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VIII.Green New Deal: 
la nova estratègia 
per sortir de la crisi?

Josep Nualart Corpas i Alfons Pérez López62

Aquest capítol és un extracte actualitzat del llibre “Pacts Verds en temps de pandèmies. El 
futur es disputa ara” d’Alfons Pérez, publicat per l’ODG i Libros en Acción a principis de 2021.
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“El Pla de recuperació converteix l’immens desafiament a què ens enfrontem en una 
oportunitat no només per donar suport a la recuperació, sinó també per invertir en el 
nostre futur: el Green New Deal Europeu i la digitalització” 
Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comissió Europea, 27/05/2020
 

Aquestes paraules de la Presidenta de la Comissió Europea 
reflecteixen el camí emprés per diverses institucions inter-
nacionals, entre elles la UE, per establir les bases d’una 
recuperació econòmica post-COVID verda i digital. El Pacte Verd 
Europeu (PVE), lluny de deixar-se en un calaix, es converteix 
en l’estratègia de recuperació i una veritable actualització del 
software neoliberal de la UE. Sembla doncs, que “allò verd” no 
serà més un fet, un treball o un repte exclusiu pels moviments 
ecologistes. La centralitat i hegemonia de la política verda 
en els plans de recuperació, en els termes que l’interpreten 
institucions, projecten un futur que deixa en mans de la 
tecnologia i les grans corporacions la responsabilitat de la lluita 
contra la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat, entre altres 
límits planetaris. La pandèmia, a més, accelera aquesta posada 
en escena fent legitima l’aposta verda i digital amb el suport 
de grans quantitats de diners i garanties públiques, cosa que 
semblava impensable abans de la seva arribada. Fons com el 
NextGeneration EU, dotat amb 750.000 milions d’euros, lluny de 
reforçar la salut pública o els treballs de cures, es configuren com 
el finançament d’una nova política industrial europea que busca 
un millor posicionament internacional davant d’altres actors, 
sobre tot la Xina i els EUA. Prenent tot això en consideració, el 
present capítol vol situar breument els Green New Deals en el seu 
context històric i aprofundir en els aspectes més controvertits 
del PVE: el creixement verd, l’extractivisme verd i la recuperació 
verda; perquè ens trobem, sens dubte, davant la que és, 
possiblement, l’última oportunitat que les institucions actuïn amb 
la proporcionalitat necessària per enfrontar els reptes ambientals 
globals del segle XXI.
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Green New Deals, Pactes Verds, de què estem parlant?
La referència històrica que inspira la idea d’un Nou Pacte Verd és el New Deal 
de l’expresident dels EE. UU. Franklin D. Roosevelt. L’any 1933, Roosevelt 
va proposar un paquet de polítiques socials, econòmiques i financeres que 
incloïen reformes bancàries, programes d’assistència social urgent, programes 
agrícoles, ajudes a la feina i projectes d’ocupació pública per a respondre a la 
Gran Depressió després del crac econòmic de 1929. La ràpida implementació i 
profunditat de les seves reformes van ser gràcies a la forta pressió de la classe 
treballadora que, amb protestes, aldarulls i vagues, agitava els carrers de les 
principals ciutats dels EUA (Rose, 2019)i. Així doncs, el New Deal va acabar 
sent un paraigua d’intervenció institucional que, sota una forta pressió social, 
va reorganitzar pràcticament totes les àrees de l’administració per respondre a 
un moment d’emergència.

El nou us d’aquesta terminologia no va arribar fins els anys 90 però el verita-
ble impuls dels pactes verds institucionals el va donar Alexandria Ocasio-Cor-
tez. La congressista estatunidenca va presentar al febrer de 2019, gràcies a 
la feina de popularització i disseny del Sunrise Movement, un Nou Pacte Verd 
pels EUA. És un pla amb una gran ambició per combatre el canvi climàtic 
mitjançant la creació d’ocupació en indústries verdes i impulsant la transició 
energètica (H. Res.109,116th Cong., 2019). El pla, que va ser rebutjat pel Se-
nat Republicà, dóna molta centralitat a l’impuls tecnològic, però també inclou 
objectius socials. Aquests objectius van en la direcció de crear llocs de treball 
d’alta qualitat; oferir formació per a les persones treballadores afectades per 
la transició; expandir l’estat de benestar proporcionant atenció mèdica gratuïta 
i habitatges assequibles a tota la ciutadania; fomentar la justícia ambiental, i 
reparar l’opressió històrica de les comunitats en situació de vulnerabilitat (Oca-
sio-Cortez, 2019).

En el context europeu, hi ha gran diversitat de propostes. Per exemple, la 
Unió Europea va presentar a finals de 2019 el Pacte Verd Europeu (Comissió 
Europea, 2020a), el partit laborista del Regne Unit va proposar el seu propi 
pacte63 i grups d’activistes i acadèmics van publicar el Nou Pacte Verd per a 
Europa64. Igualment, podem trobar infinitat de posicionaments de grans orga-
nitzacions ecologistes, com WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, etc.

També s’han publicat Pactes Verds que trenquen amb la mirada euro-ameri-
cana-cèntrica. Des de diferents llocs del planeta, s’han llançat propostes com 
el Pacte Ecosocial del Sud65 o el Pacte Vermell: acció indígena per salvar la 
nostra Terra66. El Pacte Ecosocial del Sud, per exemple, és un conjunt de pro-

63. Com s’explica a la web creada per aquest efecte: https://www.labourgnd.uk/gnd-explained
64. Per a més información: https://www.gndforeurope.com/campaign
65. Com es pot veure a : https://pactoecosocialdelsur.com
66. Es pot consultar a: therednation.org/about-maisha/
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posicions integrals que contenen la transformació tributària solidària, l’anul·la-
ció dels deutes externs dels estats, la creació de sistemes nacionals i locals de 
cura, la renda bàsica universal o la construcció de societats postextractivistes. 
A més, el moviment feminista ha formulat Pactes Verds que, a les demandes 
per a una transició justa, el reconeixement i el respecte dels pobles indígenes 
o la fi del racisme ambiental, hi afegeixen la priorització d’un altre tipus de lide-
ratges, la justícia de gènere i els drets humans en la formulació de polítiques i 
el discurs públic a través de la ruptura de les estructures de poder dominades 
pel patriarcat (WEDO, 2020).

