
modificacions. Pero també és ciar que peí fet d1influir directament 
sobre les condicions económiques, afecten el comportament deis 
agents socials i, per tant, és raonable esperar que aquests tinguin 
alguna estrategia o, si mes no, alguna idea sobre aquests efectes 
i la forma de prevenir-los. És a dir, qualsevol acord de carácter 
global en el qual participin els sindicats hauria de considerar la 
política impositiva i prevenir-ne els efectes sobre la remuneració 
deis treballadors. 

b) Les despeses publiques contribueixen a la consecuciÓ deis 
objectius conjunturals per mitjá de la modificació directa o 
indirecta de la demanda agregada -les compres del sector públic, 
les transferéncies, els sous-. A mes, pot constituir un "estímul" 
molt important per a determinats comportaments -les despeses 
fiscals-. La despesa del sector públic pot classificar-se, des de 
l1óptica económica, segons el carácter habitual o no de l'operació 
i segons el tipus de contrapartida a qué doni lloc; des de l1 óptica 
orgánico-institucional, pot classificar-se segons els agents que 
realitzen la despesa; finalment, pot classificar-se funcionalment, 
segons el tipus d'acció o de destinado final a qué es dediqui. 

Des del punt de vista económic, les despeses es divideixen 
entre les corrents i les de capital; i, al seu torn, les primeres 
es subdivideixen entre consum públic i transferéncies i les segones 
entre inversió pública i transferéncies. 

La part mes important de les despeses publiques son les 
transferéncies corrents, que representen a l'entorn deis dos tercos 
del total i que es componen de partides amb destinataris i 
finalitats molt diferents entre si. El seu component mes rellevant 
el constitueixen les prestacions de la seguretat social, que 
representen entorn de la tercera part o mes del total de despeses 
publiques en els paisos occidentals -a Espanya, mes del 30%, 
gairebé el 12% del PIB-. Entre aqüestes prestacions, les pensions 
representen unes dues terceres parts i l'assisténcia sanitaria una 
quarta part. La resta la constitueixen les prestacions per 
invalidesa o malaltia i els subsidis familiars. La importancia de 
la seguretat social está en el fet que és un mecanisme fonamental 
de redistribució deis ingressos des deis treballadors actius i 
ocupats ais jubilats o aturats, pero també entre diferents grups 
de treballadors, en la mesura que hi hagi régims distints. A mes 
és un important suport de la demanda, perqué constitueix la 
principal -i a vegades 1'única- font d1ingressos d'áxnplies capes 
de la població. Els efectes económics del conjunt del sistema de 
la seguretat social son molt diversos, pero el mes important des 
del punt de vista deis agents socials és el seu efecte 
redistribuidor. Per aquesta rao la seguretat social ha estat un 
deis principáis camps de debats i reformes en els últims anys a 
tots els paisos capitalistes, i la discussió sobre la crisi i la 
reforma d'aquesta ha encobert el problema de fons, és a saber, 
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l'efecte sobre la distribució de l'ingrés entre treballadors i 
propietaris6. 

Una altra quantiosa partida de les transferéncies la 
constitueixen les prestacions per desocupado, que teñen un efecte 
redistributiu i sustentador de la demanda indiscutible. A mes, es 
fan servir com a incentiu per a la creació de llocs de treball -bé 
per mitjá de formes especiáis de contractació, per mitjá de 
capitalització, etc.-. Tanmateix, la normativa per accedir a la 
prestado o al seu ús suposa una segmentado important del 
col.lectiu de desocupats -coherent amb una estrategia de 
manteniment de l'exércit industrial de reserva- i el fet de no ser 
general la converteix en un objecte de disputa o de contrapartida 
en les negociacions entre agents socials. 

Les subvencions d1 explotado a les empreses publiques i 
privades teñen uns efectes globals molt dispars -des del 
manteniment de 1' ocupado a la subvenció indirecta de certes 
activitats privades- i adquireixen una gran importancia en etapes 
recessives com la que va de 1974 a 1985, ja que permeten sanejar 
amb diner püblic les empreses en crisi. Es el mecanisme de 
socialització de pérdues per excel.léncia, amb el qual es 
canalitzen quantiosos recursos cap ais sectors beneficiaris 
directes o indirectes. 

L'últim component de les transferéncies corrents és el deis 
interesaos del deute públic. El seu paper redistributiu és 
fonamental, ja que amb ells es transfereixen recursos des del 
contribuent al posseidor de títols. A Espanya ha estat la principal 
font de beneficis de la banca durant la crisi económica i en els 
darrers anys s'han convertit en la causa principal del déficit 
públic, generant així deute nou7. En aquest punt convé destacar que 
l1existencia de deute públic fa que la política fiscal i la 
monetaria siguin molt interdependents, ja que el deute afecta la 
disponibilitat de crédit i la circulació d'actius monetaris, mentre 
que els tipus d1interés afecten directament el pressupost públic. 
Des de l1óptica convencional s'han realitzat molts estudis sobre 
el tema, pero la relació deixa de ser tan "técnica" com ens la 

. J. González Calvet (1988 a i 1988 b). 

. És alio que s'anomena realimentació del deute pels interessos: en augmentar el deute augmenten els 
pagaments per interessos, de forma que si aquests no poden eixugar-se amb els ingressos corrents, provocaran 
mes emissions de deute, amb el conseqüent augment deis pagaments per interessos, obligant a fer emissions cada 
vegada mes grans fins al punt que tot el deute nou només pagará interessos. En aquesta situació van arribar 
molts paisos del Tercer Món i d'Europa Oriental a l'inici deis anys vuitanta, donant lloe a la crisi del deute. 
En aquest sentit, el deute pot arribar a constituir un mecanisme de xantatge nacional (J. Robinson i J. Eatwell 
(1976)) peí qual un grup dirigent pot arribar a imposar una determinada política económica. 

o 

. Hi ha moltíssima bibliografía sobre el tema, pero existeixen una serie de números monográfics en algunes 
revistes. Vegeu, per exemple. Papeles de economía española. N. 23 (1985), H. 33 (1987), per a l'economía 
espanyola, o el núm. 24 (1985), per a les economies occidentals. Un tractament tebric de divulgació es pot 
trobar en diversos articles deis números 27 i 28 (1986) de la mateixa revista o, de manera mes elaborada, 
Cuadernos económicos del ICE. N. 28 (1984). N'hi ha un resum molt assequible, des de l•óptica convencional, a 
R. Dornbusch i S. Fischer (1988). 
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presenten i adquireix un caire decididament politic peí fet 
d1afectar variables distributives fonamentals. 

El següent gran apartat de despeses és el consum públic, que 
es subdivideix en despeses corrents i de personal. Representa prop 
d'una cinquena part de les despeses publiques -a Espanya, mes del 
20%- en la qual els sous i salaris deis funcionaris s'enduen la 
part del lleó. Cal destacar la tendencia creixent a llarg terme 
d'aquest apartat, a causa, fonamentalment, de la progress i va 
expansió del sector públic i de la seva assumpció de nous servéis 
per a la població. Durant la crisi el sector públic ha estat el 
máxim creador d1 ocupado, tot i que ha estat del tot insuficient 
per frenar el creixement de la desocupado. Pero convé remarcar que 
l'epígraf "despeses de personal" ajunta en un mateix sac la 
retribució deis militars i la deis metges, la deis burócrates i la 
deis mestres. És a dir, que és necessária una análisi mes detallada 
deis seus components i deis diferents nivells de sou per saber-ne 
la incidencia real sobre el benestar de la població. Passa 
igualment amb les compres de béns i servéis corrents, que inclouen 
des de les despeses en fotocópies, teléfon o material sanitari, 
fins al combustible deis vaixells de guerra. 

Les despeses d'inversió son un component relativament reduit 
dins del conjunt de despeses publiques -a Espanya entre el 6 i el 
8% de les despeses de les administración? centráis i entorn al 18% 
deis de les CC.AA., aproximadament un 3,5% del PIB- i tot i que la 
incidencia que teñen sobre la demanda és reuxda, els seus efectes 
d'arrossegament i la seva productivitat social a mig i llarg terme 
és molt alta. Les despeses d'inversió solen ser el vehicle 
d'algunes polítiques estructuráis. Tradicionalment, les obres 
publiques s'han considerat com un important mecanisme de 
reactivado de 1' economía i, consegüentment, s • han utilitzat les 
despeses en inversió pública com una política de despesa 
contracíclica. Tant Keynes com els seus seguidors van reservar el 
paper estelar a aquesta política. En canvi, durant la crisi de 
1974-1985 a Espanya i a altres paisos occidentals no s'ha fet 
servir aquesta palanca tradicional de la reactivació, llevat del 
cas del rearmament. La vella argumentació de Kalecki, quan negava 
la possibilitat de les polítiques de plena ocupació en un sistema 
capitalista perqué trencava la disciplina salarial i laboral que 
origina 1 * atur, continua vigent i conserva tot el seu poder 
explicatiu . Novament, la barreja de despeses molt diferents sota 
l'epígraf "inversió" requereix análisis mes detallades -no és igual 
un portaavions que una autopista, encara que valguin el mateix-. 
Al mateix temps, no s'ha de perdre de vista que una gran part de 
la inversió pública (pels volts del 40%) la realitzen, a Espanya, 
les administracions locáis -CC.AA. i ajuntaments-, cosa que 
descentralitza molt les decisions. 

Queda, finalment, un elevat conjunt de despeses que no figuren 
a cap pressupost com a tais: es tracta de les anomenades despeses 
fiscals, que consisteixen, de fet, en una abséncia d'ingressos o, 

. M. Kalecki (1943). 
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a vegades, en despeses de transferencia. En aquest concepte 
s1agrupen les desgravacions o altres incentius fiscals -reduccions 
o exempcions- que repercuteixen en una minoració d'ingressos del 
sector públic i en un augment de l'ingrés disponible deis agents 
económics. A aqüestes reduccions d' impostos se superposen nombroses 
subvencions de carácter directe o indirecte; per exemple, 
subvencions a la inversió, a la importado, a la creació de llocs 
de treball, etc. Lfentramat legal subjacent és extraordináriament 
complex i amaga sovint auténtics mecanismes de simple redistribució 
de recursos. En el millor deis casos constitueix un sistema 
d1incentius forga complicat que pot perdre's de vista quan es 
tracta d1explicar el comportament deis agents económics i socials 
i que, al seu torn, serveix per engegar importants reformes 
estructuráis. Nf hi ha prou de veure, sense anar mes lluny, la 
composició de les noves contractacions laboráis deis darrers anys, 
on s'aprofiten totes les escletxes legáis i la superposició de 
competéncies per obtenir les máximes exempcions i subvencions. La 
quantia de la despesa fiscal és difícil d1estimar, pero suposa pels 
volts del 15% de la despesa pública total10. 

Un aspecte important, pero que mereix un apartat especlfic, 
és el del déficit públic, amb una quantia que va créixer molt 
rápidament a partir de 1979-1980, amb la segona crisi del petroli 
i que, junt amb la inflacio, ha passat a constituir la preocupació 
principal de la majoria de governs occidentals. Al nostre país ha 
superat durant uns quants anys el 5% del PIB i ha donat peu a un 
endeutament creixent del sector públic. Tot i que hi ha molta 
literatura sobre aquest tema, 1'aspecte fonamental del déficit no 
s' ha tractat, o sigui, la seva útilització com a instrument de 
redistribució de la renda i de recomposició de l'excedent 
empresarial. A mes, s'ha usat com a legitimador de les grans 
polítiques macroeconómiques d'ajust i d'allunyament del problema 
de la desocupació. Dit d'una altra manera, la reducció del déficiti 
no és en absolut un objectiu neutral, i el reconeixement per partí 
deis sindicats -especialment UGT- de la necessitat de reduir el! 
déficit -sense especificar clarament com- no indica mes quej 
ignorancia o mala fe. | 

2.2.2. La política monetaria 

És una política instrumental que persegueix els objectius 
últims d'estabilitat interna i externa, creixement econdmic i plena 
ocupació, per mitjá del control de les variables monetáries. 
Diferentment de la política fiscal, no incideix directament en el 
nivell i/o la composició de la demanda agregada, sino que només 
l'afecta indirectament, amb el control deis mitjans de crédit i/o 
pagament i del preu relatiu del diner (tipus d1interés). 

La manera com opera al nostre país és la següent: el Banc 
d'Espanya manipula certs instruments, principalment els préstecs 
de regulació monetaria i les operacions de compra-venda de títols 

. Vegeu, R. Calle Saiz, J. Pi Anguita i C. Vicente-Tutor (1986) i V. Edo, L. Pablos i A. Valiño (1988). 
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de deute públic amb el sistema bancari -open market-, amb els quals 
regula la quantitat de liquidesa de les institucions financeres, 
de forma que contribueix a fixar el nivell adequat d'actius de 
caixa, que és l'anomenada variable operativa o objectiu 
instrumental, Aquests actius son la quantitat líquida -en diner o 
en dipósits al Banc d'Espanya- que els bañes, caixes d'estalvi i 
algunes altres entitats financeres han de mantenir com a part 
proporcional deis seus passius. Aquesta proporció la fixa el Banc 
d'Espanya i es diu "coeficient de caixa". Consegüentment, si 
regulem el nivell d'actius de caixa estem indicant quin és el límit 
deis passius de les institucions financeres que constitueixen la 
major part del nivell de liquidesa de l'economia. Aquesta, mesurada 
per mitjá deis Actius Líquids en Mans del Públic o M4, és 
l'objectiu intermedi de la política monetaria que, al seu torn i 
indirectament, influeix sobre l'evolució del nivell nominal de 
demanda agregada que seria l'objectiu final de la política 
monetaria. 

És a dir, es tracta d'un mecanisme indirecte, que funciona en 
diverses etapes i que té una incidencia final en el comportament 
de la demanda que és, si mes no, incert. Aquest obscur "mecanisme 
de transmissió"11 deis impulsos monetaris a les variables reals és 
la causa que s'utilitzi de fet un "monetarisme pragmátic" que 
persegueix la reducció de la inflacio per mitjá de la simple 
recepta de limitar el creixement de la massa monetaria, ja que 
aquesta és la condició necessária -pero no suficient- perqué hi 
hagi inflacio12. Partint d'aquesta veritat a mitges, la política 
económica espanyola, que ha identificat la inflacio com el 
principal objectiu, ha usat i abusat de la política monetaria 
restrictiva, amb efectes greus sobre el déficit públic, l'activitat 
económica i la distribució de la renda. 

Per la seva mateixa concepció, la política monetaria presenta 
peí cap baix els següents problemes: 1) en el nivell de l'elecció 
deis objectius fináis, només si es tria un objectiu com la inflació 
o l1equilibre monetari de la balanca de pagaments a curt terme, és 
possible practicar una política monetaria ben definida; 2) quant 
ais objectius intermedis, ¿qué s!ha de controlar, la quantitat de 
mitjans de pagament o el seu preu, és a dir, el tipus d1interés? 
La resposta depén de l1objectiu final escollit i del mecanisme de 
transmissió, que al seu torn és el tercer problema; 3) ¿quin tipus 
de relació hi ha entre l1objectiu final i l1objectiu intermedi? La 
solució d1aqüestes qüestions és marcadament pragmática. Primer es 
considera quines variables es poden controlar adequadament, i 
després s1estudien els efectes que aixó produirá sobre els 
objectius fináis, de manera que es porten a terme només aquelles 
politiques monetáries raonablement executables. Al nostre país, 

. Tot el denominat "debat monetarista" deis anys seixanta entre monetaristes -amb Friedman al capdavant-
i keynesians -amb figures destacades com Tobin o Klein- gira a l'entorn d'aquesta qüestió crucial: ¿com 

influeixen les variables monetáries en el comportament de la demanda agregada? Hi ha un excet.lent article de 
L. Anderson, K. Brunner i L. Klein (1973) que resumeix la polémica. Vegeu també, A. Argandoña (1981). 

. J. L. Sampedro (1976). 
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donada la poca transparencia del sistema financer, solament 
funcionen controls sobre la quantitat de diners -i aixó amb 
limitacions- i el seu únic efecte garantit és el de limitar a mig 
terme el creixement deis preus, encara que el cost d*aquesta 
política és molt alt, tal com evidencien els seus efectes sobre 
l'ocupació, l'activitat económica o la distribució de la renda. 

2.2.3. La política de rendes 

Consisteix en el control de les "rendes11, tot i que, de fet, 
es redueix al control del creixement deis salaris. La seva 
finalitat principal a curt terme és el control de la inflacio quan 
la política fiscal i la monetaria no basten per fer-ho. Té uns 
efectes reals controvertits i, contra el que es pretén a primer cop 
d'ull, la política de rendes altera profundament la distribució 
deis ingressos i de la riquesa entre diferents grups i segments 
socials. Pot presentar-se en múltiples modalitats, pero la mes 
estesa i operativa és la concertació social, ja que patronals, 
sindicats i govern preñen acords "lliurement". 

A Espanya es van iniciar aquests acord 1"any 1977, amb una 
efectivitat antiinflacionista certa, pero a costa de pérdues de 
poder adquisitiu d'alguns grups, fins a arribar a un empitjorament 
notori de la distribució del producte entre rendes salariáis i 
rendes de la propietat -excedent d'explotació-. A mes, la seva 
incidencia ha contribuit a ampliar les desigualtats del ventall 
salarial, tant en l'ámbit intrasectorial com en l1 intersectorial, 
i no ha aconseguit frenar el creixement de la desocupació. 

La suposició implícita de tota política de rendes és que els 
salaris son el factor fonamental d1inflacio quan, en realitat, hi 
intervenen molts altres factors tais com l'organització i els 
métodes de producció o el tipus de mercat; tot aixó sense perdre 
de vista que, segons el "poder" o la pressió social deis diferents 
agents económics és possible convertir un problema distributiu en 
inf lacio. En les nostres societats modemes la inf lacio ha estat 
precisament la manifestació externa d'aquests problemes 
distributius i del conflicte mes fonamental entre capital i 
treball. L'oligopolització deis mercats, el creixement desigual de 
la productivitat sector a sector o l'intent de millorar la posició 
d1algún agent en la distribució de l'ingrés son raons suficients 
perqué aparegui la inflacio. El mecanisme inflacionari és bastant 
senzill. Com que ningú no vol perdre posicions en lfestructura de 
distribució, sino que, en tot cas tracta de guanyar-ne, i donat que 
lfestructura deis mercats és oligopólica, la resistencia a perdre 
punts es tradueix en un comportament assimétric deis preus, de 
forma que son mes flexibles a l'alca que a la baixa. Pero, com que 
les taxes de creixement de la productivitat son desiguals sector 
a sector, aixó exigiría que per a un nivell general de preus 
estables els preus d'uns productes haurien d"augmentar respecte ais 
d' altres sectors que, al seu torn, disminuirien, j a que 
l1estructura salarial és aproximadament constant a curt terme. La 
mera existencia de la flexibilitat assimétrica de preus porta al 
fet que els uns augmentin els seus preus mentre que els altres no 
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els abaixen prou rápidament, amb la qual cosa el moviment general 
de preus és ascendent. La condicid de mercats oligopólics equival 
a la possibilitat de poder forear momentániament un augment de la 
part individual del pastís, de forma que n'hi hauria prou que 
tothom defensas la seva quota distributiva perqué a tot intent 
d'apujar els preus -única forma d'apropiar-se d'una major part de 
1"ingrés- es respongués amb augments similars, generant així 
novament una dinámica inflacionaria13. 

D'aixó es dedueix la perversitat de les polítiques de rendes, 
perqué el control del creixement deis salaris implica una pérdua 
d' una part del pastís i només en la mesura que disminueixen els 
salaris reals -o sigui, que es recupera l'excedent empresarial- es 
van estabilitzant els preus. D'altra banda aqüestes polítiques 
obren un camí d ' integrado institucional desmobilitzadora en les 
organitzacions deis assalariats, creen una identificació amb el 
sistema, ajuden a la seva legitimació i, fet i fet, trenquen els 
mecanismes habituáis de solidaritat i consciéncia de classe. 
Aquesta participado "positiva" en els processos de decisió 
macroeconómics té uns efectes clars de redistribució perversa de 
la renda i margina els sectors mes desafavorits i menys organitzats 
de la societat. En definitiva, contribueix a aprofundir les 
diferencies entre les distintes capes i segments de la classe 
treballadora 

2.2.4. Política de balanca de pagaments 

Els fluxos amb 1'exterior constitueixen la principal 
restricció externa de tot sistema económic nacional, i com a tal, 
teñen una importancia decisiva. Els mecanismes d'ajust d'aquests 
fluxos poden ser manipulables fins a cert punt, per mitjá de 
modificacions en els tipus d'interés, el tipus de canvi, en els 
aranzels o en la normativa de moviment de capitals. En el curt 
terme, aquests ajustos poden produir-se simplement amb mesures de 
carácter monetari, que es veuran influídes per la política 
monetaria interna, pero a mig i a llarg terme es requereixen 
mesures de carácter estructural que modifiquin la quantitat i la 
composició de la demanda d'importacions i que incideixin augmentant 
el nivel1 d•exportacions. Normalment, s * adopta una posició 
intermedia de reducció drástica de la demanda interna per mitjá de 
programes d'estabilització o d'austeritat, consistents a limitar 
el crédit intern, limitar els salaris i reduir el déficit públie 
amb mesures de reducció de despeses i d'augment d'impostos. Tot 
aixó influeix decisivament en el nivell de vida de la poblado, que 
disminueix. 

Una característica crucial de la restricció externa está en 
el seu carácter estratégic, és a dir, estrangula el conjunt del 
sistema económic perqué, a primer cop d'ull, no pot intercanviar 
amb 1 'exterior. Per tant, aquí pot aplicar-se el raonament del 

. El model teóric subjecent a aquesta explicació es troba a L.L. Pasinetti (1985). Aixf mateix, una 
argumentació similar es pot trobar a P. Sylos Labini (1988). 
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"tots anem en el mateix vaixell", que advoca per la conveniencia 
de grans acords "nacionals" per resoldre aquests problemes. Els 
Pactes de la Moncloa i el seu miniprograma estabilitzador van estar 
forcats, entre altres coses, per la peremptória necessitat 
d1ajustar els pagaments exteriors. Aquest sólid argument per a la 
cooperació sindical té, tanmateix, el seu cantó feble. Des del punt 
de vista macroeconómic, no importen tant les grans xifres del 
desequilibri extern com el seu origen. L'any 1977 el principal 
responsable del déficit per compte corrent era 1f elevat cost del 
petroli. Semblava molt raonable, per tant, una pujada rápida i 
urgent deis preus interns d1aquests productes que s'havia retardat 
fins aleshores i que no es va aplicar plenament fins al 1979-1980. 
Les altres raons, de carácter mes estructural, s'originaven en 
l'organització de la producció, en la tecnología instal.lada, en 
la mala planificació económica i en la política d'inversions de les 
transnacionals, o sigui, que eren el resultat del desenvolupament 
i el creixement desequilibrat deis anys seixanta. L'ajust global 
implicava, en conseqüéncia, la socialització deis costos deis 
errors d•uns quants i 1f inici del canvi en els parámetres de 
distribució de la renda. D'altra banda, el carácter de restricció 
global que es dona a la balanca de pagaments és discutible, perqué 
una política d'ajust selectiu deis intercanvis amb l1exterior pot 
donar resultats mes brillants que l'ajust global, ja que, 
forcosament, contribueix a reorientar l1estructura productiva en 
el sentit desitjat. 

La política de balanga de pagaments porta molt rápidament al 
camí estructural i a les polítiques estructuráis, perqué de fet és 
la que fixará la forma d!inserció d'una economía nacional en el 
sistema económic mundial. La normativa de circulació de capitals, 
els aranzels, el tipus de canvi o la firma de tractats 
internacionals com 1' ingrés a la CEE no porten sino a conformar 
una estructura productiva i de demanda molt condicionades per 
l'entorn i la competencia internacional. Que es produeixi una 
especialització en automóbils, en turisme de qualitat mitjana-baixa 
o en tecnología informática i biológica depén, en bona part, de tot 
el conjunt de mesures a curt, mitjá i llarg terme que constitueixen 
la política de balanca de pagaments i la política estructural 
d1obertura a l1exterior. 
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II. L1ECONOMÍA I LA POLÍTICA ECONÓMICA A ESPANYA 

1. Periodització de la política económica espanvola 

Durant el lapse de temps que va entre 1975 i 1988, en el 
nostre país s•han practicat unes polítiques económiques molt 
heterogénies que dificulten 1'establiment d * una periodització 
unívoca. Aixó és degut al fet que la crisi económica se superposa 
a una rápida evolució sócio-política, que ha originat una notable 
transformació de les relacions sócio-económiques i de 1'aparell 
productiu, i totes aqüestes qüestions comporten una gran varietat 
d'actuacions governamentals que dificulten la identificació d'alló 
que en podríem anomenar "fases". 

En efecte, si per "fase" entenem els diferents estats a través 
deis quals es desenvolupa un procés, la seva apreciació es fa 
difícil en un sistema com 1 'económic, que está en constant 
evolució, perqué es requereix una perspectiva temporal suficient 
com per definir tendéncies d1evolució a llarg terme. Amb hipótesis 
atrevides seria possible establir diferents fases de 
desenvolupament del sistema económic espanyol al llarg deis darrers 
vint-i-cinc anys, perqué bastaria postular una direcció definida 
per al procés, cosa que, fins a cert punt, és possible. Pero peí 
que fa a la política económica, aquesta orientació definida 
exigiría la suposició que els governs tinguessin un elevat grau de 
consciéncia respecte ais efectes i al sentit global de les seves 
accions, cosa que, al nostre país, ja és forca mes dubtós. Per aixó 
aquí hem optat per usar el concepte de "període", constructe teóric 
menys exigent que ens permet dividir el curs del temps en porcions 
al llarg de les quals es mantenen determinades carácterístiques 
arbitrarles del sistema que estudiem, sense necessitat de fixar 
línies d'evolució. Per contra, alguns autors, entre els quals 
destaca Fuentes Quintana14, postulen la continultat d'un procés de 
liberalització i obertura exterior de la nostra economía que es 
converteix en el fil conductor de la política económica espanyola 
des del 1959 fins a 1'actualitat. Encara que la hipótesi és molt 
suggestiva i analíticament útil, sembla poc aplicable al camp de 
la política económica, ja que és notori que la major part 
d'actuacions al llarg deis darrers trenta anys s'han caracteritzat 
per la manca d'una visió estratégica i per respondre a les 
urgéncies del curt terme; o sigui, que la major part de les 
decisions governamentals s'han pres al marge del seu significat 
global i deis seus efectes estratégics. El fil conductor 
identificat per Fuentes és mes el resultat de l'aplicació acrítica 
de les receptes convencionals emanades del FMI o l'OCDE per 
afrontar els problemes mes urgents que una opció estratégica ferma 
mantinguda al llarg del darrer quart de segle. 

Per aquest motiu es mostra mes operativa la distinció de 
quatre períodes basant-se en les alternances de les opcions 
polítiques en el poder, la qual cosa confereix una certa 

. E. fuentes Quintana (1988 a). 
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continuitat a la gestió económica practicada, tot i que destaquen 
alguns instants decisius en els quals ni ha canvis substanciáis en 
l1 orientado concreta de la política económica que ens permetran 
efectuar subdivisions dins de cada una de les etapes. Les dates mes 
rellevants son la voladura de Carrero, l'any 1973, el primer xoc 
petrolier per l1octubre del mateix any i els successius augments 
deis preus energétics del 1974, la mort de Franco en el 1975, les 
eleccions generáis del 1977, l'aprovació de la constitució en el 
1978, el segon xoc petrolier del 1979, l'intent de cop d'estat del 
febrer de iaa2-T~el triomf del PSOE en el 1982 i 1 • ingrés a la 
Comunitat Económica Europea 1 * 1 de gener del 1986, dates que 
marquen conjuntures especialment critiques, siguin de carácter 
económic o de carácter politic, i que constitueixen autentiques 
línies divisóries en les relacions polítiques i/o en la política 
económica que s'executa. D'acord amb aquest enfocament, podem 
distingir les etapes següents: 

1.- Inicis de la transició: Des del comencament de la crisi 
fins a les eleccions generáis del 1977, amb dos subperíodes 
separats per la mort de Franco15. 

2.-La institucionalització democrática; S1 inicia amb el govern 
Suárez sorgit de les eleccions i es perllonga fins a l'aprovació 
de la Constitució. Es tracta d'un període clau a pesar de la seva 
brevetat, cosa que aconsella estudiar-lo per separat. És una etapa 
crucial, no només en el sentit polític, sino també en l1económic, 
social i sindical, ja que durant aquests anys s'acorda el primer 
pacte social i la política de rendes, s'acorda la construcció d*un 
estat del benestar i es reconeixen i s'inicien les primeres 
reformes estructuráis del sistema económic. 

3.- L'interreane centrista: El tercer període s1inicia amb la 
fi del "consens", després de l'aprovació de la Constitució a la fi 
del 1978, i es caracteritza peí segon xoc petrolier de juliol i 
octubre del 1979, que forca un inici moderat de les polítiques 
estructuráis de reconversió entre 1980 i 1981, que tindran una vida 
llánguida fins a l1 arribada del govern del PSOE. Les dues dates 
clau que marquen els subperíodes son la segona crisi petroliera i 
el 23-F. 

4.- El PSOE al poder: Des d1 octubre del 1982 fins a 
l'actualitat, amb una primera subetapa molt marcada, durant la qual 
es realitza el gruix de la reconversió industrial i es porta a 
terme un sever programa d'ajustament i remodelació institucional 
del sistema económic. Amb l1 ingrés a la CEE, en el primer de gener 
del 1986 pot fixár-se el comencament del segon subperíode. 

. La denominació "inicis de La transició", malgrat d'estar en pie franquisme (període 1973-1975), prové 
del fet constatat que ja abans de la mort de Franco s'estaven produint transformacions molt importants del 
sistema socio-económic que haurien portat, a mig terme, a canvis polítics profunds (J. L. García Delgado i J. 
Segura (1977)) -creixement i internacionalització económica, liberólització económica creixent, augment del pes 
del sector públic, primers passos en els mecanismes del "benestar", etc.- tot i que va ser la consciéncia de 
la imminent desaparició de Franco -després de la mort de Carrero- la que va accelerar el procés de transició 
política (E. Durr, J. Donges, P. Schwartz et al. (1980)). Hi ha nombrosos fets que il.lustren tots dos factors; 
per exemple, l'assalt de l'organització sindical per CC.OO., els contactes entre empresaris avancats, demócrates 
cristians i representants de l'oposició, el discurs conciliador del PCE, la tímida primera llei d'associacions 
polítiques, etc. 
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Si la periodització s*efectúes des del punt de vista merament 
económic, ens trobaríem amb només tres etapes significatives: la 
primera fase de la crisi económica, des deis inicis en el 1973 a 
la segona puja del preu del petroli en el 1979; la segona fase de 
la crisi, de 1980 a 1985; la fase de reactivado, des del 1986 i 
coincidint amb 1' ingrés a la CEE fins a l'actualitat i el futur 
immediat. Aquesta evolució económica de fons, que es reflecteix a 
la perfecció en el comportament del PIB i, en part, en indicadors 
com la inversió i la desocupado, constitueix un marc de referencia 
constant de la política económica que, a Espanya, ha de mantenir 
el difícil equilibri entre la gestió de la crisi i 1'evolució 
sócio-política del país. Tal com es veurá ais epígrafs següents, 
en cada període es donará mes relleu a un factor o altre, segons 
les circumstáncies del moment, tot i que el principi rector de 
consolidar la democracia es va usar per justificar tant els ajustos 
estabilitzadors com 1•endarreriment de les reformes estructuráis. 

1.1. Els inicis de la transido 

1.1.1. Panorama general del període 

Els dos elements clau per explicar el comportament del sistema 
sócio-económic deis anys 1973-1977 son, per una banda, el final del 
franquisme16 i, per l'altra, l'inici de la crisi económica 
internacional. Així, a la natural ebullició sócio-política del 
final del régim, es sumen les primeres manifestacions de la crisi 
económica, i s!obre un període de notable conflictivitat laboral, 
al mateix temps que els intents deis successius governs per 
encarrilar una política económica definida es van veient desbordats 
en quasi tots els camps. Cal destacar que el fracás de l'acció 
governamental es deu, en part, al disseny inconsistent17 de la 
política económica i al fet que la resistencia deis assalariats i 
la lluita peí repartiment de l'excedent invaliden els controls de 
salaris, preus i crédit; s•inicia així una ardua cursa 
inflacionista alimentada, en part, per l'augment de la pressió 
fiscal sobre els salaris . 

Malgrat que aquesta etapa presenta una marcada continultat 
des del punt de vista sócio-económic, la mort de Franco suposa un 
canvi substancial en l'aspecte polític, per la qual cosa es pren 

. Ens referim a la mort de Franco i a l'autodissolució de les institucions de la dictadura. De fet, 
l'atemptat mortal contra Carrero el 20 de desembre del 1973 ja va tallar qualsevol possibilitat continuista at 
régim. Pero, en un sentit mes ampli, el franquisme com a fenomen socio-poli tic va durar mes que Franco i alguns 
deis seus elements -substráete social, mecanismes de repressió, poders negres- es prolonguen forca mes enllá, 
fins a l'actualitat i tot, encara que des de després de la mort de Franco s'acosturna a utilitzar l'expressió 
"postfranquisme". 

. La inconsistencia es deu, en aquest cas, al fet que no s1 afronta la recessió com un fenomen estructural 
profund, sino només com un fenomen conjuntura!, -pensi's en la política compensadora de Barrera de Irimo- que 
es va tractar d'afrontar amb poli tiques de rendes no pactades -i inviables per raons polítiques-, donat que 
l'esees marge de maniobra del sector públie no permetia actuacions de tipus fiscal a gran escala. 

18 
. J. Oliver Alonso (1987), Ll. Fina (1980). 
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com a demarcació deis dos subperíodes . Els elements de continuitat 
están definits des del sistema económic, per l'extensió i 
l'agreujament de la crisi i, des de la política económica, per la 
manca d'una política d'ajust, exceptuánt una certa restricció 
monetaria20 i l'augment de la pressió fiscal sobre les rendes del 
treball, per la rápida extensió del sector 
l'ampliació de precaris mecanismes d$ protecció social"". I 
precisament la implacable tasca d1ampliar el pes i les funcions del 
sector públic en 1'economía, amb un ¡rerefons de crisi, el que 
porta, quan ningú no vol cedir la sevá participació en l'ingrés, 
al fracás de les altres polítiques i económiques i a la manca 
d'operativitat de les polítiques d'ajust. Només una repressió 
duríssima o un a^or^i—s^eial^íejie^alitzat haurien permés assolir 
simultániament tots els objectlusT 

La crisi económica ens afecta plenament a partir de mitjan 
1974, tal com es reflecteix en la brusca caiguda de la taxa de 
creixement del PIB, des del 8,1% en el 1973 fins a l11,3% en el 
1975. A partir del 1974, quan la inercia expansiva anterior ja 
s'esvaeix, s1 inicia la progressió de la desocupado que 
caracteritzará el nostre sistema económic durant el darrer quart 
de segle. Al mateix temps, el final del cicle expansiu deis darrers 
seixanta i els primers setanta va deixar com a herencia una 
considerable inercia inflacionaria de mes d'onze punts l'any 1973, 
i amb tendencia a pujar, que només es va veure parcialment frenada 
en el 1975 per la brusca caiguda de la demanda -peí creixement 
negatiu de la inversió- i de la producció interna, i va tornar a 

19 
. G. de la Dehesa (1985) agafa dates diferents pero próximes a aqüestes: des del nomenament de Carrero 

com a president del Govern fins a la coronado del rei, i des d'aquesta fins a les primeres eleccions. 

. En opinió de P. Martínez Méndez (1982), J.M. Andreu i M.A. de la Fuente (1983), la política monetaria 
és Púnica política d'ajust utiLitzada durant el període que va des de L'inici de la crisi fins ais Pactes de 
la Moncloa. Aquesta és també La posició expressada en diversos informes del Banc d'Espanya, en L. Gámir (1985) 
o en A. Fernández Díaz (1985). Perb aquests autors obliden el sobtat augment de la pressió fiscal sobre els 
salaris que es produeix durant aquests anys, especialment per mitja de l'IRTP i les quotes de la Seguretat 
Social, que empenyen a Palca els salaris i els costos laboráis (Ll. Fina (1980), J. A. Martínez Serrano et al. 
(1982) i J. Oliver Alonso (1987)), amb els consegüents efectes infLacionistes i desestimuladors de l'activitat 
productiva -encara que amb els impostos es financií un augment de la despesa pública, és mes difícil que aquest 
siguí percebut com un avantatge per l'empresari, que, per contra, si que percep el cost impositiu-. 

21 

22 

Vegeu J.A. Martínez Serrano et al. (1982). 

