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Reformar o no reformar

agenda de les reformes, tant
econòmiques com políti
ques, necessàries per mo
dernitzar Espanya, està blo
quejada. Les reformes són necessàries en
el pla polític, com a mínim per eradicar la
corrupció i per proposar una estructura
de l’Estat que acomodi a les diferents
nacionalitats, Catalunya i Euskadi en
particular.
En el pla econòmic els canvis són im
prescindibles per posar l’economia espa
nyola en un camí de creixement sosteni
ble que permeti absorbir la gran bossa
d’aturats i reduir la pobresa i desigualtat
generades per la crisi. Es pot pensar que
l’entrada d’Espanya en
l’euro el 1999 ha resul
tat profitosa, ja que el
producte interior brut
(PIB) ha crescut en ter
mes reals més a Espa
nya que a l’eurozona, i
fins i tot més que a Ale
manya.
Malgrat això, si con
siderem el PIB per cà
pita, el resultat és dife
rent, ja que, encara que
en el període 2000
2014 vam millorar 5
punts, ens vam quedar
per sota de la millora de
l’eurozona i a 10 punts
d’Alemanya. La discre
pància entre l’evolució
dels índexs de des
igualtat i pobresa a Es
panya en relació amb
països europeus com
França, Alemanya o
Holanda és molt notable. En aquests els
índexs s’han mantingut estables mentre
que a Espanya han augmentat notable
ment amb la crisi a partir del 2008, par
tint ja d’una base més elevada.
Alhora, la despesa en recerca i desen
volupament (R+D) a Espanya ha tingut
també una evolució dispar amb l’euro
zona a partir del 2009. Mentre que a la
zona euro aquesta despesa ha augmentat
en relació amb el PIB, a Espanya ha
retrocedit fins a la situació del 2007. La
falta d’inversió en R+D és un mal auguri
per al futur i respon a un comportament
miop, ja que la falta de capital tecnològic
és, junt amb les deficiències en capital
humà, el coll d’ampolla més important
per aixecar la productivitat. Espanya no
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ha protegit prou els perjudicats per la
crisi i ha deixat d’invertir en el futur.
Si no n’hi hagués prou amb aquests in
dicadors de la necessitat de reforma eco
nòmica, ens arriba ara la notícia que Es
panya ha incomplert els objectius de dè
ficit de forma notable el 2015 amb un
5,2% del PIB en lloc del requerit 4,2% i,
segons el Banc d’Espanya, s’espera un in
compliment més notable encara els anys
2016 i 2017. Aquest fet apunta que els
successius governs han fet més retalla
des que reformes. Destaca la falta de re
forma a fons de les administracions pú
bliques amb notables ineficiències. Vam
passar de l’“Espanya va bé” a l’“Espanya

Cal combinar reforma, amb
efectes a mitjà i llarg termini,
amb estímul a curt termini,
si el pressupost ho permet
va millor” fins que el maig del 2010 va ar
ribar l’avís d’Europa que érem en perill
de caure a l’abisme provocat per la crisi
de deute sobirà.
La crisi va arribar de cop i el govern
socialista va dur a terme un programa de
reformes per imposició no per convicció.
Aquest programa va ser seguit pel Go
vern popular però tant la reforma del
mercat laboral com la de les pensions es
van quedar a mig camí. En efecte, la re

forma laboral no aborda el problema fo
namental del nostre mercat de treball
que és la dualitat entre treballadors amb
contracte indefinit i els temporals, reca
ient en aquests últims els ajustos i perju
dicant de manera especial els joves. La
reforma de les pensions es posa en qües
tió quan veiem com disminueix cada any
la guardiola de la Seguretat Social, el fet
que molts nous llocs de treball tenen sa
laris molt baixos i les perspectives d’en
velliment de la població.
Només la reforma del sector bancari
ha complert els objectius. S’ha trobat a
faltar un pla coherent per augmentar la
productivitat de les pimes i la compe
tència als mercats de
serveis, així com un pla
estratègic per al sector
energètic que ha d’a
frontar
disfuncions
importants en la regu
lació i els reptes de la
lluita contra el canvi
climàtic.
Capítol a part mereix
el sistema educatiu,
que pateix seriosos
problemes com es posa
de manifest en tota
comparació internacio
nal i que no ha donat
resposta a la necessitat
de millora de l’educa
ció professional. Cada
govern reforma l’edu
cació sense pensar que
el consens és bàsic per
consolidarla. L’exem
IGNOT
ple dels països nòrdics
hauria de servir de guia
per combinar la voluntat política per re
formar amb el consens necessari.
Per reformar cal compensar els possi
bles perjudicats per la reforma, encara
que sigui bona per al conjunt de la socie
tat, i compassar en el temps les reformes
que puguin tenir un efecte depressiu en
la demanda en context de recessió. És a
dir, combinar reforma, amb efectes a
mitjà i llarg termini, amb estímul a curt
termini, sempre que el pressupost públic
ho permeti.
El vent de cua que ens impulsa, el baix
preu del petroli, el paraigua del Banc
Central Europeu i el creixement, encara
que moderat, de l’economia mundial, no
ha de fer oblidar la gran vulnerabilitat
que tenim pel nostre elevat endeutament
extern, l’alt nivell d’atur i la baixa
productivitat.c
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La desigualtat, el risc més gran

