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És obligat que comenci agraint-vos, benvolguts amics del Cercle d‟Economia, que m‟hàgiu 
convidat a dirigir-vos unes paraules en aquesta sessió inaugural del curs acadèmic.  
 
En aquests temps complicats us voldria transmetre molts missatges però m‟hauré d„imposar 
la disciplina de transmetre‟n només uns quants. Si trobeu a faltar alguns temes importants 
(com és el cas de les política del pacte fiscal, o de les politiques de promoció industrial, o de 
les politiques d‟agilització i aprimament del sector públic administratiu) és perquè he 
considerat que es mereixen una atenció mes monogràfica a la qual tinc previst dedicar-m‟hi 
en el moment oportú.  
 
Un missatge preliminar però essencial és el següent: en les circumstàncies presents del 
món tenim molt poc marge de maniobra en la gestió dels nostres afers col·lectius. Ara bé, i 
potser paradoxalment,  el marge que tenim és decisiu per marcar la diferència entre l‟èxit i el 
fracàs.  No podem badar ni deixar passar una oportunitat que pot ser transformadora. 
 
Idealment us hauria de parlar d‟uns escenaris internacionals molt làbils, i dels marcs 
europeus i estatals-espanyols que determinen els nostres marges d‟actuació. Però parlaré 
només dels marcs europeu i espanyol per, tot seguit, referir-me a Catalunya.  
 
 
Europa 
 
És prou evident que Europa no va be i que la crisi actual està posant a prova una de les 
seves grans realitzacions: l‟euro. Qui avui us parla era, en el seu moment, un escèptic, no 
tant sobre la conveniència com sobre la possibilitat de la creació de l‟euro. Una moneda 
única sense un Estat al darrera no tenia precedents històrics. Així ho vaig expressar a una 
ponència presentada a Caixa Sabadell i que el meu company de taula de debat, Ignacio 
Sotelo, m‟ha recordat moltes vegades com un exemple de predicció fallida d‟un economista. 
Suposo que ara li podria dir que els problemes actuals demostren que alguna cosa hi havia 
de certa en el meu diagnòstic.  Però la veritat és que he canviat d‟opinió. L‟euro es va 
establir, i això em va fer aprendre que la voluntat política és  un fenomen que pot tenir molta 
força i, per dir-ho així, pot imposar-se en algunes grans decisions per sobre de la lògica 
econòmica.  No crec que aquesta voluntat política hagi minvat significativament des de la 
implantació de l‟euro i, per tant, sóc ara del parer que és indestructible. Espero no equivocar-
me una altra vegada! 
 
En el fons el que estic expressant és confiança que Alemanya reaccionarà i assumirà el 
lideratge del projecte europeu que per la seva demografia, pes econòmic i dinamisme actual 
li correspon.  Aquesta confiança, cal reconèixer-ho, ara Alemanya ens l‟està posant a prova 
d‟una forma severa. Les mesures que la crisi i la defensa de l‟euro reclamen s‟estan prenent 
en l‟últim moment i amb una gradació escruixidora. Les incidències de la política interna i 
d‟una opinió publica alemanya molt centrada en ella mateixa marquen el ritme. Com en 
Xavier Vives va escriure fa poc a la premsa, en aquestes condicions els accidents són 
possibles.  
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No és aquest el fòrum per exposar, si és que ho tingués clar, un programa per sortir de la 
crisi i reforçar l‟euro. Però em sembla que hi ha pocs dubtes que la sortida hauria d‟implicar 
un augment significatiu de la dimensió europea de la fiscalitat de l‟eurozona. Un pressupost 
més important de la UE (improbable a curt termini), algun tipus d‟eurobò (que no oblidi -és 
obligat que jo ho digui-  l‟endeutament de les unitats polítiques subestatals) i, més difícil, 
major presència i ús de mecanismes de transferències internes. Tot plegat és avui tabú per 
a Alemanya, però es la direcció cap a la qual s‟haurà d‟anar.  
 