J. Oliver Alonso (1987), on es resumeix una part de la seva tesi doctoral (1986), diu que la 
construcció d'un estat del benestar és condició necessária per pactar una transició política, i també per a 
l'ajust de la crisi i per a la modernització i homologació occidentals de l'economía espanyola en camf cap a 
la CEE. Perd la reforma fiscal no es realitza fins al 1977, i així durant aquests anys el creixement del sector 
públic només s'aconsegueix a costa d'exacerbar-ne la regressivitat. Convé cridar l'atenció, en canvi, respecte 
a l'estat del benestar espanyol, que encara actualment está molt per sota deis estándards europeus deis primers 
anys setanta. Al llarg del text cal distingir entre el concepte teóric d'estat del benestar, amb poderosos 
mecanismes d1 intervenció i de protecció social a l'estil nbrdic o, fins i tot, anglés o alemany, i la realitat 
espanyola, on encara a l'actualitat els mecanismes de protecció social o d'intervenció pública son molt 
deficients. Per tant, entre 1970 i 1975 es pot parlar d'un comencament del camí cap a aquest ideal europeu, 
de la progressiva assumpció per l'Estat de les seves funcions modernes, cosa que pot qualificar-se com 
«protoestat del benestar". Sobre la disfuncionalitat creixent del sector públic espanyol a la fi deis anys 
seixanta podem veure J.L. García Delgado i J. Segura (1977), E. Fuentes Quintana (1980), J.A. Martínez Serrano 
et al. (1982). 
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emprendre la cursa alcista fins al 1978. Al nostre país, la génesi 
deis problemes inflacionaris está íntimament lligada a 
estructuráis -a mes deis distributius23- ja que el creixement 
económic deis anys seixanta es va caracteritzar per un seguit de 
desequilibris notables, especialment per 1'existencia de noiabrosos 
colls d1 ampolla en els sectors de productes intermedis i per una 
elevada dependencia de les importacions de tais productes24, i també 
deis energétics i de béns d'equip. Aquesta estructura productiva 
desequilibrada, amb alguns sectors fináis o básics hipertrofiats 
i 1"estructura fortament oligopolista del mercat intern, va 
provocar que el creixement del nivell de vida i, consegüentment, 
de la demanda final, anés acompanyat de notables augments de preus. 
Lf especulado urbanística i el quasi-monopoli financer van agreujar 
aquesta tendencia, inseparable del creixement económic. Aquest 
tipus d'inflado es va veure accelerat per la presencia de certs 

del gran capital espanyol, beneficiaris 
privilegis económics del régim -plans de desenvolupament, accions 
concertades, línies privilegiades de crédit-, introduint un 
component que J. L. García Delgado i J. Segura25 anomenen "inflado 
corporativa". En els darrers anys del franquisme, poc mes o menys 

de 1970, ais privilegis anteriors i a les deficiéncies 
estructuráis del sistema productiu i deis cañáis de financament i 
distribució s'hi va afegir la pressió social per un augment del 
nivell de vida, que es va traduir en fortes reivindicacions 
salariáis i de servéis socials, agreujades per la puja de la 
fiscalitat. Així, la pressió deis assalariats es va sumar a la 
disputa entre capitalistes peí repartiment de l'excedent, amb el 
resultat de reforear la sortida inflacionaria, al seu torn 
facilitada per la política monetaria del Banc d'Espanya, executada 
i inspirada peí sistema financer. Aquesta política monetaria 
expansiva en les condicions monopolístiques del sistema financer 
va permetre que aquest i els principáis grups económics del país 
mantinguessin i fins i tot augmentessin la seva part del pastís. 

Una altra de les heréncies del període expansiu anterior, els 
importants desequilibris productius agreujats per la mala 
estructura empresarial26, será la causa de la destrucció de dos 
milions de llocs de treball en deu anys i del procés de 
socialització de pérdues27 mes important de la nostra historia 
contemporánia, després de la Guerra Civil. En efecte, la composició 
de l1empresa espanyola deis anys seixanta i els primers setanta es 

23 

24 

25 

26 

. Vegeu apartat 2.2.3. de la Introdúcelo. 

. Vegeu 0. Fanjul i J. Segura (1977). 

. J.L. García Delgado i J. Segura (1977) 

. Vegeu, per a tot el referent a estructura empresarial i els seus efectes sobre el sistema económic, 
la crisi i la desocupació, J.L. García Delgado i J. Segura (1977), M. Etxezarreta (1979), J.A. Martínez Serrano 
et al. (1982), Ll. Fina i L. Toharia (1987). 

. J.V. Sevilla Segura (1986) ho anomena irónicament "recomposició patrimonial". 
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caracteritzava per una estructura dual: grans grups económics junt 
amb un important minifundisme empresarial. Els grups importants, 
vinculats a la banca i amb connexions directes amb 1'estructura 
política del régim, van "suggerir" i es van beneficiar llargament 
de la política desenvolupista i deis nombrosos mecanismes de suport 
a l1empresa privada -repressió policial inclosa-, que va brindar 
el régim franquista. Al costat d'aqüestes grans empreses, dominants 
al mercat, van sorgir milers de tallers petits, sovint formats per 
empleats de les anteriors, a les quals subcontractaven algunes 
feines o en les quals es proveien d'algún producte específic. Així 
mateix, van florir els petits establiments autónoms en sectors com 
el de servéis, en el qual el fort creixement de la demanda 
turística va ser l1esperó fonamental, pero també en els transports 
i en els servéis a les empreses. És fácil deduir de tot aixó el 
carácter poc professionalitzat del petit empresari que, encara que 
conegui la seva activitat a fons, fa servir técniques primitives 
d!organització de la producció, de gestió i de comercialització. 
D!altra banda, l'avantatge principal d1aqüestes empreses no estava 
tant en la tecnologia -en general endarrerida i dfimportació- com 
en la competitivitat que els proporcionaven els baixos salaris, les 
llargues jornades laboráis i, en molts casos, l'elevat nivell 
d'autoexplotació. Pero a mes, donada l1 estructura oligopolista deis 
mercats, no es tractava tampoc d1 empreses independents que operaven 
en condicions de competencia, sino que estaven molt vinculades a 
l1 activitat de les empreses capdavanteres. A tot aixó -i en part, 
per tot aixó- s'afegia l1última característica de l1empresa 
espanyola, consistent en una baixa capacitat d'autofinancament i 
que s1explica pels següents factors: a les grans empreses es 
disposava sempre de crédit barat pels vineles que tenien amb els 
grans bañes, per les línies preferencials de crédit o per la compra 
obligatoria deis seus títols per les caixes d'estalvi; i, per tant, 
no calia que la tresoreria estigués ben gestionada. Les empreses 
mitjanes, en canvi, no podien obtenir financament propi peí poc 
desenvolupament del mercat de capitals, i recorrien al crédit a 
curt -lletres, proveidors, etc.- o a mig terme, perqué tampoc hi 
havia línies de crédit a llarg terme. Les empreses petites, peí 
seu mateix origen poc capitalitzat, depenien sempre del crédit 
bancari. El recurs generalitzat al financament bancari s1explica, 
a mes, perqué els tipus reals d1interés eren molt reduits i fins 
i tot negatius, a causa de la forta intervenció estatal del crédit, 
tot i que al principi deis anys setanta la situació es va alterar 
radicalment, i van aparéixer extratipus, comissions, etc., que 
tractaven de compensar la inflació creixent. En resum, la forta 
dependencia de la conjuntura, el comportament oligopolista deis 
mercats, la poca professionalitat, la mala estructura productiva -
a nivells macroeconómic i microeconómic- i l'alta dependencia 
financera fan que una gran part de les empreses espanyoles -les 
petites i les mitjanes- siguin molt vulnerables. Si a tot aixó 
s!afegeix el carácter altament especulatiu d'algunes activitats 
motrius, com la construcció i el turisme, s1arriba a la conclusió 
que el país es trobava en molt mala disposició per afrontar una 
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crisi económica tan llarga i profunda com la deis anys setanta i 
vuitanta. 

Finalment, a la caiguda de la producció, l1 apar icio de la 
desocupado i 1' increment de la inf lacio cal afegir la vaga 
d'inversions a partir del 1975, amb taxes de creixement negatiu de 
la Formació Bruta de Capital que es mantindran- llevat d*una 
lleugera recuperado en el 1980- fins al 1985, l'aparició d'un 
important déficit a la balanca per compte corrent i la disminució 
de les reserves que s' origina perqué s' apu ja el cost de les 
importacions petrolieres28 i per la brusca caiguda de les principáis 
partides compensatóries -turisme, remeses d'emigrants i inversions 
estrangeres-. 

1.1.2. La transformado del sector públic 

Son molts els autors que constaten que l'estat espanyol 
presentava una disfuncionalitat creixent per a la gestió 
macroeconómica a partir deis darrers anys seixanta, que es va 
agreujar amb l'esclat de la crisi . El poc pes del sector públic, 
la manca d'un sistema fiscal progressiu i desenvolupat i el baix 
nivell de prestacions socials i de béns col.lectius reduíen 
drásticament els marges d' actuado del Govern. A aqüestes 
insuficiéncies técniques caldria afegir els problemes de 
legitimado que originava una estructura fiscal regressiva o una 
protecció social quasi inexistent. El sobtat augment de fiscalitat 
i l'extensió de la seguretat social des deis primers anys setanta 
van tractar de cobrir precisament tots dos flanes. Amb la transido 
politica, l'extensió del sector públic i l1 ampliado de les 
estructures de protecció social, junt amb la reforma fiscal, 
adquireixen un carácter de peca clau en el procés de legitimado 
del nou régim, al mateix temps que corregeixen la disfuncionalitat 
económica a marxes forcades. De totes maneres, aixó acabará portant 
el conflicte distributiu cap ais pressupostos, en el si mateix de 
l'Estat. Tot aixó es reflecteix en la política fiscal del període, 
que no es va adregar a compensar la caiguda d'activitat -ja que no 
es tenien els mecanismes fiscals necessaris- sino que es va 
orientar cap a 1f expansió del sector públic i de la despesa 
redistributiva amb la finalitat explícita de desenvolupar amb éxit 
la seva funció reguladora de la demanda i de la distribució. 

A grans trets, creix molt rápidament la participació de la 
despesa pública en el PIB -i aquesta mateixa tendencia continuará 
fins al 1987-, passant d'un 23,3% en el 1973 a un 27,6% en el 1977, 
pero la major part d'aquest increment correspondrá a l'apartat de 

. El primer xoc petrolier comportará una caiguda de la relació real d'intercanvi d'un 22% (J.M. i M.A. 
de la Fuente (1983)). 

29 
. J.L. Garcfa Delgado i J. Segura (1977), E. Fuentes Quintana (1980), J.A. Martínez Serrano et al. 

(1982). 
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transferéncies -especialment en les despeses socials i les 
subvencions i transferéncies a empreses- i es financará per mitjá 
de l'increment d'ingressos r>er seguretat social i per impostos 
directes sobre el treball. És a dir, la major part de la 
intervenció estatal addicional afecta els aspectes assistencials 
i redistributius del sector públic, o sigui, els aspectes de 
benestar i assisténcia al sector empresarial privat; en canvi, 
s•arraconen algunes de les seves activitats mes directament 
contracícliques, sobretot la inversió pública, que anirá perdent 
pes en les despeses publiques i en el PIB, i va arribar fins i tot 
a reduir-se en termes reals. 

Pero en un context depressiu, l'expansió rápida deis impostos 
reforca les expectatives pessimistes, i mes encara quan la política 
de despesa s!orienta cap a les transferéncies. I colpn ho mostren 
les xifres, creixen les despeses assistencials, les subvencions i 
el nombre de funcionaris públics31, o sigui, simplement serveixen 
per pagar mes pensions, mes subsidis, mes salaris i per mantenir 
algunes activitats. Consegüentment, aquesta política tindrá un 
efecte expansiu a curt terme només en el cas que la propensió al 
consum deis contribuents sigui menor que la deis beneficiaris -
desocupats, jubilats, funcionaris-, qüestió forga dubtosa perqué 
l'augment de la pressió fiscal va afectar sobretot els assalariats 
-IRTP i quotes a la SS-. Pero per altra banda es generaven 
pressions inflacionistes per mitjá de reivindicacions salariáis 
i apareixien efectes estructuráis com el canvi de la distribució 
de l'ingrés i, per tant, de l1estructura de consum, amb efectes poc 
previsibles sobre les vendes de les empreses33. Si a aixó afegim el 
creixent procés de socialització estatal de pérdues, útil solament 
per mantenir alguns grans patrimonis privats, aleshores cal pensar 
els efectes expansius de les despeses publiques van ser ínfims. Si 
s'haguessin dedicat mes recursos a despeses d* inversió pública, 
que té un efecte expansiu molt mes gran, s'haurien generat mes 
llocs de treball en alguns deis sectors mes afectats per la crisi 

-construcció, sostenint l'activitat privada a curt terme i 

. L'augment impositiu es dona en les cotitzacions obreres i expresaríais a la Seguretat Social, que 
incrementen la seva participado en el PIB en 2,8 punts, i en els al tres impostos directes (renda, transmissions 
patrimonials, rendiment del treball personal), que augmenten la seva participació en el PIB en 1 punt. Cal 
destacar, perb, que peí que fa a impostos directes el pes principal de la recaptació corre a carree de l1IRTP, 
que grava els salaris, el tipus impositiu del qual anirá creixent fins al 1977, moment en el qual la reforma 
fiscal de Fernández Ordóñez no representa quasi cap increment impositiu efectiu per a les rendes salariáis (J. 
Oliver Alonso (1987)). 

. J.F. Martín Seco (1981) calcula en 258.000 els empleats públics addicionals entre 1975 i 1980. Les 
despeses assistencials -seguretat social, desocupació, etc.- augmenten a una taxa del 23% de 1970 a 1975, les 
subvencions i transferéncies corrents a una taxa del 22% segons el Banc d'Espanya (1976). Entre 1975 i 1980 
aqüestes despeses creixen fins a una taxa del 30% (8 punts per damunt del conjunt de la despesa pública). Vg. 
J.A. Martínez Serrano et al. (1982). 

32. Ll. Fina (1980). 

. Si les empreses s'adapten a posten'orí ais canvis de la demanda és evident que aquesta política causa 
estralls en les vendes de les empreses nacionals i' pot acabar pressionant sobre les importacions, perqué la 
producció esta adaptada a la situació previa. 
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establint bases per al creixement i el desenvolupament económic a 
llarg terme. De totes maneres, malgrat no haver practicat una 
decidida política anticíclica, la millora d'aspectes assistencials 
i de distribució de la renda entre assalariats, jubilats i 
desocupats va ésser una acció positiva, encara que les 
transferéncies a sectors en crisi només van permetre l'ajornament 
deis problemes, a costa d'agreujar-los mes endavant. Aquests 
precaris mecanismes de benestar van permetre minvar les pressions 
socials i son un factor de primer ordre per explicar la transició 
sense ruptura i la bona disposició sindical al pacte. 

1.1.3. Programes económics i reacció social 

Durant aquest període es van succeir els conjunts de mesures 
económiques de Barrera de Irimo (1974), Cabello de Alba (1975), 
Villar Mir (1976) i Carriles (1976, 1977) que, fonamentalment, 
difereixen poc entre si. Cal destacar que cap d1aquests ministres 
tenia formació d'economista, encara que tots ells posseien amplia 
experiencia en els negocis i estaven vinculats a grans empreses o 
a bañes34. Cap deis programes anteriors contemplava mesures 
drástiques per reduir el consum energétic ni per elevar els preus 
interns deis derivats del petroli, llevat d'algunes restriccions 
al consum d1energía eléctrica. A mes, es va optar per financar el 
déficit deis pagaments externs amb carree a les reserves, primer, 
i després amb endeutament exterior. La devaluació de febrer del 
1976 es va decidir per raons molt diferents al desequilibri extern, 
perqué estava orientada a exportar els excedents de certes 
empreses35. Només mes tard, peí juliol del 1977, ja amb el primer 
govern sorgit de les urnes, es va devaluar la pesseta com a part 
del programa d'ajust que va acompanyar els Pactes de la Moncloa. 
La política monetaria va ser acomodaticia: es van fixar uns 
objectius monetaris que permetessin financar 1f economía sense 
excessives tensions inflacionáries ni de liquidesa, utilitzant la 
política monetaria com un instrument d'ajust complementari de 
1 *augment de la pressió impositiva . Peí que fa a la política 
pressupostária, es van decidir increments successius deis ingressos 
públics per mitjá d'augments en les bases i els tipus de cotització 
a la seguretat social, i augmentant l'IRTP. A mes es van concedir 

. E. Durr, J. Donges, P. Schwartz et al. (1980). 

. La devaluació de la pesseta de 1976 "per promoure l'exportació", i també l'elevació del coeficient 
d'ínversió obligatoria de les caixes d'estalvi, i les desgravacions fiscals a l*exportació van beneficiar 
enormement el sector siderúrgic (J.L. García Delgado, J. Segura (1977)), especialment Altos Hornos de Vizcaya, 
endeutada fins al coll amb el projecte de la IV Planta Siderúrgica de Sagunt i amb estocs invendibles en el 
mercat nacional. No és debades que Villar Mir, l'aleshores ministre, havía estat el darrer president del consell 
d'administració d'AHV. 

36 
. P. Martínez Méndez (1982) i J.M. Andreu, M.A. de la Fuente (1983) consideren que va ser l'única 

política d'ajust. 
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nombrosos incentius fiscals a la inversió i a l1 exportado. Pero 
al mateix temps, davant del rápid creixement de la desocupació i 
en un ambient d^nestabilitat política i social, es va ampliar 
l'extensió i les prestacions de 1'asseguranca de desocupació, 
prácticament inexistent fins al 1973. I hi hem d'afegir l'augment 
sobtat de subvencions a empreses privades i publiques, o la 
nacionalització, ras i curt, de les grans empreses amb pérdues. 

Durant aquest període no es va adoptar cap tipus de mesura 
d'ajust estructural, de racionalització de l1 estructura industrial, 
de reforma del marc de relacions laboráis o, simplement, de major 
liberalització de l'economia en . un aspecte o altre. Tampoc era 
possible l'adopció de cap mesura de carácter global socialment 
consensuada per manca d'interlocutors válids (siguin sindicats, 
patronals o partits polítics) i per manca de legitimitat deis 
governants i de la mateixa estructura institucional . L'única tasca 
de carácter estructural empresa amb afany va ser la progressiva 
ampliació deis mecanismes assistencials del sector públic, que es 
va veure forcada pels canvis economics i socials produits durant 
l1anterior etapa de creixement i per una forta pressió 
reivindicativa38 aguditzada en els primers anys de transició. Mes 
endavant, a partir deis Pactes de la Moncloa, aquesta línia 
d'actuació continuará ampliant-se, pero ja amb un elevat grau de 
consens social. 

Al llarg d*aquests anys els sindicats estaven sortint a la 
llum pública i s1estaven reorganitzant com a institucions socials. 
Aquesta actuació va comportar la presa de moltes decisions de 
carácter organitzatiu i programátic que van condicionar, en part, 
l'evolució posterior de les organitzacions cap a una práctica 
sindical d'acceptació de facto del sistema, amb la firma de pactes 
socials, pero sense detriment de lluites i accions reivindicatives 
llargues i costoses en ámbits sectorials o locáis39. Tanmateix, com 
que els sindicats eren il.legáis i les seves estructures centráis 
s'estaven constituínt, incidiren molt poc en la política económica 
que s1adopta des del Govern, que simplement tractá d'ignorar-los, 

. Vegeu J.L. García Delgado i J. Segura (1977). 

38 
. L'expansíó deis anys seixanta va provocar un fort augment de la poblacio assalariada, l'increment de 

la població ocupada en els sectors secundar i i tercian' i el rápid creixement urbá. Com a conseqüéncia de tot 
aixb, es va produir una forta expansió de la demanda de béns i servéis públics -sanitat, ensenyament, transport, 
habitatge, etc.- i de sistemes de cobertura social -desocupació, jubilacio- que, amb la crisi, es van accentuar 
molt. Aquesta pressió reivindicativa va coincidir amb el tnarasme de la transició política, i va exigir la rápida 
creacio i l'expansíó de mecanismes de protecdió social i assistencials. D'altra banda, la crisi va posar de 
manifest la necessitat que la política economice fos mes efectiva i que se n'amplíes la capacitat reguladora, 
per la qual cosa calía un sector públic considerablement mes gran. Els principáis analistes de L'economía 
espanyola, i fins i tot els informes d'institucions oficiáis nacionals i estrangers, advocaven per la necessitat 
d1 aquesta ampliació que, en una primera fase es va financar amb carree a impostos sobre salaris, impostos 
indirectes i quotes de la seguretat social, acreixent aixf la regressivitat del sistema fiscal. J.L. García 
Delgado i J. Segura (1977), J.A. Martínez Serrano et al (1982), A. Vázquez Barquero (1985). 

39 
. Segons V. Pérez Díaz (1980 a, 1980 b i 1981) els sindicats no han fet mes que adaptar-se a una classe 

obrera que, en realitat, té poques aspiracions de transformado i está d'acord amb l'ordre social existent; les 
lluites sectorials o locáis s'expliquen per l'existencia de Ifders populars en els quals es confia mes que en 
els sindicats. 
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amb els consegüents efectes perniciosos per a les seves mesures 
económiques, que fracassaren una darrere 1'altra per manca de 
consens social. Mes endavant, ja amb el Govern Suárez, hi haurá mes 
tolerancia, pero amb repressió selectiva adrecada a l'actuació de 
CC. 00. El fet de no haver-hi una organització empresarial 
representativa agreuja les conseqüéncies del menyspreu 
governamental pels agents socials, ja que els empresaris sí que 
coneixen la incidencia sindical i se'n ressenteixen greument, 
malgrat que no puguin expressar aquesta situació per mitjá de cap 
organisme col.lectiu, llevat deis casos de la patronal bancária o 
deis grans conglomerats que ja teñen línia directa propia amb el 
poder polític per pressionar en defensa deis seus interessos40. 

Per tant, a una política económica que no considera els 
interessos d'amplis blocs socials, s'hi oposará una resistencia 
generalitzada, expressada en una elevada conflictivitat laboral41, 
que sovint és de carácter descentralitzat, molt reivindicatiu tant 
en 1*aspeóte laboral i salarial com en el sócio-polític. El 
resultat d'aquesta divergencia entre la política governamental i 
la resistencia deis col.lectius laboráis, amb uns sindicats encara 
en fase de reorganització i sense patronals representatives, va 
portar al fracás de la política económica propugnada peí govern i 
a un canvi en les variables distributives, amb una caiguda 
pronunciada de les rendes empresarials, que va reforear les 
expectatives negatives ja existents a causa del procés polític i 
la crisi externa. Aquesta caiguda de beneficis s'explica sobretot 
per 1'augment de les cotitzacions socials, peí major grau 
d'assalarització i peí lleuger creixement del salari net en má42. 
La caiguda de l'excedent no va afectar igualment els diferents 
sectors i empreses, a causa deis distints graus de conflictivitat 
i del fet que la crisi va castigar els sectors industriáis 
tradicionals, on la forca sindical era mes gran. 

El principal efecte d * aquests comportaments no va ser altre 
que el de dinamitar els programes d'estabilització de preus i les 
polítiques de rendes imposades des del govern, accelerant així la 
inflacio i ampliant el desequilibri extern de la nostra economía. 
En definitiva, amb l'esclat de la crisi, la fi de la dictadura i 
l'expansió del sector püblic s'agreugen les tensions distributives 
i s'origina un procés inflacionari que se superposa a la depressió 
de l'activitat, i que requerirá mes endavant, per estábilitzar-se, 
un pacte político-económico-social de carácter preconstituent: els 
Pactes de la Moncloa. Fins aleshores es va retardar l'ajust de la 
nostra economía a les noves condicions internacionals, amb el 
consegüent efecte d1elevar el cost de la crisi, tant en termes 

. Aixó s1observa en mol tes mesures d'incentius fiscals, de subvencions o de decrets-llei aparentment 
generáis, pero amb uns destinataris molt concrets, amb noms i cognoms. Per posar-ne un exemple, vegeu el cas 
de la devaluació de Villar Mir. 

41 
. J. Roca (1989), en aquest mateix volum. 

42 
. L. Tonaría (1984). 
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socials -la desocupació i la dualització- com económics -la 
reconversió-. 

1.2. La institucionalització democrática43 

1.2.1. Panorama general del periode 

L1etapa compresa entre juny del 1977 i desembre del 1978 es 
decisiva per molt diverses raons. En el pía polític, amb les 
primeres eleccions democrátiques i la promulgació de la Constitució 
com a fites principáis, es funda el nou régim democrátic. En el pía 
económic, s'estableixen les bases i les regles del joc que regirán 
el sistema económic al llarg deis següents deu anys, alhora que es 
tracten les directrius per on haurá de transcórrer 1*economía i la 
política económica espanyola del darrer quart de segle. Cal 
destacar, especialment, el disseny de rudimentaris mecanismes de 
participació i concertado social en les decisions económiques de 
l'Estat i l'establiment de línies d'evolució a llarg terme de 
l'acció estatal, o sigui, la progressiva configuració d'un model 
de benestar homologable a l'europeu. D'altra banda, es consoliden 
les línies d'actuació deis agents socials que, peí que fa ais 
sindicats, perfila ja un mnHoi nn CC-

Q^ i nryr tirdran la primacía, 
encara que redueixin les reivindicacions mes radicáis i 
transformadores deis seus"programes amb Ta finalitat declarada de "* 
consolidar la democracia. Aquesta actitud de pacte, d'acord social, 
es un deis elements de continuitat mes acusats de la societat 
espanyola durant la crisi i la transició, que es manté fins al 
1987, moment en qué el canvi de conjuntura i l'estabilitat política 
porten els sindicats a una nova actitud44. I, com veurem, resulta 
fonamental per explicar la peculiar sortida de la crisi del nostre 
país i també per entendre la transició pacífica de la dictadura al 
régim actual de democracia representativa, en un intercanvi 
macrosocial d'alt cost per a les classes treballadores. 

La política económica que es porta a cap en aquest període és 
una especie de pacte pre-constitucional que proposa un seguit de 
reformes mínimes necessáries per a la modernització de 1'economía 
i amb uns objectius fonamentals que son, per ordre de prioritat, 

. J.V. Sevilla Segura (1985) anomena el període "el bienio progresista... que duró un año". Alguns autors 
com Ll. Fina i L. Toharia (1987) posen el punt final del període en la dimissió de Fuentes Quintana, a l'inici 
del 1978, ja que amb la seva sortida es paralitzen les reformes previstes. Aquí s'agafa L'aprovació de la 
Constitució com a data clau, perqué marca la fi de l1 anomenat "consens", que va permetre la transició sense 
ruptura, en el doble sentit de manteniment de l'ordre económico-social i d'evolució pacifica de les estructures 
politiques. 

44 
. Els enfrontaments que, al llarg del 1988, han protagonitzat UGT i PSOE están causats per l'orientació 

de la política económica i l'estil de govern del PSOE, pero no suposen canvis importants del pensament de fons 
del sindicat. La vaga general del 14-D ha de i xa t ciar aquest rebuig de les mesures de política económica, al 
mateix temps que posava de manifest que els sindicats ja no están disposats a continuar cedint en rtom de la 
consolidació de la democracia -la transició política ja s'ha acabat-. Pero aixb no representa un trencament de 
la línia anterior, ja que, com ens recordé J.A. Saracfbar (1988), la UGT continua disposada a l'acord i no 
qüestiona ni el sistema capitalista ni els sacrificis rea l i tzat s durant la crisi, pero ara que el pastfs creix, 
se'n desitja una major part i mes participació sindical en les decisions económiques i socials, tal com 
s'estableix en el vell pacte socialdembcrata. 
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l'ajust a curt terme -reequilibri exterior i control de la 
inflacio-, i la disminució de la inflacio mes les reformes a mig 
terme. A pesar de ser l'argument justificador de totes les mesures 
de política económica des del 1977 , la reducció de la desocupado 
no es va considerar prioritaria, ni per part del govern ni per part 
deis sindicats, mes preocupats pels salaris i peí marc legal de la 
seva actuació. Enfront de l'objectiu inflacionista s1adoptará una 
política monetaria restrictiva i una política d'ajust salarial com 
a principáis instruments d'una estrategia que s'ha mantingut fins 
a l'actualitat. 

L'evolució de les actuacions de política económica no pot ser 
mes espectacular. Fins i tot en un context de generalització de la 
crisi, amb augment de la desocupado, desaparició d'empreses, 
inflacio desbocada, un déficit creixent ais comptes exteriors, 
endeutament extern i situació extrema de les reserves, i amb un 
déficit públic galopant46, es dissenya un programa d'estabilització 
económica que permet tallar el procés inflacionista i frenar el 
deteriorament del sector exterior47. Perd el que a 
ministre d*economía, Fuentes Quintana, és conscient que cap 
programa no pot teñir éxit si no és amb un cert consens social que 
permeti l1 articulado d'una política de rendes. Per aquesta rao, 
immediatament després del nomenament del nou Govern, s1inicien les 
negociacions que culminaran amb la firma deis Pactes de la Moncloa. 

Abans deis acords, només es pensa en actuacions de carácter 
conjuntura1 que busquen un sanejament económic a curt terme, i en 
algunes intervencions estructuráis estrictament necessáries -la 
reforma fiscal, per raons elementáis de justicia-. No es plantegen 
encara les polítiques estructuráis, de reformes profundes, de 
canvis importants en l1estructura productiva -excepte des del PCE 
i l1 esquerra en general- tot i que es consolida la sospita que els 
desequilibris del creixement deis anys seixanta son els 
responsables directes de la crisi. Pero des del juliol del 1977 
fins a la firma deis pactes, es fa evident la necessitat d'algunes 

45 

46 

Vegeu J. Segura (1987 a i b). 

L'IPC de desembré sobre desembre va ser del 26,4% en el 1977, respecte al 19,8% de l'any anterior; la 
desocupado va créixer en 133.000 persones, i es va situar en el 6,3% en el quart trimestre del 1977; el déficit 
per compte corrent, abans de la devaluació del juliol de 1977, pujava a 2.300 milions de dólars i les reserves 
s'havien reduit en 1.513 milions de dólars; el déficit corrent previst per a la resta de l'any quedava en 3.054 
milions de dólars, aproximadament; el deute viu exterior pujava a la fi del 1977 a 15.126 milions de dólars i 
el seu servei en representava quasi 3.000 milions, gairebé un 17% de les exportacions espanyoles; el déficit 
públic suposava un 0,62% del PIB, amb tendencia a augmentar (1,75% en el 1978). En res un, la situació era forca 
compromesa en el front exterior i, en l'interior, es consolidava la tendencia a l'agreujament deis desequilibris 
basics. (Banco de España (1978) i G. de la Dehesa (1982)). 

47 
. En els Pactes de la Moncloa es caracteritza la situació espanyola en els termes següents: "La economía 

española atraviesa en estos momentos por una grave situación, caracterizada por tres desequilibrios 
fundamentales: 1o. Una persistente y aguda tasa de inflación. 2o. Un desarrollo insatisfactorio de la producción 
con una caída importante de las inversiones, lo que ha generado unas cifras de paro elevadas con repartos 
geográficos, por edades, por sexos y por ramas de actividad muy desiguales y ha agudizado los problemas que la 
misma plantea. 3o. un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero. Estos desequilibrios de la 
economía española se producen en un contexto internacional en el que todavía no han aparecido signos duraderos 
de recuperación económica" (Pactos de la Moncloa (1977:27)). 
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reformes addicionals, que defensen des del PCE fins a la dreta 
moderada, cosa que, unida al momentani estupor que la transició 
política causa en les files empresarials mes conservadores, redueix 
l'oposició inicial al pacte i a la realització d'unes reformes 
mínimes, deixant un ampli marge d1 actuado al govern. Aquest marge 
dura poc i ja a mitjan 1978 apareixen resisténcies fins i tot amb 
aqüestes reformes mínimes. 

Els acords de la Moncloa presenten un doble carácter que convé 
destriar: per una banda es tracta d'un gran pacte polític sobre el 
model de societat, el model d•estat i les grans directrius de 
política económica de la naixent democracia -en aquest sentit es 
pot parlar de pacte pre-constitucional-; per una altra banda, és 
un acord que permet 1'execució d'un programa estabilitzador i 
l!inici de certes reformes. En suma, es van adoptar quatre grans 
grups de mesures económiques: a) les d'estabilització -control deis 
salaris i polítiques monetaria i fiscal restrictives-; b) les 
reformes de tipus estructural -fiscal i financera-; c) les 
contrapartides a la moderado salarial -les despeses socials, les 
reformes de la seguretat social i educativa, 1 • ampliado de 
1'asseguranca de desocupació-; d) altres mesures estructuráis. 

L'economía espanyola respon immediatament al programa 
estabilitzador i es reequilibra molt rápidament la situado del 
sector exterior que ja a la fi del 1977 havia compensat la major 
part del déficit del primer semestre, i donava un saldo excedentari 
per compte corrent en el 1978. Al mateix temps, el creixement deis 
preus experimenta una notable aturada, i l'IPC del desembre del 
197848 queda situat en un 16,5%, deu punts per sota de l'any 
anterior. L'éxit estabilitzador té un cost molt elevat en 
desocupació, que s1ajunta amb el provinent de la destrucció de 
llocs de treball en el sector industrial i en el de la construcció, 
pels efectes de la crisi. La taxa de desocupació acaba 1978 amb un 
valor mitjá que frega el 8%, ja que a l1 evo lucid negativa del 
sector secundar i s'afegeix la caiguda de l1 ocupado agraria, que 
adquirirá majors dimensions en els anys següents, quan s'engega una 
nova etapa de modernització agrícola impulsada per les expectatives 
que obre el futur ingrés a la CEE. Com es podia esperar, les 
mesures d'ajust -en especial, la moderado salarial i la 
restricció monetaria- teñen un impacte negatiu en el creixement 
económic -el creixement del PlBpm es desaccelera des del 3,3% del 
1977 a l'l,8% del 197849- tot i que és la drástica reducció de la 
inversió -la FBC recula un 4% l'any 1977 i un 6,4% el 197850- la 
principal responsable de la caiguda de l'activitat económica. 
Aquesta important frenada del procés inversor -la mes gran de tot 
el període 1973-1985- agreuja la situació económica i mostra, si 

. La taxa d'inflacio en termes anuals era del 28,4% per l'agost del 1977, i es va reduir al 17,6% per 
l'agost del 1978, és a dir, la desacceleració es va produir principalment en el primer any d'aplicació del 
programa. 

49 
. Expressat en CNE-70. La CNE-80 ens dona 3,0% i 1,4%. Vegeu taula N. 3. 

. En termes de CNE-80, el retroces és de -3,5% i -5,6%. Vegeu taula N. 5. 
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mes no, el recel si no el rebuig del poder econdmic a un procés 
político-social que no está segur de poder controlar. L'expressió 
"vaga d'inversions" cobra aquí tot el seu sentit *. 

La reforma fiscal, després deis Pactes, es plasmará en la Llei 
50/1977, de Mesures Urgents per a la Reforma Fiscal, amb Fernández 
Ordóñez com a ministre d'Hisenda, i en la Llei de l'IRPF del 1978 
que instaura els impostos directes i personáis -Renda i Patrimoni-
com les principáis figures impositives. La participació del sector 
públic en l1economía segueix el seu camí alcista, continuant la 
línia ja tracada des d'abans de la crisi, ara amb el consens deis 
agents socials i deis partits polítics. No es busca tant la 
regulació directa de la demanda agregada com la redistribució a 

de la despesa, que l'any 1978 assoleix el 29,4% del PIB pm. 
En aquest breu període, les cotitzacions de la seguretat social 
arribaran a les taxes de creixement mes elevades, el 34% l'any 
1977, igual que la imposició sobre el rendiment del treball 
personal -germen del futur impost sobre la renda-, la recaptació 
del qual augmenta quasi en un 50% . 

En el breu lapse de temps d'un any i mig es van adoptar 
importants disposicions de política económica, básicament de tipus 
conjuntural, pero també de tipus estructural, malgrat que en aquest 
segon cas, la major part de les reformes previstes no van arribar 
a realitzar-se a causa de la dura oposició del poder econdmic, la 
resistencia del qual va costar el carree a Fuentes Quintana 3. 

1.2.2. La política económica d'estabilització 

La primera acció important, previa al programa pactat a la 
Moncloa, va ser la devaluació de la pesseta respecte al dólar en 
un 20%, el 12 de juliol del 1977. Donat que aquesta mesura era 
esperada tant pels mercats de divises com pels exportadors i 
importadors des de la fi del 1976, existia una pressió especulativa 
sobre la pesseta54 que havia retingut elevades quantitats en 
l1 exterior, de manera que, després de la devaluació, hi va haver 
una important entrada de divises i es va iniciar una lleu flotació 
a l1alca del tipus de canvi, que es va anar apreciant respecte al 
dólar fins l'any 1979. La balanca per compte corrent estava 
equilibrada al final del 1977 i va ser excedentária en el 1978. La 
inversió estrangera, amb millor visió de futur que la nacional, va 

. S. Bowles i H. Gintis (1986), referint-se a la vaga d'inversions com a principal factor de pressió del 
capital, conclouen que "el poder del capital no proviene tanto de lo que hace, sino de lo que podría no hacer". 

. Banco de España (1978). L'augment de recaptació es deu sobretot a una ampliació de les bases 
impositives mes que a un augment del tipus impositiu. 

. Les causes que en el seu moment es van adduir va ser la resistencia de les companyies eléctriques a 
la nacional ització de la xarxa d'alta tensió -o siguí, una especia d'electrocució del ministre, con ho 
representa va un humorista-. En reelitat, l es press i ons mes importants sembla que proven i en del sistema financer. 
Tant J. Segura (1983b) com Ll. Fina i L. Toharia (1987) insisteixen en les press i ons, i el mate i x E. Fuentes 
Quintana (1980) i E. Fuentes Quintana i J. Requeijo (1984) hi al.ludeixen indirectament. 