Així doncs, sota l’etiqueta Green New Deal han florit nombroses i diverses 
propostes que, aprofitant la finestra d’oportunitat, recullen una llarga trajectòria 
de treball de col·lectius, organitzacions, campanyes i xarxes. Encara que l’es-
sència fundacional del Green New Deal parteix d’una intervenció institucional 
a gran escala, això no exclou que avui dia puguin néixer i ser reconeguts com 
pactes verds altres tipus de propostes.

Per què és tan rellevant el Pacte Verd Europeu?

A diferència de les propostes d’Ocasio-Cortez, el PVE està aprovat i, com a tal, 
és el major del món, en termes de població, mida del mercat, abast sectorial i 
mobilització de recursos econòmics. És a dir, és un autèntic assaig a gran es-
cala que pot marcar una ruta a seguir per altres potències mundials.

El seu document fundacional de l’11 de desembre de 2019 obre amb un 
diagnòstic que podria ser compartit per molts altres pactes verds: “L’atmosfera 
s’està escalfant i el clima canvia d’any en any. Dels vuit milions d’espècies de la 
planeta, un milió està en risc d’extinció. Estem contaminant i destruint boscos 
i oceans”.

Encara que poc després, assevera: “Reduir encara més les emissions és 
un repte que exigirà una inversió pública massiva i un major esforç per dirigir 
el capital privat. (...) Aquesta inversió inicial també representa una oportunitat 
per situar a Europa amb fermesa en un nou camí de creixement sostenible i 
integrador”.

Aquesta idea de la “transformació d’un desafiament urgent en una opor-
tunitat única” està molt present en el text del PVE. La Unió Europea veu el 
PVE com l’oportunitat per tenir un lideratge global, en una esfera internacional 
monopolitzada per EUA i la Xina. Per aconseguir-ho, vol ser la primera a dur 
a terme unes reformes verdes de gran calat que serveixin per reforçar el seu 
model econòmic i de mercat.

J. Nualart Corpas, A. Pérez López
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Figura 1. El Pacte Verd Europeu. Elaboració pròpia

Les iniciatives, els plans i les directives incloses en el PVE afecten prin-
cipalment a sectors com l’energia, el transport i l’agricultura, amb l’objectiu 
d’aconseguir la neutralitat climàtica i la contaminació zero, i transitar cap a una 
economia circular.

Tot i que potser les coses més importants, com comentàvem a la introduc-
ció és que l’arribada de la pandèmia ha reforçat i accelerat l’impuls del PVE. 
En altres moments de crisi econòmica les polítiques ambientals han quedat 
subordinades als plans de recuperació. A hores d’ara, en canvi, el PVE, que 
ja tenia molt de pla de reactivació econòmica, és l’esperança europea d’una 
futura economia modernitzada per la implantació massiva de tecnologia verda 
i digital, i el camí i horitzó il·lusionant per a institucions, empreses i inversors. 
Sobre els seus aspectes més controvertits en parlarem a continuació.

VIII.Green New Deal: la nova estratègia per sortir de la crisi?
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Creixement verd, l’oxímoron capitalista.

“El Pacte Verd Europeu que presentem avui és la nova estratègia de creixement 
per a Europa.” Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

Quan es formula el PVE com a estratègia de recuperació econòmica o, al cap i 
a la fi, com a estratègia de reactivació del creixement econòmic, es fa des de la 
creença que és possible seguir fent créixer el PIB mentre es redueixen els im-
pactes ambientals, d’entre els quals les emissions de CO2, al ritme necessari 
per no arribar a la pujada de 2ºC i per intentar mantenir-la per sota d’1,5ºC, tal 
i com es formula en l’Acord de Paris.

Per assolir aquesta fita, que es tradueix en aconseguir la neutralitat climàtica 
al 2050, la UE argumenta que les emissions van baixar de 1990 al 2017 un 22% 
mentre l’economia creixia un 58%. Ara bé, aquesta disminució d’emissions es 
va produir en un període d’externalització de processos industrials cap a in-
drets amb una major desregularització i ma d’obra barata (Laurent, 2020). Per 
exemple, la UE va multiplicar per quatre el valor de les seves importacions de 
la Xina, passant de 90.402 milions d’euros el 2002 a 420.800 milions el 2019 
(Eurostat, 2021).

Un altre argument molt d’actualitat en temps de pandèmia, que pretén re-
forçar els postulats del creixement verd, és la desmaterialització de l’economia 
a través de la digitalització. Es proclama que les tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), i altres avenços en robotització i la intel·ligència artificial, 
contribuiran a la reducció dràstica de les emissions i del consum de materials i 
energia. Aquest argument interessat oblida que el creixement de l’ús d’ordina-
dors, tauletes, mòbils, antenes, amplificadors, servidors, cablejat, etc. neces-
sita l’extracció de grans quantitats d’alumini, cadmi, cobalt, coure, gali, indi, 
liti, neodimi, níquel i altres elements crítics que existeixen de manera limitada. 
A més, tot l’aparellatge de la Xarxa que ens permet tenir accés des de pràcti-
cament qualsevol lloc del món, a qualsevol informació en qualsevol moment, 
té un consum creixent d’energia que es comptabilitza en un 7% del total de 
consum mundial (Molina, 2020).

Per exemple, els consums energètics de les grans tecnològiques encara 
estan connectats a mixos elèctrics intensius en carboni. Així, el 2017, l’energia 
elèctrica de les TIC d’Alibaba.com provenia, en un 67%, de centrals tèrmiques 
de carbó. En el cas d’Amazon.com, aquest percentatge era d’un 30% i d’un 
31% per Microsoft (Cook, 2017).

Les dades disponibles fins el moment i el constant creixement de les emis-
sions a nivell global, deixen en evidència que les premisses del creixement 
verd no es compleixen. Segons les previsions de l’IPCC, en un escenari de 
creixement global d’un 3%, es necessitaria un desacoblament absolut a esca-
la global del 10,5% anual, és a dir, al mateix temps que es creix el 3% caldria 
una davallada del 10,5% de les emissions a l’any si volem evitar un escenari  
d’1,5 oC, o un 7,3% per evitar-ne un de 2 oC (Agència Europea de Medi Am-

J. Nualart Corpas, A. Pérez López
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bient, 2019). La teoria del creixement verd afirma que aquest desacoblament 
és possible. No obstant això, el ritme més alt de desacoblament absolut acon-
seguit en la història de l’economia moderna va ser menor del 3% i fou just als 
anys posteriors a la crisi del petroli dels anys 70 (Hickel i Kallis, 2020). Fins i tot 
els models més optimistes estimen que el màxim ritme de desacoblament a 
escala global només pot arribar a un 3% anual respecte a unes taxes de crei-
xement econòmic d’un 3% (Schandl, et al, 2016; IPCC, 2000).