El que caldrà fer en l‟àmbit de l‟economia no serà, però, el final de la qüestió. De fet, com 
més ens integrem econòmicament i com més condicionin les necessitats d‟un país la 
situació dels altres, més constatarem que Europa té un problema seriós de naturalesa 
política: com es controla de manera democràtica una política econòmica europea cada 
vegada més potent i rellevant?  Es fa difícil contemplar una fiscalitat europea seriosa i 
important regulada només pels mecanismes de control de què disposem avui. Serà 
imprescindible aprofundir en els aspectes de control democràtic (l‟elecció del president per 
sufragi universal és una idea que està guanyant força).   
 
 
Espanya 
 
I ara parlem d‟Espanya. 
 
La realitat d‟Espanya està fonamentalment marcada perquè és una economia de l‟eurozona. 
Penso, us ho acabo de dir, que aquesta àrea es consolidarà i, per tant, Espanya continuarà 
sent una economia de l‟euro. Una sortida unilateral és impensable tant per a Espanya com, 
en menor grau, per a Grècia. Ara bé, en les circumstàncies presents un exercici intel·lectual 
vàlid és preguntar-se si, vista la situació actual, va ser una bona idea incorporar-se a 
l‟eurozona.  
 
La raó profunda per fer-ho en el seu moment va ser la voluntat de prendre un compromís 
irrevocable amb Europa i amb la seva disciplina. Dir això no es cap novetat: és el que es va 
dir en aquell moment. No es va amagar res. 
 
Aquesta voluntat i aquesta disciplina van tenir dimensions que transcendien l‟àmbit 
econòmic, molt principalment la seguretat democràtica que oferia la integració a Europa. La 
pertinença a l‟Europa formalitzada acabava amb l‟excepcionalitat històrica i tenia, per tant, 
valor per ella mateixa. Crec que aquest factor segueix viu, encara que no hem de pensar 
que es doni amb la mateixa intensitat en les noves generacions. Com més genuïnament 
europeus siguem, més ens podrem permetre no sentir-nos-hi amb tanta intensitat. 
Francesos i holandesos van rebutjar en referèndum el Tractat Constitucional Europeu la 
primavera de 2005 sense que això posi en dubte, ni davant d‟ells mateixos, la seva identitat 
europea.   
 
Ara bé, reduïda a l‟àmbit estrictament econòmic, podem repetir la pregunta. Va ser una bona 
idea incorporar-se a l‟euro, és a dir, incorporar-se a la disciplina econòmica europea o, si 
voleu, a la disciplina econòmica alemanya? Fa uns anys aquesta pregunta s‟hauria 
considerat ridícula. Els efectes beneficiosos eren evidents. Espanya va tenir un període llarg 
de creixement i modernització. Però avui, sota l‟impacte de la crisi, en part importada i en 
part generada des de dintre i, pel que fa a aquesta part, no aliena als efectes atribuïbles a 
l‟euro, la pregunta és ben legítima. I la resposta, em sembla a mi, és més aviat mecànica: 
depèn de la durada del període d‟estancament diferencial. Si dura relativament poc el 
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creixement anterior domina el judici que podem fer sobre el període global.  Si dura molt, i 
dura només per a nosaltres,  la balança es podria inclinar en direcció contrària. Al cap i a la 
fi, hi ha països de la UE que no van adoptar l‟euro i que no sembla que hagin patit a 
conseqüència d‟aquesta decisió. 
 
Convé remarcar que la durada del període d‟estancament no és un factor exogen i d‟una 
naturalesa quasi física. Sobre aquesta durada influirà sens dubte l‟evolució de l‟economia 
mundial i europea, i altres factors sobre els quals no tenim control. Però segurament la 
influència decisiva serà estrictament interna i anirà estrictament lligada a la voluntat de fer 
reformes. M‟explico. 
 
En el fons el que ens està passant és força simple. És el que li passa a una economia que 
no pot devaluar i és extremament rígida. Com que la restricció a no devaluar és, en principi, 
per sempre, la possibilitat d‟escurçar el període de recuperació de la crisi està absolutament 
lligada a la flexibilització de l‟economia o, en la terminologia habitual, a encarar les reformes 
estructurals pendents. 
 