54 
. Vegeu per exemple, P. Martínez Méndez (1982) i J.M. Andreu et al. (1983). 
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contribuir notablement a aquest bon comportament, ja que després 
de retreure's entre 1975 i 1977, es va rellancar a partir de les 
primeres eleccions democrátiques i, a mes, amb la notoria 
recuperació del turisme, després de l1impacte de la crisi del 1973 
i la incertesa de la transició política entre 1975 i 1977, es va 
aconseguir frenar el desequilibri del flanc exterior. 

La resta de mesures de política económica s'adopten segons 
els acords deis Pactes de la Moncloa. Els components del programa, 
que podem qualificar d'estabilització, consisteixen en: a) una 
política monetaria restrictiva que trenca amb la moderada 
permissivitat vigent des del 1973, fixant uns objectius de 
creixement de les disponibilitats liquides del 17%, amb una banda 
de fluctuació compresa entre el 14,5% i el 19,5% -es preveía una 
inflacio del 25% en termes de l'IPC i un creixement real del PIBpm 
del 3%-; b) increment de la recaptació impositiva realitzat per 
mitjá de la reforma fiscal de Fernández Ordoñez, la qual entra ja 
en el terreny de la política estructural, junt amb la reforma de 
la gestió de la seguretat social; c) reorientació de la despesa 
pública cap a les despeses socials i les subvencions a empreses, 
amb reducció de la inversió pública en termes reals i amb el 
resultat final d'un comportament global contractiu fins a mitjan 
1978; d) increment deis drets duaners fixats en la llei d1octubre 
de 1976 per limitar importacions i contribuir a l!ajust exterior; 
e) major control del diner públic mitjancant la revisió de la 
política de despesa i 1'aplicado de la Llei General Pressupostária 
a tots els nivells de 1'Administrado a partir de 1978; f) control 
de preus d'alguns productes básics estratégics; g) limitado del 
recurs del Tresor al Banc d'Espanya, principal factor de creixement 
de la massa monetaria des del 197455; e) limitado de fons per al 
crédit oficial. Es tracta, en conjunt, d'un programa d'austeritat 
amb la reserva que, per una elemental justicia histórica, augmenta 
de forma notable algunes partides de despesa social -pensions i 
combatents republicans-. 

1.2.3. Els acords de la Moncloa: inicis de la política de rendes 
pactada 

Aqüestes mesures estabilitzadores i de racionalització de les 
estructures de la despesa pública i de la seva gestió no haurien 
donat cap resultat si no hi hagués hagut un acord en altres 
qüestions mes fonamentals, especialment, en la política de rendes. 
Per primera vegada el Govern i els partits polítics -en una 
representado poc afortunada deis agents socials- arriben a l1 acord 
de limitar el creixement deis salaris monetaris a 1•increment 
previst del cost de la vida, amb clausules de revisió en cas que 
aquest sigui superat. S'acorda un augment máxim de la massa 
salarial bruta d'un 20%, que pot arribar al 22% un cop considerats 
els canvis per antiguitat o categoría laboral. La cláusula de 

Son adelantaments de díners que el Banc d'Espanya fa al Govern i que teñen com a única contrapartida 
una anotació comptable. Equival, de fet, a la posta en circulació de mes diner. 
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revisió s'activava si l'IPC acumulat fins el 30 de juny superava 
l111,5%. Així mateix, es recomanava que la meitat de l!increment 
de la massa salarial es distribuís linealment. Aixó suposa una 
ruptura de 1'escala móbil que havia funcionat en molts convenis 
durant els anys immediatament anteriors, per la qual cosa a partir 
d*aqüestes dates es va estabilitzant l'ampli ventall salarial. De 
totes maneres, encara es manté algún deix igualitarista que es 
trenca en els acords posteriors. 

Convé destacar tres aspectes d•aquest acord: el primer, 
l!acord en si, és a dir, 1' enterrament de les aspiracions 
transformadores del sistema sócio-económic i l'assumpció dfuna 
responsabilitat i un cost a compartir pels assalariats; el segon, 
l'acceptació de l'anomenada "moderado salarial", o sigui, de la 
congelado deis salaris reals que, en un context de crisi, de 
destrucció de llocs de treball i d'augment de la productivitat a 
causa del canvi técnic, porta a una reducció de la participado 
deis salaris en el PIB, tal com ho mostren les dades estadístiques 
a partir de 1977-197856; el tercer aspecte es refereix a la 
indiciació de salaris respecte a la inflació futura en lloc de fer-
se respecte a la passada -amb clausules de revisió-, crucial per 
trencar les expectatives inflacionistes i que, a mes, per l'adopció 
de l'IPC acumulat al llarg de l'any -desembre sobre desembré- com 
indicador, genera un cost addicional per al treballador, ja que, 
en un context d1 inflació descendent, l^ncrement de preus que s'ha 
suportat per terme mitjá durant l'any és superior a l'increment 
acumulat final. 

Els Pactes de la Moncloa suposen un avene substancial respecte 
a la situado previa, perqué son el resultat d'una manera nova de 
fer política, que inicia la institucionalització democrática, pero, 
a mes, des del punt de vista de la política económica s'aconsegueix 
aplicar per primera vegada una política de rendes efectiva, amb el 
consens social suficient. Una altra consecució notable deis Pactes 
consisteix en el fet que proporciona prou legitimitat social al nou 
régim, tal com ratifiquen els representants de les classes 
treballadores acceptant el sacrifici deis seus representats en nom 
de la consolidació de la democracia57. Així s'estableix no tan sois 
un precedente sino també un cami a seguir en els deu anys següents. 
En aquest sentit, els Pactes son un punt d'inflexió fonamental, 
tant per a la política económica com per al coniunt del sistema 
sócio-económic i els seus equilibris fonamentals . Contra el que 
cabia esperar, a pesar del notable protagonisme del PCE, els acords 
no es van traduir en vots o en major afiliació, sino que es va 

. Les rendes del treball respecte al PIB cf arriben al máxim en el 1976, amb el 58,1%. En el 1977 serán 
el 58% i en el 1978, el 57,6% en termes de la CNE-70. Vegeu taula N. 56 i N. 72. 

. "Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria 
manifiestan su unánime preocupación ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente esos 
problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia" (Pactos 
de la Moncloa (1977:28)). 

58 
. J.R. Cuadrado Roura (1986) ho anomena "cambio de tendencia". 
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iniciar un procés de rápida desmobilització de les bases sindicáis 
i de progressiva pérdua de pes de l1esquerra política comunista, 
al mateix temps que s'iniciava l'ascens del PSOE i de la UGT. 
Encara que el fracás del PCE no pot atribuir-se a la seva 
moderació, és obvi que aquesta va teñir algún efecte desorientador 
sobre la seva base social i electoral, amb una repercussió difícil 
de precisar. 

La conclusió mes important que l'análisi ex-post pot extreure 
deis esdeveniments d • aquests anys radica en el f et que les 
variables distributives son crucials, tant per explicar el 
creixement del producte com per comprendre les fluctuacions de 
l'activitat i deis preus en un sistema económic de tipus 
capitalista. En efecte, només a partir del moment que s'imposa la 
congelació deis salaris reals comenca a cedir la inflació i van 
recuperant-se molt lentament les expectatives empresarials. Aixó 
es deu al fet que en el sistema capitalista, el propietari del 
capital -que és qui decideix en última instancia la continuació 
del procés inversor- té dret a rebre uns beneficis que consideri 
"normáis" i, en conseqüéncia, només si els aconsegueix -o si creu 
que els aconseguirá- estará disposat a pagar salaris mes alts, a 
ocupar mes má d'obra i a continuar invertint, amb bastant 
independencia del marc institucional -democracia o dictadura- en 
qué es desenvolupi la seva activitat. Com al nostre país no es va 
qüestionar en cap moment la propietat privada deis mitjans de 
producció59, qualsevol política que s1orientes a la recuperació 
económica havia de passar necessáriament per l'augment de la taxa 
de guany i deis beneficis esperats. En aquest sentit es pot pensar, 
amb Fuentes Quintana i el PSOE, que només hi havia una política 
económica, la de l'ajust inevitable60, que solament podia realitzar-
se per mitjá d'una política de rendes. Pero els factors que van 
portar a aquesta sortida no son tant de carácter económic o técnic 
com de tipus poli tic, ja que la correlació de f orces entre els 
grups socials feia difícil la transformació del sistema, la qual 
cosa conduia al pacte i a fortes cessions per part deis 
treballadors. 

En aquest sentit, els successius acords socials inaugurats a 
la Moncloa son essencials per explicar no tan sois la frenada de 
la inflació i la recuperació de l'excedent d'explotació, sino també 

. "Nunca ha sido el 'modelo de sociedad', como absurdamente se planteaba en aquellos momentos 
constituyentes, lo que estuviese en duda. El modelo de sociedad nunca fue cuestionado -excepto por las dudas 
y temores de los sectores mas conservadores- por ninguna fuerza política con representación parlamentaria. Lo 
que se trató de alterar fue la situación concreta e histórica que habfa dominado la escena española desde los 
setenta, y ello tampoco por un impulso irreflexivo de cambio, sino porque tal estructura, ..., se hallaba en 
quiebra" (J.V. Sevilla Segura (1985:94)). De fet, la condició essencial per a qualsevol procés de transició 
pactat és el respecte deis drets de propietat i de l'ordre socio-económic preexistent. La literatura sobre el 
tema insisteix que aquesta és la restrieció fonamental. 

60 
. E. Fuentes Quintana i J. Requeijo (1984), E. Fuentes Quintana (1988 a). 
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la consolidado de la democracia . Comptat i debatut, entre les 
possibles sortides de la compromesa situació económica d'aquests 
anys, els partits polítics i els sindicats van acceptar -bé per 
errors estratégics o bé per pressions internes i externes- la que 
mantenia invariables les bases del sistema econdmic vigent a canvi 
d'un marc polític mes ampli i de la promesa de construir un estat 
protector que anés suavitzant progressivament els aspectes mes durs 
del sistema de lliure empresa. 

1.2.4. Mesures estructuráis 

Al costat de les mesures anteriores, de carácter molt 
conjuntural, es preñen altres decisions de carácter mes estratégic, 
ja que afecten els parámetres estructuráis de la nostra economía. 
Aqüestes politiques estructuráis están íntimament arrelades en les 
de conjuntura, i defineixen en si mateixes una nova concepció de 
1'economía i la societat espanyoles i de la seva projecció futura. 
En efecte, els Pactes inclouen un conjunt de disposicions de 
reforma o d'intervencions estructuráis tais com l'augment del 
financament estatal de la seguretat social, l'extensió de 
1'asseguranca de desocupado, l'augment de pensions i la 
progressiva equiparado al salar i mínim, mesures en educado, en 
energía, en habitatge, etc., per a les quals no es va establir cap 
control efectiu i que no es van complir en la major part. 

a) El nou model sócio-económic. 
El projecte de societat que hi ha a sota d1 aqüestes actuacions 

estructuráis és -quasi per imperatiu polític- el model capitalista 
d1Europa Occidental, en el qual coexisteix un sistema de lliure 
empresa molt desenvolupat i diversificat, amb una elevada 
intervenció estatal, plasmada en l1Estat del Benestar i en la 
regulado de la vida económica, i amb un model de relacions 
laboráis molt desenvolupat, tant a nivell d'empresa com a nivell 
estatal. Per portar-lo a cap cal que hi hagi sindicats lliures i 
consolidats -el terror deis sectors mes tradicionals de l'empresari 
hispa-, que exerceixin el seu paper de poder compensador i 
d1interlocutor social, que disposin d'instruments de pressió com 
la vaga, i que puguin portar lliurement la negociació col.lectiva. 
Peí que fa a l1 Estat, cal que hi hagi un sistema fiscal 
desenvolupat i progressiu. Encara que no es tracti d' un model 
totalment perfilat i acabat -hi ha grans diferencies de grau-, la 
integració en la CEE i 1 'equiparado amb Europa es converteixen en 
l'objectiu i la guia de la política económica, i generen un ampli 
consens que va mes enllá de les capes empresarials i que permet 
identificar una línia de continuitat de la política económica des 

. Per A. Espina (1985), encara que la política de rendes és un "second best1, és la millor sortida de 
qué disposa va la societat espanyola i, a la llarga, és beneficiosa per a tots els que hi intervenen. En 
qualsevol cas, la "solidan"tat" davant la crisi o la "responsabilitat" deis sindicats son eufemismes que 
encobreixen l'acceptació de la Ibgica del mercat i de l'ordre establert. 
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d'abans de la mort de Franco . En efecte, tot i amb interrupcions 
temporals diverses causades per la resistencia deis interessos mes 
tradicionals de la classe empresarial espanyola a la 
liberalització, amb l1obertura del període 1960-1964 i l'acord 
preferencial amb la CEE del 1970 es seguia un camí clarament 
orientat a l'objectiu de la integrado en la CEE i a la 
"modernització" de 1'economia espanyola. Per al nou régim de 
democracia representativa, l'ingrés al Mercat Comú és un imperatiu 
politic, una fita de gran valor simbólic en el camí cap al 
desenvolupament i l'equiparació amb Europa, encara que sovint 
s'hagi identificat la consecució de l'objectiu politic amb el 
nivell de vida europeu. 

Després de les eleccions es va fer patent que, en la nova 
situació política i económica, calia acabar amb les estructures 
del capitalisme paternalista i espéculatiu deis anys seixanta i 
agilitar la modernització i la posada al día de les estructures 
básiques del sistema económic. Per altra banda, la democracia 
parlamentaria es presentava com un fet irrenunciable, sense retorn, 
per la pressió popular i per les mateixes necessitats de 
legitimació del sistema. Aquest nou format exigía el canvi de les 
estructures d'exacció i distribució de l'excedent, ja que el sector 
públic no podia continuar sostenint, sense perdre credibilitat, les 
accions concertades, les subvencions, els pols de desenvolupament 
i la intricada normativa duanera, fiscal o administrativa que 
consagrava els privilegis discrecionals d'amplis sectors del 
capital nacional. Tampoc era possible mantenir baixos els salaris 
per mitjá de la mera i simple repressió -incompatible amb la 
"democracia" i incompetent per ella mateixa, com es va veure en els 
primers setanta- i, finalment, l1estructura impositiva totalment 
regressiva, el frau fiscal i la manca de control sobre moltes 
activitats especulatives, amb especial incidencia en el sector del 
turisme i la construcció, eren absolutament incompatibles amb el 
nou marc sdcio-polític i amb l1 eficacia en la gestió de la demanda 
efectiva. 

L1única sortida possible era l'evolució cap a un capitalisme 
avancat, d"estil europeu, encara que aixó comportes certs problemes 
a curt terme per ais sectors mes beneficiats peí sistema anterior, 
La reconversió industrial i la bancária son precisament les 
manifestacions mes destacades d1aquesta adaptació de les 
estructures económiques i financeres. L!acomodació del sector 
públic a les seves noves funcions exigía així mateix notables 
canvis: una reforma fiscal profunda, revisant tant els ingressos 
com les despeses; una extensió i un augment deis mecanismes de 
protecció social -des de la sanitat a les prestacions económiques 
per desocupació o jubilació-; un increment de les despeses socials, 
des de 1' educació i 1 'habitatge a la millora de les condicions 
ambientáis o l'urbanisme. Aquest esforc de modernització ha anat 
acompanyat d'importants reformes en els mecanismes d'elaboració, 

. Per A. Vázquez Barquero (1985) L'objectiu final de la política económica des del 1977 no seria attre 
que la integració a la CEE, cosa que exigía una serie d'adaptacions previ es. 
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gestió i control deis pressupostos. A mes, l'activitat productiva 
del sector públic ha sofert modificacions irreversibles per 
l'efecte combinat de la reconversió industrial, la progressiva 
adopció d'una subsidiarietat estricta de l1empresa pública i 
l1 aplicado d'una política de rendabilització tant sí com no. 
Finalment, el darrer camp d!acció públic, el del marc legal i 
institucional de l'activitat económica, ha experimentat un seguit 
de canvis drástics amb una aplicado sistemática de la política de 
liberalització i de f lexibilitat, molt contundents en el mercat de 
treball i amb mes suavitat i socialitzant els costos en el mercat 
financer. La progressiva liberalització deis altres mercats i 
l1 obertura a l1 exterior -amb el colofó de l1 entrada a la CEE- no 
son sino el marc econdmic general en el gual s'insereix aguest 
model de societat i l'anella que dona sentit a la cadena de canvis 
estructuráis. 

En suma, les directrius de política estructural acordades ais 
Pactes de la Moncloa obeeixen a dos factors, és a saber, la fallida 
del desenvolupisme -gue exigeix unes reformes ineludibles- i 
1'avene cap al model europeu -gue és exigit peí nou model social-
. Entre les reformes gue s!apunten n'hi ha dues gue destaguen per 
damunt de les altres i gue obeeixen a totes dues raons: la reforma 
fiscal i la reforma del sistema financer. 

b) La reforma fiscal. 
La reforma fiscal pot considerar-se una política estructural, 

ja gue les modif icacions permanents del sistema impositiu i de la 
política de despesa pública consoliden patrons estructuráis de 
comportament63. Al nostre país, els considerables canvis del sistema 
fiscal i les noves prioritats de despesa configuren un nou tipus 
de sector públic gue tracta de tancar -amb éxit desigual- algunes 
antigües vies d1 apropiado de l'excedent per mitjá del pressupost. 
En la nova concepció l'Estat assumeix un paper mes actiu, cosa gue 
exigeix una reforma fiscal gue incrementi els ingressos, varii la 
distribució de les cárregues públigues i combatí el frau fiscal, 
proporcionante a mes a mes, legitimitat i credibilitat al nou 
govern i al régim democrátic. L'acord de fons sobre la 
descentralització administrativa gue implicaven les autonomies 
exigía també la reestructuració del sistema fiscal cap a un sistema 
de financament múltiple, amb delimitado de les competéncies de 
cada administrado. En resum, son raons d1 índole molt diversa les 
gue convergeixen cap a la necessitat de la reforma fiscal. 

Les directrius de la reforma, acordades a la Moncloa, 
remarguen el carácter global, personal i progressiu de l'lmpost 
sobre la Renda de les Persones Físigues, gue es consagra com la 
principal figura impositiva del nostre sistema tributari. Amb 
aquesta finalitat s'estenen les bases tributarles i es redueixen 
els tipus impositius sobre les rendes mes baixes. Al mateix temps 
es crea la figura jurídica del delicte fiscal, s'aixeca el secret 
bancari i s1unifiquen, reestructuren i reforcen els cossos 
d'inspecció tributaria a fi de disposar deis instruments necessaris 

. J . González Calvet (1989 b ) . 
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per a la lluita contra el frau. S1instaura un impost sobre el 
patrimoni, de carácter progressiu, que té mes la finalitat de 
controlar les rendes que de recaptar, en estreta connexió amb els 
gravámens sobre successions i donacions. Hi ha un compromís de 
reforma de 1'impost sobre societats64, per simplificar-lo i reduir 
les nombroses exempcions o tractaments de privilegi a qué dona 
lloc. Finalment, s'acorda la racionalització i 1 • aproximado deis 
impostos indirectes a l1estructura de la CEE. 

En resum, la reforma fiscal cobreix unes necessitats 
peremptóries de recaptació, tracta de satisfer una aspiració 
unánime de justicia social, introdueix elements de racionalització 
en el sistema económic -ja que disminueix les cárregues sobre 
empreses i activitats productives i les desplaca cap a les 
persones- i neutralitza moltes distorsions presents en 1'antic 
sistema d1impostos indirectes. Des dfun punt de vista distributiu 
pot dir-se que es cancel. len una bona part deis privilegis 
existents, i és en aquest sentit que s'ha de ressaltar el carácter 
progressista, de la reforma fiscal65. Per ültim, tot i que la Llei 
50/77 de mesures urgents per a la reforma fiscal afecta només el 
vessant deis ingressos, ais Acords de la Moncloa també es considera 
la despesa com l'altre vessant, no menys important que l1anterior, 
al qual s'ha d'estendre la reforma. De cara al futur, s1apunta la 
necessitat d1augmentar la participació deis ingressos progressius 
en el financament del sector püblic. 

c) La reforma del sistema financer. 
El segon camp en qué es porten a cap politiques de carácer 

estructural és el del mercat financer. La reforma és aqui molt 
tímida i lenta, sense entrar a fons en el veritable problema, o 
sigui, en el carácter oligopólic del mercat financer, sense 
llibertat d1entrada per a nous agents i amb una forta intervenció 
estatal del crédit. La reforma consisteix en la progressiva 
liberalització d!alguns aspectes del sistema -en part forcats per 
la mateixa dinámica del sector- seguint dues línies: per un costat, 
es permet 1' entrada de nous agents -especialment, 1' equiparado 
progressiva de bañes i caixes i l'autorització molt restrictiva de 
la banca estrangera- i, per un altre, es redueixen els controls 
sobre les operacions -llibertat de retribució deis dipósits a 
termes superiors a un any, disminució deis coeficients d'inversió 
obligatoria i una major llibertat d'operado de les caixes 
d'estalvis-. L'objectiu oficial de la reforma és l'increment de la 
competencia entre entitats, de forma que s'abarateixi el cost 
financer de les empreses. 

. La Llei de l•Impost sobre la Renda de les Persones Msiques es promulga el 8 d'octubre del 1978 i la 
de l'Impost sobre Societats, el 27 de desembre del 1979. 

65 
. F. Fernández Ordóflez (1986) i J. Borrell Fontelles (1987 a), E. Fuentes Quintana (1988 a) f destaquen 

el carácter basicament distributiu de la primera reforma fiscal, tot i que, en anys posten'ors es fará marxa 
enrere en algunes propostes, des de la publicació de l listes de contribuents a la reapar i ció de desgravacions 
i exempcions clarament afavoridores de les rendes del capital, que estimulen un comportament especulatiu i 
rendiste. La lluita contra els bosses de frau, localitzades en col.lectius professionals i empresarials, no 
arriba a plantejar-se de forma seriosa fins a l'actualitat. Vegeu també J.V. Sevilla Segura (1985). 
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Pero en un context oligopdlic, sense llibertat d'entrada per 
a nous competidors, la lliure retribució del passiu suposara un 
augment de costos que es transmetrá íntegrament ais preus de 
l'actiu -els tipus d1interés del crédit- de forma que els 
beneficis, fixats mitjancant un marge sobre els costos, pujaran. 
D'altra banda, l1augment de la competencia porta al resultat 
paradoxal dfuna major concentrado del sector, ja que les entitats 
mes febles entren en crisi. Mentrestant, la banca estrangera té 
tais limitacions legáis66 que immediatament no constitueix una 
competencia própiament dita, malgrat que, en pocs anys, esdevé un 
factor decisiu en la dinamització deis mercats financers. La 
resistencia deis grups nacionals a l1obertura del seu vedat privat 
ha estat la rao principal del retard d'una reforma profunda del 
sistema, que no es porta a cap fins ben entrats els anys vu i tanta. 
Entretant, la banca ha consolidat les seves posicions i s'ha 
incrementat el seu grau de concentrado. Els seus beneficis en 
termes reals no han parat de créixer des de 1' inici de la 
liberalització, l'any 1977, mostrant clarament qui son els que 
controlen les vertaderes palanques del poder* 

d) Altres reformes estructuráis. 
Entre les altres mesures acordades, la reforma de la seguretat 

social tenia una transcendencia menor, pero era estrictament 
necessária, i afectava principalment els aspectes de gestió, és a 
dir, la tresoreria centralitzada i la generalització deis 
mecanismes d'intervenció, control i gestió deis pressupostos. 
D'altra banda s'estableix la participado creixent de 1'Estat en 
el financament de la seguretat social, amb un 3,5% l'any 1977, que 
va augmentant en anys successius fins a arribar al 20% en el 1983. 
També es propugna la progressiva equiparado deis régims especiáis 
al régim general i s1enuncia el principi de l'extensió progressiva 
de l'asseguranca de desocupació i de la millora de les pensions 
fins que s1equiparin al salari mínim, propostes aqüestes que encara 
en pie 1989 no s'han adoptat. 

La resta de mesures de tipus estructural es queden en l'intent 
o en una ombra del projecte primitiu. Tant en la política educativa 
com en la d' urbanisme o habitatge, en 1' agraria i d' estructures 
comerciáis, en 1'energética o en l'Estatut de 1'Empresa Pública, 
la inoperativitat o l'incompliment van ser la pauta, de manera que 
no es va aconseguir avancar gens ni mica en l'ajust estructural de 
la crisi, llevat del sector públic. Així mateix, les mesures i 
plans especiáis d'ocupació -foment de la contractació deis grups 
de desocupats en pitjor situado, per mitjá de subsidis- es veuen 
impotents davant de la imparable progressió de l'atur. 

Les reformes projectades es queden en un estat inicial o, 
sovint, en mera proposta per diverses raons. Aqüestes van des de 
la indefinido d'objectius i la manca de mecanismes de seguiment 

. Es limita el nombre d'oficine» a tres i nones poden obtenir un 40% deis seus recursos en l'interior, 
llevat d'operacfons en el nercat interbancari. Teñen ímportants limitacions per a la captacfó de passiu en el 
terrftori nacional i per a la col.locació de fons -la seva cartera no pot teñir titols de renda variable-, cosa 
que els porta a ser els principáis agents del mercot interbancari (Banco de España (1978)) 
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i control deis Acords de la Moncloa fins a la mala situació que 
obliga a posar pedacos urgents, encara que tot plegat no és mes 
que el reflex d'una correlació desigual de forces i dfimportants 
errors comesos per l'equerra, incapac de doblegar la resistencia 
de 1'empresariat i deis poders econdmics a aqüestes reformes per 
por de desestabilitzar la democracia67, Així, el cost de l'ajust 
es va acabar traslladant ais treballadors en forma de pérdua de 
feina i de disminució de les remuneracions deis assalariats durant 
els anys següents. 

1.2.5.- Els sindicats i el nou model de societat 

El principal paper deis sindicats al llarg del període va ser 
el d! abonar incondicionalment el procés de transido política, 
donant així legitimitat a la política antiinflacionista mitjancant 
la contenció salarial. Aquest suport incondicional va permetre que 
els treballadors carreguessin amb el cost de la crisi a canvi de 
la consolidació de la democracia i d'un sistema molt modest de 
protecció pública. Així dones, els sindicats es van adherir ais 
Pactes i van transmetre les consignes deis respectius partits a les 
seves bases, malgrat que en els periódics i pamflets es 
continuessin realitzant análisis demolidores deis pactes socials. 
En aquests moments no es va reconéixer que s'estava comprant la 
democracia amb pau social -com si la democracia burgesa fos dolenta 
en si mateixa o despertés sospites de col.laboracionisme- i es va 
intentar eliminar la mala consciéncia amb tot el discurs de la 
"solidaritat davant la crisi", que en realitat és pitjor, perqué 
implica l'assumpció oberta de la lógica i les regles del joc del 
sistema capitalista68. 

El cost d'aquesta actuació en termes d'afiliació és difícil 
dfavaluar, pero sembla raonable pensar que els afiliats es 
sentissin defraudats en adonar-se del doble joc de les arengues o 
les declaracions radicáis deis seus dirigents, junt amb els acords 
que ells mateixos havien firmat. D'altra banda, el politicisme deis 
sindicats -sobretot de CC.OO.- pot teñir efectes perversos, perqué 
porta a refusar les accions corporatives i els seus efectes de 
reforc de 1 !organització. En efecte, quan no hi ha un grau elevat 
de consciéncia sindical i política en la població objectiu, si es 
dona prioritat a les necessitats col.lectives i a les accions 
solidarles es perjudica 1'organització, perqué el treballador 
corrent nota molt mes 1'evo lució del seu salari o la continuitat 
en la feina que les llibertats democrátiques. Aquest efecte 
s'hauria pogut contrarestar si s'haguessin creat, treballant a la 

. "Visto con alguna perspectiva da la impresión de que la derecha se fue percatando poco a poco de que 
incluso lo ofrecido en los Pactos de la Moncloa era demasiado, según la nueva valoración que hizo de la 
correlación de las fuerzas políticas. Y, naturalmente, comenzó a atacar qualquier actuación que, según su 
criterio, fuera contra sus intereses, lo cual, teniendo en cuenta el clima tradicionalmente tan favorable en 
que habfa operado, derivó en un conjunto de resistencias crecientes" (J.V. Sevilla Segura (1985: 83)). 

68 
. J. Segura (1980) plante ja, com a representant del PCE, el repartiment deis costos de la crisi. 
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, «*« incentius necessaris -la consciéncia- per valorar 
correctament els béns públics -les llibertats democrátiques-. 

Alld que pot afirmar-se sense cap mena de dubte és que el 
paper deis sindicats i de les forces d'esquerra en la transido 
política va ser clau: van legitimar el procés amb la seva presencia 
en els Pactes, van mostrar de forma inequívoca la seva bona 
voluntat peí fet d'acceptar la moderació salarial, les seves 
reivindicacions polítiques es van reduir a la consolidado d*un 
régim de democracia parlamentaria, no es van qüestionar mai les 

del sistema económic i, finalment, en anys 
posteriors es va acceptar la pérdua de renda deis assalariats per 
afrontar la crisi económica. Es tracta, de fet, d'un intercanvi 
macrosocial en el qual els uns toleren69 un nou régim politic a 
canvi gue els altres els cedeixin una part substancial -quasi deu 
punts- de l'excedent productiu. En altres paraules, la democracia 
ha tingut un cost molt elevat, que s'ha pagat al comptat, fins a 
l'últim céntim. Sense necessitat de forear l'expressió, es pot 
parlar d'una democracia popular perqué son les classes populars, 

assalariats, els que l1han comprada. I pot dir-se el mateix de 
l'éxit antiinflacionista, que només és possible per la moderació -
primer- i la reducció -mes endavant- deis salaris reals. 

Aqüestes actuacions s1expliquen, en l'aspecte fonamental, per 
hipótesis: per la prioritat de la consolidació de la 

democracia -d'acceptació unánime-, peí context de crisi amb 
desocupado creixent que afebleix la posició negociadora i la 
capacitat de pressió deis sindicats i per la limitada voluntat 
transformadora de l1esquerra oficial, fidelment reflectida en la 
redefinició de les estratégies i els objectius deis seus 
programes71. S'hi poden afegir, a mes, altres factors d1importancia 

69 
. Per ais grups empresarials i financers que es beneficiaven directament deis mecanismes de l'estat 

franquista el nou régim politic només es tolera, tot i que hi havia ha col.lectius empresarials mes dinámica 
que abonaven el canvi de régim perqué necessitaven un marc de más llibertat -peí fet de no ser beneficiaris 
directes d'un régim coercitiu, es troben en una situació de desavantatge relatiu-. El CercLe d'Economia, amb 
Ferrer Salat al capdavent, és un d'aquests reductes. Vegeu S. Aguí lar (1985). 

70 
. La participado deis salaris en el PIB era, en el 1977, del 58X, mentre que en el 1987 només és del 

49,9%, taules N. 56 i 72. 

. Entre els assessors econbmics del PCE i de CC.OO. hi havia figures de primera fila, com Ramón Tamames 
o Julio Segura, que no van defensar mai un programa de transformació radical de les bases del sistema económic. 
Les seves propostes estaven en la Ifnia d'un keynesianisme avancat, amb una important intervenció pública. A 
tall d'exemple, en els articles publicats a "Triunfo" entre 1976 i 1977 (J.L. García Delgado i J. Segura (1977)) 
es preveía que el Govern Suárez hauria de pactar amb partits i sindicats la seva política económica per teñir 
éxit. Les propostes deis autors sobre la negociació van ser adoptades fntegrament peí PCE i coincideixen, en 
bona part, amb l'acordat després, és a dir, un programa de mínims i una especie d1 al i anca interclassista entre 
"la clase obrera y los intereses de los sectores más eficaces del capitalismo español". Ja en els articles es 
planteja que es persegueix la instaurado d'un capitalisme modernitzador amb rumb a Europa, tot i que amb un 
Govern conservador. I es concloia: "Si este coste mínimo consigue financiarse (el del programa de mínims 
proposat), el capitalismo español habrá dado un paso de gigante para su consolidación y la tesis de la ruptura 
inevitable -que no es lo mismo que necesaria- caerá por su propia base. Esta es quizá la hipótesis más realista 
en estos momentos, lo que debe implicar, para quienes sean partidarios de un sistema no capitalista, un cambio 
importante tanto en sus posturas tácticas como en sus planteamientos estratégicos" (p. 147). No cal dir que 
aqüestes previ si ons es van complir, pero el fet que en el PCE es passés per alt l'edvertiment sobre la 
necessitat de canvi estratégic és una evidencia de la manca de visió transformadora de la societat de qué va 
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menor, tais com certa incapacitat per preveure els efectes de les 
seves activitats a llarg terme, els errors táctics i estratégics 
i les limitacions derivades de la relació partits-sindicats. 

La conseqüéncia material mes notoria deis Pactes de la Moncloa 
era la consolidació del capitalisme a Espanya, ja que s'obria el 
camí perqué s'adaptes i millorés, tant en els aspectes estructuráis 
com en els institucionals, cosa que, des de l1 óptica sindical i 
política, volia dir, de fet, que es renunciava o s'ajornava sine 
die un projecte alternatiu de societat, també que s1interioritzava 
el llenguatge, la manera de raonar i la lógica económica 
capitalista . Així dones, la crisi, la desocupació o la inflacio 
apareixien com el resultat d1"imperfeccions" o "errors" i no com 
a conseqüéncia lógica de les regles de funcionament del sistema; 
per la qual cosa, i en conseqüéncia, la sortida de la crisi 
s'assumia com un objectiu d1 interés general al qual es subordinaven 
els de classe, tal com ho il.lustra a la perfecció el discurs de 
"solidaridat davant la crisi". Amb tot aixó, la discussió es va 
desplacar cap a la millor manera d'assegurar el corréete 
funcionament del sistema -mes intervenció o mes mercat-, en comptes 
de plantejar-se la transformado de les seves bases. 

1.3. L'interreane centrista 

1.3.1. Panorama general del període 

Aquest període va des de la fi del 1978 fins a la fi del 
198273, tot i que poden prendre's com a dates de referencia 
l'aprovació de la Constitució, el 20 de desembre del 1978, i el 
triomf electoral del PSOE, 1»octubre del 1982. Des del punt de 
vista económic, aquest lapse de temps no és ni de bon tros 
homogeni, perqué s'hi van succeir diversos programes económics i 
es va haver d1 afrontar el segon xoc pretrolier. A mes, l'intent de 
cop d!estat del 23-F va recordar a molts que la "consolidació de 
la democracia" era encara molt precaria i que la política d'acords 
socials continuava tenint una bona rao de ser com a part 
substancial del cost del nou marc institucional. 

L' evolució de 1' economía es va caracteritzar per 
1'estancament, la progressiva destrucció de llocs de treball -
l'ajust per l'atur- l'aparició de nous desequilibris en el sector 
exterior, la persistencia de nivells d'inflado elevats -entorn 
del 15% com a mitjana-, un desequilibri creixent deis comptes del 

fer gala l'esquerra o f i c i a l . 

72 
. E. Fuentes Quintana (1980 i 1988) considera que l'ús d'un llenguatge macroeconomic comú va ser un pas 

fonamental per a la firma deis Pactes. A mes, E. Fuentes Quintana i J. Requeijo (1984:26) opinen que "todas las 
fuerzas políticas aceptan el sistema de economía de mercado, lo legitiman públicamente". 

. Ll. Fina i L. Toharia (1987) agafen com a inici la data de la dimissió de Fuentes Quintana, a principi 
del 1978, ja que aleshores es paralitzen les reformes. E. Fuentes Quintana i J. Requejo (1984) enomenen aquesta 
etapa la de "política de disenso". 
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sector públic i l'empitjorament de la distribució de la rerída7*. 
La prolongado de la situació recessiva es va deure a múltiples 
factors, entre els quals destaquen els efectes de la recessió 
mundial de 1979-1980, l'increment de la factura del petroli i els 
efectes contractors del pía d'ajust pactat a la Moncloa. A mes, en 
l1interior persistia un baix nivell d'inversió, mentre que l'ajust 
estructural a la nova situació económica mundial s1anava tornant 
inajornable. 

