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tos que mantinguin la política
d’austeritat del govern socialista.
Sensecreixement igairebésense in-
flació, que són els dosmecanismes
que els governs fan servir permen-
jar-se els interessos, l’estat espa-
nyol només té dues opcions per po-
der refinançar el deute sense pagar
interessos exorbitants: apujar im-
postos, una estratègia poc aconse-
llable, sobretotsinoveacompanya-
dad’unabatallacontrael frau fiscal,
o retallar despeses.

A llarg termini (uns 100 dies), el
govern del PP haurà de prendre
mesures dràstiques per resoldre la
crisi de productivitat que ell ma-
teix, sota el Sr. Aznar, va generar (i
que elPSOEnova corregir).Desde
fa vint anysomés, el creixementde
l’economia espanyola, sostinguda
per la construcció, ha estat exten-
siu (enmàd’obra) i no intensiu (en
produccióperhora treballada).Cal
transformar, per tant, el sistema
d’incentius de l’economia i la po-
lítica espanyoles. Això passa per
tres línies d’acció que permetin

La crisi econòmica espa-
nyola és la suma de dues
crisis –unacrisi de credi-
bilitat i una de producti-
vitat– que s’alimenten

entre si. D’una banda, la manca de
creixementdelsdarrersanys faque
els mercats internacionals dubtin
que Espanya pugui pagar a mitjà
termini el seudeutepúblic i, sobre-
tot, el seu deute privat. De l’altra, el
sotsobre de les borses impedeix la
creaciód’unmarcdenormalitatque
permeti recuperar la inversió i el
creixement. És aquesta interrela-
ció, precisament, la que va compli-
car la tascadelgovernsocialista fins
a fer-la gairebé impossible i la que
continuaràposant lescosesmoltdi-
fícils al nou govern del PP.

A curt termini (qüestió de dies),
l’únic quepot desitjar el sr. Rajoy és
que, sielsmercatsnoestranquil·lit-
zen, el BCE hi continuï intervenint
fins que el nou govern espanyol
anunciï un paquet de reformes eco-
nòmiquesrelativamentcreïbles.Per
mandatconstitucional,elBCEnoté
lacapacitatd’intervencióil·limitada
en els mercats financers que li de-
manen els països de la perifèria eu-
ropea. Tanmateix, ésmolt probable
que actuï de manera més decidida
persalvarEspanya,simésnotransi-
tòriament.Berlusconivacaurequan
MarioDraghi,elnougovernadordel
BCE,vaevitar intervenirenelsmer-
cats per reduir la prima de risc ita-
liana.Arabé,unacosaésmatar,amb
el consentiment de la classe políti-
ca romana, un president comel Ca-
valiere, que ja estava ferit demort, i
unaaltraésdeixarcaureelgovernde
la quarta economia europea acabat
d’escollir per majoria absoluta. De
fet,desprésdeproclamarqueelBCE
hadecentrar-seenla lluitacontra la
inflació,Draghi java insinuar la set-
mana passada la possibilitat de fle-
xibilitzarelsrequisitsdecapitalitza-
ció i liquiditat dels bancs queman-
lleven diners del BCE.

Amitjà termini (dosmesos a tot
estirar), el Sr. Rajoy no té cap altre
remeiquepresentarunspressupos-

Lameva confiança en el
PP ésmolt baixa. La seva
frivolitat en els darrers
anys ha estat immensa i
Rajoy no ha dit què farà.
Ara bé, deixin-me somiar

crear o potenciar la locomotora
econòmica que tregui Espanya del
declivi que l’amenaça.

En primer lloc, cal reformar el
sistema autonòmic actual. Els ca-
talans (fins i tot els sobiranistes) el
defensem tot i que, amb les seves
transferències desproporcionades
a certes comunitats, és un genera-
dor net d’ineficiències: obliga Ca-
talunya a endeutar-se per cobrir
serveis bàsics; manté administra-
cionspúbliques inútils (unde cada
quatre andalusos treballa a l’admi-
nistració autonòmica contraunde
cada deu catalans); i distorsiona (a
través de programes com el PER i
d’impostos excessius sobre les au-
tonomies més dinàmiques) l’acti-
vitat econòmica de casa nostra. La
reformahauria d’alinear els recur-
sos de cada territori amb l’esforç
fiscal que fan (el que anomenem
pacte fiscal) i, si cal, suprimir les
autonomies no històriques.

En segon lloc, cal canviar elmer-
cat de treball en tres direccions: re-
forçant els sistemes educatiu i uni-
versitari i fent-losméscompetitius;
apostant per la formació professio-
nal (per reforçar el teixit industri-
al); i reformant el sistema de nego-
ciació col·lectiva, que és la causadi-
recta (i més important que el siste-
ma de contractació, que ja és molt
flexible) de les rigideses salarials i
ocupacionals existents.

Entercer lloc, cal ferunapolítica
favorable almercat: desmantellant
els oligopolis del món financer i
energètic; afeblint les estructures
jeràrquiques que manen a l’Estat,
desdels tècnicscomercialsalsengi-
nyersdecamins; ideixantd’interve-
nir sobre poder judicial (una espe-
cialitat de l’executiu espanyol).

La meva confiança en el fet que
el PPpugui fer tot això ésmolt bai-
xa. La seva frivolitat en els darrers
anys ha estat immensa: l’any 2010
s’oposà a les mesures d’ajust eco-
nòmicquevanevitar (oendarrerir)
una crisi a la grega; després de les
autonòmiques ha amagat la situa-
ció de fallida de les comunitats au-
tònomes que governa des de fa
anys. El Sr. Rajoy ha estat incapaç
dedir què faràdurant la campanya.
I el PP ha perdut a les dues comu-
nitats industrials de l’Estat. O el
que és el mateix: recolza sobre la
coaliciód’empresaris constructors
de províncies i d’elits centralistes
que han portat Espanya a la catàs-
trofe. Ara bé, posats a somiar, dei-
xinqueho faci perquè, comdeien a
casa, demanar no fa pobre.


