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La Xina compra deute espanyol i dona un vot de confiança a l’Euro  

Agost 2, 2010 

El passat 16 de  juliol, el gegant asiàtic va donar un 
vot  de  confiança  a  l’euro  quan  el  Primer Ministre 
xinès, Wen  Jiabao  va dir que  “Europa  serà  sempre 
un  dels  principals  punts  d’inversió  per  a  la  Xina”. 
Juntament amb  la canceller alemanya, Angela Mer‐
kel,  el  Sr.  Jiabao  va  afegir  “estic  segur  que  Europa 
superarà les dificultats”. 

Aquesta declaració de bones intencions per part del 
Primer Ministre han estat  fetes després que  la Xina 
comprés  fa  poc,  centenars  de  milions  d’euros  de 
bons  espanyols,  signe  inequívoc del  retorn dels  in‐
versors asiàtics en els mercats europeus. 

“El mercat europeu ha estat, és i serà en el futur un 
dels principals destins de  les  inversions xineses” va 
dir el Sr.  Jiabao. Recordem que  les  reserves del go‐
vern xinès són  les més grans del món amb un  total 
de 2.450 bilions de dòlars. 

“M’agradaria dir que ara que hi ha països europeus 
que  estan  passant  dificultats  econòmiques,  la  Xina 
en alguns d’ells els ha donat un cop de mà.” Com no 
podia ser d’altre manera, la canceller Angela Merkel 
va elogiar el paper del seu homòleg: “És una impor‐
tant senyal que la Xina tingui confiança en l’euro.” 

Yu  Yongding,  important  i  influent  economista  del 
Chinese Academy of Social Sciences, en una  recent 
entrevista va comentar com “La Xina no ha de tenir 
por,  els  fonaments  de  les  economies  europees  no 
són tant dolents”. 

La compra de deute espanyol 

Es  calcula que el govern  xinès ha  comprat un  total 
de 400 milions d’Euros en bons espanyols a 10 anys, 
per  tant, a  llarg  termini. Els varen adquirir a  través 
de l’State Administration of Foreign Exchange, orga‐
nisme encarregat de canalitzar  les  inversions exteri‐
ors de  la Xina. A més, el gegant asiàtic havia donat 
ordre  de  comprar  fins  a  1.000 milions  d’Euros  en 
bons estatals espanyols. 

Recordem a més, que Espanya va col∙locar el passat 
6 de juliol un total de 6.000 milions d’Euros de deute 
pública, de  les que 2/3 parts varen anar a compra‐
dors  internacionals,  i el 14% a  inversors  internacio‐
nals, en contraposició al passat mes de gener en que 
aquest percentatge era de només el 5%. 

 

 
Els desequilibris d’Argentina  

Agost 3, 2010 

El model econòmic argentí actual és  fruit d’un des‐
comunal desastre. Cap col∙lapse anterior va incloure 
la  confiscació  de  dipòsits  bancaris,  cessament  de 
pagaments,  massificació  de  l’atur,  explosió  de  la 
pobresa i ensorrament de la indústria del país, en les 
proporcions observades el 2001. 

Molts  economistes  classifiquen  l’actual model  eco‐
nòmic que està seguint el país sud‐americà com una 
nova  via  del  neoliberalisme:  no  promou  l’obertura 
comercial,  la  desregulació  laboral  i  les  privatitzaci‐
ons. És un model que qüestiona el  lliure comerç  i  la 
mobilitat  dels  fluxos  financers.  Per  tant,  estem  da‐
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vant un nou model lluny dels que s’observen a altres 
països com Colòmbia, Mèxic ó Perú. 

Aquest nou concepte de neoliberalisme és fruit de la 
recomposició  de  l’autoritat  estatal  del  govern  dels 
Kirchner,  després  de  la  esmentada  crisi  del  2001. 
Segons  alguns  argentins,  aquesta  restauració  va 
permetre convalidar els privilegis de  les classes do‐
minants  i assegurar el  seu enriquiment a  través de 
les classes populars. 

Des del 25 de maig del 2003, el model Kirchner no 
ha introduït canvis substancials en el perfil econòmic 
argentí: continua sent més  important el sector agrí‐
cola  sobre una  indústria quasi  subordinada. Per als 

propers anys, no es preveuen canvis substancials  la 
indústria del país, com els duts a terme a Corea del 
Sud ó la Xina. 