Si algun dia haguéssim de concloure que entrar a l‟euro va ser un error, el judici no seria un 
judici sobre la nostra capacitat intel·lectual quan vam prendre la decisió, sinó sobre la nostra 
capacitat i voluntat d‟implementar les reformes una vegada ja érem dins.  Més aviat ens 
estaríem dient que ens vam equivocar perquè en reduir-nos els graus de llibertat per 
disciplinar-nos no vam preveure que la reducció de graus de llibertat era efectiva 
immediatament i era irrevocable, mentre que la disciplina no era del tot automàtica sinó que 
demanaria un esforç persistent, i que podria ser que fóssim dèbils i tractéssim d‟evitar-la. I 
que, per tant, hauria estat preferible no fer l‟exercici d‟entrar a l‟euro. Aquesta seria, no cal 
dir-ho, una conclusió ben trista i que tampoc seria molt prometedora respecte al que 
hauríem aconseguit fer fora de l‟euro. Voldria, doncs, ser més optimista. 
 
Queda la possibilitat, és clar, que nosaltres fem les coses bé, però que Europa no les hi faci. 
Per exemple, que a Europa dominessin d‟una manera persistent i estable idees 
excessivament ortodoxes sobre fiscalitat i política monetària.  Si aquest fos el cas, llavors 
hauríem de lamentar que la nostra història i les necessitats polítiques ens haguessin 
impulsat cap a la integració a una àrea econòmica mal gestionada. Confiem que aquest no 
sigui el cas. 
 
Permeteu-me afegir, per ser menys abstracte, que entre totes les reformes estructurals 
necessàries n‟hi ha una de mes important que totes les altres: la reforma del mercat laboral. 
És evident que la situació actual pel que fa a l‟atur és insostenible. Aquesta realitat irromprà 
inevitablement en un discurs prevalent que racionalitza la situació i acaba mirant cap a una 
altra banda, amb resignació, com si es tractés d‟una fatalitat. Ja ho ha fet quan el ministre de 
Treball ens ha dit que més val un contracte temporal que estar a l‟atur, una observació 
simple però sàvia. No és tampoc, penso, una visió correcta lligar l‟absorció de l‟atur al 
creixement. El creixement ajudarà i en qualsevol cas serà benvingut. I és l‟única possibilitat, 
encara que d‟efectes molt lents, si no es fan les reformes. Però, si es fan, l‟absorció pot ser 
molt més ràpida, amb conseqüències saludables directament per a les persones que avui es 
troben a l‟atur i per a les finances públiques, i indirectament també per al creixement 
econòmic. Cal establir un marc on les empreses no siguin reticents a la creació de llocs de 
treball i on la disponibilitat de llocs de treball faci evident al conjunt de treballadors (aquesta 
qualificació és important) que un sistema en què el contracte laboral és una mica més 
insegur individualment, dins d‟un  mercat globalment molt segur (es el món de la plena 
ocupació), és millor que un sistema on el contracte laboral individual és molt segur per a qui 
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en té però el mercat, considerat globalment, és molt insegur. Sobre aquest punt he de dir 
que comparteixo les idees exposades en el primer informe del Carec, i aprofito per agrair la 
col·laboració desinteressada amb el Govern de la Generalitat del grup de professionals que 
el formen, començant per el seu president, el senyor Salvador Alemany.  
 
 
Catalunya 
 
A l‟hora d‟abordar la problemàtica catalana, permeteu-me que, potser per una deformació 
derivada del càrrec que ara ocupo, em centri en els reptes fiscals. Aquests potser no són els 
reptes més importants de Catalunya en el seu conjunt, però ho son en aquests moment del 
seu Govern i de tot el que el Govern fa, fet que no és tampoc una consideració menor.  
 