L’

informe d’Oxfam –Una econo
mia al servei de l’1%– ha posat
de manifest, amb dades de
Credit Suisse, l’extraordinari
nivell de desigualtat assolit a escala global:
l’1% més ric de la població mundial té més
riquesa que el 99% restant d’habitants del
planeta. O, vist d’una altra manera, 62 per
sones tenen la mateixa riquesa que 3.600
milions. I res no permet pensar que aquesta
tendènciaalaconcentraciódelariquesaha
gi de disminuir en els propers anys.
També a Espanya les diferències socio
econòmiques han crescut i s’han consolidat
comunagranamenaça,almargedelGovern
o la conjuntura econòmica. El segon Infor
me sobre la desigualtat a Espanya, elaborat
D. ORTIZ, director de Relacions Institucionals i Comunica
ció de l’Institut Cerdà
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per la Fundación Alternativas, subratlla, a
més, que “les polítiques públiques han per
dut en les dues últimes dècades una part im
portant de la capacitat redistributiva”, sigui
per les creixents limitacions del sistema tri
butari o per les severes retallades de les
prestacions socials.
Finalment, el ple extraordinari sobre la
pobresa celebrat a començaments de març
en el Parlament de Catalunya reflecteix
amb claredat les arrels estructurals del
problema. Malgrat que el Govern destina
actualment el percentatge pressupostari
més gran de la història a partides socials, un
71%, és incapaç de posar fi a la transmissió
intergeneracional de la desigualtat d’opor
tunitats.
La lluita contra la pobresa és extraordi
nàriament complexa i no admet planteja
ments simplistes, ni populistes. No hi ha

dreceres. Però els experts coincideixen a
subratllar tres elements clau. Primer, cal
augmentar l’equitat i la igualtat d’oportuni
tats en la fase predistributiva, és a dir, abans
que aparegui i es cronifiqui la pobresa. Se
gon, la lluita contra la desigualtat és tasca de
tots: governs, empreses i societat civil, i no
més mitjançant estratègies col∙laboratives
serà possible assolir resultats significatius. I
tercer, és urgent una reflexió crítica sobre el
que l’economia social de mercat ha denomi
nat “ordenació econòmica”, és a dir, el marc
estructural, que genera i permet que es con
solidin les grans desigualtats.
Els nivells de cohesió social, prosperitat
econòmica i legitimitat de la democràcia,
depenen directament del nivell de pobresa i
la desigualtat social. Aquest és, alhora, el
nostre principal desafiament i el nostre risc
més gran.c

Pilar Rahola

E

El diàleg

scric aquest article mentre
els dos presidents, el català i
l’espanyol, estan reunits, de
manera que no puc fer ba
lanç de la trobada, més enllà de la in
tuïció. I és cert que la susdita m’incli
na a imaginar una trobada cordial,
però tan buida com les arques catala
nes. A més, Rajoy ja ha demostrat àm
pliament la seva absoluta incapacitat
per gestionar la complexitat territo
rial, i la seva obsessió per judicialitzar
un conflicte polític ha estat una gran
vergonya de la institució democràti
ca. Com era d’esperar, Puigdemont
tampoc no va a la trobada amb la ma
leta de les rebaixes, de manera que no
s’esperen canvis d’orientació impor
tants, a banda i banda. La trobada do
narà per al que donarà, una foto, pot
ser un paperet amb les eternes reivin
dicacions de Catalunya, i la convicció
que Rajoy farà amb elles el mateix
que va fer amb el que li va presentar
Artur Mas: paper higiènic? No se sap,
atès que mai no es va saber.
Tanmateix, que bé que s’hagin tro
bat! Ho parlàvem amb Luis Conde al
civet de l’Empordà, on ens reunírem
gent oposada, obligada a veure’ns les
cares i intercanviar les opinions. I és
bo perquè tenim necessitat de re
compondre els ponts trencats, per tal
que transitin les paraules, confluei

No s’ha de tallar mai
un diàleg en un conflicte
polític; al contrari,
és quan urgeix conrearlo
xin els acords i es dirimeixin les
diferències. Això vol dir que els
catalans renunciem al procés, o que
Rajoy es transforma en Cameron?
Només significa el que significa, que
el diàleg és necessari per a tot, fins i
tot per a la ruptura.
Aquest va ser el tossut, ingent i
deplorable error de Rajoy durant tot
el procés català: la seva obsessiva
necessitat de dinamitar el diàleg, fins
al punt d’obligarnos a debatre les
raons de la política en els tribunals.
Rajoy ha estat un desastre com a pre
sident, tant que és possible assegurar
que hem sofert el pitjor president
espanyol, en el moment català més
calent. Emperò, sigui per necessitat
urgent, atès l’aïllament supí que
pateix Rajoy, o sigui per tenir alguna
cosa a l’agenda, el cas és que s’han
vist, i encara que serveixi només per
al postureig, benvinguda la trobada.
Mai no s’ha de tallar un diàleg inter
pares en un conflicte polític; al con
trari, és quan més urgeix conrearlo.
Rajoy no ho va entendre mai i em
temo que continua igual, però els
temps són canviants, els interlocu
tors s’han multiplicat i s’esgota la via
de la repressió legal contra Catalu
nya. És a dir, vénen altres aires, amb
altres diccionaris.
Catalunya ha fet un envit molt se
riós a l’Estat, i el seu Govern hi està
compromès fins al moll. Però és bo
que aquest trànsit el faci creuant
paraules i no pancartes; fent política i
no simple resistència. I a la banda
espanyola, necessiten amb urgència
polítics que substitueixin aquests
mediocres de pa sucat amb oli que es
parapeten en la doctrina de la fe,
perquè són incapaços de gestionar la
complexitat. El diàleg és bo, encara
que serà millor quan es pugui fer amb
algú disposat a escoltar.c