La  supremacia  del  sistema  financer  dels  ’80  i  ’90, 
amb  la  present  crisi  i  la  del  2001  han  fet  que 
s’esborrés pràcticament del mapa. És per això, que 
la majoria de parlamentaris argentins, per  tant, es‐
tan a favor de recuperar i ajudar al sector industrial, 
tant important en els anys ’50 i ’60. És evident, però, 
que els  lobbys agraris a  l’argentina són  importants  i 
els  darrers  mesos  s’han  intensificat  els  enfronta‐
ments entre els partidaris del tradicional sector agrí‐
cola en front al pujant sector industrial. 

 

 

Suècia, líder en l’ús de tecnologies  
Agost 4, 2010 

El país escandinau ha arrabassat als nord‐americans 
el primer  lloc en  la  classificació anual  sobre  l’ús de 
tecnologies, segons el Connectivity Scorecard, creat 
per  Leonard Waverman  ,  Nokia  (finlandesa)  i  Sie‐
mens (alemany). 

Segons Waverman,  “Suècia  té  la millor  combinació 
de  factors  i mostra  pocs  indicis  de  que  perdre  el 
lideratge”.  “Per  contra,  existeix  el  començament 
d’una  esquerda  en  la  que  una  vegada  va  ser 

l’essència  del  lideratge  nord‐americà  en  la majoria 
dels sectors industrials i de serveis”. 

Estats Units,  tot  i  que  encara  en  una  posició molt 
forta,  no  s’ha  mostrat  tan  consistent  com  Suècia 
durant  l’any  passat,  i  el  seu  habitual  lideratge  en 
infraestructures de negoci no ha estat suficient per 
contrarestar els  forts avenços que  s’han produït en 
altres països. Per contra, Suècia ha  reduït amb èxit 
les  diferències  amb  països  com  Corea  i  Japó  amb 
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resultats avançats en els nivells de  formació  i expe‐
riència  entre  els  treballadors.  Els  alts  nivells 
d’utilització de  la banca electrònica,  l’e‐commerce  i 
l’Administració  electrònica  indiquen  així mateix  un 
ús avançat de les TIC. 

El Connectivity Scorecard el fan servir varis països en 
el  desenvolupament  d’activitats  innovadores  per 
mesurar la seva evolució. 

El sector tecnològic 

Pel que  fa al  sector  tecnològic, el Sr. Waverman va 
comentar  com  “La  recuperació econòmica  i els pa‐
quets governamentals d’estímuls destinats a  impul‐
sar el desplegament de la banda ampla i el desenvo‐
lupament de  les Tecnologies de  la  Informació  i Co‐
municacions  (TIC’s)  haurien  de  deixar  espai  per  a 
l’optimisme en els propers anys.” 

Els  països  de  l’est  i  sud  d’Europa,  entre  ells  Itàlia, 
Espanya,  Grècia  i  Polònia,  varen  ocupar  els  últims 
llocs de la llista de 25 països desenvolupats. 

Pel que  fa al  llistat de països en vies de desenvolu‐
pament,  l’encapçala Malàisia,  ajudat pel  sector pú‐
blic i el privat, seguit de Sud‐àfrica. 

Les 10 principals “economies orientades a la innova‐
ció”: 

1 Suècia 7,95 

2 Estats Units 7,77 

3 Noruega 7,74 

4 Dinamarca 7,54 

5 Holanda 7,52 

6 Finlàndia 7,26 

7 Austràlia 7,04 

8 Regne Unit 7,03 

9 Canadà 7,02 

10 Japó 6,73 

Les  10  principals  “economies  orientades  a 
l’eficiència i els recursos”: 

1 Malàisia 7,14 

2 Sud‐àfrica 6,18 

3 Xile 6,06 

4 Argentina 5,90 

5 Rússia 5,82 

6 Brasil 5,32 

7 Turquia 5,09 

8 Mèxic 5,00 

9 Colòmbia 4,76 

10 Ucraïna 4,67 

 

Conclusions del Banc Mundial sobre la crisi alimentària 2006‐
2008: especulació i descoordinació de polítiques com a factors 

clau  
Agost 16, 2010 

Recentment,  els  economistes  John  Baffes  i  Tassos 
Haniotis,  tots dos  tècnics del Banc Mundial  i  la Co‐

missió  Europa  respectivament,  han  publicat  un  es‐
tudi  en  que  analitzen  amb  suficient  perspectiva  la 
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breu  crisi  alimentària  que  va  tenir  lloc  durant  els 
anys  2006  i  2008  i  que  només  la  crisis  econòmica 
global va poder frenar. 