La política económica que van posar en práctica els successius 
governs d!UCD no va teñir l'energia i la decisió de la del primer 
govern Suárez; va frenar o retirar diversos temes acordats a la 
Moncloa i va introduir-hi una marcada tendencia pro-mercat, tant 
en els programes com en les noves actuacions75: així, per exemple, 
la reforma fiscal va quedar encallada on l'havia deixada la Llei 
de Mesures Urgents del 1977, van deixar de publicar-se les llistes 
de contribuents, van apareixer noves i interessants formes de 

i d'opacitat fiscal i, a mes, per la banda de les 
el pressupost va recuperar bona part del seu amttie 

protagonisme regressiu; el financament estatal de la seguretat 
social va créixer per sota de la previsió i no es va reemprestdtoe: 
amb fermesa fins a 1'arribada del PSOE al poder; la reforma flfrl 
s istema f i nancer no va a vanear crens ni mica „ 

s per les n 
col.locació deis títols públics; el Pía Energétie nacional, em 
comptes de facilitar l'ajust energétie, no va ser 
instrument de canalització de recursos cap a 
eléctriques; la política de reconversió industrial tampoc va anar 
gaire mes enllá deis pedacos financers, 
insostenibles; peí que fa al mercat de treball, l"apr ovado de 
l'Estatut deis Treballadors i la Llei Básica d1 Ocupado en el 1980 
-amb els vots del PSOE i la UGT- no va fer sino obrir la porta de 
la legalitat a una de les reformes económico-institucionals vés 
importants del darrer quart de segle, que cansagrava un aodel 
liberal de relacions laboráis amb un elevat grau de flexibilitat; 
per últim, la continuado deis acords socials com a 

desenvolupaments 

w w II 

74 
. El creixement del PIB pm (CHE-80) no va arribar cap any a l'1,5% i en dos va ser negatiu; La taxa de 

desocupació va augmentar des del 7,06% de nitjana per al 1978, fins al 16,24% per al 1982; el nombre de 
desocupats a la fi del 1982 superava els 2,1 milions de persones, amb pobtació activa en di sai nucí ó des del 
1978, que torna a assolir els 13,2 milions de persones en el 1982; el saldo de la balanca per compte corrent 
va passar d'un excedent de 1.126 milions de dblars en el 1979 a un déficit de 5.188 milions en el 1980, i es 
va mantenir amb déficits superiors ais 4.000 milions fins al 1982, financats amb l'endeutament exterior, que 
va créixer en mes d'11.000 milions de dblars des del 1978 fins el 1982; els preus al consum van baixar del 16,5X 
en el 1978 al 14,2% en el 1982, mesuráis per l'IPC de de sembré sobre desembre, tot i que la nitjana anual va 
ser unes décimes superior; finalment, el déficit del sector públic va passar de l'1,75% del PIB en el 1978 al 
5,38% en el 1982, amb els increments principáis en el 1981 i el 1982; la participació deis salaris en el PIB 
baixa del 54,7% en el 1978 al 53,2% en el 1982. Vegeu taules 3, 6, 14, 19, 24, 25, 27, 72 i 108. 

. El "l ibera l i sme" del govern no va impedir que els interessos partí culars pesessin mes que els del 
conjunt de l'economía en la presa de decisions. Moltes de les politiques sectori ais -energética, industrial,' 
de foment de l'exportació- no feien sino encobrir sota la capa deis interessos nacfonals substanciosas 
subvenciona a fons perdut, sense cap mena de control. Vegeu, a tall d'exemple, J. Segura (1983 a i 1983 b) i 
J. Segura et al. (1989) per a la reconversió industrial. 

152 



principal de la política de rendes només feia que seguir el cami 
obert en el 1977. 

En aquest períodie es consolida la doble línia d'atac contra 
els interessas^ deis treballadors: en el curt terme, es modifica la 
distribució per mitjiá de la política pactada de rendes que limita 
o redueix el salari real i per mitjá de l'acció redistribuídora 
directa del sector públic -exempcions, subvencions, 

- i, a mig i a llarg terme, mitjancant la modificació del 
marc de relacions laboráis que, fet i fet, no és mes que el 
mecanisme amto el quial es fixaran els salaris en el futur. Aixó es 
ref lecteix em 1 • evolució de la participació de 
treball en. el PIB af, que perd 1*5 punts del 1978 al 1982, com a 
femit de lai moderado salarial i de la disminució de 1 "ocupadó 
assalariadaí pear la destríncelo de llocs de treball. 1 no només va 
empitjorar la situado deis assalariats, sino que s• inicia un 
careixement parogressiu de les desigualtats económiques, que 
s.1 agreuj a amti els problemas de la distribució 
prablentes qu:eP de manera cada cop mes acusada, s'han transmés i 
amplificafc finís a lr actúa litat. Aixó es ref lecteix en el fet que 
el ventall salarial dJeixa de reduir-se i s'estabilitza des de 1979-
1980, encara amb un graíi de dispersió deis mes alts de l'OCDE, per 
ampliar—se des de 1986. Aquesta estábilització es deu a l'efecte 
contraposat de lflRPF progressiu -que redueix les diferencies- junt 
amb el retoña deis augments salariáis proporcionáis i les clausules 
«2'exclusJLó -que amplíen el ventall-76. 

La política económica fins al 1978 havia tingut la inflació 
a principal objectiu, sent la moderado salarial i la política 

monetaria restrictiva els principáis instruments per eliminar-la. 
Es suposava que baixant la inflació es fomentaría 1• ocupació, 
adoptant una filosofía de fons de tipus liberal-reformista amb 

socialdemócrates o simplement progressistes. Amb el 
govern sorgit després de les eleccions de 1' 1 de marc hi ha un 
important gir liberalitzant i la flexibilitat passa a ser el 
requeriment principal per al bon funcionament del mercat i per a 
1'eficiencia económica, i es converteix en l'objectiu polaritzador 
de tota la política económica. Darrere d1 aqüestes idees, que acaben 
traduint-se en decrets i liéis orgániques, hi ha el problema 
fonamental de la lluita per l'excedent i per la transmissió deis 
costos de la crisi. Com diu qualsevol manual, en certes condicions 
-forga restrictives, d•altra banda-, el lliure mercat assigna 
eficientment costos i recursos donats. Pero també se sap, que no 
només no millora la distribució inicial de la renda, sino que en 
ref orea l1 estructura desigual77. En conseqüéncia, quan el nou govern 
decideix potenciar els mecanismes de mercat sap molt bé -tant per 
la teoría com per l1experiencia histórica- que aixó tindrá 

«*UU 

. Ll. Fina (1987). Vegeu també la monografía de J. Roca en aquest mateix volum. 

. Vegeu, per exempLe, A. Schotter (1987). En la seva anal i si de la crisi, J. Segura (1980 a) ens recorda 
les limitacions del model de competencia perfecta i proposa una potenciado de la intervenció pública. 
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importants efectes regressius sobre la distribució de la renda i 
de la riquesa. 

La disputa distributiva alimenta la inflacio fins al 1977 i, 
a partir d'aleshores, es manifesta en la destrucció de llocs de 
treball, ja que l'intent d'incrementar l'excedent empresarial en 
condicions de baixa inversió porta a una situació d•estancament 
económic amb salaris reals i nivell de vida creixent per ais 
treballadors amb feina, al mateix temps que es redueix la població 
ocupada. Aquest efecte s1origina perqué en abséncia d1inversió no 
ni ha canvi técnic, i només pot millorar-se la productivitat amb 
la racionalització deis processos, cosa que genera desocupado. £1 
principal problema que apareix és 1'estancament de la demanda, 
perqué a pesar de poder pagar salaris reals mes grans, en 
disminueix el nombre de perceptors, per la qual cosa s'estanca la 
producció, es manté un baix nivell d1inversió amb el retard 
consegüent deis canvis estructuráis i es continua generant 
desocupado amb totes les seves seqüeles socials. A partir de 1979-
1980 s'introdueixen mes mecanismes de flexibilització, que 
faciliten lfajust de plantilles peí fet d'abaratir les 
indemnitzacions i, encara mes, s1inicia la reducció deis salaris 
reals, que adoptará una especial intensitat en el període següent, 
en 1982-1984. Aquest conjunt d'accions es dirigeix a recompondré 
l'excedent empresarial per tots els mitjans possibles, convertint 
el pressupost del sector públic en un escenari fonamental d1aquesta 
lluita en la qual, a tenor deis resultats de la reforma fiscal i 
de la política de despesa, acaben triomfant les rendes de la 
propietat. L'ús del pressupost com a instrument de redistribució 
pot apreciar-se en dues facetes clau: peí costat deis ingressos, 
l'IRPF d'aquests anys experimentava un frau que podia representar 
pels volts del 50% de la recaptació, mentre que les rendes del 
treball originaven aproximadament el 80% deis ingressos per aquest 
concepte i 1 * Impost de Societats estava en un deis seus moments mes 
baixos, a causa de la crisi; pero peí cantó de les despeses, les 
subvencions i les transferéncies a les empreses creixien fins a 
cotes molt elevades, al mateix temps que les exempcions, 
desgravacions, i altres despeses fiscals assolien el seu punt mes 
alt. En suma, tota la progressivitat de la reforma fiscal es perdia 
peí frau o per l1estructura de despeses . 

Aquesta etapa pot subdividir-se en abans i després del segon 
xoc petrolier -peí juliol i el setembre del 1979- ja que les 
circumstáncies externes forcen el plantejament de les polítiques 
de carácter estructural. Tanmateix, hi ha una tercera data clau 
que cal considerar, el 23 de febrer de 1981, no tant perqué suposi 
un canvi de rumb com perqué incideix decisivament en la firma de 
1!ANE, acord social en qué s'accentua la línia de defensa 
d'interessos nacionals, superiors ais interessos de classe i ais 
que pugui haver-hi a curt terme, que justifica una moderado 

. Vegeu, J. BorreLl Fontelles (1987 a i 1987 b), J. Sevilla Segura (1985), R. Calle, J. Pi i M.C. 
Vicente-Tutor (1986). 
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salarial mes gran, convertida ja simplement en reducció del salari 
real. 

La política económica del període es caracteritza per 
l'escassa forca i la poca convicció amb qué els governs d!UCD van 
impulsar els seus programes i les mesures de política económica, 
mancades d*un nord ben definit, per la continuitat dfuna política 
monetaria de signe restrictiu, amb una política de rendes basada 
en acords mes o menys amplis, i peí clima general de descoratjament 
davant del deteriorament de la situació económica. A mes, es pot 
assenyalar la rápida reacció d'alguns estaments empresarials per 
restablir nous cañáis d1 apropiado de 1 • ingrés per mitjá del 
pressupost públic, parcialment reduits després deis Pactes de la 
Moncloa. Com a resultat d*aqüestes actuacions internes, que donaven 
una sensació de provisionalitat a tot el parament democrátic i, 
aixl mateix, com a resultat de la crisi internacional, la situació 
económica va anar empitjorant sensiblement des del 1978 fins al 
Í982, i el descontentament social creixia davant de 1f evident 
incapacitat del govern, atrapat entre les demandes deis sectors en 
crisi, les demandes socials derivades de la desocupació cada vegada 
mes gran, 1'escás suport social i, finalment, els mateixos 
conflictes interns d'UCD. 

1.3.2. El programa a mig terme per a l1economía espanyola de 
1979 

Després del sanejament de 1977 i 1978, en un context de 
recuperado internacional, a principis de 1979 s'obrien algunes 
perspectives optimistes per a la nostra economía, Pero el segon 
xoc petrolier va estroncar bruscament i radical la recuperació. 
Entre la puja del 28 de juny i la d-octubre, el preu del cru 
augmenta en un 120% respecte al seu nivell de principi d'any, i 
1-encariment suposa una minva d-un 2% del PIB79; l'efecte immediat 
que provoca és la caiguda de l'activitat económica i l'aparició 
d'un important déficit per compte corrent80, que envia en orris -
tornava contraproduents- les mesures expansives adoptades el 27 
d-abril -que aprofitaven l'excedent exterior obtingut en el 1978 
i en els primers mesos del 1979-, i obliga el govern a replantejar 
la seva política económica. Davant de la nova situació, el 2 de 
juliol s-acorda transmetre les alces ais preus interns i es 
modifiquen les línies directrius de política económica, plantejant 
obertament la necessitat d-un profund ajust de carácter 
estructural. 

Aquests canvis es plasmen en 1-anomenat "Programa a.Medio 
Plazo para la Economía Española"81, elaborat després de 1-increment 

. R. Centeno (1983). 

80 
. D'un superávit de la batanea per compte corrent de 104,3 milers de milions de pessetes en el 1978, es 

passa a 39,7 en el 1979 i a un déficit de 364,3 m.m. ptes. en el 1980. Aixo suposa un empitjorament de l'ordre 
de 6.80O milions de dólars o, en termes del PIB, 3,5 punts percentuals. Vegeu taula 14. 

81 
. M in is te r io de Economía (1979). 
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deis preus del petroli del mes de juny. Aquest programa nornes 
mostra a grans trets les futures línies d'acció governamental, peró 
no incorpora cap tipus de pía, tampoc redefineix prou els objectius 
i no s'hi desenvolupen els programes sectorials ni s'hi avalúen els 
mitjans necessaris per realitzar-los. Es tracta, per tant, d'una 
mera exposició de desitjos, mes o menys articulats, la importancia 
de Is qual está en el fet que conté el marc global en qué es 
desenvolupa la política económica deis governs UCD. L'eix básic a 
l'entorn del qual giren el conjunt de mesures que s1apunten en el 
document és la flexibilització del sistema económic -la 
liberalització-, que es concep com el requisit fonamental -quasi 
la panacea- per estimular la inversió i sortir de la crisi82. 

En el programa es presenten dos tipus d'actuacions, les 
destinades a afrontar la conjuntura, que teñen un carácter 
iraediat, i les de mes abast, de tipus estructural. 

a) Mesures conjunturals. Les actuacions immediates s'orienten 
a limitar els efectes contractius sobre l'activitat económica i els 
efectes inflacionaris que cabria esperar enfront d'un xoc extern -
similar al del 1973-. Així, es proposa una política d'ajust que 
consisteix en la reducció de la despesa real per compensar el 
drenatge de recursos cap a 1'exterior que suposa el major cost de 
1•energia, en la interrupció de la possible espiral de preus-
salaris amb politiques de rendes que reparteixin la pérdua 
d'ingressos i mitjancant una política monetaria que, sense tensions 
financeres, limiti el creixement deis mitjans de pagament. 

En conseqüéncia, es proposa la reducció del déficit públic 
limitant la despesar-retallada general del 2,6%-, acompanyada de 
mesures de reforma de les prestacions de la Seguretat Social per 
incapacitat laboral transitoria i d'un major control de prestacions 
per desocupado i invalidesa, per prevenir el frau. Cal destacar 
que, per primera vegada, s1aborda el déficit de forma global per 
a totes les administracions publiques, i que se n'atribueix la 
causa a 1'excessiu creixement de les despeses corrents 
transferéncies a empreses i famílies-. A mes, es prossegueix amb 
polítiques de moderació salarial -manteniment del poder adquisitiu 
menys els efectes del preu de 1'energia- i finalment, es proposa 
ampliar l'objectiu monetari -creixement del 20,3% per a la M3- peró 
en la quantia justa per absorbir 1•impacte inflacionari del xoc 
extern. Amb aqüestes polítiques es persegueix, d'una banda, que el 
crédit al sector privat no es vegi restringit peí financament del 
sector públic i, per una altra, que l1impacte deis costos 
energétics no inicii una altra fase inflacionaria traslladant-se 
a preus i rendes. 

En el programa es continua considerant la reducció de la 
inflacio com l'objectiu fonamental de la política económica -fins 

. L. Gimir (1985), J.V. Sevilla Segura (1985). Per a G. de la Dehesa (1985), en canvi, el programa era 
"de contenido muy válido y adecuado a las circunstancias". 

83 
. En el seu informe sobre t'exercici del 1979 (Banco de España (1980)), el Banc d'Espanya proposa 

combinar la reducció de les despeses publiques corrents, t'expansió de les despeses d'inversió i l'augment de 
la pressió fiscal indirecta. 

i 
i 
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i tot es proposa com a línia de política a mig terme-, i els costos 
laboráis com el principal causant d1aquesta, tot i que es proposen 
algunes mesures de liberalització que permetin neutralitzar algunes 
situacions irregulars deis mercats. Aquesta orientació de la 
política económica comporta la limitació del creixement deis 
salaris, i de les despeses socials i la constitució de les vies de 
redistribució de l'ingrés cap a l'excedent d!explotació, que van 
acomodant-se en el pressupost. 

b) Mesures estructuráis. Totes les mesures i les propostes 
anteriors van orientades cap a l'ajust macroeconómic a curt terme. 
Tanmateix, es constata que la situació exigeix un altre tipus 
d'accions, "la economía española tiene planteados un conjunto de 
problemas de ajuste estructural, asignación de recursos y 
crecimiento que presentan, por su propia naturaleza, una dimensión 
a medio y largo plazo, pero que exigen actuaciones en este mismo 
año"84. En consegüéncia, es proposen unes línies 
d'ajust energétic, utilitzant el racionament i la modificació deis 
preus relatius. Al mateix temps es considera que amb els nous preus 
relatius, amb els canvis en la demanda i amb 1' apar icio de nous 
competidors -els nous paisos industriáis- una part cons 
l!equip productiu queda obsoleta o necessita importants 
modificacions técniques. Donada la incertesa existent sobre la 
demanda futura, la proposta del govern per afrontar aqüestes noves 
condicions no és altra que la f lexibilització de les 
productives -o sigui, la reconversió industrial- i 1 • 
deis mecanismes de mercat com a única forma de respondre eficacment 
a un context económic mundial en canvi constant. Pero aqüestes 
estructures flexibles necessiten, a mes, un sistema de relacions 
industriáis també flexible , i per aquesta rao es proposa la rápida 
tramitado al Congrés de 1' Estatut deis Treballadors86, a f i 
d'aconseguir un marc legal que permeti la "mobilitat" suficient 
deis factors de producció, amb la contrapartida de completar una 

bona estructura de protecció pública contra la desocupado. 
La primera línia de política estructural s1orienta al foment 

de 1'ocupació, per al qual es proposen un conjunt de plans i 
mesures especifiques, com ara prolongar 1•escolarització 
obligatoria, jubilacions anticipades i programes de foment de 
1'ocupació juvenil o de desocupats amb subsidi, coordinant aqüestes 
actuacions amb les administracions locáis. Pero la prioritat de la 
política d' ocupació és mes aviat retorica. Se sap que es el 
principal problema social i cap govern no s fhi pot mostrar 
insensible, pero ningú no 1*afronta directament amb una política 
de "plena ocupació", sino només amb pedacos ad hoc. De manera 
complementaria es proposa una ampliació -durada i quantia- de les 

. Ministerio de Economía (1979:35). 

85 
. Aixd es justifica perqué en una societat democrática els treballadors no necessiten estar protegits 

per normes estatals, sino que poden defensar lliurement els seus interessos (Ministerio de Economía (1979)). 
^ 

86 
. L'Estatut no es va aprovar fins el marc del 1980, a causa de la pressió de CC.OO. i de l'oposició deis 

diputats del PCE. En canvi la UGT havia acordat amb la CEOE les línies mes tres de la Llei en l'ABI del 1979. 
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prestacions per desocupado segons situacions personáis o familiars 
mes compromeses. Aquesta política d'extensió de drets i d'ampliado 
de la cobertura a nous col.lectius s'ha estat aplicant des del 1974 
com una manera de pal. 1 iar, amb els pedacos corresponents, la 
situació deis col.lectius mes marginats o menys protegits, i ha 
contribuit a evitar situacions de greu malestar social. L1economía 
submergida i la familia com unitat redistribuidora d'ingressos 
entre els seus membres son els altres mecanismes que han actuat 
d'amortidor social. La manca d*una cobertura digna, indefinida i 
generalitzada és el complement lógic de la manca d'una política de 
plena ocupado, incompatibles les dues amb un sistema capitalista 
perqué alteren les bases sobre les quals descansen les relacions 
entre capitalistes i treballadors i impedeixen la funció de 
l'exércit industrial de reserva com depressor del salari real . 

En segon lloc es planteja la reestructuració industrial deis 
sectors siderúrgic i naval, amb l'objectiu de reduir-ne els costos 
financers i incrementar-ne la productivitat. A continuació s"aborda 
l'anomenat "financament deis processos dfinversió", que 
l'objectiu de canalitzar sense tensions els fons suficients per a 
la inversió, mitjancant la reforma del mercat de valors i d'una 
nova regulació de les institucions financeres. Així, amb la 
progressiva equiparado de bañes i caixes i l'augment de la 
competencia en el sector, es persegueix la disminució deis costos 
d1 intermediado. A mes, es proposen un conjunt de mesures fiscals 
de foment a la inversió -desgravacions en l'IRPF i deduccions de 
l'Impost de Societats- que només aconsegueixen obrir i legalitzar 
noves vies de frau. 

Les propostes referides al sector exterior també s1orienten 
a la liberalització, tant deis trámits d1 importado i exportado 
com del control de canvis, de la inversió estrangera o de la 
inversió espanyola en 1'exterior, sempre amb la CEE com a teló de 
fons88. 

1 finalment, es proposen un seguit de millores del 
públie que no van molt mes enllá de les declaracions de principis 
o d!aspectes merament formáis. A tall d'exemple, suspira a un 
sistema fiscal " just i progressiu", que permeti ampliar el 
subministrament de béns i servéis públics sense generar déficits. 
També es proposen mesures per millorar la gestió tributaria i 
pressupostária -una constant de tots els ministres d'Hisenda-, que 
no passen de ser simples canvis formáis 
programes, control de la "productivitat"89 deis funcionaris, control 
de 1'efectivitat de la despesa, etc.- que no aborden la 
reforma de 1 'administrado pública, tot i que la posada en marxa 

87 

88 

89 

M. Kalecki (1943). 

Les negociacions formáis per ingressar a la CEE s*inicien peí setentre del 1979. 

La productivitat és un concepte mal del imitat que, quan hi ha producte f ís ic , es mesura en unitats de 
producte - l i tres, tones, etc.- per treballador ocupat, independentment de la feina, perqué no pot atribuir-se 
directament al treballador tal o tal al tra part del producte. Pero en el cas de les AA.PP. i deis servéis en 
general, aquesta magnitud -el "producte" de cada treballador- és gairebé inconmensurable. 
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a • incrementar íes aespeses reais per aquesr. € 
1980. En canvi, es planteja frenar el creixeme 
sota del creixement del PIB, a fi de limitar e 
públic sobre 1'economía, tal com es refle 
objectius de financament estatal de la seguretat 
s * endarrereixen respecte ais previstos ais Pactes d« 
Finalment es reitera que 1'Estatut de 1•Empresa 
tramitará de seguida i que la gestió d1aqüestes ernpi 
realitzar en condicions de mercat i de rendibilitat. 

social, que 
de la Moncloa. 

Pública es 
ses s'ha de 

1.3.3» Polítiaues coniunturals 

a) La política fiscal. La política económica realitzada 
efectivament durant aquests anys no va teñir ni l'extensió ni 
l'abast que preveia el Programa. Peí que fa a la política fiscal, 
durant 1979 es van aprovar diverses liéis sobre impostos indirectes 
que iniciaven el camí de 1' equiparació progressiva amb un futur 
Impost sobre el Valor Afegit . D•altra banda, es va produir un 
augment gens menyspreable de la pressio fiscal , que va portar-se 
a cap principalment a través deis impostos indirectes i peí fet de 
no indiciar les tarifes de 1!IRPF, dues modalitats especialment 
adequades per passar desapercebudes peí públic i que teñen un baix 

politic, pero notables efectes regressius sobre la 
distribució. Per la banda de les despeses, van continuar la 
tendencia a augmentar la seva participació en el PIB, que a fináis 
de 1982 representava un percentatge del 37,7%, mes de vuit punts 
per damunt del nivell de 1978. Aquest increment de la despesa es 
va financar només en una tercera part, amb un augment de la pressio 

cosa que significava un rápid creixement del déficit fins 
a situar-lo en mes de cinc punts percentuals del PIB, financat 
recorrent al Banc d'Espanya i amb 1!endeutament del sector públic, 
tant a l1interior com a l'exterior. Les emissions de Deute Públic 
negociable comencen en el 1978 i malgrat que només financen una 
petita part del déficit, son acceptades rápidament peí mercat, tant 
pels seus elevats rendiments -algunes emissions van superar el 16%-
com per la desgravació fiscal que ofereixen. En els anys següents 

els títols del Deute es diversificaran amb l'aparició de títols a 
curt terme fiscalment opacs -Pagarés del Tresor- i amb títols a mig 
i a llarg terme -Bons i Obligacions-. Cal remarcar que, considerant 
que tot ciutada és alhora estalviador i contribuent, el Deute 
Públic será mes beneficios per a qui tingui ingressos mes elevats, 
ja que s 'estalvia una major proporció de l'ingrés, és a dir, 
empitjora la distribució de la renda. 

90 
. Llei sobre el Régim Transitori deis Impostos Indirectes del 25 d'octubre del 1979, Llei sobre Impostos 

Especiáis del 30 de novembre del 1979 i Llei de l' Impost de Transmissions Patrimonials del 21 de juny del 1980. 

91 
. La pressio fiscal va passar del 2A,3% del PIM pm en el 1978 al 27,9% del PIB pm en el 1982. vegeu 

taules N. 106 i 107. 
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L'agreujament del déficit públic durant el període92 planteja 
un deis temes mes controvertits93 de la política económica de 
1'última década, pels múltiples efectes i problemes que comporta. 
Entre els efectes immediats del déficit destaca 1'endeutament 
progressiu del sector públic, que genera cárregues per al futur i 
que obre importants línies de desviament de recursos a causa del 
pagament d'un volum molt elevat d'interessos. D'altra banda, la 
col.locació de quantitats ingents de títols públics en els mercats 
financers afecta el comportament d'aquests, de forma que s'alteren 
els nivells deis tipus d1 interés i els de les magnituds monetáries, 
cosa que ocasiona problemes a la política monetaria i, de retruc, 
incideix sobre els costos de les noves emissions de deute i, 
consegüentment, sobre el déficit futur. Un tercer element a 
considerar son les conseqüéncies sobre el financament del sector 
privat, especialment peí que fa a costos i a disponibilitat de 

De tot aixó s' infereix que la generació de 
elevats suposa una considerable pérdua de graus de llibertat en els 
exercicis següents, quan se n'ha d1afrontar l'amortització. Si, 
alternativament, s'opta per financar el desequilibri pressupostari 
mitjancant 1'emissió de moneda -recurs al Banc d'Espanya, 
s'anomena aquí- aleshores els problemes apareixen per la banda de 
l'excessiva generació de liquidesa, que facilita la sortida 
inflacionaria. En tots dos casos els efectes distributius son molt 
importants i difícilment calculables. 

Tot i que la magnitud del déficit no va ser mai excessiva i 
es va mantenir dins de les mit janes de l'OCDE, atesa la importancia 
que s'ha donat al tema des del govern i atesos alguns problemes que 
presenta la seva gestió, val la pena discutir-ne 1•origen. 
cantó deis ingressos, l1existencia d1amplíes bosses de frau de 
l'IRPF i la proliferació de desgravacions de tota mena 
inversió, per títols de deute públic, per pérdues d'anys anteriors 
o per creacions de llocs de treball-, minva considerablement la 
capacitat recaptadora efectiva deis impostos directes fins a 
deixar-la mes o menys en un 50%. En conjunt, les despeses fiscals -
o sigui, alió que es deixa d'ingressar per desgravacions, 
deduccions, exempcions, etc.- representen quasi tres punts del PIB 
i, alguns impostos suposen entre un tere i una quarta part de la 

94. El desgavell legislatiu que permet 
eludir una quantitat tan important de les obligacions 
perdurava, en part, des d'abans de la reforma fiscal del 1977, pero 
és notori que la resta apareix a partir del 1979, en una mena de 
contrareforma encoberta i que beneficia especialment 
empresarials. De tot aixó resulta que el percentatge de cárrega 

92 
. La necessitat de financament del sector públic en termes del PIB pm segons la CNE-80 va passar de 

l'1,75% en el 1978 al 5,62% en el 1982. Vegeu taula N. 108. 

93 
. Vegeu, per exempte, Papeles de Economía Española (núm. 23, 1985) i l'apartat 2.2.1. de la introdúcelo. 

94 
. Vegeu taula N. 113. 
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fiscal suportada per les rendes del treball és molt superior a la 
seva participado en el PIB. 

Com, per altra banda, els diferents grups socials pressionen 
sobre les despeses, aqüestes creixen molt rápidament, sobretot les 
prestacions socials, les subvencions df explotado i les 
transferéncies de capital a les empreses95. Els interessos del deute 
públic, tot i creixent rápidament, suposen una quantitat reduida96i 
fins uns anys mes endavant no es convertirán en 1 • instrument de 
redistribució mes important del pressupost. Comptat i debatut, 
atribuir el déficit, com fan molts autors, al creixement de les 
prestacions socials9 -augmenten en 0,9 punts del PIB- no tan sois 
és erroni, sino tendenciós, ja que creixen mes les subvencions o 

ies a les empreses -1,8 punts- i son les rendes del 
treball les que suporten el gruix de la pressió fiscal . Les 
propostes de 1'empresariat peí creixement del déficit no passen de 
ser un mer recurs propagandístic". 

Els efectes de les despeses publiques sobre 1f activitat 
económica son forca reduits a pesar de la seva quantia, perqué es 
tracta, primer de tot, de transferéncies i no de despesa directa. 
D!altra banda, encara que es pretén engegar un programa 
d'inversions publiques plurianual, la formació bruta de capital de 
les administracions publiques cau en els nivells mes baixos deis 

95 
. Les prestacions socials passen d'un 13,1% del PIB en el 1979 a un 14% en el 1982. Per al mateix 

període, les subvencions passen d'un 1,7% del PIB a un 2,5%, les transferéncies de capital passen de l'1,2% al 
2,2% i els interessos del 0,6% a l'1,0% (J. Alcaide (1988) i Banco de España (1989)). Les transferéncies de 
capital arribaran ais seus maxims histories amb el govern PSOE, tot i que durant els els anys 1980-1982, 
assoleixen una elevada taxa de creixement i una quantia gens menyspreable. Les transferéncies a empreses no 
financeres passen de 119,4 m.m. pts. en el 1978 a 374,9 m.m. en el 1982 (Vegeu taula N. 109). Aix6 és degut al 
fet que durant aquest perfode té lLoe un ampli procés de nacionalització d1 empreses amb pérdues, que s'analitza 
mes endavant en el text, encara que les transferéncies a les empreses privades passen a representar de menys 
d'un 10% del total en el 1978 al 14% en el 1982. Vegeu, Ministerio de Economía (1985) i Banco de España (1988). 

. Els interessos passen de 62,3 m.m. pts. en el 1978 a 188,8 m.m. en el 1982 (Ministerio de Economía 
(1985)). 

97 
. E. Fuentes Quintana, J. Requeijo (1984), A. Fernández Díaz (1985), L. Gámir (1985), J.M. Andreu et al. 

(1983), A. López Roa (1986), etc. No cal dir que el Banc d'Espanya man té una opimo similar i només alguns 
autors com J.V. Sevilla Segura (1985 i 1986) denuncien obertament l'ús del pressupost com instrument regressiu 
de distribució, mentre J. Borrell Fontelles (1985) defensa la necessitat d'una major expansió d1aqüestes 
mateixes despeses o, parcialment, J. Segura (1983 a i 1983 b) critica l'ús indiscriminat de les subvencions per 
a reconversió. Durant algún temps, a más, la Seguretat Social va carregar-se les culpes del déficit públic. 
Vegeu, a tall d'il.lustrado, E. Fuentes Quintana et al. (1982), A. Argandoña (1986), Papeles de Economía 
Española (en els articles que nodreixen els números 10, 23 i 24). 

98 
. En el 1988, l"informe de l'OCOE continua insistint-hi, a pesar de la reducció del frau empresarial i 
comportament 

99 
. P. Martínez Méndez (1982) s'estranya perqué els mateixos que originen el déficit públic quan 

sol.liciten subvencions, exempcions, etc., es queixin de la seva magnitud. És obvi que el déficit públic es 
tradueix en mes guanys -o menys pérdues- per a les empreses i que el déficit públic no fa mes que substituir 
el pn'vat. Manifesta, també, que els augments del tipus d'interés fins el 1980 no es deuen a l'efecte d'expulsió 
del sector privat, sino a l'intervencionisme en el sistema financer. 
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darrers quinze anys100, no tant per la manca de recursos com per la 
incapacitat de la seva gestió, amb nombrosos 
paralitzacions o bloque jos deis projectes per falta de licitacions, 
retrás en els pagaments, etc. A mes, s'opta per criteris 
d'ordenació d'inversions que donen prioritat a aquells projectes 
que no generen ulteriors despeses de funcionament, i 

la funció anticíclica de la inversió pública queda molt 
desvirtuada, ja que es realitzen abans aquells projectes que 
generen la despesa mínima -i, per tant, menor ocupació- ulterior. 
En definitiva, no es porta a terme una política anticíclica 

i només a partir de la fi del 1981 es recuperen 
nivells d1inversió pública. 

b) La política monetaria. Durant aquests anys el Banc 
d•Espanya va mantenir una política de restricció moderada del 
creixement de la quantitat de diner101, tot i que 1* expansió del 
déficit públic i el seu financament per recurs al banc emissor va 
continuar alimentant de forma autónoma el creixement de la 
liquidesa. La realització del control monetari va experimentar 
modificacions i innovacions de primer ordre, i es van perfeccionar 
els rudimentaris mecanismes de qué es disposava des que, en el 
1973, es va triar la magnitud M3 (Disponibilitats Liquides)102 com 
objectiu intermedi de la política monetaria. L'aprovació de la Llei 
d'"Organs Rectors del Banc d'Espanya, del 21 de juny del 1980, va 
dotar aquesta entitat d'una major autonomía respecte al poder 
executiu i va ampliar les seves possibilitats de portar a terme una 
política monetaria rigorosa. 

Fins al 1977 l'actuació del Banc d1 Espanya, que tenia 
l1objectiu básic de controlar la inflacio i el déficit extern, 
havia consistit sempre en la injecció de liquidesa al sistema, 
donat que tant el déficit deis comptes externs com el baix nivell 
de déficit públic drenaven liquidesa, mentre que el fort creixement 
de la demanda interna en termes nomináis havia empés a l1alca la 

. La relació F.B.C./Despeses del sector públic baixa del 7,1% en el 1978 fins al 5,5% en el 1979, el 
6% en el 1980, el 7% en el 1981, per arribar al 7,8% en el 1982. Vegeu taula N. 104. 

101 
. Des de la fi del 1978 fins a les eleccions del 1979, la política va ser clarament expansiva, pero des 

de la segona meitat del 1979 i fins ben entra t el 1980, les autoritats monetari es van endurir la seva actuació, 
cosa que va comportar augments deis ti pus d'interés que van provocar importants entrades de capital estranger 
a curt terme, i aixo al seu torn va elevar els ti pus de canvi de la pesseta, amb el deteriorament de la 
competitivitat de les exportacions espanyoles. Oes de mitjan 1980 fins a l'ascens del PSOE es van tornar a 
relaxar les mesures monetáries, la qual cosa, en opinió d'A. Espina (1985) va restar eficacia ais pactes 
sociáis. 

102 
. Les Disponibilitats Liquides (H3 o DL) son una de les definicions amplíes de "diner" i inclouen els 

següents actius financers: l'efectiu en mans del públic (monedes i billets), els diposits a ta vista, els 
diposits d'estalvi i els dipósits a termini. Mes endavant s1ampliaran per incloure-hi els bons de caixa deis 
bañes i els certificats de diposit que, a efectes practics, equivalen a diposits a termini. Les definicions del 
que s'entén per diner son arbitrarles o convencionals a causa de L'existencia d'un ampli i diversificat conjunt 
d'actius financers que cobreixen totes les possibilitats, des de la liquidesa absoluta de l'efectiu -l'or 
monetari, les divises o els billets de curs legal- fins ais actius molt Ifquids que proporcionen una alta 
rendibil i tat -lletres del Tresor-, de forma que tenim un "continu" d'actius Ifquids que impede i x la possibil i tat 
d'una definició no arbitraria de "diner". La innovació financers deis vuitanta tornaré obsoleta la definició 
de diner en termes de M3, peí fet d'aparéixer altres actius d'alta rendibilitat i alta liquidesa que no hi 
estaven inclosos. Vegeu A. Argandoña (1985), R. Poveda (1986) i L.A. Rojo (1988) 
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demanda de disponibilitats liquides. Per evitar tensions financeres 
-puges deis tipus d1interés- en aguests anys es van dissenyar els 
instruments d1intervenció per al subministrament de liquidesa, i 
així van aparéixer la subhasta de présteos a un dia del Banc 
d'Espanya a les entitats financeres, ampliats posteriorment fins 
a una setmana, un mes o mes d'un mes. Així mateix, es van reduir 
al mínim els coeficients de caixa, a fi d'alliberar el máxim de 
recursos per a l'activitat bancária. 

Pero amb la crisi i després deis Pactes de la Moncloa i la 
devaluació del 1977, va aparéixer un excedent a la balanga de 
pagaments en el 1978, i els comptes públics van iniciar els seus 
desequilibris creixents, financats sempre peí recurs al Banc 
df Espanya. A tot aixó es va af egir la decisió de 
drásticament el creixement de les disponibilitats liquides com a 
part del programa estabilitzador de Fuentes Quintana per frenar la 
inflacio, de forma que per una banda s'estava generant liquidesa 
de manera autónoma i descontrolada -sector públic i exterior- i per 
una altra es desitjava limitar la liquidesa -política 
estabilitzadora-. Les noves circumstáncies exigien una política de 
signe contrari a la practicada fins aleshores, i es va procedir 
primer de tot a la reducció deis présteos, després a l1 eliminado 
deis préstecs de terme mes llarg i, finalment, a l'augment del 
coeficient de caixa. Les necessitats creixents de drenatge de 
liquidesa van portar, en el 1978, a la introdúcelo deis dipósits 
obligatoris remunerats en el Banc d'Espanya -cosa que equivalía 
a un virtual increment del coeficient de caixa- i a posar en 
funcionament les subhastes de bons del tresor , que permetien, amb 
la compra-venda de títols, la gestió diaria deis actius de caixa 
del sistema bancari. 

