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Ningú té la vareta màgica davant una crisi que a Espanya ha generat més 

atur que en cap altre país, però el paper d’Elena Salgado és intel·ligent. 

Té dues mesures estrella. Una, abaixar impostos en la rehabilitació de 

vivendes per reduir l’atur en la construcció i modernitzar el sector. La 

rehabilitació té futur. L’altra és una mica iconoclasta: que l’ICO assumeixi 

el risc dels crèdits a les pimes de fins a 200.000 euros, per evitar que la 

vaga de crèdits segueixi matant aquestes empreses, cosa que perjudica 

el teixit productiu i crea atur. Tindrà eficàcia… limitada. Una banca 

pública no s’improvisa. 

 

També es pretén avançar en el canvi de model productiu. Que la despesa 

en R+D+i pugi més que la mitjana del pressupost n’és un exemple. Així 

com desgravar-lo més a les empreses. Però sorgeixen dues preguntes. 

Primera: ¿per què el Govern no ha actuat abans en aquests terrenys? 

Perquè Solbes va trigar massa a marxar (si havia de marxar), i aterrar a 

Hisenda en plena crisi comporta temps. Segona: ¿la majoria del paquet 

no és pròpia del Govern i no necessitaria pactes? Sí, però d’un Govern 

amb majoria parlamentària. Aquest va ser el pecat de supèrbia de 

Zapatero després de les eleccions. Fora que cregués que pactar amb CiU 

(la rehabilitació agrada a Duran) l’hauria forçat a trencar amb els 

sindicats. I el pacte amb UGT i CCOO –no donar-se puntades que 

agreujarien la crisi– és sensat. 

 

Ara Zapatero intenta la majoria parlamentària al recer dels pactes 

econòmics. I mantenir l’entesa amb Méndez i Toxo amb una reforma 



laboral pactada. Imprescindible a mitjà termini, però no a curt. Les 

empreses contractaran quan tinguin comandes, no quan baixi el cost de 

l’acomiadament. 

 

Però retallar el dèficit de l’11,4% al 3% del PIB en tres anys obliga a 

pactar amb autonomies i municipis. Difícil amb Rajoy de cul. Però 

necessari per no arriscar que el nerviosisme dels mercats apugi el cost 

del deute espanyol (petit però sospitós) i no ens doni una bufetada que 

ho empitjori tot. 

 