La primera constatació és que ni Catalunya ni Espanya tenen ara una altra opció que 
l‟estabilitat pressupostària. Aquesta, en les circumstàncies actuals, vol dir avançar amb una 
certa rapidesa cap a dèficits molt reduïts, acotant d‟aquesta manera els nivell 
d‟endeutament. Per a una àrea econòmica gran i no excessivament endeutada afrontar una 
situació potencial de recessió amb estímul fiscal es pot contemplar, fins i tot diria que és 
recomanable, encara que afegiria que l‟estímul és millor no gastar-lo improductivament. És 
més dubtós si és recomanable considerar una política d‟estímul quan els nivells 
d‟endeutaments són relativament alts. En tot cas, serà difícilment factible dur-la a terme si 
els prestataris potencials pensen que els nivells d‟endeutament són relativament alts i, per 
tant, només estan disposats a prestar a tipus d‟interès prohibitius. I si l‟àrea econòmica és 
petita, com Espanya, i encara més Catalunya, i molt oberta, la política d‟estímul fiscal només 
té sentit si és part d‟un esforç coordinat dintre d‟una àrea més gran.  Tot plegat no és el cas 
en què ens trobem i, per tant, consolidació fiscal és el que ens toca. No hi ha opció. Jo 
penso que els nostres ciutadans ho entenen prou bé. Vull ser molt clar sobre el que des del 
Govern tractem d‟aconseguir: es tracta de mantenir i consolidar tot el que és essencial, el 
nucli dur, podríem dir, de l‟estat de benestar de què ens hem dotat. No pretendre que això 
no impliqui renúncies doloroses.  
 
Malauradament, no és així, especialment perquè entre tots hem de fer-ho en un temps curt i 
a un ritme que idealment hauria de ser més pausat. És natural que hi hagi queixes, que 
poden estar justificades, i manifestacions d‟inquietud. I que els diferents sectors socials o 
econòmics es posicionin i, molt legítimament, vulguin influir sobre la distribució dels ajustos 
necessaris en el període de transició cap a una situació més estable.  Però, també he 
d‟afegir que, si fem les coses raonablement bé i tots contribuïm a la tasca, la situació més 
estable no serà, ni de bon tros, dràsticament diferent a la que estem acostumats. Al cap i la 
fi, l‟esforç de reducció de despesa no ens porta a nivells inferiors al que gastàvem l‟any 
2007. 
 
Convé no confondre els termes de la discussió. La necessitat de l‟estabilitat té un contingut 
poc ideològic des del punt de vista distributiu. Podem discutir si els comptes s‟han 
d‟equilibrar dia a dia, mes a mes, any a any, o sobre el cicle econòmic, però a la fi s‟han 
d‟equilibrar (caldria fer un petit matís si hi ha creixement econòmic continuat). No hi ha gaire 
més que aritmètica en això. Hi ha més ideologia, és clar, en la qüestió, diferent, de la 
dimensió del sector públic. Diferents filosofies polítiques poden portar cap a sectors públics 
més grans o més petits. Evidentment, cadascuna comporta un nivell global impositiu 
proporcional. Aquesta és una elecció que, en principi, està en mans dels diferents estats 
(molt menys en mans de les autonomies en el cas espanyol, el nostre marge és ben petit).  
Dic “en principi” perquè la capacitat d‟autonomia efectiva en el cas dels impostos existeix, 
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però alhora està molt condicionada en un món de molta mobilitat, ja que aquesta empeny 
cap a situacions d‟equilibri amb nivells impositius relativament uniformes. 
 
A més de complir amb les regles de l‟aritmètica, en el cas de Catalunya l‟estabilitat té un 
plus addicional. Ens permet mantenir més autonomia, no només -com tothom- dels mercats, 
fet que és important, sinó també de les restriccions i condicionaments que poden venir 
d‟Europa, i que en general seran ben rebudes, i del Govern Central, que probablement no ho 
seran tant perquè, deixeu-me ser malpensat, aniran sovint carregades d‟ideologia i prejudicis 
respecte a l‟autogovern català. 
 