Entre 1978 i 1979 es transformen alguns altres instruments, 
tais com les línies de redescompte i els crédits personáis del Banc 
d'Espanya a les entitats financeres, que es van tornant un 

. El diposit obligatori consisteix en la part proporcional deis seus actius -el 4% deis crédits- que 
les entitats financeres havien de dipositar en el Banc d'Espanya, dipósits que eren remunerats al tipus basic 
del Banc d'Espanya. 

104 
. Els bons del tresor eren un tftol de final i tat estrictament monetaria, de forma que el Banc d'Espanya 

els venia -i així retirava diner del sistema- o els comprava -hi injectava diner- sense cap connexió amb els 
comptes del Tresor. La col.locació deis tftols es feia per subhasta entre les entitats financeres, per la qual 
cosa, donat el nombre reduít d'aqüestes, calía col.locar els tftols a baix preu, es a dir, proporcionant una 
elevada rendibilitat -sdvint mes del 20%-, amb un cost elevat per al Banc d'Espanya. 

. Els actius de caixa son aquelles partides del balan? de les entitats financeres que es computen quan 
es calcula el coeficient de caixa. Aquest, al seu torn, és un percentatge fixat peí Banc d'Espanya entre el 
volum de passius de Pentitat fínancera (fins el 1983, els dipósits, els certificats de diposit i els bons de 
caixa; posteriorment s'amplia per incloure-hi altres passius, sobretot endosos i cessions témporals de tftols 
al públic) i els seus actius de mes liquidesa, denominats actius de caixa. Aquests están compostos per l'efectiu 
en la caixa de les entitats financeres i pels seus dipósits en el Banc d'Espanya (a partir del 1980). Donat que 
totes dues partides teñen una liquidesa absoluta, el nivell deis actius de caixa defineix la posició de 
liquidesa d'una entitat financera. 
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instrument d'ajuda , i s'allunyen de la seva funció de control 
monetari. Així mateix es dicten disposicions que facilitin el 
funcionament d'un mercat secundari de bons del tresor entre 
entitats financeres -mercat interbancari- amb la qual cosa 
desapareix 1'automatisme de les recompres no pactades del Banc 
d'Espanya i, amb elles, la provisió automática de liquidesa. A mes, 
la subhasta adquireix mes transparencia i els bons permeten 
l'intercanvi d'actius de caixa entre els bañes mateixos. Quan les 
emissions de bons están a prop de superar els límits legáis -
ampliats diverses vegades des de la seva creació-, peí gener del 
1980, s'opta pels certificats de dipósit en el Banc d'Espanya, 
simple nota comptable amb la finalitat explícita de retirar la 
liquidesa dia a dia. Mes endavant, per 1'abril del 1982, es 
suprimirán els bons i els certificats de dipósit per substituir
los per un altre instrument, els certificats de regulado 
monetaria, nota comptable que les entitats financeres poden 
intercanviar entre si i que s1 adquireix al descompte en el Banc 
d'Espanya tres vegades al mes. 

Aquests mateixos dies s'autoritza la primera emissió de 
Pagarés del Tresor, instrument fornamental de la política monetaria, 
destinat mes endavant al financament del déficit públie, que 
adquirirá protagonisme a partir del 1983, ja amb el PSOE en el 
poder. És la principal innovació financera del període, tot i que 
els seus efectes no es deixaran sentir fins a 1983-1984. El pagaré 
és adquirit per entitats financeres o per particulars, sense 
necessitat de fedatari públie, com a títol transmissible a l'ordre 
o com a anotació en compte -només les entitats financeres-, sense 
retenció fiscal, comprat al descompte en subhastes quinzenals. Molt 
rápidament s'organitza un doble mercat secundari per a aquests 
títols, tant en el mercat interbancari com a les Borses de Comer9, 
amb la qual cosa adquireixen una liquidesa molt elevada. Peí marc 
del 1982 s'autoritza les entitats oficiáis de crédit, les caixes 
d'estalvi i les societats de crédit hipotecari a emetre cédules 
hipotecarles, nou instrument financer molt líquid a causa deis 
actius mercats secundaris que el negocien. 

És obvi que la política monetaria, de carácter estrictament 
conjuntural, incideix de forma decisiva en alguns aspectes 
estructuráis, en especial, estimula determinades configuracions del 
sistema financer i incentiva la creació de nous actius que escapin 
ais coeficients i de nous mercats secundaris que proporcionin 
liquidesa a aquests actius. I a mes, els nous instruments de 
política monetaria no es poden separar de les transformacions 
produldes en el sector financer, sobretot les innovacions 
financeres -nous actius, nous agents i nous mercats- i la crisi 
bancária. Tant els canvis de normativa com els nous instruments 
d'intervenció monetaria tracten d'encarrilar tots dos fenomens en 

. Una de les funcions principáis del Banc d'Espanya, imprescindible per a la solvencia del sistema 
bancari, és la de prestamista en última instancia, una funció a la qual s'adscriuen a partir de 1978 els crédits 
personáis a les entitats financeres. 
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el marc mes ampli de la política estructural de progressiva 
liberalització financera. 

c) La política de rendes. Una de les carácter ístiques 
d1aquesta etapa és la continuütat de la política de rendes, segons 
les regles del joc tracades en l'esbós del nou model de "contráete 
social"107 acordat en els Pactes de la Moncloa, tot i que no es van 
firmar pactes socials fins al gener del 1980. La fixació deis 
increments salariáis es continua adoptant segons la inflacio 
prevista per a l'exercici següent i es mesura en termes de la massa 
salarial bruta fins a l'ABI del 1979. També es suprimeixen els 
increments lineáis de salaris -amb les consegüents pérdues de 
progressivitat- i, en els darrers acords, s1incorporen clausules 
de "desvinculació" per a empreses o sectors en crisi, o amb baix 
creixement de productivitat. 

La política de rendes, secundada per una política monetaria 
ha estat la principal protagonista en la lluita contra 

la inflació108, ja que va permetre acordar un repartiment deis 
costos de la crisi que va frenar les tensions distributives. Aquest 
comportament "solidari" davant la crisi representa, primer, el cost 
de l'estabilització democrática i, després, el del nou marc de 
relacions laboráis. En detall, el preu que es paga és la disminució 
de les rendes salariáis, la flexibilització del mercat de treball 
i la segmentado de la classe obrera, unes qüestions que, a la 
1larga, minen les bases sobre les quals s'assenta el poder 
negociador deis sindicats. 

Cal ressaltar, a mes, que a pesar del carácter conjuntural de 
la política de rendes, la seva persistencia provoca importants 
canvis estructuráis; en concret, la caiguda de la participació de 

rendes salariáis en el PIB, la nova configuració institucional 
del mercat de treball109 -per la qual cosa s1 alteren substancialment 

laboráis i l1estructura de l'ocupació- i la 
persistencia d1importants desigualtats salariáis. 

La primera norma sobre política de rendes és el decret del 26 
de desembre del 1978, que s1adopta davant la manca d'acord entre 
els agents socials i el govern. Amb la inflació prevista del 13%, 
s'estableix un increment de la massa salarial entre l111 i el 14%, 
obligatoria per al sector públie i, en part, per al privat -es 

. Vegeu V. Pérez Díaz (1980), J.V. Sevilla Segura (1985). 

108 
. P. Martínez Méndez (1982) no comparte i x aquesta opinió. De forma análoga, J.H. Andreu i M.A. de la 

Fuente (1983:20) pensen que "aunque la política de rentas existió a partir de 1977, unas veces claramente y 
otras no tanto, no tuvo suficiente virtualidad como para ser suficientemente incisiva". D'altra banda, per J.V. 
Sevilla Segura (1986), la contínuYtat de nivells relativament elevats d'inf lacio -vegeu taula N. 6- fins el 1983 
no expressa mes que la persistencia del conflicte distribuíiu i deis "comportamientos apropiatívos". 

109 
. Per mitja deis acords es va consolidant el nou model de relacions laboráis, molt mes flexible que 

l'anterior (Vegeu P. Pérez Amorós i E. Rojo Torrecilla (en aquest mateix llibre)). És paradoxal, per tant, que 
alguns autors com A. Espina (1985), L. Gámir (1985) o J.R. Cuadrado Roura (1986) tamentin que els pactes 
introdueixen rigidesa perqué s1 imposen increments iguals per a tots els sectors. I és paradoxal perqué els 
pactes contenen clausules de desvinculació i perqué consideren la productivitat i la situació de cada empresa. 
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consideren possibles sancions en cas d'incompliment-. S'estableix 
una cláusula de revisió per a un IPC superior al 6,5% a la fi del 
juny -el Programa a Mig Terme 1'autoritza després del xoc del 
petroli del 1979- i es permet que les empreses s'adaptin a l'extrem 
de la banda mes convenient segons la seva situació, l'evolució de 
l'ocupació, la productivitat, etc. Aquest decret va teñir una 
eficacia limitada perqué no comptava amb l'acord deis sindicats, 
i va generar un apreciable augment de la conf lictivitat111. 

El fracás relatiu del decret va provocar que el govern mires 
de frenar la inflació endurint la política monetaria després de les 
eleccions, i postergant els pactes en materia de rendes. Tanmateix, 
la UGT i la CEOE firmen el 10 de juny del 1979 l'Acord de Bases 
Interconfederal, en el qual es fixen les línies principáis del 
futur marc de relacions laboráis i es pacten la major part deis 
continguts del futur Estatut deis Treballadors i de la Llei Básica 
d'Ocupació112. Aquest pacte obeeix a línies táctiques -l'intent 
d'aíllar CCOO- i estratégiques -l'establiment del nou model de 
relacions industriáis-, sobretot d'aqüestes darreres. En concret, 
s'acorden els aspectes principáis del futur model, o sigui, la 
negociació centralitzada amb autonomía de les parts, una major 
participació sindical en les decisions de 1'empresa i en la 
política económica i el reconeixement i la potenciació deis 
sindicats com a interlocutors socials válids, a canvi de la 
flexibilització del mercat de treball i la moderació salarial113. 

L'ABI facilita que peí gener del 1980 les mateixes UGT i CEOE 
firmin l'Acord Marc Interconfederal, al qual mes tard s'adhereix 
l'USO. En l1acord s'abandona el concepte de massa salarial i 
s'estableixen uns increments salaríais d'aplicació proporcional per 
al 1980, compresos entre el 13 i el 16%, amb cláusula de revisió 
si l'IPC supera el 6,75% a fináis de juny. Així mateix s1incorpora 
per primera vegada en un pacte la possibilitat de desvinculació per 
a les empreses amb pérdues. Per al 1981, la banda es fixa entre 
l'll i el 15%, i la revisió a partir del 6,6%. Una novetat 
addicional consisteix en el fet d1acordar una jornada anual máxima 
de 1980 hores, per sota del límit legal i amb l'objectiu de reduir-
lo progressivament en exercicis successius. S'hi incorporen, a mes, 
mesures per augmentar la productivitat i disminuir l'absentisme. 
També s'acorda distribuir els guanys de productivitat, afavorint 
l'ocupació i la inversió per damunt deis salaris, i, finalment, 
s'acorda concentrar al máxim la negociació col.lectiva, potenciant 
els comités d'empresa i les relacions amb els sindicats. 

L'Acord Nacional d'Ocupació té unes característiques distintes 
deis anteriors que es deuen, en part, al canvi d'actitud de partits 

. Consistíen en La retirada de subvencions, Ifnies preferencials de crédit o exempcions fiscals. 

. J. Roca (1989), J.R. Cuadrado Roura (1986). Vegeu taula N. 98. 

112 
. A. Espina (1985) ho atribueix a la major "responsabilitat" de la UGT i la patronal, que consideren 

que un acord és mes beneficios que una política monetarista. Segons ell, es tracta d'un joc de suma positiva. 

. J.M. Zufiaur (1980 i 1985). 
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i sindicats després de l'intent de cop d'estat de febrer del 1981. 
Aquest és un acord mes ampli -UGT, CCOO, CEOE i Govern-, que 
compren mes temes -salaris, pensions, cobertura de la desocupado, 
ocupació- i que tracta de recuperar l1ampli consens deis inicis de 
la transició. Per primera vegada es pacta una reducció del poder 
adquisitiu deis salaris admetent una banda del 9% a l111% per a una 
previsió d'IPC del 12%. Hi ha una cláusula de revisió si a la fi 
de juny es supera el 6,09%, i també la possibilitat de 
desvinculació per a les empreses amb pérdues o en procés de 
reconversió. Per al sector públic la norma és el 9%. En altres 
apartats s'acorda 1'ampliació de les prestacions complementarles 
de 1 ' asseguranga d'atur i la revalorado de les pensions en un 10% 
-inferior a 1'IPC previst-. El sacrifici de les rendes salariáis 
s'ofereix a canvi del compromís de crear 350.000 llocs de treball, 
i amb aquesta finalitat s'acorden alguns¡incentius quant al cost 
de la seguretat social, la jubilado ais 64 anys, noves formes 
contractuals i limitado de les hores extraordináries. Finalment, 
hi ha un compromís per a la participado de sindicats i patronal 
en el control de la Seguretat Social, de l'INEM i del Fons de 
Garantia Salarial. 

El grau de compliment deis compromisos és divers. Així, la 
norma salarial es compleix al peu de la 1 letra, mentre que la 
participació sindical queda postergada. Peí que fa a l1ocupació o 
la inversió, 1"incompliment deis compromisos és notori i 
reincident, sense possibilitat de sanció, ja que la mateixa 
naturalesa del pacte social hi porta: per ais treballadors, 
l1estrategia guanyadora és col.lectiva -no competeixen entre ells-
i per aixó 1' acord deis sindicats sobre els salaris o la normativa 
laboral sol ser suficient perqué els treballadors compleixin; en 
canvi, la inversió o l1ocupació depenen de les decisions de cada 
empresari, que obeeixen a una lógica individual i que poden ser 
oposades a les decisions deis competidors o a 1'estrategia 
empresarial col.lectiva, és a dir, l'aprovació de la patronal no 
garanteix res, mentre que, per al sector püblic, el grau de 
compliment dependrá de la voluntat política i del nivell de 
compromís electoral. Per tant, no és estrany el fracás de la 
política de rendes en la qüestió de 1'ocupació, que entre 1978 i 
1982, disminueix en una mica mes d!un milió de persones, a pesar 
de la reducció de la participació de les rendes salaríais en el PIB 
cf, cosa que, sigui dit de passada, no confirma l'asseveració 
convencional que la moderado salarial estimula la creació de llocs 
de treball. 

d) Política de balan9a de pagaments. Peí que fa al sector 
exterior, aquest període está marcat peí segon xoc petrolier, que 
va significar un rápid deteriorament de la balanca de pagaments per 
compte corrent. Des del 1980, apareixen déficits elevats el 
financament deis quals porta a una escalada de 1'endeutament 
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114. Com a resultat de tot aixó, el tipus de canvi de la 
pesseta es va anar depreciant lentament, amb poca intervenció del 
Banc d'Espanya fins a la fi del 1981 i mitjan 1982 en qué, la forta 

del dólar, originada per la política monetaria de 
1'administrado Reagan, va obligar el Banc d'Espanya a intervenir 
massivament i, finalment, ja amb el PSOE al poder, a la devaluació 
de principi de desembre. De fet, la devaluació era inevitable donat 
el persistent déficit per compte corrent, pero els governs d'UCD 
van anar retardant-la, preferint 1•endeutament exterior. 

1.3*4. Politiaues estructuráis 

línies de desenvolupament que es van configurant en 
l1economía espanyola al llarg d'aquests anys es deuen, en bona 
part, a les diverses mesures estructuráis que, des del 1977, es van 
adoptant davant de la urgencia deis fets o, en altres casos, per 
decisions governamentals de carácter estratégic que no sempre s'han 
portat ha terme amb plena consciéncia115. En la segona etapa deis 
governs d'UCD, la gravetat de la crisi imposa la 
d'actuacions estructuráis en el sector industrial que es plasmaran 
en el tímid i desigual inici de la reconversió industrial. Son 
també les dures circumstáncies de la crisi bancária les que 
provoquen la reestructuració del sector financer, que adquirirá mes 
importancia amb el govern del PSOE. Tanmateix, la desregulació i 
la liberalització progressiva del mercat financer, 1'obertura a 
1'exterior o el nou marc legal del mercat de treball obeeixen a una 
clara opció política a llarg terme, que comenca a caminar amb 

i retrocessos, pero que mes endavant, amb el PSOE al 
poder, anirá adquirint un vigor i un dinamisme aclaparadors. 

a) La política de reconversió industrial. La segona crisi del 
petroli, en els anys 1979 i 1980, engega en orri totes les 
previsions governamentals i obliga a modificar els programes 
d'expansió que s'havien dissenyat amb el govern sorgit després de 

de marc. Les noves circumstáncies internacionals 
Dacte immediat i orofund sobre 1'economia esoanvola 

i, especialment, sobre el sector industrial. A principi 
setanta la industria espanyola es caracteritzava perqué tenia una 
alta intensitat energética116, per la hipertrofia deis sectors 

una estructura productiva poc integrada i molt 
fragmentada, per l1existencia de mecanismes públics de protecció -

114 
. El saldo viu del deute extern passa de 19.498 milions de dolars en el 1979 a 28.772 en el 1982. El 

saldo per compte corrent és negatiu en el'anys 1980, 1981 i 1982, amb déficits de 5.188, 4.980 i 4.125 milons 
de dolars, respectivament. Vegeu taules N. 14 i 19. 

. L'Estatut deis Treballadors és una tfpica decisió estratégica conscient, darrere de la qual ni ha tot 
un model de relaciona labórala i de mercat de treball mes o menys definit. En canvi. la política d'obertura a 

modelant una estructura product 

imular l'activitat económica interna. 

116 
. Vegeu, mes endavant, l'apartat "Ajust energétic". 
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subvencions reserva del mercat interior, socialització de pérdues 
a través de 1'INI-, per una estructura financera de les empreses 
poc sanejada i molt dependent de la banca, per una estructura de 
preus relatius -salaris, energia i preus fináis- molt deformada 

e ais mercats mundials, peí baix índex df investigado i 
desenvolupament intern i per la importació reiterada de tecnología 
i de béns intermedis ; és a dir, la industria espanyola presentava 
greus defectes estructuráis i una rigidesa que li dificultava 
1' adaptado a les condicions externes, trets que comportaven 
principalment que el sector fos molt vulnerable. Per aixó 
transformacions experimentades per 1 'economia mundial pels anys 

incideixen molt negativament en el nostre sector 
secundari. 

Aquests canvis es produeixen en un doble pía: per una banda 
hi ha una variado important en 1! estructura deis preus relatius 
a causa de les puges de preus de 1' energia i de les primeres 

, qüestió que afecta de pie els subsectors mes dinámics 
deis anys anteriors; per altra banda, 1'aparicio deis nous paisos 
industrialitzats -amb un cost molt baix de la má d'obra- representa 
la fi deis avantatges comparatius d'una bona part del 
manufacturer espanyol, que en la década anterior va basar el seu 
desenvolupament en els baixos salaris. 0 dit d'una altra manera, 
la inoportuna especialització de la industria espanyola en 
productes de valor afegit baix o mitjá, amb alt consum energétic 
i amb una competitivitat basada en una má d'obra mes barata, va ser 
decisiva a 1•hora de provocar la llarga cadena de tancaments i 
suspensions de pagaments de milers d'empreses, tan aviat com van 
canviar les circumstáncies exteriors. A aixó es va afegir la manca 
d'una política d'ajust energétic i la resistencia empresarial a 
l'ajust productiu -reducció de capacitat, canvis tecnológics- que, 
conjuminats amb les alces deis costos laboráis reals fins al 1978, 
van acabar amb el resultat d'una estructura productiva obsoleta des 
del punt de vista económic, que va ocasionar la destrucció de 
800.000 llocs de treball nets de 1977 a 1985119. Sense cap mena de 
dubte, pot afirmar-se amb rao que la crisi económica espanyola és 
una crisi amb un fort component industrial120. Per aquest motiu, a 
partir del segon xoc petrolier, qualsevol política de sortida de 

117 

118 

J. Segura (1983 a i 1983 b), J. Segura et al. (1989). 

G. de la Dehesa i J.M. Va l verde (1980) resume i xen aquests canvis com el pas de la segona a la tercera 
revolucíó industrial, amb l'emergencia d'una societat postindustrial on es prioritza el benestar social sobre 
l'eficiéncia productiva. 

119 
. La xifra és una mica menor, ja que una bona part deis servéis de les empreses que abans eren 

realitzats per personal intern, després es subcontracten a empreses del sector tercian*, amb la qual cosa no 
es redueix L'ocupació sino que es trallada -encara que sovint empitjoren les condicions de treball i els 
salaris*, cosa que figura a les estadfstiques com descens de l'ocupació industrial i augment de la terciaria. 

. J. Segura (1983 b). 
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la crisi havia de passar necessáriament per la reconversió 
industrial121, 

El principi rector de la política de reconversió está provocat 
per la necessitat de recuperar la competitivitat perduda, cosa que 
exigeix un fort ajust estructural, els principáis elements del qual 
son 1'ajust energétic, la reducció de capacitat deis 
sobrediroensionats -amb la crisi cau la seva demanda-, la renovació 
tecnológica -en 1'estructura productiva i en noves gammes de 
productes- junt amb el tancament de les instal.lacions obsoletes -
per equip antiquat o per canvis en l1 estructura de la demanda-, la 
potenciació de noves activitats industriáis -els "sectors del 
futur"- i la recuperado de la flexibilitat i deis mecanismes de 
mercat perduts122. L'OCDE anomena aquesta política "d'ajust positiu" 
i combina mesures de carácter general -macroeconómic- amb mesures 
de tipus sectorial -microeconómic-. El principal requisit que han 
de complir aqüestes actuacions per teñir éxit és la coherencia, és 
a dir, que s'emmarquin correctament en un projecte 
global que, al seu torn, tingui la virtut de ser compatible amb el 
projecte general de política económica i amb la futura evolució del 
sistema económic. En una economia tancada a 1*exterior, amb prou 
recursos, aixó és relativament fácil perqué el mateix projecte ja 
conforma en si el futur, pero en un món cada cop mes interdependent 
i per a una economia petita i oberta, és fonamental que 
1'estrategia interna s'adeqüi a l1evolució exterior, és a dir, que 
la nostra estructura industrial respongui a la demanda interna i 

externa i que la seva productivitat creixi mes rápidament que la 
mitjana mundial. 

Un projecte global com aquest está sotmés a restriccions molt 
severes, especialment la limitació de recursos financers, 
prioritats estratégiques, les pressions socials deis grups 

, el grau de dependencia de l1economia local respecte a 
l'activitat que cal reconvertir i la situació económico-financera 
del sector, un conjunt de restriccions que originen distorsions 
importants en 1'estrategia que s'ha de seguir. Tanmateix, els 
primers governs d'UCD no tenien un projecte o un marc global 
d'actuació123, no disposaven d'una "política de reconversión 
industrial en el sentido genérico de diseño coordinado de medidas 
industriales frente a la crisis económica"124, per la qual cosa es 
va cedir fác ilment davant les urgéncies conj unturals i 

. "... puede haber poca duda respecto a la imposibilidad de articular una estrategia eficaz, cualquiera 
que sea su signo, contra la crisis que no tenga como piedra angular una reconversión industrial encaminada a 
paliar al menos las insuficiencias v defectos comentados", J. Segura (1983 b:308), subratllat a l'original. 

. Papeles de Economia Española (1983). 

. De l'entrevista que Papeles de Economía Española (núm.5) realitza al ministre d1industria, Ignacio 
Bayón, es desprén que en aquell moment no tenia cap pía global per a la reconversió industrial, sino nones una 
batería de mesures concretes de carácter sectorial, sense cap articulació conjunta. 

124 
. J. Segura et al. (1989:409). 
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pressions sectorials de sindicats o empresaris . Fins al 1981 no 
es va promulgar el primer decret -llei de reconversió de carácter 
general, de forma que durant el període 1977-1981 la política de 
suport al sector industrial es va caracteritzar per una acusada 
discrecionalitat i una incompetencia que, tot sovint, era quasi 
d'escándol126. 

En les primeres intervencions, el govern es limitava a 
sostenir empreses per mantenir lfocupació, sense un plantejament 
de f ons ben def init i amb vista al curt terme. Amb 
finalitat es concedien subvencions d1 explotado o de capital, es 
disposaven incentius fiscals o es concedien crédits oficiáis a 
l'exportació, arribant a la nacionalització en els casos mes 
compromesos -Altos Hornos del Mediterráneo, Seat, Imepiel, Babcock-
Wilcox, Intelhorce, Hytasa, etc.-. En altres casos es realitzaven 
algunes modificacions estructuráis importants, per mitjá d'acords 
individuáis de sanejament financer amb les empreses afectades, pero 
també sense estrategia sectorial -Nervacero-. Aquesta 
política de pedacos va permetre mantenir les instal.lacions en 
funcionament evitant, momentániament, tant les pérdues de llocs de 
treball i de capital com els enfrontaments amb empresaris i 
sindicats127. Pero així es retardava i s'agreujava el cost d"un 
canvi estructural estrictament necessari si es pretenia la 
supervivencia a mig terme de la nostra industria. Fins a la 
publicado del programa a mig terme en el 1979, no es planteja 
obertament la necessitat d'una estrategia global, tot i que ja en 
el mateix document aquesta visió es limita ais grans sectors mes 
afectats -siderurgia i naval-. Al llarg del 1980 i en els primers 
mesos del 1981 es van adoptant disposicions excepcionals per a la 
reestructuració i el sane jament d'alguns subsectors en situado 
greu: el d1 electrodomésticas de línia blanca -R.D. del 16-IX-1980, 
el d'acers especiáis -R.D. del 3-X-1980- i el de la siderurgia 
integral -R.D. del 8-V-1981-, aquest últim amb el suport decidit 
de sindicats i grups empresarials. 

No será fins mes tard, amb 1'agreujament de la conjuntura, 
després del 23-F i simultániament a la firma de l'ANE, que el 
govern de Calvo Sotelo es decideix a promulgar una Llei de 
reconversió de carácter general -R.D.L. 9/81 del 5 de juny, sobre 
mesures de reconversió industrial- que crea els mecanismes 
institucionals perqué qualsevol sector o grup d1empreses pugui 
acollir-se ais plans de reconversió amb ajuda governamental. Aquest 
reial decret presenta greus deficiéncies128 que reflecteixen la 

. Ibid. p. 409. 

126 
. "La pasividad, una compleja combinación de incompetencia profesional, debilidad política y falta de 

imaginación económica, ha sido patente desde el comienzo de la crisis", J. Segura (1983 b:308). 

. G. de la Dehesa i J.H. Va l verde (1980) creien que era necessari a l'existéncia de mecanismes 
"corporatius" d'institucionalització del conflicte per abordar la reconversió industrial. 

128 
. C. Araniadi, 0. Fanjul i F. Haravall (1983), V. Oller (1986), J. Segura et al. (1989). 
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feblesa política i la manca d'una visió estratégica per part del 
govern. 

En concret la llei no especifica criteris generáis i objectius 
per a la concessió d'ajuts -només hi ha una llista genérica-, cosa 
que facilita la discrecionalitat; només articula mecanismes de 
subvenció financera que permetin equilibrar els comptes 
dfexplotació, pero no mou mitjans per abordar les inversions de 
modificado de 1'estructura productiva, llevat de les bonicacions 
fiscals, avals peí crédit oficial, aplacament deis pagaments de les 
cotitzacions socials o suspensió de determinats 
laboráis. Tampoc es proposa cap tipus de mesura d'increment de la 
I&D -una mane anca tan estrident que en el 1982 es promulga ad hoc 
el R.D.L. 21/1982- ni es crea cap mecanisme ni cap procediment de 
control rigorós de l'ús de les subvencions publiques. 

Malgrat que la unitat de reconversió son els sectors i 
un pía de viabilitat per a la concessió d'ajuts, bastants 
van rebre ajuda individual -Westinghouse, 
Talbot, Firestone, Michelin, Pirelli, Asturiana del Zinc, 
i es van subvencionar sectors sense pía de viabilitat. 

És a dir, la política industrial "se estructuró en función de los 
a corto plazo de los grupos industriales con mayor 

capacidad de presión política, para resolver sus problemas 
financieros inmediatos y para subvencionar la reducción de 
plantillas"130, deixant la reconversió reduida a simples 
transferéncies amb molt poc control i sense contrapartides 
productives -no es van realitzar la major part d'inversions de 
mi llora-. Els sectors que es van acollir a una política tan 
generosa son el textil, l1electrónica de l'automóbil, el naval, els 
semitransformats del coure, els components electrónics, l'acer 
comú, el calcat i la forja pesant, a mes d'algunes grans empreses 
com General Eléctrica, Westinghouse, Talbot i Standard Eléctrica. 
Per a altres sectors mes dispersos o amb menys capacitat de pressió 
-cuiro, joguines, fusta i, en part, calcat i textil- no hi va haver 
ajuts oficiáis, i es va iniciar, ras i curt, un procés de 
desaparició d1empreses. 

En suma, en la política industrial d'UCD va ser prioritaria 
la visió a curt terme sobre l1estrategia, van pesar els interessos 
sectorials i empresarials sobre els del conjunt de 1*economía, 
sense plantejar-se en cap moment la necessitat de reduccions 
importants de capacitat, de canvis tecnológics o de 
reindustrialització, triant el camí mes fácil de la subvenció de 
funcionament, que permetia ajornar els problemes a costa de deixar 
que es podrissin i d'augmentar el preu de la solució. Amb aixó tan 
sois es va aconseguir mantenir l1 estructura industrial deis sectors 

129 

130 

. J. Segura et al. (19B9) 

. Ibíd. p. 41. 

131 
. Id. (1983 b) 
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amb mes capacitat de pressió, mentre que la resta es degradava, 
retardant aixl cinc anys mes el procés d'ajust estructural a les 
noves condicions internacionals, amb la consegüent disminució de 
les possibilitats de creixement de la nostra economía. La millor 
prova de la inviabilitat d'una política industrial que no afrontava 
els veritables problemes -excés de capacitat i obsolescencia 
técnica- está en el fet que mes endavant, amb el govern del PSOE, 
la major part d'aquests sectors o empreses hauran d1adoptar nous 
plans de reconversió, amb un cost económic i social elevadíssim132, 
que repercuteix greument en la distribució de la renda i en els 
desequilibris pressupostaris. Fet i fet, amb la llei Bayón 
l'empresariat va aconseguir un triomf important, fins al punt de 
consagrar nous mecanismes pressupostaris d1 apropiado de 
]_ i _-.__J.133 

b) La política de reforma del sistema financer. A l'inici deis 
anys vuitanta, les innovacions financeres arriben també a Espanya 
com a fruit de 1•efecte combinat de diversos factors. El públic 
exigeix remuneracions d'acord amb els nivells d'inflacio i una 
liquidesa mes elevada que compensi, en part, l'elevació deis 
nivells de risc que ha comportat la crisi. La pressió fiscal també 
es deixa sentir i apareixen nous actius que faciliten l'elusió de 

obligacions impositives. Lf aplicació de les innovacions 
tecnológiques al sector financer permet la generalització de nous 
tipus d1operacions, els canvis en els sistemes de gestió i en els 
productes financers, en definitiva, repercuteixen en una major 
agilitat i volatilitat de la intermediació i deis actius financers. 
D'altra banda, la internacionalització creixent de l'activitat 
financera, junt amb 1•espectacular augment deis volums d1aqüestes 
transaccions generen línies autonomes de liquidesa de difícil 
control. Finalment, la mateixa necessitat de financament del 
déficit públic provocará que l1Estat sigui el primer a posar en 
circulació nous actius financers -Pagarés del Tresor en el 1982, 
Lletres del Tresor en el 1987-. 

El resultat d'aqüestes innovacions no será altre que el 
d1invalidar les antigües formes de control monetari, ja que, a 
partir del 1980, s1inicia la progressiva separació 
disponibilitats liquides i els actius líquids en mans del públic 
(M4 o ALP) , on s'inclouen entre altres gran part deis nous 
actius. La mateixa política de control monetari, com que 
immobilitza els recursos inclosos a les DL, estimula el canvi 

132 
. La reconversió industrial del PSOE supera llargament els dos bilions de pessetes (M. Navarro (1989)). 

Si s'hagués portat a terme en 1979-1980, el cost real hauria estat molt mes baix, ja que es van acumular ingents 
pérdues i costos financers de 1979 a 1984. 

. J.V. Sevilla Segura (1985). 

134 
. Els Actius Lfquids en Mans del Públic (M4 o ALP) es define i xen com la M3 mes tot un seguí t de nous 

actius en poder deis particulars: pagarés i lletres del Tresor, bons de tresoreria, cessions témporaLs d'actius, 
cédules hipotecarles, pagarés d'empresa avalats, passius per operacions d'asseguranca. Les entitats sobre les 
quals conputa aquest agregat son el sistema bancari (bañes, caixes d'estalvi i cooperan"ves de crédit), les 
juntes sindicáis de borsa, les societats mediadores del mereat de diner i altres petites entitats. L'evolució 
de l'agregat i deis nous actius es recull al taules N. 7, 8 i 9. 
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d1estructura deis dipósits amb forts desplacaments de recursos des 
deis dipósits a la vista o d'estalvi fins ais dipósits a termini -
del 1978 al 1984 passen a constituir del 32% al 50% de les DL -
i mes endavant estimula la creació de nous actius no inclosos en 
aquest apartat, que defugen la normativa vigent -els nous actius 

de representar un 2,4% de les DL en 1980 a un 35% en el 
1988136 i creen mes problemes de política monetaria137. En aquest 
sentit, els fets han anat sempre davant de la legislado i de 
1'actuado de les autoritats, i aixó ha portat a una política 
d'inclusió sistemática deis nous actius en els objectius monetaris, 
especialment a partir del 1982. 

Els canvis en la política monetaria van anar acompanyats de 
modificacions en la regulació del sistema financer, sempre tendents 
a una major liberalització d'aquest, pero lentament, donada la 
creixent restricció que significava el déficit del sector públic. 
Aquesta manca de regulació ha repercutit sempre en un major 
dinamisme del sistema financer i en un estímul per a la innovado. 
Així, l'autorització de la banca estrangera l'any 1978, tot i sent 
molt restrictiva, bastará per impulsar un rápid creixement del 
mercat interbancari i per difondre molts tipus d'operacions quasi 
desconeguts en el país. Des del 1978 es van modificant els 
coeficients de les entitats financeres en dos sentits: per una 
banda, la progressiva equiparado d'entitats financeres, 
especialment de bañes i caixes d'estalvi, complementada amb la 
liberalització d'operacions i d'establiment per a les caixes; 
una altra, es van reduint els coeficients d'inversiÓ -un deis 
llasts del régim franquista, a través deis quals es canalitzaven 
recursos cap ais circuits de financament privilegiats-, tot i que 
aixó no impedeix que s'estableixi un nou coeficient per financar 
el déficit que, mes endavant, s'unificará amb el coeficient de 

• 138 caixa . 
A mes de la política monetaria, el Banc d'Espanya ha anat 

assumint noves responsabilitats en el control del sistema financer 
arran de la crisi bancária. Aquesta s'inicia a la fi del 1977 amb 
la crisi del Banc de Navarra, i s'anirá estenent fins al 1985, amb 
algunes fites importants com la crisi de Banca Catalana i del Banco 
Urquijo en el 1982 o la de Rumasa en el 1983. Les causes de la 
crisi están en la mala situado económica deis sectors productius -
que origina un augment deis crédits fallits i de la insolvencia de 

. Vegeu taula N. 9. 

136. Vegeu taula N. 9 

137. A. Argandoña (1985), R. Poveda (1986) i L.A. Rojo (1988). 

138 
. Per al seguiment de La normativa poden consultar-se els informes anuals del Banc d'Espanya. 

174 



-, en la mala gestió interna deis bañes mateixos 
-excessives concentracions de risc- i en els limitats mecanismes 
d*inspecció i sanció de qué disposava el Banc d'Espanya. A mes, el 

s de liberalització i d'innovació financera, junt amb la 
política de restricció monetaria, va provocar un encariment deis 
costos financers, amb la consegüent retallada deis marges de les 
entitats mes mal situades. Per enfrontar-se a la crisi, durant els 
anys 1979-1982 es van perfeccionar els mecanismes de garantia, 
control o intervenció de les entitats financeres amb problemes, en 

, es va tornar a dissenyar el Fons de Garantia de Dipósits, 
en el 1977, sef 1 va dotar a partir del 1980 de majors 

atribucions per a la gestió de bañes en crisi i es van ampliar els 
seus recursos financers. Aquests mecanismes d'intervenció serán 
utilitzats a fons durant el govern PSOE i han servit per canalitzar 
recursos ingents al sistema financer140. 

c) La política del mercat de treball. La tercera gran línia 
de política estructural que s1inicia amb els governs de l'UCD 
el canvi del marc institucional del mercat de treball. Encara que 
en les altres monografiesu1 s'analitza l'assumpte en profunditat, 
ens interessa veure aquí quines son les repercussions d•aquest 
canvi en el funcionament de la nostra economía i quins efectes es 
preveuen a mig i a llarg terme. A tall de recordatori, les normes 
legáis que s'aproven son l'Estatut deis Treballadors, el 8 de marc 
del 1980, i la Llei Básica d'Ocupació, del 8 d'octubre del mateix 
any. Totes dues liéis s' aproven al Parlament amb els vots deis 
parlamentaria del PSOE i d'UGT, a mes deis vots de la dreta, com 
a f ruit del consens existent142 a 1! entorn del nou model de 
relacions laboráis que s'instaurará a Espanya. A mes, durant el 
període que va des deis Pactes de la Moncloa fins al govern 
socialista, es promulguen nombrosos decrets143 com a resultat de la 
posada en marxa de mesures de foment de l1 ocupado, que sempre 
acaben traduint-se en noves condicions contractüals. 