Extractivisme verd, limits biofísics i impactes 
socioambientals.

L’impacte de la COVID-19, ha accelerat l’agenda europea de la tecnologia ver-
da i digital que incrementarà les necessitats d’extracció i, per tant, la pressió 
sobre els territoris amb reserves de matèries primeres crítiques. Aquestes ma-
tèries primeres no estan disponibles en quantitats infinites, sinó que hi ha colls 
d’ampolla insalvables per a algunes, sobretot si s’incrementa fortament la seva 
demanda global. Tot i que la retòrica dels pactes verds institucionals parla de 
“justícia”, de “no deixar ningú enrere” o del principi de “no causar dany sig-
nificatiu”, paradoxalment, la proposta comporta avançar la frontera extractiva 
i ampliar les àrees d’extracció, processament i subministrament de matèries 
primeres.

La Comissió Europea és conscient que, entre 1970 i 2017, es va triplicar 
l’extracció anual global de matèries primeres i que aquesta no para de créixer, 
un fet que representa un risc global. Més del 90% de la pèrdua de biodiversitat 
i de l’estrès hídric en zones d’explotació són causats per processos extractius 
i de processament de matèries primeres, combustibles i aliment. Per solucio-
nar-ho, la Comissió proposa una nova economia circular a través d’una “total 
mobilització de la indústria” juntament amb “un desacoblament absolut entre 
el creixement econòmic i l’ús de materials”, apostant de nou per la innovació 
tecnològica en una lògica imperativa de creixement econòmic (Comissió Eu-
ropea, 2019).

De fet, l’últim informe de la Comissió Europea sobre matèries primeres críti-
ques (2018) emfatitza el fet que hi ha matèries primeres crítiques essencials per 
a la transició energètica que “són irreemplaçables en la construcció de panells 
solars, turbines eòliques, cotxes elèctrics i il·luminació de baix consum” (Co-
missió Europea, 2018).

Aquesta cursa de la UE per assegurar-se els recursos estratègics s’ha de 
situar en un context global de competència en què altres països i blocs econò-
mics també pugnaran per aconseguir aquests recursos. Si centrem l’anàlisi en 
un dels fets més importants que s’han de dur a terme per aconseguir la neu-
tralitat climàtica, la transformació del model energètic, comencem a percebre 
la impossibilitat material de compatibilitzar transició energètica dins un model 
de creixement econòmic. En aquest sentit, l’estudi “Abastament responsable 
de minerals per a les energies renovables”, elaborat per Earthworks per l’Ins-

VIII.Green New Deal: la nova estratègia per sortir de la crisi?



189

titute for Sustainable Futures (ISF) (Dominish, et al., 2019), afirma que “caldrà 
una nova mineria per satisfer la demanda a curt termini, i hi ha noves mines 
que ja estan en desenvolupament vinculades amb les energies renovables per 
extreure’n cobalt, coure, liti, terres rares, níquel, etc. Si no són utilitzades amb 
responsabilitat, tenen el potencial de generar impactes socials i ambientals”.

Figura 2. Reptes per reduir la demanda de minerals.  
Font: Institute for Sustainable Futures

L’estudi agafa com a referència l’escala global per aconseguir la neutralitat 
climàtica l’any 2050 sense superar l’escenari de 1’5ºC marcat per l’Acord de 
Paris. Les conclusions dels diferents escenaris plantejats són que “la deman-
da acumulada per a energies renovables i tecnologies d’emmagatzemament 

J. Nualart Corpas, A. Pérez López
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podria excedir les actuals reserves de cobalt, liti i níquel”. Dels 14 elements 
estudiats, la producció pel 2050 duplica els nivells de producció actual per a 
gairebé la meitat dels elements: cobalt, disprosi, liti, neodimi, níquel i tel·luri. 
En el cas del liti té una projecció que va del 1.565%, en l’escenari més baix, al 
8.845% en el més alt, respecte de la producció actual. El cobalt estaria entre 
679% i 1.788%, el neodimi entre 369% i 592%, el níquel entre 119% i 313% i 
el disprosi entre 406 i 640%.

La distribució geogràfica de la producció actual té una forta concentració de 
l’extracció de liti a Austràlia (62%), de níquel a Indonèsia (25%) i de cobalt a la 
República Democràtica del Congo (70%). Pel que fa a les reserves, Xile té un 
51% del liti, Indonèsia el 24% del níquel, molt a prop del 22% d’Austràlia, i la 
República Democràtica del Congo, el 51% del cobalt (Shedd, 2020). Pels re-
cursos, la majoria dels recursos de cobalt es trobarien al Congo, Zàmbia, Aus-
tràlia, Cuba, Canadà i Rússia. Per al níquel, els nous descobriments han sofert 
una sensible caiguda i s’ha iniciat l’exploració en zones de més complexitat 
com l’est-centre d’Àfrica i el subàrtic (McRae, 2020). En canvi, s’ha incrementat 
la troballa de liti, liderada per Bolívia, Argentina i Xile, i seguida per Austràlia, 
la Xina, el Congo, Canadà i Mèxic. També països europeus com Alemanya, 
República Txeca, l’Estat espanyol, Portugal, Àustria i Finlàndia tenen recursos 
d’aquest mineral (Jaskula, 2020).

Aquesta expansió de la frontera extractiva, també comporta impactes se-
vers en comunitats i ecosistemes. L’Atles Global de Justícia Ambiental67, ela-
borat per investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, registra 648 
conflictes socioambientals a escala global relacionats amb la mineria. Entre 
aquests, ja apareixen conflictes relacionats amb les matèries primeres crítiques 
necessàries per a la transició energètica: des de la lluita dels treballadors de 
la mina de cobalt de Bouazar, al Marroc, que denuncien unes condicions de 
treball properes a l’esclavitud (Ejatlas, 2019d), fins a la contaminació de l’aigua 
i dels ecosistemes de les mineres Glencore-Katanga al Congo (Ejatlas, 2019b), 
amb amenaces i violència contra activistes. Altres greus conflictes actuals són 
les pluges àcides i les emissions de diòxid de sofre provocades també per 
Glencore a Zàmbia (Ejatlas, 2019c), les lluites del poble indígena Karonsi’eDon-
gi contra la minera Vale, S. A., a Indonèsia (Ejatlas, 2019a) i el conflicte obert 
pels recursos de liti al desert de sal d’Uyuni, Bolívia (Ejatlas, 2019e), amb una 
forta pugna entre l’activitat extractiva i la protecció de l’aigua i el turisme que 
beneficia les poblacions locals.