Aquesta crisi es va caracteritzar per uns contundents 
augments del preu de béns de  consum bàsics  com 
són els productes agrícoles  (però  també altres com 
els metalls o l’energia) en un període de temps curt. 
Un exemple clar és el preu de  l’arròs  ja que, en tan 
sols 6 mesos  (de gener a  juny de 2008), el preu va 
passar de 375 dòlars/tona a 757 dòlars/tona: el do‐
ble. De manera conjunta, de 2003 a 2008 els preus 
nominals de  l’energia  i els metalls es van  incremen‐
tar  un  230%,  els  dels  aliments  en  general  es  van 
duplicar  i els dels fertilitzants es van multiplicar per 
quatre. Paral∙lelament, al 2008 el preu del barril de 
petroli registrava un màxim de 133 dòlars. Aquestes 
dades són  les que aporta  l’anàlisi  realitzat pel Banc 
Mundial. 

Tot plegat, contrastava amb el que havia succeït  les 
darreres 3 dècades pel que fa al preu d’aquests pro‐
ductes bàsics. Entre 1975  i 2000, els preus dels ali‐
ments havien disminuït un 53% en dòlars (en termes 
reals, no nominals, és a dir, descomptant l’efecte de 
la inflació). Tant aquesta tendència a la baixa com el 

recent  increment, es poden comprovar al gràfic se‐
güent. 

La necessitat de saber les causes de la crisi i quin és 
el punt d’equilibri dels preus dels aliments 

Aquest increment sense precedents propers va aixe‐
car  totes  les alarmes, sobretot als països en desen‐
volupament,  on  la  població  està  més  exposada  a 
aquesta  crisi. Per un  cantó, una  tendència  inexora‐
blement  baixista  dels  preus  dels  aliments  era  con‐
traproduent perquè no contribuïa a millorar el ben‐
estar  dels  productors  agrícoles  pobres  en  aquests 
països,  que  no  podien  competir  amb  els  aliments 
fortament subsidiats de Europa i Nord Amèrica, ni a 
millorar la capacitat productiva. 

Per  un  altre  cantó,  uns  preus  elevats  perjudiquen 
notablement el poder adquisitiu de la gran massa de 
població amb  ingressos mínims en molts països del 
món. En aquest sentit, es van produir massives ma‐
nifestacions,  en  alguns  casos  violentes,  en  regions 
on  la manca  d’un  accés  segur  (físic  i  econòmic)  a 
aliments es va  fer  insostenible; els  fets més  impor‐
tants  van donar‐se  a Mèxic  i  l’Índia. No  cal oblidar 
tampoc que, en molts països, un índex tan bàsic com 
és  la  inflació depèn en gran magnitud de  l’equilibri 

Font: Baffos i Haniotis; Banc Mundial 
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entre demanda i oferta d’aliments. 

Calia trobar no només les causes d’aquest boom dels 
preus  (rol  jugat  pels  biocombustibles,  preu  del  pe‐
troli, especulació, barreres polítiques a  les trobades 
de l’Organització Mundial del Comerç, …?), sinó tro‐
bar  també  resposta  al dilema que en  va  sorgir: els 
preus elevats en productes agroalimentaris bàsics, 
són beneficiosos o perjudicials per  la població po‐
bra? 

El treball de Baffes i Haniotis forma part d’un estudi 
més extens que serà publicat al llarg del 2010 en un 
llibre  titulat  Food  Prices  and  Rural  Poverty  (Preus 
dels aliments i Pobresa rural; editors: Ataman Aksoy 
i Bernard Hoekman). 

Conclusions  de  l’estudi:  aliments  com  a  font 
d’inversió  i excessiva variabilitat de preus; solucio‐
nat? 

Les conclusions de  l’estudi han servit per aclarir re‐
alment  fins  a  quin  punt  algunes  de  les  causes  que 
s’han citat han contribuït en major o menor mesura 
al  increment  dels  preus.  A  diferència  del  que  s’ha 
suposat normalment, la influència sobre el preu dels 
aliments de factors com  la creixent demanda provi‐
nent de les economies emergents o com la desviació 
de molts productes agrícoles a  la  fabricació de bio‐
combustibles,  no  ha  sigut  excessivament  determi‐
nant. Per descomptat, en part si que hi ha contribuït, 
però no són la clau. 

