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Des que va esclatar amb tota la seva cruesa la crisi financera nord-

americana, que ha arrossegat amb més o menys intensitat totes les 

economies del món, no han parat d'alçar-se veus per que reclamen 

introduir en el sistema reformes que impedeixin sobresalts com els que 

han deixat fora de combat grans bancs i asseguradores i que han 

provocat, de rebot, una contracció del crèdit que ha acabat per danyar 

de forma irreparable les economies de famílies i d'empreses. Aquesta 

reforma era el que, de manera una mica altisonant, el president francès, 

Nicolas Sarkozy, va qualificar com a "refundació del capitalisme". Si en 

alguna cosa coincideixen actualment les autoritats econòmiques dels 

països més importants del món és que un dels canvis urgents és la 

progressiva eliminació del secret bancari que practiquen els països --

molts d'ells, microestats-- que ofereixen refugi a fons opacs que queden 

lliures d'obligacions fiscals. 

 

És certament una anomalia per al sistema capitalista global que en alguns 

territoris no es gravin les rendes de capital, no intercanviïn informació 

fiscal amb altres estats i no exigeixin la presència física continuada de 

particulars que disfruten dels mateixos beneficis que els nacionals. No és 

solament una anomalia. També suposa una font d'irregularitats, o fins i 

tot de delictes, així com un estímul a la insolidaritat per als que es poden 

permetre practicar un cert nivell d'enginyeria financera i així s'estalvien 

de pagar els impostos amb què són gravats la immensa majoria dels 

ciutadans. 

 



L'OCDE es va posar mans a l'obra i va elaborar una llista negra de països 

que no respecten la transparència exigible. Ara és el G-20, la plataforma 

que agrupa els països més rics del món i les grans economies emergents, 

el que ha inclòs en el seu programa la batalla contra els paradisos fiscals. 

La pressió sobre els microestats ha anat augmentant i, així, es donen 

casos com els de Luxemburg, Suïssa o Andorra, que ja han començat a 

realitzar reformes en els seus sistemes bancaris. Al veí país dels Pirineus, 

per exemple, el sistema bancari, que suposa el 19% de l'economia, es 

veurà sotmès de forma gradual a una nova normativa més transparent i 

homologable amb la dels països de l'entorn. És el més just. Andorra, 

Liechtenstein, Gibraltar i Mònaco, per posar uns exemples pròxims, no 

poden ser un modern refugi de pirates de coll blanc. 