És per tot això que el dimarts passat el Govern de la Generalitat va  presentar una llei 
d‟estabilitat pressupostària al Parlament de Catalunya. Com sabeu, no vam participar en el 
curiós episodi del canvi de la Constitució. No ho vam fer per una raó greu: se‟ns va excloure 
del procés. Però no perquè no estiguéssim d‟acord amb l‟essència del seu contingut. Aquest 
l‟hem traslladat a un projecte de llei nostre a fi que el missatge del rebuig a l‟exclusió de la 
reforma constitucional no portés a confusió (a més, hem enfortit el contingut lleugerament 
assenyalant un horitzó del 2018 en comptes del 2020). Fer això per llei del Parlament de 
Catalunya té dos avantatges per a nosaltres: una llei és mes apropiada que una constitució 
per a aquestes coses, i que ens obligui el Parlament de Catalunya significa fer-ho per 
convicció i no per obediència. 
 
El període de limitació fiscal no serà curt. Aquest no és ni un judici anticipatiu sobre la 
durada de la crisi econòmica o del període d‟estancament ni sobre la probabilitat 
d‟aconseguir un pacte fiscal relativament aviat (com us he indicat abans la intenció 
d‟aquesta presentació no es tractar el tema del pacte fiscal. Ho faré en una altra ocasió). 
Siguem optimistes: suposem que la recuperació econòmica  no es demora i que, com 
pretenem, aconseguim reequilibrar la nostra contribució solidària cap a l‟exterior de 
Catalunya a magnituds raonables. Doncs bé, fins i tot en aquest cas favorable hauríem 
d‟anar amb compte amb la nostre fiscalitat, si més no perquè haurem de reconduir a la baixa 
els nostres nivells d‟endeutament i, per tant, caldrà esmerçar recursos durant força temps a 
aquesta finalitat.  
 
Ens podríem preguntar si no podríem aconseguir un marge fiscal més ampli per mitjà de 
l‟augment de la pressió fiscal via els grans impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats).  Ja he 
argumentat fa un moment que la interdependència mundial i la mobilitat posen límits de fins 
on es podria arribar. Però segurament es podria arribar més enllà d‟on som. Ara bé, ens 
hem de preguntar si, donada l‟estructura de la nostra fiscalitat -em refereixo a la catalana-, 
ens interessa propugnar un règim de pressió fiscal alta. La realitat, sense -però fins i tot 
amb- pacte fiscal,  és que una part de cada euro que paguem no retorna.  
 
En la darrera part de les meves paraules voldria argumentar que podem mantenir un estat 
de benestar raonable sense propugnar nivells poc realistes d‟imposició genèrica, i, com us 
acabo d‟indicar, poc eficients en el cas català. Per raonar-ho es tractaria de combinar dues 
idees:  
 

(i) La primera és que són molts, no tots, els serveis que de manera natural poden ser 

finançats pels seus beneficiaris i, encara més, que una assignació eficient de 

recursos demana que així sigui. Per als meus col·legues economistes diré que 

aquesta manera de formular la qüestió inclou els preus pigouvians -mediambientals-  

ja que, per exemple, per fer el càlcul del servei que un camió de transport rep per 

l‟existència d‟una carretera, podem descomptar del benefici directe del transportista -
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derivat de  la possibilitat de circular-hi- els possibles impactes negatius sobre el medi 

ambient o la densitat de trànsit per dur-ho a terme.  

 

(ii) La segona idea, en essència completament clàssica, és que un paper del sector 

públic és preocupar-se de les conseqüències distributives del que fa, o del que fan 

altres agents econòmics, i tractar d‟esmorteir-les. O, més explícitament,  vigilar els 

impactes adversos sobre les persones o els sectors més desfavorits.  

 

Una forma dràstica d‟evitar conseqüències distributives adverses, en un règim de poca 
limitació fiscal, és l‟accés universal gratuït. Crec que, per totes les raons que he esmentat, 
aquest camí serà simplement impossible de seguir fins al final ja que requeriria volums de 
recursos difícilment canalitzables per la via tradicional dels impostos. A menys, és clar, que 
el conjunt de serveis d‟accés universal gratuït, o quasi gratuït, sigui molt escàs. En definitiva, 
penso que serà inevitable combinar el finançament de projectes per als seus beneficiaris 
amb una política pública que garanteixi la no exclusió de ningú. Aquest tipus de política 
necessitarà recursos (per al segon objectiu) però no tants com les polítiques d‟accés 
universal i gratuït. Per tant, i aquest és un punt que vull emfatitzar, permetran arribar més 
lluny en l‟estat del benestar, que es del que es tracta. 
 