Al contrari, els autors del Banc Mundial apunten més 
aviat  a  la  “financialització”  dels  béns  alimentaris 

bàsics.  Aquest  fenomen  es  pot  traduir  bàsicament 
en  la  consideració  dels  productes  agroalimentaris 
com  a  béns  d’inversió,  fet  que  va  atreure  a molts 
inversors financers a aquest sector. Un segon factor 
serien  les polítiques  nacionals que molts països  en 
desenvolupament han dut a  terme, sense cap  tipus 
de  coordinació  global,  per  alleugerir  l’impacte  dels 
increments  de  preu  (prohibicions  a  l’exportació  o 
aplicació  de  taxes  prohibitives)  i  que  van  acabar 
contribuint a efectes no desitjats: augmentar la vari‐
abilitat dels preus, fet que pot ser fàcilment utilitzat 
pels especuladors  i d’un perjudici notable pels con‐
sumidors i productors. 

 

Tot en conjunt, va portar a l’aparició d’una “tempes‐
ta  perfecta”  que  inevitablement  va  col∙lapsar  el 
mercat mundial d’aliments  i va crear  la crisi alimen‐
tària.  Tot  i  que  actualment  els  seus  efectes  no  es 
noten  tant,  existeix  el  risc que  un  cop  es  superi  la 
desacceleració  mundial  es  tornin  a  reproduir  els 
factors que puguin  tornar a amenaçar  l’accés a ali‐
ments  per  part  de  la  població  amb  pocs  recursos 
econòmics. 

 

Acord de lliure comerç Europa – Índia, llest per finals de 2010  
Agost 17, 2010 

Tot sembla indicar que l’acord de lliure comerç entre 
la Unió Europea i l’Índia s’acabarà d’enllestir a finals 
de 2010, desprès de més de 3 anys i 9 rondes bilate‐
rals de negociacions. A finals d’aquest mes o princi‐

pis de setembre està prevista una nova reunió entre 
el Ministre de comerç indi i el Comissari de comerç 
de la UE, Karel de Gucht. De firmar‐se, aquest acord 
acostarà dos de les principals economies del món i 
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permetrà al gegant emergent d’integrar‐se més en‐
cara al sistema comercial mundial. 

L’Índia es  caracteritza per  ser un dels mercats més 
restrictius del món, no només per la presència d’alts 
aranzels  a  la  importació  de  productes,  sinó  també 
per polítiques de restriccions quantitatives, llicències 
d’importacions  i controls excessius a  l’aduana. Tot  i 
això,  la  Unió  Europea  representa  el  principal  soci 
comercial  del  país  asiàtic,  registrant,  per  exemple, 
uns  intercanvis per valor de més de 55.000 milions 
d’euros al 2007 (importacions més exportacions). Es 
preveu que el volum ascendeixi fins als 160.000 mi‐
lions d’euros. 

L’acord busca  incrementar aquest  intercanvi comer‐
cial  alhora que millorar  el  flux d’inversions mútues 
entre ambdós regions, ja que actualment es situa en 
nivells  relativament  molt  baixos  (3.000  milions 
d’euros en  total, 75% corresponent a  flux d’Europa 
cap a l’Índia). 

 

Tot  i  la  lentitud manifesta,  aquest  procés  compta 
amb el total compromís del Primer Ministre britànic, 
David Cameron, qui ja a finals de juliol va encapçalar 
una  delegació  empresarial  i  diplomàtica  gegant  a 
l’Índia amb  la  finalitat d’estrènyer  llaços comercials 
entre aquest país  i el Regne Unit. Allà, Cameron va 
incidir en que calia que  l’Índia  realitzi majors esfor‐
ços per  reduir  les barreres al comerç com a primer 
pas per expandir el comerç bilateral  i  facilitar  la  fir‐
ma  d’aquest  tractat  de  lliure  comerç.  “Volem  que 
reduïu  les  barreres  a  la  inversió  estrangera  en  el 
sector bancari, defensa  i serveis  jurídics,  i que reco‐
lliu  els  beneficis  generats”,  segons  declaracions  de 
Cameron recollides al Wall Street Journal. 

