi un fluxe adequat de finançament a les pimes amb la incorporació
d’exigències de sostenibilitat ambiental. L’ICO i el manteniment del control públic
de Bankia esdevenen instruments que ja es poden posar al servei d’una pòlítica
orientada al canvi de l’actual model productiu, autèntic responsable dels problemes
econòmics estructurals del nostre país.
10.
Pactar un camí de reducció del dèficit públic que tingui com a prioritat la
creació d’ocupació de qualitat i que s’ajusti a l’evolució del creixement i no pas al
contrari, construint una posició comú davant les institucions europees que permeti,
simultàniament, que el nostre país pugui seguir finançant-se en condicions
adequades. Per això, és necessari revertir la reforma de l’article 135 de la
Constitució Espanyola i blindar constitucionalment els drets socials.

Aquests punts són, en opinió d’Economistes Davant la Crisi, els que haurien d’orientar
els propers passos de les forces polítiques progressistes del nostre Parlament. És
urgent actuar amb determinació i coratge; urgeix situar Espanya en el cami de la
prosperitat, la justícia social i les llibertats. Per això només es requereix que les
forces d’esquerra actuin amb la responsabilitat que aquestes eleccions han posat a
les seves mans.
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