La vessant més dura dels conflictes socioambientals queda reflectida en 
l’informe “Defensant el demà” (Global Witness, 2020). L’estudi revela que l’any 
2019 va ser el més fatídic per als defensors del territori i el medi ambient. 212 
activistes van ser assassinades i el sector més implicat va ser el de la mineria, 

67. Disponible a: https://ejatlas.org/
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amb 50 persones mortes. Podem trobar casos a Colòmbia, Filipines, Brasil, 
Mèxic, Hondures, Guatemala, Veneçuela, Índia, Nicaragua, Indonèsia, el Con-
go, etc. Malauradament, aquesta no és una situació puntual, sinó una dinàmica 
que ve de lluny i que compta amb 1.500 morts en els últims 15 anys, 230 del 
sector miner i agrícola (EFE, 2019).

Accedir als recursos: deute extern i tractats de comerç i 
inversió

Les disciplines macroeconòmiques, de manera més o menys subtil, poden 
facilitar l’accés a matèries primeres crítiques. En primera instància, el deute 
extern pot forçar països a explotar i exportar matèries primeres per afrontar 
els pagaments. D’altra banda, els tractats de comerç i inversió constitueixen el 
marc perfecte per protegir les activitats extractives.

El deute extern i l’extracció de recursos tenen una llarga història de relació. 
Als anys 80, la brusca pujada dels tipus d’interès i la caiguda internacional del 
preu de les matèries primeres van comportar una crisi del deute al Sud global. 
Els països afectats van acudir als crèdits del Fons Monetari Internacional (FMI) 
i el Banc Mundial (BM) que, per les condicions que portaven associades van 
suposar la privatització de serveis i béns comuns, la reducció de la despesa 
pública, reformes fiscals i l’obertura dels mercats nacionals a l’exportació de 
matèries primeres a través de transnacionals majoritàriament del Nord global. 
Tot això, per poder pagar als creditors (Campaña ¿Quién debe a quién?, 2015).

Avui dia, encara que la COVID-19 està mostrant de nou l’extrema vulnera-
bilitat d’aquestes economies davant de la demanda i conjuntura internacional 
(baixada de demanda – baixada de preus– dèficit fiscal), l’FMI continua fent 
servir les mateixes estratègies relacionades amb el pagament del deute extern 
i l’extracció de recursos naturals. Per exemple, l’abril de 2020, en plena crisi de 
la COVID-19, l’FMI va recomanar a Moçambic, uns dels països classificats en 
crisi de deute, seguir amb els plans d’exportació de gas natural per rellançar el 
seu creixement econòmic i aconseguir un equilibri fiscal més gran (Wheatley i 
Cotterill, 2020). D’altra banda, la Xina ha transferit 150.000 milions de dòlars a 
governs africans (Angola, Ghana, Kenya, Etiòpia, Camerun, Moçambic, Costa 
d’Ivori, Zàmbia, Congo i Nigèria) i empreses estatals per assegurar el sub-
ministrament de matèries primeres i el seu projecte global d’infraestructures 
BeltandRoadInitiative (FMI, 2020).

En el cas de tractats de comerç i inversió (TCI), aquests preveuen sistemes 
de protecció d’inversions i la inclusió de clàusules per a la resolució de con-
trovèrsies entre inversors i estats que permet als inversors eludir els tribunals 
nacionals i utilitzar tribunals privats d’arbitratge per presentar les seves deman-
des. Aquests tribunals acaben deliberant sobre temes que afecten comunitats, 
pobles indígenes i països sencers, i posen en risc l’autodeterminació dels po-
bles indígenes, els drets humans i els ecosistemes. Les empreses extractives, 
particularment les indústries del petroli, gas i mineria, treuen un gran rendiment 
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d’aquestes clàusules i, en l’actualitat, hi ha més de 140 demandes interposa-
des per les empreses als estats (Moore i Pérez-Rocha, 2019). Alguns exemples 
de TCI actuals són: les negociacions del tractat UE-Mercosur (Noalttip, 2019); 
el tractat signat a començament de 2020 amb Vietnam, un país amb reserves 
de cobalt (Emerging Europe, 2020); el CETA, un acord entre el Canadà i la UE 
que igualment posa en risc els estats membres davant les empreses mineres 
canadenques (CIEL, 2018); o el Tractat sobre la Carta de l’Energia, que ha estat 
l’empara de la denúncia Uniper contra Holanda pel tancament obligat de les 
seves centrals de carbó abans del previst (Darby, 2020), són instruments que 
poden ser utilitzats contra qualsevol país. Els TCI atorguen a les corporacions 
la possibilitat de demandar els estats que proposen una regulació més estricta 
o lleis progressistes que poden afectar les seves activitats i comprometre els 
seus beneficis esperats.

Recuperació verda - Primera onada: Nova crisi, mateixa 
recepta?

Què ha fet la Unió Europea?

Les mesures que s’han pres per fer front a l’emergència sanitària i la propa-
gació de la COVID-19 han suposat una frenada econòmica sense precedents. 
En conseqüència, les institucions públiques han activat plans, mecanismes i 
instruments que, pretesament, volen aturar el xoc, reactivar l’economia i recu-
perar la normalitat pre-pandèmia. En aquest sentit, les grans empreses estan 
jugant un paper similar al dels bancs durant la crisi financera de 2008: en un 
moment d’alta incertesa es beneficien de la política pública i són rescatades.

A nivell europeu, veiem que les dues institucions financeres que s’han en-
carregat de dur a terme aquesta tasca han estat el Banc Central Europeu (BCE) 
i el Banc Europeu d’Inversions (BEI). En el cas del BCE, el 2014 va crear el pro-
grama d’expansió quantitativa (Quantitative Easing en anglès) per donar res-
posta a la crisi financera del 2008. El mecanisme utilitzat és la compra d’actius 
per comprar deute dels països de la zona euro i la compra de bons corporatius, 
del què s’han beneficiat més de 300 grans empreses, entre les quals es troben 
BMW, E.ON, Enagás, ENEL, ENI, Peugeot, Renault, Ryanair, etc.

