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Ihre Exzellenz, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 

Frau Angela Merkel 

En aquests moments tan crítics en què caldrà reconstruir l'economia europea, em permeto dirigir-

me a vostè com a president de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, una de les organitzacions 

empresarials més antigues d'Europa (fundada el 1771) i la principal organització empresarial 

de Catalunya.  

Com a tal, l'organització forma part del FODERE, Fòrum per al Desenvolupament Empresarial de 

les Regions més Industrialitzades d'Europa, fundat el 1987, que actualment reagrupa 

Confindustria Piemonte, Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER-Genève), 

Landesverband der Baden‐Württembergischen Industrie e.V., Landesvereinigung 

Baden‐Württembergischer Arbeitgeberverbande e.V., Mouvement des Entreprises de France – 

MEDEF‐Rhône‐Alpes i Foment del Treball Nacional, de Catalunya.  

Foment del Treball Nacional també fou fundadora de la Confederació Espanyola d'Organitzacions 

Empresarials (CEOE). Actualment, les empreses afiliades a la nostra organització generen el 70 % 

del producte interior brut de Catalunya i el 90 % de les exportacions. 

Estem totalment d'acord en les seves declaracions del 18 de març en què afirma que la pandèmia 

de coronavirus és el repte més important al qual s'han enfrontat els estats europeus des de la 

Segona Guerra Mundial (o des de la Guerra Civil, en el cas d'Espanya), una prova que només 

superarem si fem front comú. També estem d'acord en les seves declaracions del 6 d'abril en què, 

amb el títol d'"Una Europa forta en interès de tothom", afirma que: 

[...] la Unió Europea s'enfronta a la "prova més gran des de la seva fundació", amb tots els 

estats membres afectats per la pandèmia de coronavirus. […] "Haurem de demostrar que 

estem preparats per defensar i enfortir la nostra Europa". A Alemanya li interessa que 

Europa surti forta d'aquesta prova. Perquè a Alemanya li anirà bé només si a Europa li va bé. 

"Per tant, només hi pot haver una resposta: més Europa, una Europa més forta i una Europa 

que funcioni bé, a tots els seus estats membres." 

Justament, per portar aquestes afirmacions fins a les últimes conseqüències, i per defensar 

i reforçar Europa davant una pandèmia imprevisible la responsabilitat de la qual no es pot 

imputar a cap dels estats membres, és absolutament necessari adoptar l'instrument dels 

coronabons.  

Cal una emissió de coronabons d'un import d'un bilió i mig d'euros a càrrec de la Unió Europea, a 

100 anys (deute perpetu) i sense interessos. El Banc Central Europeu i el Banc 

Europeu d'Inversions comprarien aquesta emissió de bons, l'import de la qual es transferiria 

als estats membres en funció del seu PIB i del grau d'afectació de la seva economia pel 

coronavirus. Evidentment, amb un control estricte per garantir que els estats membres fan 

un ús correcte d'aquest finançament i que s'ajusten a una política econòmica que segueixi les 

directrius de la Unió Europea. 
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Des de la seva fundació, el 1957, en què el canceller Konrad Adenauer va contribuir decididament, 

malgrat alguna oposició interna, Alemanya colidera la Unió Europea, a vegades fins i tot l'ha 

liderat pràcticament en solitari. Estem segurs que, de la mateixa manera que a l'època Alemanya 

no va fallar, ni a ella mateixa ni a Europa, tampoc no ho farà en aquests moments, els més crítics 

per a Europa des del 1945. Per això, sol·licitem que Alemanya lideri aquesta emissió de 

coronabons, que són la solució per al futur de l'economia de la Unió Europea.  

Atentament, 

Signatura: Josep Sánchez Llibre 

President de Foment del Treball Nacional 

Barcelona, 13 d'abril de 2020 
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