En aquest nou marc laboral, les grans directrius del gual ja 
estavan esbossades a la Constitució i en el programa a mig terme 

139 
. Els bañes mes afectats son els industriáis que, en molts casos, arrosseguen la resta del grup. Per 

exemple, el Banco Urquijo era industrial, la crisi de Banca Catalana provenia de la fallida del Banco de tos 
Pirineos i del Banco Industrial de Cataluña; la crisi de Rumasa s'origina en el financament del grup 
empresarial, d e . 

140 
. El cost total de La crisi i la reconversió bancária és d'1,5 bilions de pessetes. Vegeu A. Cuervo 

(1988). Mes endavant, en el text, s'analitza la crisi bancária. 

141 
. A. Recio (1989) i F. Pérez Amorós i E. Rojo Torrecilla (en aquest mateix llibre). 

142 
. Recordi's que en l'ABI, la UGT i la CEOE pacten les grans l í ni es de l'Estatut deis Treballadors i de 

la Llei Básica de l'Ocupació. 

143 
. En total 23 decrets amb una efectivitat menyspreable en la creacio de lloes de treball, atesa 

l*evolució de les xifres d'ocupació (F. Suárez González (1985)). Qüestió distinta -i diffeilment avaluable per 
manca de dades adequades- és la incidencia que les noves formes de contractació van tenint sobre el ti pus de 
contraetes de la poblacio ocupada, que només es recutl a PEPA a partir del 1987. És indubtable que ajuden a 
conformar una concepció precaritzadora de la relacio laboral, que és l'actualment predominant. 
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del 1979, suposa la ratificado legal d'un model de relacions 
laboráis amb un ampli espai de llibertat, es consagra el principi 
de 1*autonomía de les parts, es legalitza la vaga i es consolida 
1' orientado cap a una flexibilitat laboral substancialment mes 
gran . Aixó suposa un major poder normatiu per ais agents socials, 
atesa 1*amplitud de temes sobre els quals la negociado col. lectiva 
pot incidir145, cosa que, al seu torn, implica una reducció de la 
regulado estatal que es limitará a fixar els extrems o mínims 
contractuals. 

Tal autonomia contractual implica, des del punt de vista del 
"policy maker", una dispersió i una incertesa mes gran respecte al 
comportament de les variables económiques relacionades amb el 
mercat de treball, sobretot salaris, productivitats i, en 
conseqüéncia, costos laboráis. D'aixó s'infereix que per a l'éxit 
d'una política económica és necessária la col. laborado deis 
sindicats, al mateix temps que ha d'assegurar-se que aquests 
controlaran efectivament el que es pacti a la major part de 

Així, els pactes socials i la concertació apareixen com 
una necessitat objectiva per al corréete funcionament de la gestió 
macroeconómica de la crisi, alhora que 1•enfortiment i la 
centralització deis sindicats i associacions empresarials assegura 
la vigencia de tais pactes en tots els ámbits. 

Per altra banda, la consolidado de la flexibilitat de les 
condicions o del contráete de treball tindrá uns efectes molt 
importants a mig i a llarg terme i, de fet, és l'aspecte mes 
important des del punt de vista económic. Aquesta flexibilitat 

: respecte al contráete, es permeten ámplies 
possibilitats de contractacions eventuals146, cosa que comporta una 
major flexibilitat d'entrada i sortida del mercat de treball, 
possibilitant 1' adaptado de la demanda de má d' obra a 
fluctuacions de lfactivitat de l1empresa, a mes de permetre una 
important reducció deis costos laboráis per la imposició de pitjors 
condicions contractuals; el segon aspecte es refereix a la 
flexibilitat a l1interior de l1empresa, es facilita sobretot la 
mobilitat funcional i geográfica de la má d'obra; finalment, peí 
que fa a l'extinció del contráete de treball, s'amplien les 
circumstáncies en qué és possible i es redueixen les 
indemnitzacions147. 

144. J.M. Zufiaur (1985). 

145 
. Segons l'article 85 de l'Estatut deis Treballadors, "los convenios colectivos podran regular materias 

de índole económica, laboral, sindical y asistencial, y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones 
de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y de sus organizaciones representativas con el 
empresario y las asociaciones empresariales". 

146 
. Actualment, i abans de l'aprovació del contráete d'inserció per a menors de 25 anys, existeixen 14 

ti pus diferents de contráete, a mes de l'indefinit habitual. En l'Estatut deis Trebal ladors es deixa simplement 
la porta oberta a noves formes de contractació i a la possibilitat de subvencions o exempcions impositives. 

. Per al tractament exhaustiu d'aquests assumptes, vegeu F. Pérez Amo ros i E. Rojo Torrecilla (en aquest 
mateix llibre). 
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La llei d*octubre del 1980 -Llei Básica d'Ocupació-
desenvolupa les possibilitats obertes per l'Estat estimulant, en 
nom de l1 ocupado, la contractació temporal i permetent una major 
mobilitat interna del treballador. A mes, redueix notablement la 
protecció per desocupado disminuint la quantia i la durada de les 
prestacions i exigint unes períodes mínims de cotització. En 
definitiva, es consolida l1 orientado cap a una major flexibilitat 
de la má d'obra i cap a una reducció deis seus costos, esperant que 
així es produirá un increment de l1 ocupado. Pero aquesta creenca 
és errónia, perqué els determinants de l1 ocupado no son tant les 
condicions contractuals o el preu de la má d'obra com la tecnología 
instal.lada, la demanda efectiva de les empreses i les expectatives 
deis empresaris; de manera que, sovint, 1!aplicado de les receptes 
que emanen del model neoclássic del mercat de treball no generen 
mes llocs de treball, sino que empitjoren les condicions deis 
empleats i augmenten la taxa de benefici. En efecte, al llarg 
d'aquests anys l'evolució de la poblado ocupada i deis contractes 
registrats apunta cap a 1' augment de la taxa de rotado deis 
treballadors i, possiblement, a l'inici d'un procés de substitució 
de treballadors fixos per eventuals148. 

En resum, la principal conseqüéncia del nou marc institucional 
és la precarització creixent de les condicions jurídico-
institucionals de la relació laboral, cosa que facilita 
l'empitjorament de les condicions de treball149, uns salaris mes 
baixos i unes condicions contractuals mes dures, la qual cosa, al 
seu torn, té importants efectes de tipus social peí fet que 
contribueix a segmentar la má d'obra, estimulant els comportaments 
individualistes i insolidaris i trencant bona part de les 
condicions necessáries per a 1'acció sindical i 1'existencia 
mateixa deis sindicats a la manera tradicional. A mig i a llarg 
terme redunda en una disminució del poder de negociado deis 
treballadors i els sindicats, i aixd es tradueix en una major 
desprotecció normativa de la má d'obra i en una facilitat mes gran 
per pressionar a la baixa sobre els salaris reals. Tanmateix, aixó 
no es desenvolupará fins mes endavant, amb el govern del PSOE. 

1.4. El PSOE en el poder 

1.4.1. Panorama general del periode 

Aquest periode s1 inicia amb la victoria del PSOE en les 
eleccions d'octubre del 1982 i es prolonga fins a l'actualitat, 
encara que s'hi distingeixen ben clarament dos subperíodes amb una 
línia divisoria que pot establir-se l'l de gener del 1986, amb 
l'ingrés a la CEE. Aquesta subdivisió es recolza en l'evolució de 

. A. Recio (1989). Les dades que proporciona la nova EPA des de mitjan 1987 confirmen el procés de 
substitució d'ocupació fixa per eventual. 

149 
. Les pitjors condicions de treball es reflecteixen en les estadfstiques de sinistres laboráis, que 

segueixen amb exactitud el cicle econbmic, cosa que confirmaría la hipótesi que la crisi destrueix primer els 
llocs de treball margináis i que la recuperad'ó expande i x l'ocupació precaria. Vegeu taula N. 34. 
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I1economía, que experimenta un canvi de conjuntura a partit de 
mitjan 1985, i en la mateixa política económica, en acabar les 
polítiques d'ajust dur iniciades en el 1983. 

El lapse de temps compres entre 1982 i 1985 es caracteritza 
peí context depressiu de l1economía, amb destrucció de llocs de 
treball, baixos nivells d'inversió i agreujament deis déficits 
públics. És també l1etapa en qué es realitzen els ajustos 
macroeconómics mes durs, amb efectes distributius negatius per ais 
assalariats: per fer front al desequilibri exterior, es procedeix 
a la devaluació de la pesseta, justament després de la constitució 
del nou govern; contra la inflació es realitza una política de 
reducció salarial conjuntament amb la restricció monetaria; 
finalment, respecte al déficit públic, es redueixen els salaris 
reals deis funcionaris, es limita el creixement de les despeses 
socials, es redueixen les pensions (des de la reforma del 1985), 
s•incrementen els impostos (lluita contra el frau en l'IRPF i 
progressiva aproximació deis impostos indirectes a 1•IVA) i es 
financa de manera ortodoxa el déficit públic (emissions de deute 
a gran escala). 

Aquest clássic programa d'estabilització es complementa amb 
un seguit de mesures sectorials d'ajust estructural. En efecte, de 
1983 a 1985 es porta a cap el gruix de la reconversió industrial 
en els sectors siderúrgic integral i no integral, naval, d'acers 
especiáis, automobilístic, de components electrónics, 
d'electrodoméstics de línia marró i blanca, del calcat, textil, 
etc. Així mateix s*afronten les majors crisis bancáries, 
especialment les de Banca Catalana, Banco Urquijo i el grup Rumasa. 

Finalment, a cavall de l'ajust, es continua amb la política 
d'obertura a l1 exterior -que té la fita mes important en l'ingrés 
a la CEE- i s'inicien les polítiques de reformes estructuráis i 
institucionals, sobretot es desenvolupa la nova normativa de 
contractació laboral que s1apunta a l'Estatut deis Treballadors, 
i s'accelera la liberalització del sector financer i el 
desenvolupament deis seus mercats. 

Com a resultat d•aqüestes polítiques milloren algunes 
macromagnituds, es corregeixen alguns desequilibris conjunturals -
inflació, déficit exterior- i es produeixen canvis profunds en 
1*estructura productiva i de 1'ocupació, en la propietat i en 
l1oligarquía capitalista i en la distribució de la renda, que 
adquireixen un carácter estructural. El cost de l'ajust és la 
destrucció de mig milió de llocs de treball, la caiguda de la 
participació salarial en el PIB en uns quants punts i un rápid 
creixement de 1'endeutament en el sector públic. 

El segon subperíode, del qual pot fixar-se l'inici en el canvi 
de conjuntura que sfexperimenta des de la fi del 1985, encara que 
aquí s'adopta la data significativa de 1*1 de gener de 1986, es 
caracteritza per la recuperado de les taxes de creixement de la 
inversió i del PIB, en un context internacional expansiu, amb taxes 
d1inflació descendents fins a la fi del 1987 i amb la consolidació 
d'importants transformacions estructuráis. 

Aquests canvis es produeixen en tres plans: 1'económic, el 
social i l1institucional. Peí que fa al primer, durant aquests anys 

178 



s'acceleren els processos que arrenquen del principi de la crisi 
económica: 1) Important obertura a l1exterior -ingrés a la CEE- que 
comporta la reorientado deis nostres corrents de comerc exterior 
i l'aparició de desequilibris externs; 2) canvis en l1estructura 
productiva i en la composició de la producció, deguts a la 
reconversió i al canvi tecnológic, amb un pes creixent del sector 
terciari enfront de la caiguda deis sectors primari i secundari; 
3) transformacions notables de l'estructura d'ocupació, originades 
per la nova estructura productiva i per les reformes institucionals 
en el mercat de treball; 4) transformacions del sistema financer -
tant en agents com en mercats i operacions- a causa de la crisi 
bancária, de 1!obertura exterior, de la intervenció pública i de 
les necessitats financeres de l'Estat; 5) fortes entrades de 
capital estranger, amb implantacions en tots els sectors 
estratégics de la nostra economia, modificant 1'estructura de la 
propietat de les empreses; 6) culminado de l'expansió. del sector 
püblic, amb una participado en el PIB que s'estabilitza des del 
1985 a pesar de les deficiéncies i, fins i tot, el deteriorament 
qualitatiu deis servéis públics. 

Les transformacions socials mes importants son la dualització 
progressiva de la societat entre "instal.lats" i "marginats", 
l'aparició de desigualtats económiques creixents, la segmentado 
progressiva deis mercats de treball, deis consumidors i de la 
poblado, la pérdua de mecanismes de solidaritat de classe i la 
presencia creixent de mentalitats individualistes. Aquests fenómens 
están potenciats per la liberalització i les reformes que reforcen 
els mecanismes i les forces económiques del mercat. 

A partir del 1986, l'economia espanyola es rellanca grácies 
a la millora de la conjuntura externa -baixa del preu del petroli 
i expansió mundial-, sobre la base deis sectors tradicionals -
automóbil, construcció, turisme- mes algún de creado recent -
electrónica, telecomunicacions, servéis a les empreses, sector 
financer -cosa que repercuteix en un creixement elevat de 
l1 ocupado, pero amb una altra estructura contractual- Pero a pesar 
d'alguns canvis de llarg abast, es reprodueixen moltes de les 
característiques mes tradicionals de 1!economia espanyola, 
especialment 1'alta dependencia i la vulnerabilitat externa del 
creixement económic, expressada pels desequilibris creixents de la 
balanca comercial i per compte corrent, reforcats després de la 
integrado a la CEE. D*altra banda, malgrat el notable creixement 
económic, fins al 1988 s'ha mantingut una férria política de 
moderado salarial i de restricció monetaria, amb l'IPC com 
objectiu principal de la política económica, i aixó ha portat cada 
vegada mes al divorci, i finalment a la ruptura, del govern i els 
agents socials, que van expressar en la vaga del 14-D el seu 
profund descontentament per 1'exclusió d•amplíes capes de la 
població deis beneficis del creixement económic i de la rápida 
acumulado de riquesa deis darrers anys. 
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1.4.2. Política económica i raodel de societat 

a) L1estrategia socialista. Entre els elements que donen 
continuitat a aquesta etapa podem destacar l1 orientado general de 
la política económica, que s'ha mantingut de forma inflexible al 
llarg d'aquests anys i que es fonamenta en el projecte subjacent 
de la "modernització d'Espanya", de la "pujada al tren europeu", 
en paraules del president del Govenr. La "modernització d'Espanya" 
no sembla haver significat un projecte "nacionalista" en el sentit 
que potencií el capitalisme nacional, sino que, en nom del mercat 
i del creixement económic, s'ha realitzat una obertura a 1'exterior 
sense precedents, que ha suposat la penetrado estrangera en 
sectors clau, llevat del financer, desplacant molts grups nacionals 
que han vist el seu paper reduit al de rendista o especulador 
bursátil i/o immobiliari. No es tracta d'un projecte acabat ni ben 
perfilat, sino que mes aviat consisteix en unes grans línies 
d1 actuado -basades en creences económico-polítiques-, un mimetisme 
europeista radical i una elevada dosi de pragmatisme acomodatici 
que es posen al servei d'uns objectius genérics, no sempre ben 
definits, que enllacen amb els projectes deis sectors mes poderosos 
del capitalisme espanyol i transnacional150. En aquest sentit, el 
projecte del PSOE recull i continua les línies d'actuado iniciades 
des d'abans de la mort de Franco i afermades per la política del 
primer govern d'UCD i els Pactes de la Moncloa. L'objectiu 
perseguit no és altre que una economía moderna, eficient, flexible 
i competitiva,15 característiques totes que, segons afirma el 
govern, están garantides peí model de funcionament del sistema 
capitalista . 

Malgrat que, d'altra banda, atesa la base social, la historia 
i l'ideari del PSOE, es reconeguin les insuficiéncies de 1'economía 
de lliure mercat i es defensi 1'existencia d'un sector públic 
important, amb funcions assistencials desenvolupades i amb una 
elevada capacitat d'intervenció i regulado económiques, al llarg 
del període han pesat mes els aspectes liberalitzants, 
f lexibilitzadors i de recuperado deis excedents empresarials sobre 
tots els altres, amb el resultat paradoxal que, en nom del 
pragmatisme i el realisme, el partit socialista ha portat a terme 

. Els objectius programatics d'"ef¡ciencia", "modernització", "competitivitat" s'han anat tradutnt en 
"reconstrucció de l'excedent empresarial" i en "flexibilització deis mercats deis factors", o siguí, alio que 
demanen, ras i curt, la Banca, la CEOE o les transnacionals. 

151 

al qual es podría respondre amb J. Segura (19 
característica de liberales y conservadores". 

es que cace ratones", 
misma, es la supuesta 

. A tatl d'exemple poden servir algunes de les "perles": "el sistema capitalista es el mejor que 
tenemos, el menos malo, el que funciona mejor", en boca de Felipe González; "la izquierda ha vuelto a apreciar 
los mecanismos de mercado, con correcciones, como los más eficaces", de Boyer; "el Gobierno cree lo 
suficientemente en el mercado para pensar que es éste el que debe de proveer de puestos de trabajo alternativos 
(per ais reconven i ts)", de Solchaga. Vegeu els lúcids comentar i s de F. Ovejero (1984 i 1985) a la nova retórica 
económico-política i a la buidor ético-ideológica del partit en el poder. 
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la política mes liberal i la major obertura a 1!exterior des del 
segle XIX. 

El programa del "canvi" que va donar al PSOE deu milions de 
vots per l1 octubre del 1982 estava dissenyat en la línia del model 
reformista de la socialdemocrácia tradicional, en el qual un Estat 
del Benestar amb amplíes atribucions assistencials i de regulació 
económica, uns sindicats forts i un sector privat desenvolupat, 
estaven disposats a col.laborar entre si per aconseguir mantenir 
l'ordre social a canvi del repartiment deis fruits del creixement. 
Els pactes socials no eren mes que l'expressió formal d1aquesta 
col.laboració, que anava molt mes enllá de 1'estrictament económic 
i laboral, i penetrava en els ámbits social, polític i 
institucional. La comparació d*aquest programa -marcadament 
expansiu i gens realista peí que fa a la flexibilitat negociadora 
de l'empresariat espanyol- amb la situació económica d!aquell 
moment i davant de les pressions de la banca i les patronals 
exigía, si mes no, un replantejament de l1 estrategia a seguir i una 
veritable voluntat de transformació social. Pero, la consideració 
del fracás del programa comú de l1 esquerra francesa junt amb les 
vacil.lacions de la cúpula del PSOE van portar a la formació d'un 
govern acusadament tecnocrátic que va aplicar des del principi les 
receptes liberalitzadores convencionals, d1eficacia reconéguda. 

El canvi d•estrategia s•explica perqué sense una voluntat 
política decidida, en temps de recessió i amb la inversió retreta, 
el model de keynesianisme avancat que es dibuixava al programa del 
1982 era imcompatible amb les demandes empresarials d*ampliació 
deis excedents a curt terme, que per ser satisfetes exigien 
articular polítiques a gran escala de redistribució de la renda a 
través de la disminució deis salaris reals i de les subvencions 
publiques. Si a mes, en els esquemes de l'equip económic del nou 
govern, la crisi i la desocupado s' atribulen a la manca 
d'adaptació del sistema productiu a les noves circumstáncies, a la 
rigidesa deis mercats i al tradicional aillament del nostre país, 
l'opció política elegida havia d*inclinar-se cap al mercat, que, 
a mes a mes, tenia el vist-i-plau deis empresaris, de les 
transnacionals, de les institucions internacionals i de l1academia. 
Aixó explica la política de desregulació -especialment del mercat 
de treball-, la rápida obertura i internacionalització de 
1!economía i la reconversió i reprivatització d'empreses publiques, 
tot i que, com efecte no desitjat de tal política, a mig terme 
probablement es soscava la base deis sindicats, es desvien a 
l1exterior els efectes de l'expansió interna i minva la capacitat 
de regulació económica del sector públic153. 

Contra el que es podría pensar a primer cop d'ull, aquesta 
línia de política económica no és contradictoria amb la política 
socialdemócrata154. En efecte, la socialdemocrácia tradicional no 
intenta transformar les bases del sistema capitalista -relacions 

. J . González Calvet <1989 a ) . 

. L'argumentació que es segué i % és deutora de les reflexíons i comentan" s de Jordi Roca. 
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de propietat, decisions privades d'inversió, regles del joc- sino 
que, tractant de preservar el dinamisme de 1*empresa privada, hi 
introdueix mecanismes correctors deis seus pitjors aspectes, 
mitjá de circuits de redistribució a posteriori, no arrelats en les 
relacions de producció -1'Estat del Benestar tradicional-. 
Tanmateix, en una economia deprimida, amb unes expectatives 
empresarials molt pessimistes, aquests mecanismes es tornen 
contraproduents j a que desanimen la inversió privada. Per aixó, 
davant de la crisi s'opta per la desregulació, la flexibilització, 
la disminució deis costos salariáis i els incentius a les empreses, 
perqué així s1estimulen les forces expansives del mercat. Fet i 
fet, 1*estrategia del PSOE ha consistit a liberalitzar per créixer 
i a créixer per redistribuir155. A parer del govern, a Espanya 
encara seríem a la primera fase tot i que, després del 14-D, 
s'estaria en disposició d'iniciar un tímid tránsit cap a la segona 
-les mesures socials de la primavera del 1989-. De totes maneres, 
convé observar que aquesta estrategia difereix de la 
socialdemócrata tradicional -anys trenta a cinquanta- que hauria 
consistit en una acció directa de l1Estat. Actualment, la principal 
rao esgrimida per rebutjar aquesta via consisteix en que hom creu 
que el sector públic controla una part massa gran del 
económic i es corre el risc que si s1amplia s'ofegui definitivament 
el mercat156. 

Com a corol.lari d•aquesta cabriola táctica, el govern del 
PSOE ha acabat creient que la seva política económica és l1única 
possible i, com a tal, "inevitable"157, acceptant la mateixa 
perspectiva liberal que el seu mateix programa rebutjava i 
convertint-se, en nom de l1eficiencia- en el principal valedor de 
l'empresariat, la banca i les transnacionals en el nostre propi 
país. En aquest breu camí de conversió a la fe liberal no s'ha 
prodult cap crisi greu de consciéncies, i mes encara, s'ha prodult 
una rápida racionalització del nou discurs polític i económic158 que 
ha acabat identificant com a objectiu del govern PSOE un seguit de 
parámetres económics -creixement, inflacio, reserves de divises-
oblidant els altres -distribució, salaris, tipus d'ocupació, model 
de creixement, etc.159-. 

155 

156 

157 

158 

J. González Calvet (1989 a). 

L. Paramio (1989) parla de "ruptura del círculo vicioso del crecimiento". 

E. Fuentes Quintana i J. Requeijo (1984), E. Fuentes Quintana (1988 a). 

F. Ovejero (1984, 1985 i 1987a) realitza uns excel.lents comentaris sobre aquesta conversió, en la 
qual les dissonancies cognoscitives i les fal.lácies argumentáis han tingut un bon paper com, per exemple, el 
de comparar els resultats eficients del model teóric d'equilibri general competitiu -tan restrictiu que no és 
traslladable a cap situació real- amb els resultats reals de les economies planificades. 

159 
. En la qüestió deis resultats de la política económica és curios veure com Solchaga o González 

s'atribueixen l'éxit del creixement del PIB fins el 1988, l'augment de l'ocupació o el descens de la inflació 
fins a mit jan 1987, pero rebutgen la paternitat de la destrucció de quasi míg mi lió de llocs de treball de 1982 
a 1985, l'increment de la desigualtat, el repunt inflacionari, el sobtat encariment de l'habitatge urbá o el 
déficit per compte corrent, atribuint a les rígideses encara persistents, ais sindicáis o al creixement económic 
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b) Les línies de política económica. La política económica ha 
seguit una doble estrategia molt marcada, combinant les mesures a 
curt terme, orientades a afrontar les dificultats conjunturals, amb 
les mesures de mig i llarg terme destinades a regular la 
configuració futura de la societat. Durant el període 1982-1985 
l1estrategia a curt terme es va concretar en l'ajust de l1economía 
i el seu objectiu no era mes que solucionar els problemes económics 
mes apressants del momeht, és a dir, els desequilibris 
macroeconómics -inflacio, déficit públic i balanca de pagaments-, 
1•ajust estructural -reconversió industrial, programa energétic-
i el sanejament financer -crisi bancária, sector assegurances-. A 
partir del 1986 les mesures a curt terme s'han limitat al control 
de la inf lacio i de la balanca de pagaments per mitjá de la 
política monetaria i de salaris. 

D'altra banda, 1!estrategia a mig i a llarg terme s'ha 
orientat a establir i consolidar les noves bases sobre les quals 
es pugui assentar el procés d'acumulació de capital, o sigui s'han 
establert les condicions de partida i les regles del joc 
necessáries per assegurar el creixement deis beneficis del sector 
privat a mig i a llarg terme. Aquesta estrategia s'ha aplicat amb 
l'inici -o la continuació- de les polítiques de reformes 
estructuráis i institucionals pendents, a fi i efecte de restablir 
el pie funcionament deis mecanismes de mercat -mercat de treball, 
sistema financer, sector públic i seguretat social- i la plena 
incorporació al nou esquema de la divisió internacional del treball 
-progressiva liberalització del sector exterior i de la inversió 
estrangera, ingrés a la CEE-. 

No és sobrer destacar que totes aqüestes polítiques s'han 
presentat com a racionáis, inevitables i d'interés nacional, per 
damunt deis interessos de classe160. Per aixó ha calgut la 
"solidaritat" deis treballadors en la reducció de la inflacio i del 
déficit públic, expressada per mitjá de la moderació salarial 
pactada -simple reducció de salaris-, en la reforma de les pensions 
i de 1'asseguranca de desocupació; així mateix, l1eficiencia i el 
sanej ament han justificat les reconversions, els acomiadaments i 
les ajudes publiques a la industria i a la banca; la flexibilitat 
i la competitivitat han exigit la precarització laboral, etc. 
Comptat i debatut, la política económica del govern socialista s'ha 
caracteritzat per fer de les necessitats del capitalisme nacional 
i exterior virtuts o propietats desitjabíes de la nostra economía. 

A pesar deis nombrosos errors comesos, la fermesa i 
persistencia en aquesta línia de política económica ha portat a 
aconseguir un deis seus objectius básics, la recuperació de 

alió que no és mes que el resultat combinat d'una política governamental liberalitzadora en un sistema economic 
l'expansió del qual genera efectes perversos quasi per definició. 

. Segons Carlos Solchaga: "(és) una política económica racional i que está dando buenos resultados" (El 
País. 15-1-1989). En termes similars s'expressava Felipe González en dies anteriors. S'ha d'aclarir, pero, que 
"racional" vol dir només que els mitjans son adequats ais fins -que, al seu torn, no s'especifiquen- i que 
donar "bons resultats" no indica per a qui son bons. Totes dues expressions no son éticament neutrals, de la 
mateixa manera que el creixement del PIB no ehs dona pistes sobre com evoluciona la seva distribució. 
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l'excedent empresarial, la participació del qual en el PIB passa 
del 46,8% en el 1982 al 50% en el 1985, que ha estat presentat com 
a condició necessária -i quasi suficient- per crear llocs de 
treball . En efecte, per al govern només s'inverteix i es crea 
ocupació quan hi ha prou beneficis, cosa que exigiría la moderado 
salarial i la reducció deis costos laboráis per unitat de producte. 
Pero l'argument es mostra poc sólid, perqué els excedents teñen 
col.locacions alternatives a la inversió -financeres1 - i es 
menyspreen els efectes que la moderado salarial té sobre la 
demanda agregada -menors salaris signifiquen mes marge, pero no mes 
benefici, que depén, a mes, de la xifra de vendes-. L'éxit relatiu 
en diversos camps de la política económica del PSOE s'ha degut, en 
bona part, a la mateixa capacitat de coordinació i autoreforc de 
l1economía de mercat en un context expansiu, tot i que a 
d'una inestabilitat i d'una desigualtat económiques creixents. 

1.4.3. L'aiust dur 

A fináis del 1982, l1economía espanyola presentava uns 
desequilibris macroeconómics importants, prácticament amb un 
estancament de l'activitat económica, un augment rápid de la 
desocupació i la inversió retreta163. Per acabar-ho d1adobar, el 
triomf del PSOE va alarmar els sectors mes tradicionals del capital 
nacional, i es va produir una sobtada caiguda de la inversió, la 

de fons de la banca i la cerca de refugi segur per al 
diner negre, amb un impacte global negatiu sobre les expectatives 
a curt terme deis agents económics i sobre l'activitat. A tot aixó 
s•afegeixen importants desequilibris sectorials de 
estructural, herencia de la crisi, que es manifestén en excés de 
capacitat, obsolescencia tecnológica, baixa productivitat i 

inadequades de costos, cosa que, sumada a la caiguda 
de la demanda interna i externa origina pérdues cróniques i 

en les empreses publiques i provoca el tancament 
d'empreses i la destrucció de llocs de treball en el sector 
privat164. 

a) L'ajust macroeconómic. 
1. Un programa estabilitzador clássic. Per fer front a la 

situado el nou govern adopta molt rápidament un conjunt de mesures 

. La posició oficial es complementa amb un model neoclássic del mercat de treball per al qual la 
reducció salarial augmenta L'ocupació (L.A. Rojo (1981)), Banco de España (1982), E. Malinvaud (1984), J.l. Malo 
de Molina i J. Dolado (1985), A. Espina (1982)). 

162 
. A. Garrido, E. Sanroma i J. Trullen (1983). 

. Des del 1979 el creixetnent anual del PIB era de 0,5% de mitjana, amb dos anys de ereixement negatiu, 
la desocupació supera va el 16X de la pob lacio activa, amb 2,2 milions de desocupa ts a la fi del 1982; el déficit 
per compte corrent era de mes de 4.000 milions de dolars, o siguí, un 2,5% del PIB; l'endeutament extern 
arribava a quasi 29.000 milions de dolars; el déficit públie representa va el 5,6% del PIB i el deute públie el 
10% del PIB; la inflació en termes de l'IPC de desembre es va col.locar en un 14% i la inversió continua va 
deprimida (Vegeu l'annex estadfstic). 

164 
. Entre 1980 i 1982 la població ocupada disminueix en 440.000 persones. 
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clássiques165 i dissenya una estrategia d'ajust de 
absolutament convencional, oblidant el programa expansiu del 
"canvi" que el va portar al poder. 

Al cap de dos dies d'haver pres possessió deis carrees, el 4 
de desembre del 1982, es decreta la devaluació de la pesseta en un 
8% i, simultániament, s'eleva el coeficient de caixa de la banca 
en un punt, tornant a l'aplicació d'una politica monetaria molt 
estricta que provocará fortes alces deis tipus d'interés al llarg 
del 1983- Aixl mateix es procedeix a un financament ortodox del 
déficit, de forma que el volum de deute públie creix molt 
rápidament166. Aqüestes mesures es complementen amb una política 
fiscal moderadament restrictiva, peí vessant deis ingressos, per 
mitjá d'un increment deis impostos indirectes -amb vista a 
equiparar-los amb el futur IVA-, no indiciant les escales 
impositives de 1'IRPF i amb una acció mes decidida contra el frau 
fiscal, mentre que, peí vessant de les despeses, es redueixen els 
salaris reals deis funcionaris i es limita el creixement de les 
prestacions per desocupació i de les pensions167, que després de la 
reforma del 1985 redueixen la seva quantia. Les úniques partides 
expansives de la despesa -mes aviat explosives- son les 
subvencions, les transíeréncies a les empreses i els pagaments 
d'interessos del deute públie168. Aquesta expansió es deu al procés 
de reconversió industrial i al financament ortodox del déficit 
püblic en presencia d'una política monetaria contractiva que manté 
alts els tipus d1interés. En resum, la participació de la despesa 
pública en el PIB no augmenta mes que dos punts de 1982 a 1984, en 
comparació amb el salt de deu punts que va donar en el període 
1977-1982. 

El resultat d'aqüestes mesures estabilitzadores, 
complementades amb la política de rendes i l'ajust estructural -
vegeu els apartats següents- té uns efectes gairebé immediats peí 
que fa al sector exterior: el déficit per compte corrent es redueix 
a la meitat en el 1983 i es torna superávit en el 1984, com a 
reacció enfront de la caiguda de la demanda interna i per l'efecte 
positiu de la devaluació. Així mateix, la inflació experimenta una 

165. J. Segura (1986 b). 

. Entre 1980 i 1985 el deute públie passa del 10% del PIB al 37% del PIB (I. Garrido (1985), F. Comfn 
(1987)). S'entén per deute públie aquells empréstits o credits assumits per l'Estat que generaran carregués 
financeres que apareixen en els pressupostos (I. Garrido (1985)). El rápid creixement del deute genera una 
evoLucíó explosiva en els pagaments per interessos (vg. taula N. 109), encara que l'evolució de l'endeutament 
net -actius financers menys passius financers- de les AA.PP. és mes moderat: del 7,91% en el 1980 i el 14,6% 
en el 1982 al 27,93% del PIB en el 1985 (Elaboració propia a partir de Banco de España, (1989)). 

. Entre els anys 1979-1982 la revaloració de les pensions és inferior a l'IPC. En el 1983, la 
revaloració acordada és superior, pero només es recupera una part del poder adquisitiu perdut. En el 1984 
s'aplica una revaloració inferior a IMPC previst. La pensió mitjana, en canvi, creix a un ritme major per 
l'efecte de substitució de les pensions antigües per les noves -que s'estableixen sobre la base de cotitzacions 
mes altes-. La participació de les prestacions socials i de les despeses en béns preferents -educació, sanítat 
i habitatge- sobre el PIB es manté aproximadament constant -entorn del 23%- des del 1981 al 1985 (J. Alcaide 
(1988». 

168 
. Vegeu, mes endavant, la política de despesa pública i la taula N. 109. 
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reducció de quasi dos punts en el 1983 i de tres punts mes en el 
1984, i el déficit del sector públic s'estabilitza el 1983 i 1984 
i es torna a disparar en el 1985169. El cost d'aquest reequilibri 
extern i intern és brutal i es manifesta en 1 • estancament de la 
producció, de la demanda interna i de la inversió -només 
parcialment compensats peí sector exterior-, al mateix temps que 
es destrueixen mig milió de llocs de treball i la desocupació 
augmenta en mes de 800.000 persones del 1982 al 1985170. I, una 
qüestió mes fonamental, com a resultat de la política d'ajust 
s' agreuj a la caiguda de la participado de la remuneració deis 
assalariats en el PIB fins que en el 1985 queda per sota del 50%. 

2. Els efectes estructuráis de l'estabilització. En efectuar 
l*ajust macroeconómic a través de mesures monetáries i fiscals es 
generen efectes estructuráis a mig terme que es consoliden per 
l'execució continuada de polítiques semblants en els anys següents. 
Aquests efectes estructuráis son de dues classes: financers i 
distributius. Peí que fa ais primers, cal destacar que el 
financament ortodox del déficit públic exigeix emissions 
abundantíssimes de deute, que quan es col.loca en els mercats 
financers genera rápides transformacions. En síntesi consisteixen 
en 1'ampliado i/o creado de mercats secundaris de títols públics, 

el procés d1 innovado financera que el mateix Estat 
impulsa amb la introducció de nous títols molt líquids -pagarés, 

, noves formes de col.locació -subhastes- i noves formes 
de contractació -anotacions en compte- que competeixen molt 
eficacment amb els actius financers privats. Pero al mateix temps, 
la gran quantia de títols públics ha empés a l1 alca els tipus 
d1interés, dificultant el financament del sector privat i 
augmentant el cost de la política monetaria restrictiva o de noves 
emissions de deute. Així 1'endeutament ha resultat alhora un 
element dinamitzador del sistema financer i una restricció creixent 
per a les polítiques monetaria171 i fiscal. 

Pero l'efecte redistributiu és, sens dubte, el mes important 
a mig i a llarg terme, perqué el creixement del deute unit a la 
política monetaria restrictiva ha provocat canvis importants en les 
formes de redistribució de la renda nacional. El mecanisme és 
simple: el deute genera interessos que suporten els contribuents 
i que ingressen els posseídors de títols. En la mesura que es 
restringeixen les magnituds monetáries o que s'emeti mes deute, els 

169 
. El saldo de la BCC és -2,49% del PIB en el 1982, millora fins al -1,52% en el 1983 i passa a un 1,41% 

de superávit en el 1984. L'IPC de desembre sobre desembré passa del 14,4% en el 1982 al 12,2% en el 1983 i al 
9% en el 1984, mentre que el déficit públic es manté entorn del 55Í del PIB des del 1982 fins el 1984, per pujar 
a mes del 7% en el 1985, i aixb es deu a l'aplicació financera de la reconversió i, en part, a l'augment del 
pagament d'interessos (Vegeu annex estadístic). 