El passat 24 de març de 2020, a conseqüència dels impactes econòmics ge-
nerats per les mesures aplicades per contenir la COVID-19 com el tancament 
de fronteres i els confinaments, el BCE va habilitar una ampliació del programa 
amb 750.000 milions d’euros, anomenat Pandemic Emergency Purchase Pro-
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gramme (PEPP)68 (Comissió Europea, 2020b). El procés de selecció de les em-
preses beneficiàries es delega als bancs centrals d’Alemanya, França, l’Estat 
espanyol, Itàlia i Bèlgica, i els criteris d’elegibilitat que empren són l’estabilitat 
financera de l’empresa i la qualitat del deute (BCE, 2020b).

Figura 3. Resposta de la UE a la crisi del coronavirus.  
Font: Comissió Europea, 2020. Elaboració pròpia

La pròpia concepció del PEPP fa que només estigui a l’abast de les grans 
empreses. Les emissions de bons tenen tràmits costosos i només es fan per 
quantitats que van dels centenars als milers de milions d’euros. A més, els cri-
teris d’elegibilitat dels intermediaris bancaris no inclouen cap exclusió o condi-
cionalitat sobre aspectes socials, ambientals o climàtics i, en canvi, s’estableix 
que ‘no es discriminarà en positiu o negatiu per l’activitat econòmica de les 
entitats emissores’, de manera que se n’estan beneficiant grans empreses com 

68. Programa de compra de bons corporatius per fer front a l’emergència generada per la pandèmia
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Total, Airbus, Shell, E.ON i més de 50 transnacionals. Les grans empreses de 
l’Estat espanyol han rebut gairebé 145.000 milions d’euros fins l’11 de de-
sembre, on destaquen els sectors de les telecomunicacions i energètics, sent 
Telefonica i Naturgy les majors beneficiades.

El BEI, el banc públic d’inversió de la Unió Europea (UE), també jugarà un 
paper important dins dels plans de recuperació de la pandèmia. D’una banda 
ha creat un paquet d’emergència de 40.000 milions d’euros (BCE, 2020a) i un 
fons de garantia de 25.000 milions per mobilitzar capital privat per un valor de 
200.000 milions d’euros (BCE, 2020c). Aquests dos mecanismes es destinaran 
a facilitar préstecs, mitjançant garanties, i avalant a petites i mitjanes empreses 
(PIMES). Cal destacar que els processos establerts són poc democràtics i poc 
transparents, ja que només es facilita la informació de les entitats financeres 
si el promotor no ha presentat raons legítimes de confidencialitat. A més, hi ha 
una manca de criteris ambientals i socials, el que contradiu la política energè-
tica aprovada per als pròxims anys (BEI, 2019) i la seva autoproclamació com 
a líder climàtic del sector de les finances públiques, mitjançant el Climate Bank 
Roadmap 2021-2025 (BEI, 2020a).

Figura 4. Imports assignats (milions d’euros) pel BCE a les grans 
empreses espanyoles fins l’11 de desembre. Elaboració pròpia

Com s’ha desenvolupat a l’Estat espanyol?

A l’Estat espanyol, el BEI ha aprovat un préstec de 1.500 milions d’euros (BEI, 
2020b) per a l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), que és el banc públic que s’en-
carrega de proporcionar liquiditat als bancs privats perquè puguin deixar diners 
a empreses i autònoms. Aquest organisme va ser creat el 1971 i està adscrit al 
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

L’ICO també ha estat l’organisme encarregat de gestionar els mecanismes i 
instruments aprovats pel Govern central per estimular la recuperació econòmi-
ca durant el confinament provocat per la COVID-19. Aquests mecanismes han 
estat: 1) l’aval per a préstecs a curt termini69; 2) la compra de pagarés70 d’em-
preses; i 3) avals de pagarés71. També s’han creat altres ajuts indirectes a les 
empreses, com les contractacions públiques adjudicades per via d’emergència 
sense licitació prèvia, mitjançant col·laboracions públic-privades (CPPs)72, així 
com les ajudes d’ajuntaments i comunitats autònomes.

Una primera onada d’avals i compra de pagarés es va produir entre març 
i juny, quan el Govern espanyol els va atribuir un import de 100.000 milions 
d’euros. A principis de juliol es va anunciar una nova línia d’avals per a inversió 
destinat a empreses de 40.000 milions d’euros i una altra de 10.000 milions 
per a un fons destinat a garantir la solvència de les empreses estratègiques 
mitjançant la compra d’accions (De Barrón, 2020), gestionat per la Sociedad 
Nacional de Participaciones Industriales (SEPI), que és l’instrument estratègic 
adscrit al Ministeri d’Hisenda per garantir que les activitats de les empreses i 
sectors s’alineen amb les polítiques del Govern espanyol.

La clau es troba en els detalls

Els crèdits i suports financers que ofereix l’ICO es gestionen habitualment a 
través dels grans bancs comercials espanyols com Bankia, BBVA, Caixabank, 
Santander i Banc Sabadell, entre d’altres. El paper d’intermediaris els col·loca 
com a majors beneficiaris del procés perquè els permet obtenir benefici mitjan-
çant el marge que hi ha entre l’interès del crèdit que obtenen de l’ICO i el que 
fixen ells en els préstecs que ofereixen a les empreses.

En relació als avals i compra de pagarés aprovats pel Govern espanyol per 
fer front als impactes generats per la COVID-19, es detecten tres elements 
negatius: 1) Risc d’endeutament públic: el Govern, mitjançant l’ICO, assumeix 
la no devolució dels fons rebuts per les empreses a través dels pressupostos 
generals; 2) Falta de condicionalitats: s’exigeix que les empreses beneficiàries 
no tinguin la seu en un paradís fiscal, permetent que la tinguin les seves fili-
als (Domínguez, 2020), ni que es reparteixin dividends durant un temps sense 
especificar; i 3) Falta de transparència: la informació publicada a la pàgina 
web de l’ICO i canals oficials del Govern no recullen quines empreses s’han 
beneficiat, tampoc l’import atorgat ni mitjançant quin mecanisme. S’han pogut 

69. Avals per a préstecs d’empreses i autònoms, amb un termini de fins a 5 anys
70. Deute que emet una empresa per a finançar-se i es compromet a retornar l’import amb els interessos 
estipulats ambl’emissor. Similar a un bo, però amb terminis més curts
71. Inversors compren el deute emès per l’empresa i l’ICO es presta com a avalador
72. Definició de Col·laboracions Públic-Privades (CPP): https://odg.cat/es/colaboraciones-concesiones-pu-
blico-privadas-cpp/

Figura5. Imports assignats al MFF i al Next Generation EU
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conèixer algunes de les empreses avalades indagant en els seus comunicats 
i en notícies de premsa, ja que estan obligades a publicar qualsevol operació 
de préstec rellevant.