Vull afegir que, en la crisi actual, també estem assistint a la fallida d‟una política 
irresponsable de provisió i finançament de serveis públics. És la política construïda sobre la 
hipòtesi que els ingressos segueixen a la despesa. En síntesi, es defineixen obligacions de 
despesa (sovint basades en accés universal i gratuït) i es confia que, com a conseqüència,  
els nivells impositius s‟ajustaran a fi de cobrir-les, o que es podrà accedir al crèdit sense 
problemes. Però ara veiem que això no és així i que, ves per on, també pot ser que la 
despesa hagi de seguir als ingressos. 
 
Permeteu-me esmentar tres exemples del que vull dir quan parlo de finançament (total o 
parcial) de projectes per als seus beneficiaris, amb provisions per garantir l‟accés: 
 

(i) Peatges. Sembla clar que, si una carretera es pot finançar per peatge, llavors és 

millor fer la carretera amb peatge que no fer-la. A això, els catalans hi estem molt 

avesats. La política de protecció contra impactes negatius sobre alguns usuaris 

també ens és familiar: rebaixes per a usuaris freqüents, per exemple. 

 

(ii) Promoció d‟un sector econòmic. Suposem que les administracions públiques hagin 

assumit històricament una part important de les despeses de promoció d‟un sector 

econòmic (em permetreu que no n‟esmenti cap en concret). No entro a valorar com 

s‟ha generat aquesta situació o si estava justificada. Ara bé, si s‟arriba a un moment 

en què les administracions públiques no poden continuar finançant aquestes 

despeses, és molt probable que en el cas que aquesta activitat de promoció sigui 

important per al sector, aquest l‟assumeixi, una opció que des de les administracions 

públiques s‟ha de facilitar (ajudant a la coordinació, cofinançant, etc.). Si, malgrat 

aquesta facilitació, l‟assumpció de despeses (total o parcial) no es produeix de 

manera natural, ens podem qüestionar si, en primer lloc, era tan evident la necessitat 

de la intervenció pública. Potser no afegia tant (i no ens en havíem adonat ja que 

quan es tracta de rebre diners mai es fan escarafalls). 
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(iii) Finançament universitari. La qualitat de l‟ensenyament superior és un factor 

competitiu de primera magnitud. Per exemple, entre els molts factors que determinen 

la localització de centres de multinacionals tecnològiques, un d‟important és la 

qualitat dels graduats de les seves universitats (el cas d‟Israel és paradigmàtic en 

aquest sentit). Si l‟opció real és entre qualitat sostinguda per finançament parcial per 

part dels alumnes (amb programes potents de pagament diferit contingent a la renda 

i de beques per raons de necessitat) o deteriorament de la qualitat i no finançament 

per part dels alumnes, no és obvi quina és l‟opció que convé a Catalunya?   

 

Per descomptat, hi ha activitats que no tenen un grup de beneficiaris directes i que s‟hauran 
de finançar per la via més tradicional dels impostos. Per exemple, un centre de recerca 
bàsica. 
 
Una observació semitècnica, ja que estic simplificant. Si  gastem diners a netejar l‟aire de la 
ciutat, els beneficiaris són els ciutadans d‟aquesta ciutat, i no d‟una altra, i per tant la meva 
proposta pot interpretar-se com si demanés que siguin aquests ciutadans els qui ho paguin. 
Això pot ser raonable, si, per exemple, l‟aire l‟ha embrutat l‟explosió d‟un volcà proper, però 
pot no ser-ho si els causants són humans. En aquest cas, pot ser preferible que paguin els 
qui han embrutat l‟aire. Els meus col·legues economistes reconeixeran que el que estic dient 
és que, entre els diversos implicats, qui ha de pagar és qui no té el dret absolut d‟ús.  Qui 
sigui formalment el beneficiari dependrà d‟aquest factor.  
 