Es plantegen dubtes davant els beneficis econòmics 
de l’acord de lliure comerç 

Per  descomptat  que  l’increment  de  comerç  entre 
nacions és un fet positiu tant a nivell nacional com a 
nivell mundial,  ja que promou  l’eficiència,  les opor‐
tunitats de progrés econòmic i un enriquiment mutu 
(a nivell agregat), però el fenomen de la total libera‐
lització  comercial  també  té  contrapunts  negatius 
que  cal  tenir  en  compte.  Així  ho  especifica,  per 
exemple,  un  estudi  dut  a  terme  pel  Real  Instituto 
Elcano a l’any 2009 (citat al final de l’article). 

En  aquest  anàlisi, que es  va  realitzar  com  a  conse‐
qüència de  l’anunci per part del Parlament Europeu 
d’establir acords de lliure comerç amb diverses regi‐
ons al món (estratègia coneguda com a Global Euro‐
pe), s’arriba a la conclusió que, quan aquests acords 
es firmen entre dos Estats amb un nivell de desenvo‐
lupament substancialment diferent, es generen con‐
seqüències  negatives  per  l’Estat menys  desenvolu‐
pat.  En  aquest  cas,  es  tractaria  de  l’Índia  respecte 
Europa. El nucli central d’aquest supòsit es centra en 
les  indústries naixents dels països  en desenvolupa‐
ment,  ja que es mostrarien  totalment  incapaces de 
competir davant  la  forta  indústria  europea, posant 
en perill el creixement econòmic a curt termini (teò‐
ricament,  els  problemes  de  competitivitat  haurien 
de quedar resolts a llarg termini gràcies als beneficis 
generats per la liberalització comercial). 

Altres  fonts,  com  el  portal  digital  “Bilaterals.org”, 
denuncien que els punts als que s’ha arribat de mo‐
ment  són  totalment  injustos  per  sectors  bàsics  a 
l’Índia com és  l’agricultura  i  la salut, ja que es recla‐
ma  esforç  per  reduir  els  aranzels  d’importació 
d’aquests productes al país asiàtic però no es modi‐
fica el sistema de subsidis europeus (Política Agrària 
Comuna, PAC). També adverteixen de  la  incapacitat 
de  moltes  firmes  índies  de  defensar‐se  davant  la 
competència de multinacionals europees en aquests 
sectors. 
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Espanya ha de pujar impostos? Anàlisi dins del context europeu de 
la proposta de José Blanco  

Agost 27, 2010 

Tot  just  la  setmana passada, es va  iniciar un debat 
polític  a  Espanya  referent  a  una  possible  pujada 
d’impostos.  La  raó  que  adduïa  el Ministre  de  Fo‐
ment,  José Blanco, era que Espanya  tenia uns  ratis 
de pressió  fiscal molt més baixos que  la major part 
de  la resta d’Europa (en termes relatius)  i, per tant, 
encara  hi  havia marge  per  augmentar‐los.  Textual‐
ment, “d’acord als serveis públics i a les infraestruc‐
tures que té i que ha de seguir desenvolupant, Espa‐
nya presenta una base  impositiva molt baixa en re‐
lació amb la mitjana dels països europeus”. 

 Tot  i ser tan sols un “globus sonda”  llençat pel Mi‐
nistre Blanco, aquest anunci  reverteix especial con‐
trovèrsia en un moment en què  les polítiques des‐
envolupades per l’administració Zapatero no acaben 
de ser del  tot eficients  i  les alternatives disponibles 
tampoc  són del nivell exigit en plena  crisi global. A 
més, Espanya no aconsegueix dissipar dubtes sobre 
la seva solvència financera. Tot plegat, amb  la puja‐
da d’impostos, es contribuiria a millorar l’estat de la 
política  fiscal  espanyola,  totalment  paralitzada  per 
un dèficit galopant,  i a augmentar el marge de ma‐
niobra del govern. 

Segons dades d’Eurostat, al 2008 aquest dèficit  (di‐
ferència entre ingressos i despeses fiscals, en relació 
al PIB del país) es va  situar al 4.1%, mentre que al 
2009 va arribar a l’11.2%, un dels més alts de tota la 
Unió  Europea,  només  superat  per Grècia,  Irlanda  i 
Regne Unit. 

Cal reconèixer, però, que aquest dèficit fiscal és més 
aviat  degut  a  l’estancament  dels  ingressos  públics 
que no pas a un  increment descontrolat de  les des‐
peses  estatals.  En  qüestió  de  pocs  anys, molts  im‐
postos s’han vist reduïts a Espanya: des de l’IRPF fins 
l’impost  de  societats,  passant  per  la  supressió  de 
l’impost de patrimoni,  fet que ha augmentat  la vul‐

nerabilitat de les finances estatals davant una reces‐
sió  econòmica.  Fins  i  tot,  la Ministra  d’Economia, 
Elena  Salgado,  ha  arribat  a  admetre  que  la  decisió 
sobre l’impost de patrimoni va ser un error. 