Cal destacar que un 30% del total dels avals i compra de pagarés estava 
destinat perquè es beneficiessin grans empreses. La manca de criteris d’ex-
clusió i condicionalitats socials, ambientals, climàtiques i sobre el dret de les 
treballadores ha permès que empreses dels sectors que més han contribuït a 
l’escalfament global, que compten amb un historial d’impactes ecològics, cli-
màtics, socials, de gènere i/o de portes giratòries, que tenen filials en paradisos 
fiscals i/o que s’han descapitalitzat repartint significatius dividends entre els 
seus accionistes en els últims anys (ODG, EeA i OMAL, 2020a), hagin pogut ac-
cedir a aquests ajuts. Aquests són els casos d’Iberia, Vueling, OHL i NH Hotels.

Recuperació verda - Segona onada: És el NextGeneration 
EU l’eina que necessitem per a una recuperació verda?

Què és el NextGeneration EU?

Amb els programes, mecanismes i instruments creats per les diferents institu-
cions financeres europees i de l’Estat espanyol abans de l’estiu caldria esperar 
que s’haguessin mitigat els impactes econòmics generats per la crisi multidi-
mensional derivada de la COVID-19, però no ha estat així. Veient l’impacte eco-
nòmic causat durant els primers mesos de confinament i la incertesa de fins 
quan podria durar aquesta situació de recessió econòmica, al maig del 2020 
els Estats Membres van optar per crear un programa de recuperació econòmi-
ca a llarg termini per “preservar la salut dels ciutadans i prevenir el col·lapse de 
l’ economia” (Consell Europeu, 2020), el NextGeneration EU. Aquest programa 
ha de complimentar els pressupostos europeus pels pròxims set anys, el Mul-
tiannual Financial Framework (MFF per les seves sigles en anglès), contribuint 
en els diferents fons que conformen el MFF. El NextGeneration EU està dotat 
de 750.000 milions d’euros i ha de ser el catalitzador per a la transformació de 
la Unió Europea. Posa el focus en el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la 
resiliència, a través de la creació de treball i la recuperació del dany causat per 
la COVID-19 (Comissió Europea, 2020c).

A diferència del PEPP, els fons atorgats al NextGeneration EU es repartiran 
entre els Estats Membres i es farà tenint en compte l’impacte econòmic ge-
nerat per la COVID-19, per la qual cosa Itàlia i l’Estat espanyol en seran els 
principals beneficiaris. Els mecanismes financers escollits pel repartiment dels 
fons han estat préstecs i subvencions, repartits gairebé de manera equitativa, 
360.000 milions d’euros en préstecs i 390.000 milions d’euros en subvencions, 
tot i la pressió exercida pels països frugals (Països Baixos, Àustria, Dinamarca 
i Suècia) durant les negociacions (Álvarez Barba, 2020). 
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ha de complimentar els pressupostos europeus pels pròxims set anys, el Mul-
tiannual Financial Framework (MFF per les seves sigles en anglès), contribuint 
en els diferents fons que conformen el MFF. El NextGeneration EU està dotat 
de 750.000 milions d’euros i ha de ser el catalitzador per a la transformació de 
la Unió Europea. Posa el focus en el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la 
resiliència, a través de la creació de treball i la recuperació del dany causat per 
la COVID-19 (Comissió Europea, 2020c).

A diferència del PEPP, els fons atorgats al NextGeneration EU es repartiran 
entre els Estats Membres i es farà tenint en compte l’impacte econòmic ge-
nerat per la COVID-19, per la qual cosa Itàlia i l’Estat espanyol en seran els 
principals beneficiaris. Els mecanismes financers escollits pel repartiment dels 
fons han estat préstecs i subvencions, repartits gairebé de manera equitativa, 
360.000 milions d’euros en préstecs i 390.000 milions d’euros en subvencions, 
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El procés d’elecció de quins projectes es beneficiaran del NextGeneration 
EU inclou als governs dels Estats Membres i la Comissió Europea. En primer 
lloc, els Estats Membres han de preparar els seus plans de recuperació i resili-
ència nacionals per a 2021-2023 i poden presentar-los a la Comissió Europea 
(CE) fins al 30 d’abril de 2021. Llavors la CE té dos mesos per revisar-los i 
passar-lo al Consell d’Europa perquè els aprovi en menys de quatre setmanes. 
Per tant, estem parlant de temps administratius molt accelerats perquè des 
que l’Estat Membre presenta el seu pla de recuperació i resiliència fins que és 
aprovat pel Consell d’Europa poden passar com a màxim tres mesos.

Figura 5. Imports assignats al MFF i al Next Generation EU

L’acceleració administrativa i burocràtica també es trasllada a l’atorgament 
de finançament, ja que el 70% del Mecanisme per a la Recuperació i la Resi-
liència (MRR, Recovery and Resilience Facility en anglès), que és el principal 
fons del NextGeneration EU amb 672.500 milions d’euros73, han de distribuir-se 
entre el 2021 i el 2022.

En el cas de criteris i condicionalitats, a nivell tècnic s’exigeix que els projec-
tes inclosos en els plans de recuperació i resiliència nacionals han de respectar 
el principi de ‘no causar dany significatiu’ (‘do no significant harm’ en anglès), 
els quals no poden anar en detriment dels objectius climàtics ni ambientals. A 
més, el 37% de la despesa ha d’estar relacionada amb el clima i el 20% amb 
la digitalització (Comissió Europea, 2020d).

73. Pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència 312.500 milions seran en subvencions i 360.000 en préstecs.
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Figura 6. Distribució del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència 
entre Estats Membres. Elaboració pròpia. Font: Comissió Europea, 2020

No tot és el que sembla

La utilització de les subvencions com a instrument de finançament pel Next-
Generation EU pot semblar una bona notícia perquè implica que els diners no 
han de retornar-se. Però no tot és tant bonic com sembla. Els fons destinats 
per a aquest programa de recuperació s’han obtingut a través de la venda de 
bons de la CE en el mercat financer, un fet que no havia ocorregut fins ara, i 
l’ha convertit en el major emissor supranacional de deute del món. Per tant, 
els 750.000 milions d’euros han de retornar-se en gairebé 40 anys, tant si els 
Estats Membres els han rebut a través de préstecs com subvencions (Euro EFE 
– Euractiv, 2020). El més plausible és que s’ampliïn els mecanismes existents 
per dotar a la Comissió Europea de fons mitjançant la recaptació de diners dels 
Estats Membres (Comissió Europea, 2020e).

