DIALÈCTICA
Euskadi en pau

D

os cops l’any els grups parla·
mentaris del Parlament Euro·
peu celebren les seves reunions
mensuals fora de Brussel·les.
El 2010 el grup liberal del PE es va reunir a
Bilbao i fa dues setmanes ens hem reunit
a Donostia. Tres dies de sol magnífics ens
han acompanyat a la capital de Guipús·
coa, mostrant la cara més radiant d’un pai·
satge molts intens de colors, des del verd
dels boscos i dels prats fins al blau del mar
Kantauri.
El president basc Iñigo Urkullu va de·
fensar el concert basc en la seva conferèn·
cia als 55 eurodiputats del grup liberal, tot
fent referència a les seves arrels històri·
ques i a les sentències dels tribunals euro·
peus que l’han validat en les dues darreres
dècades.
El lehendakari Urkullu també va parlar
d’una Llei de la Claredat europea, per tal
de regular a la UE el dret a decidir per mit·
jà de referèndums legals i pactats, tal com
ha fet Canadà després dels dos referèn·
dums al Quebec.
Ciutadans ha criticat fa poc la quo·
ta basca que el PNB ha pactat amb Rajoy
i fins i tot qüestiona la mateixa existència
del concert basc. Potser per evitar una foto
inconvenient amb el lehendakari Urkullu,
els eurodiputats de Ciutadans van cancel·
lar el seu viatge a Donostia tot just el dia
abans de la trobada.
L’economia basca creix per sobre de la
mitjana espanyola, tal com passa també
amb l’economia catalana. Les exportaci·
ons industrials i el sector públic basc im·
pulsen aquest major creixement diferen·
cial, en ser l’economia basca més oberta i
integrada en el context internacional i en
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Tornar al País Basc després de la
dissolució d’ETA del passat 4 de
maig dibuixa en els bascos una
gran felicitat: ara poden aspirar a
ser un país encara més normal
sense l’amenaça de la violència

ramon

tremosa
tenir el Govern basc una més gran capaci·
tat de despesa i d’inversió pública que al·
tres territoris estatals.
El sector industrial és especialment im·
portant a Euskadi, que és un dels pocs paï·
sos que han tingut èxit en la seva reconver·
sió industrial: són molt pocs els territoris
de la costa atlàntica europea que al segle
XIX van fer la revolució industrial i que al
segle XXI el sector més important en apor·
tació al PIB encara sigui la indústria. Al Pa·
ís Basc el sector de l’automoció, juntament
amb els sectors energètics i aeronàutic en
són els tres tractors principals.
El PIB d’Euskadi va assolir els 71.7500
M€ al 2017, assolint la cinquena posició en
volum en el rànquing estatal tot i ser la se·
tena en població: això explica el seu elevat
PIB per càpita (33.088 €), superat només
pel de Madrid. Pel que fa al mercat labo·

ral, la taxa d’atur va situar-se l’any passat
en l’11%, davant del 16,5% de la mitjana
estatal.
La posició financera basca també és
molt sòlida. El deute públic basc no arriba
als 11.000 M€, equivalent tan sols a un 15%
del seu PIB! Això explica la qualificació
creditícia molt favorable dels mercats fi·
nancers internacionals. Pel que fa a la seva
obertura exterior, les exportacions basques
suposen el 33% del PIB, molt superior al
23% de la mitjana estatal. La seva balança
comercial, finalment, presenta cada any
un superàvit molt folgat.
De tota manera, les amenaces interna·
cionals també poden afectar més intensa·
ment Euskadi: el diari Financial Times pu·
blicava la setmana passada un article on
deia que l’economia basca, precisament
per ser una de les economies més obertes
d’Europa, podia ser especialment perju·
dicada per la guerra dels aranzels que vol
impulsar el president Trump.
Ben a prop de Donostia vam visitar di·
ferents centres de recerca i d’innovació in·
dustrial, que participen de manera molt
important de fons europeus. La tradició a
Euskadi és també molt llarga quan parlem
de l’excel·lència del model basc d’innova·
ció tecnològica.
El model de federalisme fiscal basc és
un model d’èxit reconegut internacional·
ment, i impulsa el seu model econòmic
i social. Tornar al País Basc després de la
dissolució d’ETA del passat 4 de maig di·
buixa en els bascos una gran felicitat: ara
poden aspirar a ser un país encara més
normal, sense l’amenaça de la violència.
Eurodiputat independent pel PDeCAT
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