D’aquesta manera, amb la pujada de l’IVA i l’impost 
sobre el capital, que han entrat en vigor recentment 
(uns  impostos  regressius),  Espanya  ha  perdut  pro‐
gressivitat en  l’àmbit fiscal, és a dir,  les rendes més 
altes pagaran menys impostos en proporció a la seva 
riquesa  que  les  rendes més  baixes.  No  ha  quedat 
clar si  l’objectiu del govern de Zapatero és  tornar a 
revertir aquesta situació o no, encara que cal afegir 
que l’IVA segueix estant per sota de la mitja europea 
(entorn el 20%). 

Les dades: en perspectiva europea, Espanya té una 
pressió  fiscal molt  baixa  en  comparació  a  la  seva 
renda 

Emmarcat  dins  un  context  europeu,  cal  contrastar 
amb dades les declaracions del Ministre Blanco. És a 
dir, cal veure  la relació entre  la pressió  fiscal  (el ni‐
vell d’impostos d’un país  sobre  la  seva  riquesa)  i  la 
renta per càpita del país, ja que és indicatiu de fins a 
quin  punt  la  població  i  els  agents  econòmics  són 
capaços de suportar més impostos. 

Analitzant  la  situació  a partir dels dos  gràfics mos‐
trats més  avall per  Europa  i pels països  amb  Euro, 
Espanya es situa en una renda per càpita (expressa‐
da  en  paritat  de  poder  adquisitiu;  veure més  avall 
definició)  de  24.500  euros  i  una  pressió  fiscal  del 
34,7% del PIB,  segons dades d’Eurostat. Aquest ni‐
vell de fiscalitat és similar al de països com Lituània, 
Letònia, Eslovàquia o Polònia, amb uns  salaris  i es‐
tàndards de vida clarament menors. 
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En  canvi,  països  similars  a  Espanya  pel  que  fa  a  la 
renda per càpita, com són Itàlia, França i Xipre, apli‐
quen una pressió fiscal entre el 40 i 48% del PIB. A la 
franja alta dels gràfics es  troben països com Holan‐
da, Alemanya  i els escandinaus, amb rendes superi‐
ors  a  27.000  euros  per  càpita  i  una  pressió  fiscal 
superior al 45%. 

Tot i la diversitat de casos, es mostra una clara rela‐
ció entre ambdós variables:  la pressió  fiscal és me‐
nor  en  aquells  països  amb  rendes  per  càpita més 
baixes i, al contrari, és major allà on hi ha més rique‐
sa. 

En el cas d’Espanya, el sindicat de tècnics d’Hisenda 
advertia que, si bé és cert que el país té una pressió 
fiscal menor  que  altres  països  d’Europa,  també  cal 
tenir en compte que els salaris  i  l’Estat del benestar 
és  igualment menor.  Analitzant  les  dades,  és  cert 
que,  pel  que  fa  a  la  renda  per  càpita,  Espanya  es 
situa  lleugerament  per  darrere  de  la  mitjana  de 
l’Eurozona  i per davant de  la mitjana de  la Unió Eu‐
ropea dels 27. Però la diferència que separa Espanya 
dels  estàndards  europeus  de  pressió  fiscal  és molt 
més  significativa: més  de  10  punts  percentuals  de 
diferència, ja que la pressió fiscal mitjana a la UE i a 
l’Eurozona  està  entre  el  43  i  44%  del  PIB,  tal  com 

indiquen els gràfics. Espanya 
està  molt  allunyada  de  la 
tendència  europea,  tal  com 
defensava José Blanco. 