Cal tenir en compte que des que es va iniciar la pandèmia la CE va suspen-
dre l’aplicació del Mecanisme Europeu d’Endeutament (MEDE), que posava un 
sostre en el dèficit i endeutament dels Estats Membres. El MEDE és la principal 
eina que ha permès a la Comissió Europea aplicar les mesures d’austeritat 
durant l’última dècada, concebuda principalment per controlar als països del 
sud d’Europa. La seva suspensió també podria veure’s com quelcom positiu, 
però quan torni a aplicar-se pot suposar un daltabaix pels països que s’han 
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endeutat més durant aquests últims mesos, com és el cas de l’Estat espanyol 
(Tesoro Publico, 2020).

L’acceleració administrativa, burocràtica i financera del NextGeneration EU 
fa que no totes les empreses tinguin la mateixa capacitat per beneficiar-se’n. 
Poder presentar projectes que van dels centenars de milers d’euros a desenes 
de milers de milions d’euros en tant poc temps només està a l’abast de les 
grans empreses, ja que compten amb l’estructura i recursos necessaris per fer-
hi front. A més, igual que el PEPP, el NextGeneration EU tampoc compta amb 
cap criteri d’exclusió i condicionalitat i, per tant, és molt probable que grans 
empreses contaminants també es beneficiïn d’aquest programa. Una possibi-
litat seria que els Estats Membres determinessin criteris perquè els projectes 
pugin ser inclosos en plans de recuperació i resiliència nacionals. Aquesta op-
ció és poc probable, ja que molts països i territoris estan marcant polítiques 
tractores que haurien de dur-se a terme a través de projectes que només po-
den assumir les grans empreses (Cano, 2020).

Què els hi toca i quins plans tenen a l’Estat espanyol i Catalunya?

El passat 7 d’octubre, el president Pedro Sánchez va presentar el ‘Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española’ (PRTRE) 
que estableix les 10 polítiques tractores que han de permetre a l’Estat espanyol 
fer front als impactes econòmics generats per la COVID-19 (La Moncloa, 2020). 
Aquest document ha de ser la guia per determinar a quins projectes es des-
tinaran els 140.000 milions d’euros del NextGeneration EU atorgats a l’Estat 
espanyol, 68.000 milions d’euros a través de préstecs i 72.000 milions d’euros 
mitjançant subvencions.

El procés de selecció de projectes és semblant a l’establert per la CE. En 
aquest cas, els governs de les comunitats autònomes presentaran els seus 
projectes al Consell de Ministres, que serà l’òrgan encarregat de gestionar les 
demandes que es facin des dels territoris. Per a les comunitats autònomes les 
regles del joc són confoses perquè l’única condició que s’ha establert és que 
els projectes presentats han d’estar alineats amb les polítiques tractores del 
PRTRE, sense determinar un criteri clar de repartició dels fons segons el PIB o 
població de cada territori (Plaza, 2020).

Per tal d’accelerar el màxim possible l’execució de finançament corresponent 
al NextGeneration EU, els Pressupostos Generals de l’Estat del 2021, aprovats 
el passat 3 de desembre, ja compten amb 27.000 milions d’euros d’aquest 
programa (Merino, 2020). El més probable és que l’atorgament d’aquests fons 
es faci a través de subvencions, ja que la vicepresidenta d’economia, Nadia 
Calviño, va assegurar que l’Estat espanyol executaria els 140.000 milions d’eu-
ros que li corresponen del NextGeneration, prioritzant a curt termini els que es 
rebran mitjançant aquest mecanisme financer (El País, 2020). Cal remarcar que 
l’assignació d’aquests diners als Pressupostos General de l’Estat del 2021 s’ha 
fet abans que s’aprovés el propi NextGeneration EU, endarrerit pel bloqueig de 
Polònia i Hongria. Aquest bloqueig ve donat pel fet que l’accés al programa de 
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recuperació europeu obliga als Estats Membres a respectar els principis fona-
mentals de l’estat de dret (Manresa Nogueras, 2020).

El document presentat pel president Pedro Sánchez el passat 7 d’octubre 
no te un caràcter executiu i anuncia què es vol fer amb el finançament rebut 
a través del NextGeneration EU. Per tant, el passat 31 de desembre es va 
publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decret Llei que explicita 
com s’implementarà (Gobierno de España, 2020). Les línies mestres del Real 
Decret Llei són preocupants. Per una banda apunta a una desregularització en 
les etapes prèvies a l’adjudicació de projectes a través del procés de contrac-
tació pública, saltant-se o disminuint els terminis dels processos legislatius de 
transparència i avaluació de projectes habituals, com és l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental. Per l’altre, es proposa l’ampliació de l’import màxim a percebre i 
dels terminis d’execució del projecte, permetent anticipar el 50% del pressu-
post en el moment de l’adjudicació. També s’obre la porta a l’atorgament a dit 
dels projectes, sense convocatòria oberta, i sense que faci falta una autoritza-
ció prèvia per part del Gobierno si les ajudes estan vinculades a la recuperació 
(Civio, 2020). També s’assigna més poder al sector privat en les Col·laboraci-
ons Públic-Privades (CPPs), creant la categoria Projectes Estratègics per a la 
Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs), modificant i/o eliminant les 
regulacions de contracció del sector públic que donen una mínima cobertura 
a la part pública. Aquesta última petició contrasta amb el fet que l’Estat espa-
nyol ha rebut diverses denúncies europees sobre la manca de regulació de les 
CPPs (GuidoFara, et al., 2018).

En el cas de la Generalitat de Catalunya, el passat 21 de juliol va presentar 
un pla de recuperació per optar al NextGeneration EU, tenint en compte l’apor-
tació de Catalunya al PIB espanyol, 30.000 milions d’euros (Coca, 2020). El pla 
inclou 20 projectes estratègics i 145 actuacions en àmbits de l’economia de la 
vida, la digitalització, la transició ecològica, la societat del coneixement i actu-
acions transversals (Generalitat de Catalunya, 2020a). Les característiques del 
pla d’actuació és semblant al desenvolupat pel Govern central i, per tant, tot 
apunta que es prioritzaran projectes tractors que s’executaran des de les grans 
empreses. Tot i això, existeix un portal web on es poden presentar propostes 
de projectes perquè siguin finançats pel NextGeneration EU (Generalitat de 
Catalunya, 2020b).