I ara, per acabar, us explicaré per què us estic explicant tot això en una intervenció sobre les 
oportunitats de la crisi.  I per què ho faig aquí, al Cercle d‟Economia, una institució que recull 
el batec de la societat civil i econòmica catalana, que sempre ha estat sensible al debat 
d‟idees, i que és creadora d‟opinió. Que és més que un grup de pressió i que té els 
interessos del país com el seu nord.  Us ho diré ben clar: m‟agradaria que prenguéssiu la 
iniciativa en el replantejament de l‟acció col·lectiva catalana que us estic proposant. 
Efectivament, l‟oportunitat ens la dóna el fet evident que des del sector públic no es podran 
atendre, o no com abans es feia, molts projectes de gran rendibilitat econòmica i social.  No 
serà difícil convèncer els nostres ciutadans que aquest és el cas. Avui dia dedicar els 
esforços a aconseguir que el sector públic financi  aquest o un altre projecte serà poc 
rendible: els recursos disponibles són creïblement limitats i, mentre que sempre es pot 
intentar que el nostre projecte tingui prioritat sobre d‟altres, és prou evident que tothom 
defensarà la prioritat del seu i que serà, doncs, difícil sortir-se‟n per aquesta via.  Avui s‟ha 
de poder fer veure els nostres ciutadans, i vosaltres podeu ser protagonistes en aquesta 
tasca, que els esforços estaran molt més ben aprofitats si es dirigeixen cap a l‟articulació 
d‟esquemes de finançament per a beneficiaris. I així, si un projecte és realment bo, és a dir, 
si té un benefici clarament superior al seu cost, serà lògic que els nostres ciutadans i sectors 
econòmics hi vegin els mèrits i que els projectes puguin tirar endavant.  
 
Vol dir això que estic proposant que el sector públic, i particularment el Govern de la 
Generalitat, no hi jugui cap paper? No, de cap manera. La capacitat constructiva d‟un govern 
va molt més enllà de ser una font de subvencions, encara que prenguéssim aquest terme en 
sentit ampli. Hi ha almenys tres angles des dels quals un govern pot ajudar: 
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(i) En primer lloc, la tasca de coordinació per a l‟articulació d‟un projecte específic 

finançat per beneficiaris no és simple; hi ha molts efectes d‟incentius que ho poden 

fer de realització complexa, i poden fins i tot exigir una implementació per mitjà de 

normes legals.  

 

(ii) En segon lloc, i com ja he esmentat, el Govern ha d‟assegurar-se que els projectes 

no penalitzen indegudament els més vulnerables. Admetré que en aquest cas es pot 

incloure un element de subvenció.  

 

(iii) I, finalment, cal dir que hi ha moltes coses que un govern pot fer (sovint que només 

un govern pot fer), i que no generen costos. La situació actual, i aquesta és també 

una oportunitat que ens ofereix, ens obliga a explorar aquest camí, un camí que en 

circumstàncies més abundoses potser deixaríem, sense pensar-hi gaire, de banda. 

Cal veure els programes d‟austeritat, agilització i aprimament (lleis òmnibus) que la 

Generalitat està emprenent des d‟aquesta perspectiva.   

 

 

Per acabar, voldria comentar una frase d‟un article, publicat ahir a l’Expansión, d‟en Claudio 

Boada, que presideix una institució paral·lela a la vostra i és participant assidu a les reunions 

de Sitges del Cercle d‟Economia. Diu (tradueixo): “Sabem que els poders públics som com 

els gasos que s’expandeixen allà on troben espai disponible per ocupar;  però també hem de 

reconèixer que si els poders polítics ocupen més espai del que els correspon és, en part, 

perquè nosaltres [es refereix a la societat civil] no l’hem ocupat.”   

          

Doncs bé, els poders públics, com els gasos, ara tenen dificultats serioses per expandir-se. 

Aprofiteu-ho.  

 