Les  conclusions  (i  els  dub‐
tes): la revisió dels impostos 
com  a  “solució”  per  una 
política  fiscal  errònia  a  curt 
termini i com a convergència 
europea a llarg termini 

Espanya és, per  tant, un  cas 
atípic  dins  Europa,  tal  com 
ho  poden  ser  oposadament 
els països escandinaus  (altís‐
sima  pressió  fiscal  amb  una 
renda  per  càpita  no  gaire 
allunyada  de  la  mitja  euro‐
pea). En tot cas, és un model 
que  ha mostrat  ja  les  seves 
deficiències: un sector públic 
que ha estirat més el braç de 
la  màniga,  però  que  no  ha 
aconseguit  assolir  un  nivell 
de prestació social o  infraes‐
tructures  amb  que  la major 
part  de  la  població  es  senti 
satisfeta. 
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Al cap  i a  la fi, però, no es pot reclamar uns serveis 
públics  com  els  que  presten  els  governs  de  països 
situats a  la  franja superior dels gràfics amb una es‐
tructura fiscal  i una contribució per part dels agents 
econòmics al mateix nivell que els països amb menor 
renda per càpita  i, per tant, menor  inversió estatal  i 
protecció  social.  O  bé,  al  contrari,  la  societat  pot 
exigir sense ser exigida? 

Espanya no té una renda tan baixa com s’acostuma a 
suposar ni està tan allunyada dels països més desta‐
cats. En  tot cas, caldria veure si  la  riquesa està mal 
repartida (a vegades,  l’observació de mitjanes agre‐
gades pot  induir a una fal∙làcia) o bé no contribueix 
qui  hauria  de  contribuir.  Una  altra  qüestió  també 
podria  ser  si,  considerant  altres  variables econòmi‐
ques com podria ser l’estalvi, es pot arribar a pensar 
que aquesta  riquesa que  indiquen  les dades és “re‐
alment real”: la societat espanyola és una de les més 
endeutades d’Europa  i no  li seria fàcil suportar més 
càrrega fiscal, com a mínim, no tan regressiva com la 
que es planteja. 

Per  tant, com a conclusions,  la reflexió  llençada pel 
Ministre Blanco, tot i tenir lògica fonamentada per la 
realitat europea, com s’ha vist, no ha set ben rebuda 
pels agents  socials econòmics degut a  la manca de 
confiança en el bon funcionament del sector públic i 
al mal context econòmic. De forma més concisa: 

‐ El major risc (o virtut, segons alguns) de  la 
pujada d’impostos, és que els recursos fiscals gene‐
rats no  es  repercuteixin  realment  en  el desenvolu‐
pament  d’uns millors  serveis  públics,  un  estat  del 
benestar  més  complet  o  mantenir  la  inversió  en 
infraestructures (tal com suggereix Blanco), sinó que 
s’utilitzi  per  tapar  els  forats  que  una  política  fiscal 
incorrecta he deixat a l’Estat. 

‐ Un altre risc es troba en posar en perill una 
possible recuperació de  l’economia  i molts analistes 
i  polítics  es  plantegen  si  és  el  moment  idoni  i  si 
s’hauria d’haver fet quan  la recessió no era tan ma‐
nifesta.  La política keynesiana  reclama un augment 

de  la  despesa  pública  en  època  de  decreixement, 
però  també  una  reducció  dels  impostos  a  fi 
d’incentivar el consum privat:  l’actual, no  seria una 
política  keynesiana.  Igualment,  si  la  revisió  de  la 
política  tributària  implica  una  nova  reducció  de  la 
progressivitat, el conjunt més perjudicat serà la clas‐
se mitjana,  aquella  que  està  en  tots  els  discursos 
polítics i és garantia de superació de la crisi. 

En  clau  europea,  els  analistes  econòmics  europeus 
més destacats  reclamen que  tota Europa ha de  ca‐
minar  cap  a  una  harmonització  de  les  polítiques 
econòmiques, en aquest cas,  la fiscal. Aquesta seria 
la  única manera  de  solucionar  els  desequilibris  in‐
terns  i  protegir  la UE  dels  problemes  de  solvència 
interns  que  ha  patit  aquests  darrers  mesos.  Això 
implica que, a la llarga, caldrà que Espanya arribi als 
nivells  de  pressió  fiscal  que  tenen  els  països  euro‐
peus  amb  rendes  per  càpita  similars,  però  també 
que  l’Estat  doni  uns  serveis  socials  igualment  òp‐
tims. Potser, al superar la crisi. 

Un altre debat, però, és el que gira entorn del model 
de  sector  públic:  fins  a  quin  punt  es  vol  un  Estat 
potent i protector o fins a quin punt es vol apartar el 
poder públic de l’esfera quotidiana? 