Conclusions (i camins alternatius)

Tenint en compte tot el que s’ha exposat fins ara, podríem afirmar que ens 
trobem en una de les dècades més rellevants des del final de la Segona Guer-
ra Mundial. Les decisions que prenguem avui marcaran la realitat que viuran 
les pròximes generacions i, per tant, no podem cometre els mateixos errors 
que en les crisis anteriors, ja que en van sortir reforçades les elits nacionals i 
financeres.

VIII.Green New Deal: la nova estratègia per sortir de la crisi?
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No ens hem de deixar enganyar. El Pacte Verd Europeu i el NextGeneration 
EU no són eines que promoguin una transició ecosocial i ecofeminista real i 
justa, ja que segueixen amb la doctrina del creixement. No tot ha de mesu-
rar-se a través del PIB. Existeixen altres indicadors que tenen una perspectiva 
més multidisciplinària i que reflecteixen millor quins són els impactes que ge-
neren les diferents activitats sobre la societat i el planeta. Tot i que el creixe-
ment que promou el Pacte Verd Europeu té tonalitats verdes per la inversió en 
tecnologies renovables, no es tenen en compte els límits biofísics del planeta.

Per aquest motiu, hem de canviar de paradigma. Els límits biofísics ens di-
uen que no podem seguir com fins ara. La demanda de matèries primeres per 
implementar el Pacte Verd Europeu està molt per sobre de la seva capacitat de 
renovació. Des del Nord global hem d’eliminar la nostra perspectiva neocoloni-
alista que ens fa creure que estem legitimades per explotar els territoris del Sud 
per satisfer les nostres necessitats, mentre que són aquests territoris els que 
pateixen els impactes socials i ambientals de pràctiques com l’extractivisme. 
Per tant, hauríem de començar a adaptar la nostra demanda segons la capaci-
tat de generació de recursos del nostre territori i avaluar quines són necessitats 
reals i les que han estat induïdes pel sistema capitalista, neoliberal i patriarcal 
en el qual vivim. Aquesta és l’única manera de no deixar a ningú enrere.

Per aconseguir tot el que hem exposat fins ara, no podem deixar que les 
grans empreses siguin les que ens liderin. El seu únic propòsit és mantenir-se 
en el poder i, per tant, les seves accions no contribuiran a la transició ecoso-
cial i ecofeminista que necessitem. Són les principals causants del sistema 
extractivista deprededor actual i aprofiten els períodes de crisi, com l’actual, 
per sanejar els seus comptes a través dels diners públics. Per aquest motiu, 
és imprescindible que els programes de recuperació econòmica, com el Next-
Generation EU, tinguin condicionalitats socials, ambientals, climàtiques i de 
gènere per poder beneficiar-se’n. Això no ha passat amb la primera onada de 
rescats i, per tant, les institucions econòmiques europees i estatals han aplicat 
la mateixa recepta que en la crisi econòmica-financera del 2008, però aquesta 
vegada rescatant a les grans empreses, i no a la ciutadania.

A més, si fons reservats per a la recuperació verda es destinen a sectors que 
generen impactes a nivell social i ecològic, com el de combustibles fòssils, no 
es contribuirà a una transició ecosocial i ecofeminista real i justa perquè es ge-
nera un vincle entre les empreses i les institucions financeres, ja que aquestes 
últimes són les principals interessades en garantir la viabilitat econòmica del 
sector en qüestió perquè les ajudes siguin retornades.

També hem de trencar amb la doctrina del deute. Un primer pas seria abolir 
el deute extern que han contret els països del Sud en les últimes dècades. 
Les polítiques econòmico-financeres imposades als països del Sud pels or-
ganismes multilaterals internacionals, com el Banc Mundial i el Fons Monetari 
Internacional, sempre beneficien al Nord. El mateix passa amb els Tractats de 
Lliure Comerç i Inversió. Es venen com un acord en el que les dues parts surten 
beneficiades, però són les grans empreses del Nord les grans vencedores.
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En el cas del NextGeneration EU, no hem d’oblidar que és un programa que 
es finança a través de l’emissió de deute que hipotecarà l’economia europea 
durant els pròxims 40 anys. Hi ha altres maneres de poder aconseguir els fons, 
com seria aplicar una fiscalitat progressiva justa i que es prohibissin les figures 
fiscals que beneficien a les grans empreses i fortunes amb taxes impositives 
baixes, com són les SOCIMIS. Una altra mesura seria que dins de la Unió 
Europea no existissin paradisos fiscals, com són els Països Baixos, Suïssa o 
Luxemburg.

A nivell de l’Estat espanyol, els preparatius legislatius i legals per a canalitzar 
els fons que han d’arribar a través del NextGeneration EU obren la porta a la 
desregularització dels processos de transparència i avaluació de projectes. El 
Govern central ha utilitzat el caràcter d’urgència pel repartiment dels fons com 
a excusa per aprovar un Real Decret Llei que inclou les reclamacions de les 
grans empreses dels diferents sectors en els últims anys, atorgan encara més 
poder al sector privat.

El passat mes de juliol l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), 
conjuntament amb Ecologistas en Acción i l’Observatorio de Multinacionales 
en América Latina (OMAL) (2020b), vam realitzar una campanya per reclamar 
que els rescats fossin transparents, justos i efectius. Perquè siguin transpa-
rents és necessari que hi hagi un escrutini públic i, per tant, els organismes 
financers han de publicar el nom de les empreses que s’han beneficiat del 
finançament públic, la quantia i sota quines condicions.

Un rescat just passa per prioritzar les ajudes a aquelles empreses que con-
tribueixin positivament en termes climàtics, mediambientals, de Drets Humans, 
socials, de gènere i financers. Per tant, han de quedar excloses les activitats 
que augmenten la magnitud de la crisi climàtica, que generen impactes nega-
tius sobre la biodiversitat, que vulneren els Drets Humans, que precaritzen les 
condicions de les treballadores i totes aquelles empreses que han obtingut 
beneficis substancials i han repartit dividends durant el 2020, i/o que tenen 
filials a paradisos fiscals.

Si una empresa pot accedir a les ajudes, cal establir les condicions perquè el 
rescat sigui efectiu. Per garantir-ho, cal que la institució competent, juntament 
amb les treballadores, entrin en el Consell d’Administració de l’empresa per 
realitzar tasques de fiscalització, a la vegada que se li prohibeix, a l’empresa, 
demandar-los mentre duri l’ajuda ni realitzar una reestructuració de la plantilla 
o acomiadaments durant sis mesos després de retornar l’ajuda. També cal pro-
hibir el repartiment de dividends i limitar la retribució màxima dels executius.
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