170 
. El ere i xment del PIB del 1982 al 1985 no arriba al 2% de mitjana; la demanda interna creix a taxes 

una mica inferiors i la inversió cau en termes reals durant 1983 i 1984. El nombre d'ocupats passa d'11.061 
milers de persones en el 1982 a 10.571 en el 1985, i el nombre de desocupats passa de 2.144,7 a 2.970,8 milers 
de persones en el mateix perfode (Vegeu annex estadístic). 

. La política monetaria altera la seva aplicació a partir del 1984, precisament per les dificultáis 
creades per les innovacions fi nanceres. Vegeu el text mes endavant. 
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tipus d1interés tendiran a pujar, augmentant el cost de la política 
monetaria i provocant pagaments majors per interessos, fins al punt 
que aquests provoquen mes déficit i, en conseqüéncia, encara s'emet 
mes deute; en suma, un cercle vicios. Com que els posseídors de 
títols públics son el sistema financer i les persones amb majors 
nivells d1ingrés -que son els que estalvien mes-, aleshores els 
contribuents transfereixen bona part deis seus ingressos al sistema 
financer i ais mes rics. Finalment, donat que el deute públic 
desgrava i que l1estructura fiscal real eludeix la progressivitat 
formal de la llei -a causa del frau i de les desgravacions-, la 
combinació de deute públic amb política monetaria 

un mecanisme infernal de reassignació regressiva de 
1 

3. L'aiust salarial: política de rendes. Tal com era dfesperar 
en un programa estabilitzador tradicional com el del govern PSOE, 
1'ajust monetari i fiscal anava acompanyat d'un ajust salarial que 
es va aplicar a través de la política de rendes. Ajust salarial 
significa, fet i fet, limitació del creixement deis salaris 
nomináis per sota del creixement deis preus, o sigui, pérdua de 
poder adquisitiu. Mitjancant aquesta mesura s1espera, primerament, 
que la inflacio baixi -ja que disminueixen els costos laboráis- que 
així es prolongui 1' efecte de la devaluació del tipus de canvi 
sobre les exportacions i que aixó contribueixi a 1'ajust extern. 
Segonament, d'acord amb el model neoclássic senzill subjacent a la 
política económica del govern PSOE, es suposa que una reducció deis 
costos laboráis generará mes llocs de treball173, qüestió forca 
discutible174 i poc ajustada ais fets, perqué a pesar del descens 
deis salaris reals fins al 1984 i a pesar de la nova normativa 
laboral» l'ocupació no creix fins a la fi del 1985, quan es 
produeix el canvi de conjuntura internacional. 

El 15 de febrer del 1983 es firma l'Acord Interconfederal 
entre sindicats -UGT, CC.OO.- i patronals -CEOE, CEPYME- en el 
qual, seguint el precedent de l'ANE, es torna a fixar una banda de 
creixement salarial, esbiaixada a la baixa respecte a la inflacio 
prevista -del 9,5% al 12,5% per a un IPC sobre desembre del 12,%-
i es continúen mantenint les clausules d'exclusió d'altres acords 

anteriors per a les empreses en reconversió. Peí que fa a la 
jornada de treball, en el 1983 s1 aplica la llei de jornada de 
quaranta hores que, en realitat, jas1havia aconseguit en molts 
convenís. 

172 
. Els pagaments d1 interessos per les administracions publiques pugen a 5,5 bilions de pessetes del 1983 

al 1988, i es preveuen pagaments d'un bilió i quart de pessetes aproximadament cada any, fins els primers anys 
noranta. 

. Aquest model continua persístint. Així, en pie 1988, des del govern es continua afirmant que les 
causes de la desocupació son la insuficient flexibilitat del "factor" treball í l'elevat cost que suposa (G. 
de la Dehesa (1988)). Quan A. Espina (1985) teoritza sobre la necessitat d'una segmentad" ó de fet del me reat 
de treball que permeti disposar d'una oferta de ma d'obra barata, parteix d'un model similar. Aquesta és la 
visió subjacent en projectes com el Pía d'Ocupació Juvenil. 

174 
. L l . Fina i L. Tobaría (1987 a i 1987 b) ofereixen una excel. lent refutació d'aquesta v is ió s imp l is ta . 
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Per a l'any 1984 no hi ha cap acord, tot i que les posicions 
d'UGT i CEOE son molt próximes175 i s1 imposen en la negociado de 
molts convenís, seguint les recomanacions governamentals que 
estableixen com a norma el 6,5% d'increment salarial respecte a un 
IPC previst del 8%. El sector públic aplica rígidament aquesta 
1imitació que suposa un descens de 1•1,5% en els salaris reals. 
Segons les previsions oficiáis les pérdues de poder adquisitiu deis 
salaris entre 1983 i 1984 havien de situar-se entorn del 2,5% -
considerant els lliscaments salariáis- i amb aixó bastaria per 
completar el programa d'ajust. 

Tanmateix, la realitat va ser molt mes dura: en un context 
d'inflació decreixent, la indiciació deis salaris respecte a la 
inflació prevista produeix una pérdua de poder adquisitiu al llarg 
de cada any, perqué la mitjana de preus suportada és superior al 
nivell final d'aquests preus i, consegüentment, si el salari es 
fixa d'acord amb aquest últim es produeixen pérdues del poder 
adquisitiu. A mes, en el 1984 l'IPC de desembre arriba al 9%, un 
punt per damunt de les previsions, que en mes d'un 50% ¿¡els 
convenis no és recuperable per falta de clausules de revisió i, 
a mes a mes, la inflació mitjana anual és de 1 '11,3%, cosa que 
provoca una erosió addicional de poder adquisitiu. Hi ha diverses 
formes de mesurar la pérdua, i la mes raonable consisteix a 
comparar l1 índex d'inflació en mitjana anual amb el creixement deis 
salaris, tot i que hi ha insuficiéncies estadístiques notables . 
Independentment de la font que s'utilitzi, durant els anys 1983 i 
1984 el salari real baixa i es perden tres punts de participado 
en el PIB cf. A mes, és significatiu que des del 1980 els salaris 

han crescut sempre per sota de la productivitat, i la 
diferencia ha augmentat durant el període d'ajust, cosa que ha 
comportat una redistribució de l'ingrés cap a les empreses, tal com 
recull la comptabilitat nacional. 

Els resultats de les reduccions salariáis no es van fer 
: la inflació va disminuir, pero contra el que esperava el 

govern, la pérdua de llocs de treball va créixer drásticament. 
Senzillament, havien oblidat que els salaris son un component 
fonamental de la demanda interna i que si baixen es redueixen les 
vendes de les empreses i, en conseqüéncia, els llocs de treball 
rendibles. D'aquí que, a mitjan 1984 es decidís disminuir les 
retencons sobre l'IRPF per estimular el consum i mirar de frenar 
l'augment de la desocupado. 

b) L'ajust estructural 
1. La política de reconversió industrial. Donat que la crisi 

económica espanyola tenia un important component industrial, 
l1estrategia d'ajust i sanejament a curt terme no podia quedar-se 

. Tant A. Espina (1985) com Ll. Fina (1987) consideren que hi havia un acord implfcit. 

176. J. Roca (1989). 

. J.R. Lórente (1982 i 1983) discuteix la fiabititat de les estadístiques salariáis i l'adequació de 
les fonts. A la monografía de J. Roca (1989) s'aborda l'assumpte. 
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només en la manipulació de les variables macroeconómiques, sino que 
exigia actuacions urgents sobre 1'estructura productiva com a pas 
previ per iniciar les reformes estructuráis del sistema sócio-
económic. Aqüestes accions eren inevitables en qualsevol cas, ja 
que existien notables desequilibris productius -d1origen anterior 
a la crisi-, moltes instal.lacions eren obsoletes -per canvis en 
1f estructura de la demanda, consum energétic elevat i manca de 
noves inversions- i els desequilibris financers de moltes empreses 
eren irreversibles. D'altra banda, la política industrial deis 
governs anteriors s'havia limitat a mantenir una situació sense 
sortida a copia de subvencions i ajornant les transformacions 
estructuráis, amb el consegüent agreujament de la situació. 

El nou govern no va teñir un programa d'actuació elaborat fins 
al juny de 1983, en qué el Llibre Blanc de la Reindustrialització178 

es va fer püblic. Fins aleshores, les actuacions s'havien basat en 
la normativa anterior i afectaven 350 empreses que donaven feina 
al 8,1% de la població ocupada en la industria179, cosa que 
representava quasi un 7% del producte industrial i un 13% de les 
exportacions industriáis, amb un cost total previst de mes de 
200.000 milions de pessetes, entre subvencions, jubilacions 
anticipades o crédits i una pérdua prevista de 65.000 llocs de 
treball180. 

En el llibre blanc es considera que les actuacions 
reconversores realitzades fins aleshores presentaven deficiéncies 
importants: 1•enfocament sectorial -sense considerar 
interrelacions i amb poca coordinació deis plans entre si-, la 
manca d'estimacions solvents de demanda, la nul.la identificació 
de sectors de futur, la poca agilitat administrativa i l'alt cost 
de la reducció de plantilles. 

Les noves propostes miraven de corregir els errors anteriors 
i contemplaven glpbalment la reconversió, que tenia com objectius 
la innovació tecnológica, l'ajust rápid de capacitat i de 
plantilles, frenar el drenatge de recursos públics i aturar el 
procés de desindustrialització. En conjunt, es tracta d'un programa 
de mes envergadura i mes drástic181. Per portar-lo a terme es creen 
nous instruments com les ZUR -per fomentar la reindustrialització-
, els Fons de Promoció de 1'Ocupació -per reduir el cost social-
i els nous instruments financers -crédits participatius i 
transferéncies del sector públic-, obtenint part deis recursos per 
mitjá d'un coeficient obligatori per a les institucions financeres, 
a mes d'algunes mesures complementáries com la^creació de societats 

al desenvolupament de noves activitats i aIgunes mi1lores 

178 
. El lUbre blanc només recuLL les actuacions reconversores: reduceíons de capacitat, ocupació, 

finangament, etc. En aquest sentit el tftol no respon de cap manera al contingut* 

179 
. Si es consideren el sector textil i el del calgat, aleshores L1ocupació afectada és de 668.000 

persones, el 23% de la població industrial ocupada (HINER (1983)). 

180 
. MINER (1983), R. Tamames (1984 i 1985). 

1A1 
' . F. Maravall (1987). 
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en l'INEM i altres organismes. 
financeres per al període 1984-1990 es fixen en 1.265-000 milions 
de pessetes de 1983. Les reduccions d*ocupado previstes eren el 
25% de la plantilla inicial, o sigui, 63.000 persones, tot i que 
la proporció era mes gran en els sectors siderúrgic -siderurgia 
integral 40%, acers especiáis 50%-, electrodoméstics -47%- o naval 
-36%-. Els costos de les reduccions de plantilla s'estimaven en 
quasi 120.000 milions de pessetes per al període 1984-1987182. Els 
sectors afectats per la reconversió son els mateixos que ja estaven 
acollits a plans anteriors183 -cosa que mostra la ineficacia de la 
llei Bayón-, ais quals s'afegeixen altres empreses entre les quals 
destaca Unión Explosivos Riotinto. 

Tanmateix, junt amb els plans oficiáis es donen dos processos 
paral.lels de reconversió molt menys visibles pero tant o mes 

el primer aplicat per mitjá d'acords entre govern i 
empreses automobilístiques -amb importants subvencions i exempcions 
f iscals- i, el segon, encobert, consistent ras i curt en el 
tancament de milers de petites empreses en sectors molt atomitzats 
com el textil184, el calcat, la fusta, industries auxiliars, 
joguines, etc. Aquest procés encobert va ser molt mes dur i és el 
que origina el gruix de la desocupació i de la crisi industrial. 
Peí que fa ais models de reconversió oficial, varien segons els 

amb plans "oberts" en els sectors atomitzats -textil, 
calcat-, amb societats de reconversió o promoció de grups 
industriáis en sectors mes concentrats o cartelitzats -acers 
especiáis, fertilitzants, acer comú, electrodoméstics- i amb 
l1 actuado directa de l1INI com agent empresarial en els sectors 
mes concentrats -drassanes i siderurgia integral-185. 

L'inici de la nova fase de reconversió pot fixar-se a principi 
del 1983, quan el govern continua tirant endavant els plans de 
reconversió d'AHM a Sagunt i de la construcció naval a Vigo. La 
contestado social és tremenda, amb vagues i altres accions de dura 
oposició al tancament de les instal.lacions. Quan fracassen les 
negociacions govern-empresa-sindicats, a partir de 1"1 de juliol 
del 1983, s'obre la fase mes severa de la reconversió siderúrgica, 
ja que es promulga el R.D. del 6 de juliol que inicia la 
reconversió per decret. El tancament de la capcalera de la 
siderurgia saguntina esdevé la pedra de toe de la reconversió i 
provoca forts enfrontaments entre el llavors ministre d'industria, 
Carlos Solchaga, -que s!ho pren com una qüestió personal- i els 
sindicats. Tothom sap que allá es juguen les condicions de 

182 
. Ministerio de Economía y Hacienda (1985 a i 1985 b). 

183 
. Construcció naval, siderurgia integral, acers especiáis, electrodoméstics de Ifnia blanca, textil, 

equips eléctrics d'autombbiIs, components electrbnics, semitransformáis de coure, a mes de Standard-ITT, 
Asturiana del Cinc i el grup ERT. En el nou programa no s'inclouen actuacions addicionals sobre el sector del 
calcat o en empreses com Westinghouse, General Eléctrica i Talbot (HINER (1983)). 

184 
. Per al sector textil, vegeu H. Casáis i J.H. Vidal (1985) i A. Recio et al. (1988). 

185. F. Marevall (1987). 
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altres reconversions i el govern es mostra inflexible, amb la qual 
cosa la protesta social s'aguditza i arriba a altres zones 
d'Espanya, desvetllant una incipient solidaritat. El mateix 
president del govern ha d!acudir en defensa del seu ministre i, en 
una intervenció televisada, acusa els treballadors d'oposar-se a 
la modernització d'Espanya, un discurs que ja no ha abandonat, El 
resultat final es el tancament progressiu de les instal.lacions a 
canvi d1indemnitzacions i prestacions mes elevades i de la 
concessió a 1'área de Sagunt d'importants avantatges económics i 
fiscals per a les empreses que s'hi instal.lin absorbint 
treballadors excedents 86. La llei de reconversió i 
reindustrialització del 26 de juliol del 1984 no fa mes que aplicar 
condicions semblants ais altres sectors en reconversió, fixant el 
marc legal per a la declarado de Zones d'Urgent 
Reindustrialització , per ais fons de promoció d'ocupació i altres 
mesures complementarles de foment a la instal.lacio de noves 
empreses en les árees geográfiques afectades per la reconversió. 

2. Costos i resultats. El resultat final de les mesures de 
reconversió és ambigú: les reduccions de plantilla i els 
sanejaments financers previstos s'havien portat a terme en una 
proporció molt elevada a mitjan 1985, mentre que es continuaven 

noves inversions. També s!han aconseguit les 
reduccions de capacitat -tancament d1 instal.lacions- en els sectors 
siderúrgic, naval, de fertilitzants i d'electrodoméstics, amb forts 
augments de la productivitat i millores substanciáis en la situació 
financera. Peí que fa a la viabilitat futura de les empreses, la 
qüestió ja és mes dubtosa, bé per les es 
aplicades en alguns sectors, bé peí fet de cedir a la pressió de 
la CEE o de les transnacionals, bé perqué no hi havia ni estrategia 
ni objectius definits, llevat de la d'ajust i sanejament188. Així, 
per exemple, el sector siderúrgic integral ha necessitat quantioses 
ajudes addicionals; de fet, es va pensar en una segona reconversió, 
amb un cost que 1 • informe McKinsey calculava en 230.000 milions de 
1986 -130.000 per a Ensidesa i 100.000 per a AHV- i 9000 llocs de 
treball189. Algunes declaracions d'alts carrees xifraven en 30.000 
els efectius laboráis sobrers190. En suma, Ensidesa continuará 
rebent injeccions.financeres ja aprovades fins al 1992, mentre que 

186 
. Per a La reconversió a AHM, vegeu J. González Calvet (1985). 

187 
. La decía rae i ó de ZUR comporta va importants avantatges fiscals i subvencions per a les noves 

inversions. Els nous llocs de treball es remunera ven, en part, amb els fons dé promoció de l'ocupació i la 
desgravació fiscal deis béns d'equip era total. 

188 

189 

190 

. M. Navarro (1989). 

. El Pafs (9-XI1-1986) 

. G. de la Dehesa a El Pafs (14-1-87). 
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AHV sobreviu grácies a la seva virtual titularitat pública J, tot 
i que hi ha dubtes seriosos sobre la seva viabilitat . La 
industria textil está en crisi oberta a pesar de molts plans, 
ajustos i inversions, i a pesar de la difusió de contractes 
precaris i de la subcontractació a petits tallers submergits, com 
a conseqüéncia del desarmament aranzelari produít després de 
tingres a la CEE. El sector del calcat sobreviu grácies a aquest 
mateix submón. El pía de Standard-ITT va fracassar, i hi va entrar 
com a nou soci Alcatel N.V. que, després de desprendre's de Marconi 
-que tancará aquest any amb un cost d'uns 11.000 milions-, continua 
amb nous ajustos i plans de reconversió mentre la seva viabilitat 
depén completament de la demanda de Telefónica- ERT, després 
d'aconseguir renegociar el deute amb la banca privada i després 
d•absorbir uns 9.000 milions de pessetes en subvencions 
publiques193, no ha pogut evitar la fusió-absorció de KIO-Cros w. 
Peí setembre de 1989 sfha produít la compra per ERCROS del 80% de 
l1 empresa pública ENFERSA, amb la qual cosa hi ha un únic grup 
nacional que abastiria el 70% del mercat . L'acord de venda del 
80% d' Enfersa a Ercros s' ha produít peí setembre del 1989, per 
7*. 500 milions de pessetes (El País. 5-XII-89) - El 
d'electrodoméstics, que va culminar amb éxit el seu pía, 
subdividit en tres grups, dos de titularitat nacional fins que 
recentment es van integrar en transnacionals -BSR i Gruvesa en el 
País Base-, i un altre venut a la transnacional Electrolux -Corberó, 
Domar-. Análogamente el poc que queda del sector de components 
electrónics está en mans de transnacionals -llevat d'Inisel-, igual 
que el d'equips eléctrics d'autornoció. La mateixa industria de 
l'automdbil, amb la seva particular reconversió, pertany en un 100% 
a les grans transnacionals europees, americanes o japoneses del 
sector. En efecte, Talbot era l1única empresa acollida ais plans 
abans del 1983, amb ajudes publiques per quasi 9.000 milions, 
encara que Renault, Ford i GM van obtenir exempcions 
subvencions o crédits similars per a noves inversions i 
remodelacions. Seat, nacionalitzada en el 1974, va ser sanejada amb 

191 
. A pesar d'aixó, el ministre d'Industria -Croissier- va manifestar que l'empresa no seria intervinguda, 

sino tot el contrari, que volien que fos competitiva cap el 1990 (El País. 9-XII-1986). A la fi del 1988, el 
Banco de Crédito Industrial -entitat pública- va entrar en el consell d'administrad'ó de la societat, enfront 
de la negativa deis socis estrangers -U.S. Steel- d'acudir a les ampliacions de capital (Et Pafs. 31-XII-1988). 

192 
. M. Navarro (1989) opina que AHV és inviable fins i tot en La seva actual estructura. 

193 
. MINER (1988). L'informe de 1985 (MINER (1986)) en preveía 13.000 milions. Aqüestes subvencions no 

inclouen ni ajornament de quotes de la Seguretat Social ni desgravacíons fiscals ni a vals públics, la quantia 
deis quals no es recull ais informes. 

194 
. La fus i ó ha generat unes plus va lúes valorades en 100.000 milions de pessetes, a les quals es concedeix 

exempció fiscal -pels volts de 30.000 milions- (El Pafs. 16-X-1988). 

El Pafs (5-IX-89). El cost de la compra és de 7.500 milions, mentre que l'Administració ha destinat 
18.400 milions addicionals en la revisió del pía de reconversió del sector. 
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diner públic -mes de 400.000 milions del 1981 al 1986 - i veñuda 
a Volskwagen. Nissan va entrar a Motor Ibérica i Suzuki a Land 
Rover-Santana, després de substancioses ajudes publiques per al seu 
sanejament. Enasa, després de diverses aventures fallides amb 
transnacionals en crisi, sobreviu dins de l'lni grácies a lfacord 
de comercialització amb MAN i VW i a les comandes militars197. 
L'actual fase expansiva ha rellancat el sector, on s1 

realitzant importants inversions, tot i que l1estrategia 
empreses passa per l'amortització de llocs de treball -Renault n'és 
l'exemple máxim-, per la^subcontractació deis servéis interns o de 
la producció de componente a petites empreses semisubmergides o a 
les transnacionals de components -desconegudes fins ara a Espanya, 
i que treballen en conaicions similars-, per l'amortització 
accelerada de les instal.lacions productives, amb tercers torns i 

ius -GM, Ford- i per l1 aprofitament integral de les noves 
formes de contractació -practiques, eventuals i joves- a la fi de 
dissenyar una plantilla amb un cost inferior a mig i llarg termini 
ja que es redueixen les quotes de la seguretat social198. En 
definitiva, es tracta de traslladar els riscos cíclics de 
l'activitat -com mes va mes grans per la importancia de 

199 
l1 exportado, que suposa mes de la meitat del total - ais 
treballadors o ais subcontractistes. A mes, aprofitant la seva 
implantado multinacional, les empreses han aconseguit fer xantatge 

governs amb la carta de les noves inversions, fins que la 
competencia entre administracions nacionals -Ford entre el Regne 
Unit i Espanya- o entre comunitats autónomes -Seat-Volkswagen entre 
Navarra i Catalunya- els ha permés obtenir les máximes subvencions. 

Els costos laboráis han estat molt elevats segons les zones: 
a Galicia, a pesar d'haver declarat Vigo com a ZUR, la major part 

de la construccipó naval no té col.locació 
alternativa perqué no hi ha altres activitats industriáis; a 
Sagunt, 1'economía submergida i les noves empreses creades 
aprofitant els avantatges de la ZUR i deis FPE han absorbit tots 
els treballadors excedents no jubilables200; a Euskadi, on el clima 
social era mes dur, els excedents s'han anat absorbint a partir del 
canvi de conjuntura, a la fi del 1985. Les noves empreses han 
aprofitat subvencions de fins al 20% de la inversió total i crédit 
oficial de fins al 60% del total de la inversió, de manera que el 
desemborsament net suposa només un 20% del total. Els ajuts a la 
contractació de treballadors deis FPE son tais que el cost salarial 

196. El Pafs (10-IV-1986). 

197 
Actuatment s'está en conversa amb FIAT, VOLVO i MAN, les tres molt interessades per ENASA. 

10fl 
. El Pafs (8-V-1988). 

1". El 70% en el 1985, segons MINER (1986), el 50,3% en el 1987 i el 52% en el 1988 (Anuario El Pafs 
(1989)). 

. Entre elles destaca una nova factoría d'Enfersa -Nitratos de Sagunto-, amb 450 llocs de treball, 
creada quan l'empresa estava en plena fase de i¡reducción de capacitat instal.lada. 
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deis dos primers anys és de només una tercera part del total. En 
conjunt, els projectes d'inversió aprovats a les ZUR en les dates 
de tancament pujaven a 257.000 milions, deis quals 40.500 eren 
subvencions publiques -15,6% del total- i una proporció 
elevada, crédit oficial. La creació de llocs de treball que es 
preveia és d'uns 17.300, deis quals 8.600 provindran deis fons de 
promoció d • ocupació201. 

Les reconversions deis sectors textil, del calcat, de joguines 
o de la fusta han estat molt mes sa lvatges, perqué la seva 
atomització ha diluít la resistencia deis treballadors, de forma 
que no han obtingut els avantatges deis sectors naval o siderúrgic; 
de fet, s'ha tractat de simples tancaments, mes durs i menys 
visibles -només el textil ha tingut un pía, de tipus obert202-. Es 
fácil extreure'n una conclusió important: que en la mesura que la 

treballadors ha estat mes forta i que 
l'organització sindical estava mes assentada, el ressó públic de 
les mobilitzacions ha estat mes notori i les condicions de recissió 
deis contractes molt mes favorables. 

El cost financer de la reconversió és molt difícil d'avaluar 
per les múltiples formes que han adoptat els ajuts públics, per la 
poca informació publicada i per la valorado en pessetes corrents. 
Els ajuts han consistit en subvencions, crédits públics, avals, 
derogacions de deute, ajornament de quotes de la Seguretat Social 
o d'impostos, subrogacions de deute, injeccions de capital, 
Fins i tot una part important deis ajuts, les deduccions fiscals, 
no están comptabilitzats. Les xifres previstes en els plans 
significaven desemborsaments de l'ordre de 1.235 bilions, ais quals 
calia sumar els 0,25 bilions concedits en els darrers governs 
d'UCD. Pero els nous plans per a la siderurgia i altres sectors han 
significat 0,5 bilions addicionals, de forma que la xifra total 
rondaria els 2 bilions de pessetes desemborsades. Aixó vol dir que 
el cost total és superior, perqué no considérelo bonificacions ni 

. En suma, les xifres aproximades per 
a la reconversió de la siderúrgica integral ronden el bilió i mig 
de pessetes, i el cost total sfestima en uns 2,7 bilions203. 

L1 avaluado global de la reconversió industrial dista molt de 
optimista, peí seu elevat cost financer -a carree del 

pressupost- i laboral, amb la destrucció de molts centenars de 
milers de llocs de treball entre directes i induíts. Pero a mes, 
alguns objectius reindustrialitzadors del llibre blanc no s'han 

201 
. MINER (1989). 

202 
. L'análisi de la reconversió en el sector textil es recull a A. Recio et al. (1988) i, en part, en 

M. Casáis i J.M. Vidal (1985). 

. H. Navarro (1989) avalúa el cost total de la reconversió en 2,716 bilions, tot i que creu la xifra 
subvalorada, ja que el cálcul presenta insuficiéncies i exclou les bonificacions i les deduccions fiscals, els 
ajornaments de deutes amb Hisenda i la Seguretat Social, condonació d'ínteressos d'aquests deutes, etc. -per 
a Ensidesa i AHV suposen mes de 69.000 milions.- Per a la reconversió siderúrgica, J. tuque (1988) estima que 
la reconversió va costar 1,3 bilions fins el 1987, ais quals cal afegir inversions complementaries per valor 
de 223.000 milions i costos laboráis addicionals per 300.000 milions. A Et País (19-111-1989), s'avalúen els 
desemborsaments en 1,5 bilions de pessetes en aquest mateix sector. 
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complert gens ni mica: les inversions en "sectors de futur11 han 
anat a carree de transnacionals -amb escandaloses subvencions 
publiques, ATT a Madrid, General Electric a Cartagena, o Ford a 
Cadis-; les reorientacions productives han aparegut amb el cicle 
expansiu iniciat a la fi del 1985; les concentracions d'empreses 
i les noves inversions han aparegut amb l1arribada de mes capital 
estranger, amb els canvis en els grups bancaris, amb la nova 
conjuntura expansiva i amb la perspectiva del mercat únic europeu; 
finalment, la viabilitat d'alguns sectors reconvertits a partir de 
directrius exteriors -com el siderúrgic-, continua sent compromesa. 
L'efecte mes important de la reconversió ha estat el tancament i 
l'amortització d'instal.lacions obsoletes a carree de tots els 
espanyols, cosa que equival al sanejament de les empreses en crisi 
sense afectar els patrimonis deis seus propietaris, és a dir, sense 
sanejar els gerents i accionistes, contra el que exigiria la mes 
elemental regla de mercat. 

c) L'ajustament energétic 
1. La política d'ajust energétic. Un deis factors que van 

agreujar la crisi económica espanyola va ser la deficient 
estructura de la producció i el consum. energétics. El problema 
energétic espanyol presenta múltiples facetes: 1) el baix índex 
d'autoproveiment -entre el 28% i el 33% del 1979 al 1982-; 2) 
l1alta dependencia del petroli com a font d1energía primaria -al 
voltant deis dos tercos del consum intern d1 energía i mes del 90% 
de les importacions-; 3) l'elevat consum del sector industrial -la 
meitat del total- i, dins d•aquest, deis subsectors básics -el 
químic, el siderúrgic i el de ciment s'enduien una quarta part del 
total de consum final d'energía-; 4) la inexistencia d'una política 
d'estalvi i diversificació després del 1973 fins al 1979; 5) 
1'elevada intensitat energética de les exportacions -20% del consum 
total-; 6) l'elasticitat -renda de la demanda d1energía superior 
a un, amb una elevada relació de consum energétic per unitat de 
producte final204. El sector energétic es caracteritza, a mes, per 
la seva alta concentració i per la poca racionalització de les 
xarxes de distribució205. 

La puja deis preus del petroli en el 1973-1974 no es va 
transmetre ais preus interns i no es va aplicar cap política de 
reducció del consum energétic o de diversificació de les fonts 
primáries fins el 1979, en qué, després de la segona puja de preus, 
es va dissenyar el Programa Energétic Nacional, on s'abordaven les 
polítiques de racionalització i estalvi energétic alhora que 
s'impulsava l'opció nuclear com a principal substitut del petroli 
en la generació d'electricitat. Peí que fa a la política de preus 
al consum, fins el 1979 els impostos van actuar d'esmorteídor i van 
absorbir bona part deis efectes de la puja del petroli206, de manera 

. J.M. García Alonso (1983). 

. L'intent de nacionalitzar la xarxa d'alta tensió va costar el carree a Fuentes Quintana. 

. P. Martínez Méndez (1982), J . Segura et a l . (1989). 
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que els preus interns van augmentar en menor proporció que els 
A partir del segon xoc, tots els augments de costos van 

repercutir immediatament en el consumidor, cosa que va orientar 
les industries cap a la restricció del consum» Tanmateix, el PEN-
79 presentava un seguit de deficiéncies entre les quals destaquen 
l'excés en la previsió de demanda d1 energía primaria, el poc émfasi 
en les possibilitats d'ús de carbó nacional , i un pía de 
producció d'electricitat excessiu. En realitat, el PEN-79 encobria 
un vast programa d'inversió en centráis nuclears sota l1excusa de 
la racionalització del sector, els únics beneficiaris del qual eren 
les companyies eléctriques i les empreses constructores; aixó va 
provocar una considerable sobredimensió i un endeutament del sector 
que, mes endavant, van precipitar la seva crisi208. 

La política energética del govern socialista s'articula entorn 
del Pía Energétic Nacional del 1983 (PEN-83), on s'estableixen 
l1estrategia energética general i les directrius d1 ordenado i 
planificado del sector. Els objectius del PEN son l'estalvi i la 
diversificado energétics, que s'havien d'aconseguir amb uns preus 
que reflectissin els increments del cost del cru, amb incentius per 
a la conservado i l'estalvi d'energia, i amb la substitució del 
fuel per carbó o gas i, en el cas de l'electricitat, per centráis 
nuclears o carbó. 

La caiguda deis preus del petroli des de la fi del 1982 ha 
acabat repercutint en els preus interns des del 1985, amb l'efecte 
negatiu de reduir els estímuls per a l'estalvi i la diversificado. 
Aquest descens de preus ha representat un esperó molt important per 

la recuperado del consum de combustible per al transport 
i per a automóbils particulars, cosa que junt amb la 

política demencial de foment del transport privat en detriment del 
públic, ha portat a récords histories en el consum de gasolines o 
gas-oil, que son del tot incompatibles amb una política de 
racionalització. També en el sector industrial s'han donat efectes 
similars, i aixó ha deixat obsoletes en alguns casos les inversions 
en diversificado209, i les de conservació perden part de la seva 

207 

208 

J. Solana (1983). 

J. Segura et al. (1989). En un context inflacionari i amb els preus del petroli a Palca, les 
companyies prefereixen invertir en centráis nuclears perqué encara que La inversió inicial és molt superior a 
la d'una central convencional, els costos de f une i onament i de combustible son menor s i els marges entre tari fes 
i costos totals augmenten amb el temps, ja que les tari fes eléctriques están indiciades segons la i nf lacio i 
els costos finartcers son fixos -el serve i del deute té un valor nominal fix-, és a dir, a mig terme la mate i xa 
i nf lacio amortitza les inversions. El principal risc d1 aqüestes operacions radica en les variación» deis ti pus 
d1 interés a Uarg terme i en les deis ti pus de canvi -si l'endeutament s'efectua a l'exterior-, tal com 
il.lustra la crisi de FECSA. 

209 
. El millor exemple és el de les centráis térmiques que funcionen amb carbó, amb cost inferior al fuel, 

perb que ex i ge i x inversions molt mes importants en les instal.lacions de c remar i depurar. Un descens en el cost 
del fuel fa que aquel les inversions perdín el seu atractiu. 
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rendibilitat, tot i que ates el seu cost moderat solen 
atractives per a un ampli marge de preus de 1'energía210. 

Tot aixó no obsta perqué, durant el període 1982-1986 -i 
continuant en part algunes línies ja tracades des del 1979-, 
produís un canvi molt important en la tendencia i la composició del 
consum energétic. La relació entre consum dfenergía i PIB, que 
havia estat augmentant fins el 1979, no ha deixat de disminuir 
d'aleshores, amb una reducció important del 1979 al 1982, i minvant 
aquesta tendencia del 1982 fins el 1987, en qué torna a 
augmentar211. Aixó s'ha aconseguit amb la reducció del consum 
energétic en el sector industrial, com a resultat de la reconversió 
i la reducció de capacitat en sectors que consumien molta energía, 
com el siderúrgic o el de fertilitzants, i per les mesures 
d'estalvi en sectors d'alt consum com el químic, la siderurgia, el 
del ciment, el del vidre, el de rajóles i teules, que concentren 
la meitat del consum energétic industrial que, al seu torn, en 

d'un 40% del total212. A mes, es van realitzar 
programes per estalviar energía en les instal.lacions de 
l'administració i en empreses d'alt consum. Encara que les 
inversions estalviadores eren rendibles en si mateixes, han suposat 
unes subvencions que pugen a 30.000 milions, respecte ais mes de 
100.000 d1 inversió total213. En conjunt, l'ef iciéncia 
entre 1980 i 1986 va augmentar un 9% i es preveu que la continuació 
d1aqüestes polítiques generi una millora addicional del 10% o el 
15% fins el 1995. 

Tocant a la diversificació, cal destacar l'augment de la 
participació del carbó com a font d'energia primaria, del 18,8% 
del total en el 1980 fins al 25% a partir del 1982 i fins al 1986, 
la disminució del petroli des del 67% en el 1980 al 53% des del 
1986 al 1988, 1' increment del gas natural, del 2,6% al 4,85% en el 
1988 i el fort ascens de l1energía nuclear, de l11,6% al 13,5% en 
el 1988, mentre que l1 energía hidráulica manté la seva participació 
al voltant del 9 o el 10%, segons els anys. Aixó ha repercutit en 
un augment del grau d'autoproveiment, que ha passat del 34,4% en 
el 1982 a un 40,2% en el 1988, havent arribat al 41% en el 1984z -

. El cost s'estima en unes 25.000 pts/Tep en el 1984, i el període de recuperado és molt rapid -en 
centres de l'Administrado, la mitjana prevista era de 13 mesos- (MINER (1985)). 

211 
. El consum total d'energia primaria va baixar en termes absoluts en el 1981, i no va assolir el nivell 

del 1980 fins l'any 1984. En mitjana, al llarg del perfode 1980-1986 el PIB va créixer l'1,72% anual, mentre 
que la demanda d'energia va créixer el 0,13%. El coeficient, mesurat en milers de Tep per milió de dolars de 
PIB ha passat de 2,3 en el 1973 a 2,5 en el 1979, per baixar a 2,25 en el 1982 i a 2,15 en el 1986, per sota 
de la mitjana de la CEE. (MINER (1988)). Perb en el 1987 i sobretot en el 1988 s'observa un repunt del consum 
energétic, ja que per a un creixement economic del 5,5% anual s'ha produft un increment del consum energétic 
del 3,5% i del 4,7%, respectivament (AnuariEl Pafs (1988)). 

. En el 1973 representava el 52,3%, en el 1979 el 46%, en el 1982 el 43,9% i en el 1986 el 42,2% del 
consum final d'energia (MINER, diversos anys). 

. MINER, diversos anys. 

214 
. MINER, diversos anys i Anuari El Pafs (1989). 
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, per sota de les previsions del PEN-83 -44% en el 1986 i un 45% 
en el 1988215. A pesar de la millora, el canvi de conjuntura 
energética internacional i el creixement en valors absoluts de la 
demanda final de productes petrolífers ha incidit negativament en 
la política de limitar les importacions. D'altra banda, si es té 
en compte que el combustible nuclear és d'importació, en realitat 
l'autoprovelment ha disminuit. Quant a la generació d'energies 
alternatives, l'esforc realitzat és mínim, amb inversions iguals 
o inferiors a les de l'estalvi i amb l'agreujant afegit que aquests 
projectes son mes sensibles a les variacions del preu del petroli. 

