
Els cinc problemes més greus de l'economia espanyola 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 18.02.10 

 

SECTOR FINANCER. Les fusions de caixes van lentes 

L’excessiva exposició a l’enfonsat sector immobiliari, l’increment de la 

morositat provocat per la recessió i les males perspectives de negoci per 

als pròxims anys han abocat les caixes a reordenar la seva dimensió i 

estructura, pensades per a temps de bonança. 

 

El problema és que el procés va lent pel retard del Govern a presentar el 

Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) a Brussel·les i les 

traves dels governs autonòmics. El lideratge del Banc d’Espanya també 

ha estat posat en dubte en aquest assumpte, que, segons es va 

plantejar, és clau per a la recuperació del crèdit. 

 

El president del Govern va recordar que hi ha set processos en marxa 

que afecten el 40% del sector. Va demanar als dirigents de les caixes i 

els governs autonòmics que oblidin interessos «partidistes» i prestin la 

«màxima diligència i col·laboració» perquè el procés culmini el primer 

semestre. «El Govern els segueix amb atenció i farà el que sigui necessari 

per aconseguir aquest objectiu», va advertir. 

 

El líder del PP va culpar l’Executiu que el procés vagi lent. «El FROB va ser 

aprovat al juny, som al febrer, i no s’ha fet cap operació», el va acusar. 

 

DESOCUPACIÓ. Reduir l’alta taxa de temporalitat  

Després d’un any i mig de crisi i amb una taxa d’atur del 18,8%, el clima 

per arribar a un acord de reforma laboral ha millorat els últims mesos. 

José Luis Rodríguez Zapatero va defensar ahir les seves propostes per 



acabar amb l’elevada taxa de temporalitat del mercat de treball, impulsar 

el treball a temps parcial i afavorir la contractació de joves a través d’un 

programa extraordinari amb les comunitats autònomes. També va 

advocar per reforçar els sistemes públics i privats d’intermediació 

laboral, revisar les actuals bonificacions, lluitar contra l’absentisme i 

fomentar la reducció de jornada com a alternativa a l’acomiadament 

(model alemany). 

 

Duran Lleida (CiU) va assumir el guió del Govern i va insistir en la 

necessitat de generalitzar el contracte de foment (amb 33 dies 

d’indemnització), cosa que també està en l’ànim de l’Executiu. A més, va 

defensar una rebaixa temporal de cotitzacions per a les empreses amb 

menys de 10 treballadors. Rajoy (PP) va apuntar la necessitat d’«un altre 

nou model de contracte» per evitar «que hi hagi més d’un 30% de 

treballadors temporals amb indemnització zero». Per Joan Ridao (ERC), 

«l’única línia vermella» és «no reduir el problema als costos de 

l’acomiadament». 

 

SEGURETAT SOCIAL. Buscant el pacte sobre pensions 

Encara que les pensions no estan en l’ull de l’huracà de la crisi, també 

van aparèixer en el debat d’ahir a causa de les polèmiques propostes del 

Govern. El president va insistir en la seva intenció d’assossegar el debat i 

buscar el consens sobre la reforma del sistema en la via reglamentària 

del Pacte de Toledo. Joan Ridao, d’ERC, va coincidir en la necessitat de 

treure les pensions del debat electoralista. Precisament, la proposta 

d’endarrerir l’edat legal de jubilació de 65 a 67 anys i, especialment, 

l’ampliació del període de càlcul de la pensió de 15 a 25 anys –retirada 

gairebé immediatament– van ser estímuls per a les turbulències 

polítiques i financeres dels últims dies.  



 

El Govern parteix de la base que, sense reformes, el sistema de pensions 

entrarà en crisi d’aquí 25 anys. La principal causa és l’envelliment de la 

població, que ja ha situat el nombre de pensions contributives i 

assistencials en nou milions de perceptors i amenaça de desequilibrar el 

pressupost. Fins ara, les propostes de l’Executiu no han tingut una 

resposta positiva. Tant els partits de l’oposició com els sindicats, que 

han convocat manifestacions el pròxim dia 23, defensen el retard 

voluntari de l’edat de jubilació. 

 

FINANCES PÚBLIQUES. Com abaixar el dèficit al 3% 

El dèficit públic va arribar a l’11,4% del PIB el 2009 i es preveu que el 

deute públic arribarà al 74,3% del PIB el 2012. La Comissió Europea 

obliga a situar el dèficit en el 3% el 2013. Per aconseguir-ho, el Govern 

compta amb la recuperació econòmica, amb les pujades d’impostos 

aprovades, amb una retallada de la despesa de l’Estat de 52.000 milions 

en 4 anys i amb un ajust de 5.000 milions en autonomies i ajuntaments. 

Dins d’aquest objectiu, Zapatero va anunciar ahir que el nou pla de lluita 

contra l’economia submergida es presentarà l’1 de març i que el dia 31 

s’aprovarà el pla de racionalització de la despesa de l’administració de 

l’Estat i les seves empreses públiques. 

 

Com a alternativa, el líder del PP va proposar suspendre la pujada 

d’impostos i aplicar el 2010 un ajust de 10.000 milions en despesa 

corrent i l’eliminació d’un 25% de càrrecs públics. Rajoy també va 

defensar aplicar límits de despesa i deute a les autonomies. 

 

Duran Lleida (CiU) va anunciar el seu suport al pla del Govern, sempre 

que sigui «creïble i suficient». Ridao (ERC) va advocar per centrar els 



esforços en la lluita contra el frau fiscal. Llamazares (IU-ICV) va avisar 

que no recolzarà mesures de retallada de la despesa pública o les 

pensions. 

 

PRODUCTIVITAT. Pla de reformes estructurals 

Des del 1995, les taxes de creixement de la productivitat són inferiors a 

l’1% a Espanya com a conseqüència de la incorporació massiva de mà 

d’obra poc qualificada en sectors com la construcció. És ara, just quan 

es baten rècords d’atur, quan aquesta creix. Però el repte és aconseguir 

una economia més competitiva, capaç de produir més, amb menys 

costos. 

 

En aquest objectiu s’emmarquen les iniciatives per al canvi de model 

productiu, com la llei d’economia sostenible i la recerca de pactes sobre 

educació i energia. Zapatero va apuntar ahir que el projecte de llei 

d’economia sostenible es remetrà al Congrés tan bon punt el Consell 

d’Estat emeti el seu dictamen. Aquí s’inclouen reformes per a les 

empreses, com ara l’agilització dels tràmits per a la seva creació o la llei 

contra la morositat en els pagaments. 

 

Dins del debat sobre la competitivitat, Rajoy (PP) va plantejar el seu 

suport a l’energia nuclear i el reforçament de la «unitat de mercat» en el 

territori espanyol. Duran Lleida (CiU) va defensar rebaixes d’impostos 

vinculades a la inversió, més suport a la internacionalització i un pla per 

donar sortida a l’estoc de vivendes sense vendre. 

 