Apunt: detalls tècnics dels gràfics 

Els gràfics han estat confeccionats per Ekonomicus a 
partir de dades oficials de  la Unió Europea per  l’any 
2009, que són les que proveeix Eurostat.  Es mostren 
dos mapes de dispersió en que s’utilitzen dues vari‐
ables diferents. Per un cantó, el rati de pressió fiscal 
de cada país, és a dir, els  ingressos fiscals de  l’Estat 
(com a  indicador dels  impostos que paguen els ciu‐
tadans  i empreses d’un país a tots els nivells de go‐
vern, és a dir, central, autonòmic i local) en relació al 
Producte  Interior Brut. La segona variable és  la ren‐
da per càpita expressada en paritat de poder adqui‐
sitiu  (PPP en  les  sigles en anglès).  La  renda en PPP 
intenta adaptar les dades individuals al nivell de vida 
de cada país, de manera que aquests indicadors són 
clarament  comparables  per  diferents  països  (en 
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altres paraules, s’indicaria quin és el nivell de renda 
mitja de  cada país  si  tota Europa  tingués el mateix 
nivell de vida i de preus). 

El mapa de dispersió mostra  la posició de cada país 
(cada punt al mapa és un país) en  funció d’aquests 
dos variables. El primer mapa  inclou 26 països (tots 
els països de la UE‐27, exceptuant Romania, Bulgària 
i Luxemburg, a més de Noruega  i  Islàndia)  i  la mitja 
ponderada  dels  27  països  de  la  UE  i  dels  15  de 
l’eurozona (països que tenen l’euro com a moneda). 
El  segon mapa  inclou  els  15  països  de  l’eurozona 

exceptuant Luxemburg (per tant, Alemanya, Bèlgica, 
Irlanda, Grècia, Espanya, França, Itàlia, Xipre, Holan‐
da, Àustria, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia  i Finlàn‐
dia) i la mitja ponderada de l’eurozona. S’han identi‐
ficat alguns països clau al gràfic. 

Per últim, la línia recta que es mostra als gràfics indi‐
ca  la  tendència general de  les dos  variables. Al  ser 
clarament ascendent, significa que en aquells països 
en que hi hagi més renda per càpita (majors salaris, 
major  nivell  de  vida),  també  hi  haurà  una  major 
pressió fiscal pels ciutadans i empreses. 

 

Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre innovació 
(1)    Connectivity Scorecard 
www.connectivityscorecard.org/ 
 
 
Sobre crisi alimentària 
[1] Placing de 2006/2008 commodity price boom into perspectiva (en anglès: posant en perspectiva el boom 
de preus de productes bàsics de 2006‐2008). Resum de l’estudi de Baffes i Haniotis. Publicat pel Banc Mun‐
dial. 
http://blogs.worldbank.org/prospects/placing‐the‐200608‐commodity‐price‐boom‐into‐perspective 
 
[2] Estudi complet de John Baffes (Banc Mundial) i Tassos Haniotis (Comissió Europea). 
http://www‐
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2010/07/21/000158349_2010072111012
0/Rendered/PDF/WPS5371.pdf 
 
[3] El control del IPC dels aliments a l’Índia, factor clau per recuperar el creixement. Article de la Revista Eko‐
nomicus; 28 d’abril 2010. 
http://ekonomicus.wordpress.com/2010/04/28/el‐control‐del‐ipc‐dels‐aliments‐a‐l%E2%80%99india‐factor‐
clau‐per‐recuperar‐el‐creixement/ 
 
 
Sobre lliure comerç Índia – Unió Europea 
[1] Global Europe: competing in the world. Definició de l’estratègia oficial europea consistent en la firma de 
diversos acords de  lliure comerç amb potències comercials  i econòmiques mundials com a mecanisme per 
poder competir econòmicament. 
http://ec.europa.eu/trade/creating‐opportunities/trade‐topics/european‐competitiveness/global‐europe/ 
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[2] India – EU FTA talks begin in Brussels next month. Notícia publicada al Business Standard. 
http://www.business‐standard.com/india/news/india‐eu‐fta‐talks‐begin‐in‐brussels‐next‐month/402356/ 
 
[3] EU – India FTA to adversely impact agriculture, livehoods, health. Notícia publicada a Bilaterals.org. 
http://www.bilaterals.org/spip.php?article17263&lang=en 
 
[4] Los tratados de  libre comercio de  la Unión Europea:  implicaciones para  los países en desarrollo. Docu‐
ment de treball realitzat per Enrique Valerdi, del Real Instituto Elcano. Febrer de 2009. 
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