En definitiva, la política energética ha anat a remole deis 
interessos de les companyies generadores d'energía o deis grans 
grups industriáis nacionals i/o estrangers -eléctriques, químiques, 
automóbils, etc.-, abonant la substitució del petroli peí carbó -
a curt terme- i per fissió nuclear -a mig i a llarg terme-, 
estimulant mesures molt elementáis d'estalvi -les mes barates i 
espectaculars-, pero sense incidir decisivament en el canvi de 
processos tecnoldgics i d'activitats productives o consumptives 
intensives en energía -per exemple, s'exporta alumini, acer, 
ciment, gasolines o derivats petroleo-químics, tots molt intensius 
en energía, o es promou l'ús de l'automdbil privat en els nuclis 
urbans i per viatjar, etc.-, sense plantejar un veritable programa 
de millora de 1'eficiencia energética, que comprengués des de 
l'aprofitament de tots els recursos interns fins a la reorientació 
de l1estructura productiva i distributiva. 

2. Aturada nuclear i saneiament del sector eléctric. El 
programa d'inversions previst en el PEN-79, concebut segons els 
interessos de les eléctriques, estava molt sobredimensionat 16. En 
efecte, la inversió prevista en noves centráis pujava quasi mig 
bilió anual fins el 1986, i l'opció nuclear en representava mes de 
la meitat. Aixó exigía uns immensos recursos financers que només 
podien obtenir-se per endeutament a llarg terme. Pero com que no 
hi havia prou demanda per a totes les centráis, la inviabilitat 
económica era global, cosa que explica la pressa de totes les 
companyies per acabar les seves instal.lacions, perqué els últims 
serien els afectats per un ajust de capacitat. Donat l'elevat cost 
de l'opció nuclear i sent conscient el sector de la seva 
inviabilitat económica, calía una reorientació de tota la política 
energética. L'octubre del 1983, el ministre va anunciar l'anomenat 
"parón nuclear", és a dir, l1aturada de la construcció de centráis, 

. Ministerio de Economía y Hacienda (1985). 

. Els increments previstos per al 1986 eren un 15% de la potencia instal.lada a la fi del 1983, cosa 
que representava un 25X de la produce i ó d'energía eléctrica i podía portar a un excés de dimensió del 50% a la 
fi del 1986. La inversió prevista en el PEN-79 suposava uns dos bilions de pessetes de 1983 (A. Vela i f. 
Fernández (1985)). 
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l'ajornament de la seva posada en marxa i, en un cas, la demolició 
d'una central217. 

L1aturada nuclear no significava de cap manera la renuncia a 
l1 energía nuclear, sino que formava part d'un pía mes ampli de 
reestructuració del sector eléctric en el qual hi havia gran 
diversitat de situacions. El PEN-79 havia abonat un programa 
expansiu que, en realitat, no era sino una fúgida endavant que 
portava directament a la descapitalització d'unes empreses amb un 
nivell dfendeutament molt elevat. L'actuació del govern socialista 
va tractar de sanejar el sector i d'evitar una crisi futura de 
majors dimensions i de repercussions incalculables, donat el 
carácter básic de l'electricitat, els efectes d•arrossegament del 

i la quantia deis recursos implicats218, i establint al 
mateix temps les línies estratégiques de la seva evolució futura. 
En aquest sentit, el PEN-83 i la política energética del nou govern 
racionalitzen 1'estructura de producció i distribució 
d'electricitat a curt, mig i llarg terme, amb el sanejament, 
l1 ordenado i la quasi-planificació del sector219, condicions sine 
qua non per a una activitat económica estable. 

Els objectius del PEN-83 es tradueixen, per al sector 
, en la reducció de la necessitat de recursos financers, 

el reequilibri de 1 • endeutament amb capacitat de generar fons i la 
racionalització de la distribució. Les accions que cal desenvolupar 
s1 orienten, per tant, en tres direccions: la reducció del programa 
inversor «aturada nuclear- a fi de frenar 1'endeutament/programes 
de sanejament financer -política de tarifes i reestructuració deis 
actius per augmentar la capacitat de generació de fons; 
nacionalització i explotació unificada de la xarxa eléctrica d'alta 

217 
. L'aturada afectava Trillo II, Lemoiz I i II i Valdecaballeros I i II, i es Limitava la potencia 

d'origen nuclear a 7.500 Hu. Perb com que el nou PEN-83 es revisa anualment segons les divergéncies entre consum 
i producció, és possible que l'aturada quedi reduída a Trillo II i a Lemoiz I i II, que ja era inviable per 
raons d'altra mena. 

218 
. La inversió del sector energétic suposa mes del 50% de la inversió industrial del perfode 1980-1984, 

i el seu nivell en anys anteriors está pels volts del 40%. Aixf mateix, la seva participado en la FBC total 
del pafs passa del 7,7% en el 1975 al 12,9% en el 1980, fins al 20,2% en el 1983 i el 22,1% en el 1984 (MINER 
(1985)). Aqüestes dades divergeixen de Les presentades a MINER (1986), que son, 8,3% per al 1984 i 6,2% per al 
1985. Aixó pot obeir al canvi de metodología de cólcul respecte a la CNE-80, -s'aplica a partir del 1986-, ja 
que fins aleshores els costos financers de la construcció de les centráis -interessos pagats fins a l'entrada 
en explotació- es consideraven inversió, perqué constaven en el valor comptable.de la central (MINER (1985)). 
La inversió del sector eléctric suposa entorn del 85% de la inversió energética i les centráis nuclears 
representen quasi la meitat de la del sector eléctric. El cost de les instal.lacions que han entrat en 
funcionament al llarg del 1988 és d'un bilió de pessetes, i l'imnobilitzat net actualment en explotació suposa 
uns 6 bilions de pessetes (MINER (1988)). 

219 En el sector eléctric es practica una política d'ordenació de la producció i els mercats dictada per 

homogeni i uniforme, idea 
possible amb planificació. 

ia eléctrica és un bé 
del sector només és 
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L1aturada nuclear aconseguiria, a mes, que 1'evolució de la 
producei6 d1energía anés paral.lela a la seva demanda, evitant els 
excessos de capacitat. Com que les empreses afectades quedaven 
perjudicades peí fet d'immobilitzar els seus actius en unes obres 
que no tenien un acabament garantit, s!establia un mecanisme de 
compensado, 1 'anomenat canon nuclear, consistent en un recárrec 
del 3,49% en les tarifes eléctriques, destinat a financar 
centráis paralitzades. D'altra banda, l'intercanvi d1actius entre 
empreses eléctriques va suposar una mutació de 1•estructura de 
propietat de les centráis que diversificava els riscos en el 
conjunt del sector. El sanejament s'aconseguia amb programes 
destinats a reestructurar i parar el creixement del deute de les 
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financats mitjancant un coeficient obligatori fixat en 
1'1,5% de les vendes d'electricitat i que, enfront de la greu 
situació, va augmentar 
Els fons així obtinguts han d'aplicar-se obligatóriament al 
sanejament financer, d'acord amb la normativa ministerial que, 
entre altres coses, limita els dividends, obliga a realitzar 
auditories externes i exigeix que 1'endeutament creixi menys que 
les noves inversions . 

La reordenació de 1'estructura d'actius era una mesura de 
sanejament a curt terme i, al mateix temps, establia les línies 
estratégiques del sector a llarg terme, i es pot qualificar de 
mesura estructural. Per aquest motiu i es va tardar a tancar un 
acord que alterava substancialment l1estructura de la propietat de 
les centráis generadores i redistribuía els mercats de venda. 
L'intercanvi es va efectuar seguint tres criteris: les empreses amb 
déficits de producció adquirien instal.lacions de generació a les 
excedentáries; les mes endeutades havien de vendré actius que no 
alteressin substancialment la seva capacitat de generar fons ni 
deixessin desproveits els seus mercats -és a dir, en el pitjor cas, 
calia vendré centráis i mercats-; els mercats discontinus havien 
de combinar-se entre ells per garantir una demanda mes estable. O 
sigui, que les empreses mes sanejades -principalment, Endesa i 
Iberduero- adquirien actius a les mes compromeses -en especial 
Fecsa i Unión Fenosa-. L'acord, firmat el 31 de desembre del 1985, 

unes transaccions per mes de 700.000 milions de 
El resultat final del ball de xifres és maquiavél.lie: 

220 
El deute del sector eléctric passa d'1,5 bilions en el 1981 a 4 bilions en el 1987. Vegeu taula N. 23. 

. R.D. d'octubre del 1983, R.D. 774/1984 del 18 o"abril, R.o. 153/1985 del 6 de febrer. 

. O.H. del 21 de febrer del 1985. 

. Endesa comprava a Enher, Fecsa i Hidroeléctrica del Segre una part important de Vandellós II -72%-
i Aseó II -80%-, i a Iberduero i Fecsa una part -fins al 42%( en total- d'Eléctricas Reunidas de Zaragoza <ERZ), 
cosa que suposava un desemborsament d'uns 467.653 milions, i, al seu torn, venia les seves participacions a 
Trillo i el seu mercat d'Almeria, per valor de 58.160 milions; Iberduero comprava a Unión Fenosa (UF) una part 
de les centráis de Trillo I -53,5%- i d'Almaraz I i II -16,7%-, a mes dets seus mercats d'Avila, Madrid, León 
i Patencia i a Endesa la seva part de Trillo I -13%-, amb un cost total d'uns 167.574 milions i, al seu torn, 
venia a UF el mercat de Lugo i a Endesa una part d'ERZ per valor de 2.320 milions; Enher venia la seva part de 
Vandellós II i Aseó II per 249.000 milions de pessetes i adquiría al seu torn a Fecsa una part del mercat 
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Iberduero compra centráis nuclears en funcionament -Almaraz, 
Trillo- amb centráis nuclears inviables -Lemoiz-, grácies al fet 
que el canon nuclear converteix un monument faraónic -o un error 
d'inversió, si es prefereix- en font d'ingressos; per altra banda, 
Endesa, l1empresa pública mes rendible d'Espanya, dona un respir 
a Fecsa i a Enher adquirint les seves participacions a Aseó II i 
Vandellós II i alliberant-les així de part del malson financer 
nuclear224, pero a costa d'empitjorar la seva propia posició. 

L'última mesura de sanejament consistía a acordar un nou 
sistema de tarifes que reflectís els costos estándard de producció, 
que es calculen cora una mitjana ponderada del sector sense relació 
amb els costos de cada companyia i considerant la despesa del 
deute, el sanejament financer i les noves inversions. Les 
diferencies de cost entre les empreses es cobreixen per mitjá de 
compensacions fixades peí ministeri225. El defecte fonamental 
d'aquest sistema consisteix en el fet que no estimula l1eficiencia 
productiva, perqué cobreix els excessos de cost d'unes companyies 
i retalla els beneficis mes voluminosos d'altres, permetent 
mantenir indefinidament estructures obsoletes a costa de les mes 
modernes i deis consumidors, de forma similar al que faria un 
productor monopolista d'un bé amb demanda rígida 
l'electricitat-. Des del 1983 les tarifes es van adaptant a aquest 
sistema, definitivament adoptat peí desembre del 1987, quán es va 
aprovar el nou marc legal estable, amb revisió anual de tarifes 
segons els costos del sector i l'evolució prevista de la demanda. 
Cal remarcar que, després de lfintercanvi d'actius, la fixació 
conjunta de tarifes, l1 ordenado pública del sector i els controls 
públics de gestió i de financament, la nacionalització del sector 
només era qüestió de voluntat política, perqué de fet ja estava 
funcionant com una gran empresa pública, subministradora única d'un 
bé básic . Pero no es va ser coherent fins al final i el sector 

d'Aragó i Catalunya per 30.060 mil ions. Finalment, Fecsa venia la seva part icipació en ERZ a Endesa per 144.373 
milions i una part del seu mercat d'Aragó i Catalunya per 30.060 milions. (Miner (1986)). 

224 
. La participació d'Enher a Vandellós i Aseó obeía a dues raons: la primera, participar en el programa 

nuclear que s'inicia en el 1967, amb la construcció de la primera central, seguint els fins polftics del régim 
franquista; la segona, facilitar la liquidesa necessária per a la construcció de les centráis, donada la seva 
posició de partida. Pero per a Enher suposava entrar en inversions molt quantioses i en costos molt superiors 
ais que tenia -l'energía hidroeléctrica és molt mes barata-, cosa que portava a l'endeutament i a l'augment deis 
costos financers i d'explotació. Pero la seva participació és un error estratégic notable, ja que els mercats 
d'Enher ja eren inferiors a la seva capacitat de producció, i per aixó la participació en les centráis 
desequilibrava encara mes aquesta relació i havia de vendré el producte brut sense extreure'n tot el valor 
afegit que proporciona el subministrament final, el benefici del qual era per a Fecsa, amb excés de mercats 
sobre la producció. En definitiva, un cas de parasitisme de ('empresa privada respecte a la pública que costa 
250.000 milions. 

, Es considera totes les empreses com una de sola i es calcula el cost mitjá de producció, distribució, 
manteniment, financer, etc., i sobre aquesta base es calcula la tarifa única, que resulta de computar tots els 
costos mes el marge i dividir-ho per la demanda prevista d'electricitat (MINER (1986)). Aquesta normativa, 
anomenada nou marc legal estable, es desenvolupa en el R.D. 1538/1987 de L'11 de desembre. 

226 
. J. Segura (1986 b) proposa, ras i curt, la seva nacionalització. 
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s'ha deixat en mans privades, i encara mes, l1 INI ja ha venut una 
part d'Endesa, una de les empreses mes rendibles del país. 

L1 explotado unificada de la xarxa eléctrica d'alta tensió és 
un requisit essencial per garantir la continultat del 
subministrament a tot el territori, perqué presenta importants 
economies d•escala i permet reduir els costos de distribució al 
máxim. Aquest carácter de servei públic básic, junt amb 
elevades inversions que exigia, aconsellaven la nacionalització de 
la xarxa. Així, a la fi del 1984 s'aprova la llei que autoritza 
aquesta nacionalització i peí gener del 1985, juntament amb la 
revisió de coeficients, es crea la societat estatal Red Eléctrica 
de España, que explota totes les instal.lacions de transport o 
transformació d'alta tensió. El cost de l'operació -uns 100.000 
milions- es paga per mitjá de títols de deute a 17 anys, avalats 

l'Estat, a un tipus vinculat al LIBOR228. 
En resum, en el sector eléctric s1efectúa una important 

operació de sanejament financer amb carree a les empreses publiques 
i ais consumidors fináis, al mateix temps que des de 1'Estat es 
planifica el futur per al conjunt del sector -política de 
tarifes i compensacions controlada peí govern, alt percentatge de 
producció i mercat en mans d'empreses publiques, xarxa d'alta 
tensió pública, política d1inversions segons el Pía Energétic, 

Es una bona mostra de les incapacitats del mercat i de la 
manera com, sense menyseabament d'un discurs liberal a ultranca, 
l'Estat intervé directament per garantir els beneficis del capital 
privat. En efecte, el deute del sector eléctric i 1'intercanvi 
d'actius son dos instruments addicionals de redistribució de 
l'excedent productiu cap a l1empresa privada -sobretot, cap al 

financer-, que paguen tots els contribuents i els 
consumidors. 

d) Crisi i ajust del sector financer. Una de 
manifestacions mes notóries de la crisi de 1*economía espanyola ha 
estat la situació compromesa del sistema financer al llarg deis 
anys que van de 1977 a 1985, amb especial incidencia en el sistema 
bancari i en el sector de les assegurances. Aquí s'ha tornat a 
produir una important intervenció directa del sector públic en 

deis interessos del capital. 
1. Factors desencadenadors de la crisi bancária. Tocant al 

sistema bancari, la crisi afecta 56 bañes i 23 empreses bancáries, 
que apleguen el 27,2% deis recursos aliens (3,7 bilions de 

) , el 27,1% deis recursos propis i el 27,7% de la plantilla 
del sector229, cosa que permet afirmar, sense cap mena de dubte, que 
ha estat el desastre financer mes important deis paisos 
occidentals. El gruix de la crisi es concentra al llarg deis anys 
1982-1984, en pie govern socialista, amb la crisi de Banca Catalana 

. Llei 49/ 1984 de 26 de desembre, d'explotació unificada del sistema eléctric nacional 

228 
. Tipus d'interés del mercat interbancari de Londres. 

229 
. A. Cuervo (1988). 
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i el seu grup (octubre de 1982), la intervenció de Rumasa (novembre 
de 1983) i la crisi d'Urquijo-Unión (desembre de 1984), que per la 
seva resolució incompleta incideix en els resultats de 1'Hispano 
Americano al llarg de 1985, 1986 i 1987. La quantia deis recursos 
aliens afectats per aqüestes tres grans crisis puja 1,75 bilions, 
poc mes o menys la meitat del total. 

Les responsabilitats de la crisi es reparteixen a diferents 
nivells: per una banda, el context económic general i el del sector 
en particular; per una altra, la incidencia de la politica 
económica; i, finalment, la gestió interna de les entitats. Així, 
la mala evolució de l'economia en general i del sector industrial 
en particular son els desencadenadors genérics de la crisi, ja que 
la caiguda de la demanda de les empreses comporta una reducció deis 
seus ingressos, un increment de les existéncies i una caiguda deis 
marges de benefici230, o sigui, perden liquidesa i necessiten mes 
crédit. A la major necessitat de crédit s'afegeixen uns tipus 
d1interés nominal creixents a causa de la inflacio, del procés de 
liberalització financera i de la política monetaria restrictiva, 
per la qual cosa es disparen els costos f inancers en moments en qué 
es redueixen els ingressos, contribuint a precipitar les 
suspensions de pagaments de les empreses. Aqüestes crisis 
signifiquen crédits fallits que repercuteixen en la rendibilitat 
bancária i en el cost deis nous crédits, per la qual cosa, al seu 
torn, repercuteixen en les empreses mes sanes2 . Donada l1alta 
dependencia de l1 empresa espanyola respecte al financament bancari, 
els problemes d•un sector s'estenen al sistema financer i, 
d'aquest, a la resta del sistema productiu. Com que a mes, 
grans instal.lacions industriáis del principi deis setanta es van 
financar en bona part amb crédit, la crisi i la reconversió teñen 
una repercussió enorme en el sistema financer, perqué una bona part 
del nou equip productiu va quedar obsolet o no rendia prou com per 
pagar els deutes232. 

Tanmateix, a mes de les condicions económiques generáis, la 
mateixa situació del sector agreuja la crisi, ja que, donat el seu 

oligopólic, les primeres reformes liberalitzadores i 
1' increment de la competencia repercuteixen en un major cost de 
captació de dipdsits i recursos -que, en definitiva, augmenta el 
cost del crédit i redueix el marge d1intermediació bancária-. La 
competencia va portar, a mes, a una política irracional d'expansió 
del nombre d'oficines, que es tripliquen de 1973 a 1983, amb 

. Vegeu taula N. 22. 

231 
. Els fallits obliguen a augmentar les provisions per insolvencia i, a mes, augmenten els costos i 

pressionen sobre els marges. Les necessitats de sanejament de la banca espanyola en relació ais seus actius 
mitjans passen del 0,1% en el perfode 1970-1975 al 0,9% en el 1980-1984, baixant al 0,68% en el 1985. Aquesta 
relació és inferior al 0,5% en mitjana per a la CEE en el 1984. L'evolució de les provisions per insolvencia 
és de 111,6 milers de milions en el 1982, 189,5 m. m. en el 1983, 206 m. m. en el 1984 i 156,9 m. m. en el 1985. 
El saldo de crédits morosos és de 673 m. m. de pessetes en el 1984, un 5,85% deis crédits totals (A. Cuervo 
(1988)). 

. Alguns exemples molt clars han estat, en el sector privat, Altos Hornos de Vizcaya, SEAT o ERT i, en 
el public, diverses empreses del grup INI. 
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subsegüents efectes d*augmentar els costos d'explotado bancaris 
que, al seu torn, també repercuteixen en els clients . La 
competido en nombre d'oficines és el resultat de la vella inercia 
de maximitzar els dipósits en comptes deis beneficis , la mateixa 
que explica el menyspreu del crédit a la menuda, aquesta part 
substancial i creixent del mercat, amb risc mes reduít, que 
s'abandona a les caixes d'estalvi . En definitiva tot aixó aboca 
a uns costos creixents, a una pérdua d*eficiencia i a una major 
vulnerabi1itat. 

Encara que beneficiosa per al conjunt del sistema financer, 
la política económica del període agreuja la crisi d'alguns bañes. 
Primerament, la restricció monetaria, practicada amb mes o menys 
severitat des del 1977, ha portat a un encariment del cost del 

i de la liquidesa, amb la qual cosa ha empitjorat la 
situado de les empreses i la deis bañes amb dificultats. En segon 
lloc, la liberalització bancária ha significat un substancial 
increment de la competencia -en especial, les caixes d^stalvi han 
pogut ampliar les seves operacions, acaparant el mercat a la 
menuda- i, a mes, ha permés la instal.lacio deis bañes estrangers -
els quals, a pesar de les limitacions legáis, s*han 
d'una bona part del crédit a les empreses -fent mes difícils les 
condicions de supervivencia per a les entitats amb problemes. 

L'últim factor desencadenador de la crisi és de carácter 
intern i prové de la gestió d'aquests bañes. És important destacar 
que quasi tots els bañes de nova creado des del 1962 han entrat 
en crisi a partir del 1977, confirmant, en part, el carácter 
especulatiu i Mpoc professional" d'aqüestes institucions . 
Especia lment, ha destacat la concentrado de riscos -Banca 
Catalana, Banco Urquijo-Unión i la major part de bañes industrials-
en els crédits concedits i, en alguns casos, les irregularitats 
en la gestió -Rumasa-, amb incompliment de norma ti ves del Banc 
d'Espanya. 

2. Saneiament i concentrado. Tot i que la confluencia deis 
factors anteriors explica la crisi, poden» assenyalar que la manca 
d'un marc legal adequat i d'un mecanisme d1intervenció apropiat va 
permetre que la situado es degrades mes, va retardar la solució 

233 
. Els costos d'explotació passen del 2,55% del passiu en el 1974 al 3,53% en el 1979, i es tornen a 

situar en el 2,65% en el 1985 (A. Cuervo (1985)). 

234 
. En el régim franquista, la forta intervenció del sistema bancari provocava que les oportunitats de 

benefici estiguessin estretament lligades ais dipósits de les entitats, ja que els ti pus d1interés de crédits 
i dipósits estaven intervinguts i els ajuts, crédits del Banc d1Espanya o compravendes de tftols públics eren 
estrictament proporcionáis ais dipósits. 

. D'altra banda, l'atenció del mercat a la menuda és l'única cosa que justificaría L'expansió de la 
xarxa bancária (F.J. Martínez de Pablos (1988)). 

236 
. La quota de mercat de les caixes d'estalvi és el 45% deis recursos aliens i el 34% deis crédits. La 

banca estrangera capta tan sois un 1,1% deis recursos aliens del sistema financer, pero concedeix mes de la 
quarta part del crédit bancari a les empreses (Coyuntura Económica f F.J. Martínez de Pablos (1988)). 

237 
. A. Cuervo (1988), El Pafs (21-111-1988). 
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i en va incrementar els costos. Tant l'actuació del Banc d'Espanya 
com les noves normatives i institucions van anar sempre a remole 
deis f ets i, davant de cada crisi, es procedía a actuacions 
distintes. 

El principi-guia de la intervenció era només evitar la fallida 
i majors danys per ais dipositaris, i per aquest motiu es va crear 
el Fons de Garantia de Diposits que obeia, en primer lloc, a la 
finalitat d'assegurar una part de les imposicions, i se li van 
assignar, mes endavant, funcions interventores i f ins i tot 
gestores deis bañes en crisi. El procés seguit consistia en el 
nomenament d1interventors -personal del Banc d'Espanya-, en la 
realització del sanejament per mitjá de reduccions i posteriors 
ampliacions de capital, en la reestructurado deis actius i la 
provisió de fallits. Un cop sanejada, es venia l'entitat a altres 
institucions privades -altres grups bancaris-. Al llarg d1aquest 
procés i en els exercicis següents, el Banc d'Espanya proporcionava 
la liquidesa necessária a baix cost i eximia del compliment deis 
coeficients a l'entitat. 

Amb la crisi bancária és va menysprear una oportunitat 
histórica per nacionalitzar una part considerable del sistema 
financer sense necessitat de dictar disposicions especiáis, donat 
que les entitats havien fet fallida i el seu reflotament es va 

amb recursos i amb gestió pública. En definitifa, el cost 
del sanejament va pagar-lo, en la major part, el contribuent, sense 
que la titularitat deixés de ser privada. Deis 1,5 bilions en qué 
es calcula el cost de la crisi, 1,15 bilions son d'origen públie 
i provenen de les aportacions del Banc d'Espanya al Fons de 
Garantia de Diposits, per mitjá de crédits concedits peí Banc, i 
finalment, amb una emissió específica de 440.000 milions de títols 
de deute per a la crisi de Rumasa238. 

El principal efecte estructural de la "reconversió" bancária 
ha estat l'augment de la concentració del sector239, de manera que, 
actualment, mes del 90% del passiu bancari está en les mans deis 
grans bañes, respecte al 60% que tenien abans de la crisi. Les 
absorcions deis bañes en crisi per part deis grans grups han 
resultat un negoci rodó240 perqué, a mes d'eliminar competidors, han 
rebut fons frescos per al seu sanejament, un diner que s'obtenia 

mitjá deis coeficients obligatoris de la banca. Així, en 
moments de poca demanda solvent de crédit s'ha donat una sortida 
raonable a l'excedent de fons, al mateix temps que es procedia a 
socialitzar els costos deis fallits amb augments deis tipus 
d1interés. En conclusió, amb l'ajuda de l1Estat es va evitar un 

238 
. A. Cuervo (1988). El cost de la crisi de Banca Catalana ha estat d'uns 250.000 milions; el del Banco 

Urquijo-Unión, una xifra similar; finalment, Rumasa va costar al sector públie 677.000 milions (El Pafs (4-
VMI-1988, 7-VII-1988 i 10-11-1989)). 

239. OCDE (1987). 

240 
. De la bondat del negoci dona idea la sorprenent noticia de la sortida a corsa i el repartiment de 

dividends per part de Banca Catalana, al cap de cinc anys de la crisi, amb un cost de mes de 250.000 milions 
de pessetes que han pagat els contribuents (El Pafs (29-1-1988)). 
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auténtic ensorrament del sistema financer , va augmentar el grau 
de monopoli del sector, se'n van sanejar els comptes a costa deis 
clients i deis contribuents242, i es va iniciar un procés de 
concentració la primera fase del gual acabava amb la fi de la 
reconversió bancária, després de l'ensurt de l1Hispano Americano 
en el 1985, Mes recentment, el procés ha adquirit un altre caire 
i ha continuat el seu camí cap a la concentració, ara j a sense 
embuts, amb la simple fusió directa d'entitats. 

3. Crisi i expansió de les assegurances. Peí que fa al sector 
d'assegurances, la reconversió ha estat molt mes rigorosa, amb una 
actuació molt severa de la direcció general d'assegurances i de la 
comissió liquidadora d'entitats, amb un cost que s'ha carregat ais 
propietaris i ais clients sense cap mena de compensado. Aquest 
procés de sanejament s'ha portat a terme de forma soterrada entre 
1982 i 1985, i s'han reforcat els instruments de control després 
de la promulgació de la llei i el reglament d' entitats 
asseguradores en 1984 i 1985243. Entre les finalitats de la llei 
figuraven el foment a la concentració d'empreses, l'especialització 
de les entitats i la potenciado de la competencia mentre que, 
d'altra banda, es perseguia un major control i mes sanejament de 
les asseguradores. 

L'aplicado de la política de sanejament i de potenciado de 
la competencia ha produit una profunda transformado del sector 
que, en només cinc anys, ha passat a ser controlat per les caixes 
d'estalvi, la banca i les entitats estrangeres, de manera que només 
queden una redulda part d'empreses nacionals independents244. 

s de la llei de 1984, que liberalitza les possibilitats 
inversores de les companyies d'assegurances i que permet una gran 
varietat d'operacions, les entitats d'assegurances han passat a 
ocupar el primer lloc en el ránquing de captado de nous recursos 
aliens dins del sistema financer245, a causa del creixement de les 
assegurances de vida, que s'han convertit en un actiu d'inversió 
financera molt competitiu, alternatiu ais dipósits en bañes o 

que, a mes, atesa la seva aparent opacitat fiscal, va 
permetre la col. locado d'ingents quantitats de diner negre en la 
modalitat de primes úniques, actualment en procés de crida i cerca 
per la inspecció d'Hisenda. Cal destacar que el progressiu control 
del sector per part de les caixes d'estalvi i la presencia creixent 

241 
. ( . 'editorial d'Sl País (20-X-1985) afirma que "sin intervención, habría arrastrado posiblemente al 

sistema pol í t ico español". 

242. G. Matías (196%). 

243 
. Llei 33/1984 del 2 d'agost; reglament de l'1 d'agost del 1985. 

244 
. Vegeu taula N. 10. 

245 
. Vegeu taula N.11. 
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del capital estranger s'ha propiciat des deis organismes püblics 
que veien de bon ull les noves adquisicions i les aportacions de 
capital a asseguradores en crisi. 

L'aprovació de la llei de plans i fons de pensions augura una 
notable expansió del sector a mig terme, donats els incentius 
fiscals i la reforma de les pensions de la seguretat social. En 
aquest sentit, 1!actuació de les caixes df estalvi i 1'entrada 
d'entitats estrangeres té un ciar sentit estratégic, davant del 
negoci financer mes important de la próxima década. 

1.4.4. Linies estratégiques de la política económica del PSOE: 
les reformes estructuráis 

Tota opció estratégica de política económica ha de definir 
quin tipus d1estructura sócio-económica persegueix; és a dir, model 
técnic, model social, estructura d1incentius, articulació amb 
l'economia mundial, etc. Des d'aquest punt de vista, tant l'ajust 
macroeconómic com el sanejament del sistema productiu i del sistema 
financer eren necessaris per a qualsevol opció, pero segons la que 
es tries, el cost de 1 • ajust es distribuiría sobre uns grups 
socials o altres, i el seguit de tancaments, de noves inversions 
i l'orientació de l1estructura productiva haurien variat. 
Tanmateix, l'opció d'un ajust macroeconómic i estructural dur, amb 
les técniques tradicionals deis programes d'estabilització del 
F.M.I., era una alternativa que només adquiría un pie sentit des 
d'una perspectiva estratégica liberal com la que va acabar adoptant 
el govern del PSOE. No queda ciar si l1opció elegida era deguda a 
la incapacitat dfarticular-ne d*altres i, per tant, la seva 
racionalització posterior només amaga la ignorancia, o si es tracta 
d'una opció plenament conscient. En qualsevol cas, tant els ajustos 
del període 1982-1985 com les reformes estructuráis posteriors 
encaixen a la perfecció en un mateix esquema lógic de renovació i 
consolidació del capitalisme espanyol. 

Els processos de socialització deis costos de la crisi vistos 
fins aquí no tindrien sentit si només servissin per a la 
recomposició patrimonial del capital privat i per tornar a comencar 
una etapa d'acumulació sobre bases mes sanejades. Donat que el 
procés d'acumulació és essencialment dinámic, a llarg terme no 
importen tant les condicions de partida -el repartiment inicial de 
la renda i la riquesa- com les regles de comportament que fixen la 
trajectória temporal -nivells de salari, condicions i jornada de 
treball, tipus d1interés, política pressupostária, mecanismes 
assistencials, etc.-. Per aquest motiu, com que l'ajust i la 
reconversió teñen un marcat carácter temporal, d•una vegada per 
sempre, la important transferencia d'ingressos des deis salaris a 
les rendes de la propietat que van originar era insuficient per 
garantir el nivell de beneficis a mig terme i, conseguentment, eren 

. De 1982 a 1987 s'ha duplicat el nombre de grups estrangers (de 18 a 36), i la seva captació de 
recursos ha passat de 63.000 milions en el 1982 a 318.000 milions en el 1987. La seva participació relativa ha 
disminuít per efecte de l'aflorament de les assegurances de vida de les caixes (B. González (1989)). 

207 



polítiques estructuráis i de reformes que 
definissin comportaments estratégics, trajectóries dinámiques i 
pautes de distribució mes favorables ais ingressos del capital, i 
cap aquí s'han orientat les reformes del mercat de treball, del 
sistema financer, del sector públic i, també, la integrado a la 
CEE i la liberalització exterior. 

Els efectes fináis d'aquesta política s * están veient en 
1!actualitat, quan conviuen la prosperitat económica amb una 
desigualtat creixent en els ingressos i un notable malestar social. 
Aixó és el resultat lógic de la potenciació del mercat, que porta 
al creixement del sector privat de l1economía, pero també a 
l'extensió de la filosofia del benefici personal a tots els ámbits, 
fins al punt que l'objectiu del conjunt de la societat es subordina 
a la consecució d'un major excedent empresarial, com a condició 
necessária i suficient per al creixement económic. 

1.4.4.1. Reforma del sector públic. 

La reforma del sector públic s'ha portat a cap en 
vessants diferents: en la política fiscal -ingressos i despeses 
publiques-, en la despesa social en béns o servéis públics -

- i en l1aparell productiu -empresa pública- i s'ha 
orientat sempre cap a l'extensió de les árees subjectes al mercat, 
cap a 1' assumpció pública de costos de les empreses i cap a la 
contenció de les despeses socials; en definitiva, se n'ha retallat 
el paper distributiu. 

Aquesta retallada s'ha justificat amb dues fal.lácies 
económiques populars molt freqüents en boca deis ministres o del 
president mateix. La primera, que per redistribuir cal crear primer 
la riquesa, o sigui, cal augmentar el pastís abans de repartir
lo247. La segona, que la desigualtat és necessária per al creixement 
económic. La primera afirmació és fal.lac, perqué la suposició que 
per redistribuir s'ha de créixer equival a donar per bona l1actual 
distribució de la renda. De manera análoga, tot i que els objectius 
d1eficiencia i d'equitat son, a vegades, incompatibles, d'aixó no 
es desprén que la desigualtat generi eficiencia; i mes encara, en 
casos com l1 actual, és un ciar estímul _per a comportaments 
especulatius, o sigui, socialment ineficacos . 

1. Pressupost i redistribució: els ingressos. A grans trets, 
la política fiscal del període ha anat adoptant un caire mes 
regressiu durant els anys del govern del PSOE. Aixó és degut a la 
progressiva modificació del sistema impositiu i deis ingressos del 
sector públic, i a una política de despesa que en el període 1982-
1985 va atendré el sanejament económic deis sectors productiu i 
financer, limitant les despeses socials i les prestacions a una 
proporció constant del PIB. Per mitjá deis pressupostos públics 
s'han anat consolidant poderosos mecanismes de transferencia de 

247 
. A mes del Govern PSOE, E. Fuentes Quintana (1988 a i 1989) és un esfor^at defensor d'aquesta tes i 

248 
. Vegeu l'excel.Lent artícle de J.F. Martín Seco (1988 a). 
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1'ingrés a les rendes del capital privat, que han adquirit un 
carácter estructural. Tot i que la seva importancia relativa ha 
disminüit en els darrers anys, peí rápid creixement de lfactivitat 
económica, tais mecanismes han tingut un paper essencial en la 
recuperado de 1' excedent empresarial abans del 1986, i en 
1!agudització de la desigualtat en la distribució de la renda. 

Durant l1etapa 1982-1985 es va assistir a un progressiu 
increment de la imposició indirecta, amb la finalitat d1equiparar
la al futur impost sobre el valor afegit (IVA), implantat lfl de 

del 1986.' Aquesta reforma tributaria constitueix un éxit 
complet des de 1 "óptica de la recaptació, ja que l1 import deis 
impostos indire'ctes augmenta en 700.000 milions -el 27%- en el 
1986, o sigui, l11,1% del PIB, i a mes van aflorar milers 
d'empreses submergides; pero, per una altra banda, va exacerbar la 
regressivitat del sistema impositiu, ja que va créixer la 
participació deis impostos indirectes en la recaptació impositiva 
fins al 58,3%, i ja és sabut que la fiscalitat indirecta grava mes 
les persones de baix nivell d'ingressos perqué teñen mes propensió 
al consum. 

D"altra banda, la recaptació de 1fIRPF va anar creixent 
lentament en percentatge sobre el PIB, des del 7,9% en el 1982 fins 
al 8,5% en el 1985, mentre que l'evolució de l1 Impost 
Societats es mantenía en nivells molt baixos, sense presentar un 
increment substancial fins el 1987, a causa del doble efecte de la 
conjuntura depressiva en l1etapa 1979-1985 -amb la reconversió 
entre 1981 i 1984-, i de la generosa estructura d'incentius fiscals 
i desgravacions a la inversió, compra dfaccions, dfobligacions o 
de títols del deute püblic249 i/o creació d1 ocupado aplicada peí 
govern socialista. Considerant que la major part deis ingressos per 
impostos directes provenen de l1IRPF i que la major part d'aquest 
s'obté pels rendiments del treball -el 83,2% en 1983, el 78,8% en 
1985 i el 77,6% en 1986250-, resulta que els assalariats han estat 
els que han suportat el pes de la imposició directa251. Aixó es deu 
al fet que 1' IRPF sobre salaris es reté en origen, mentre que les 
rendes empresarials i professionals son difícils de controlar -el 
seu grau d1 ocultado depassa el 70% del 1982 al 1986252-. Si al 
descontrol i al frau afegim l1efecte de les nombroses desgravacions 

inversió, habitatge, subscripció de títols públics, 
resulta que es compensa de sobres la progressivitat formal de 
l'IRPF en els trams de renda mes alts, tal com conclouen alguns 

249 
. Vegeu taules N. 110 i 113. 

250 
J. Borrell (1987), El País (1-IV-1988). Vegeu taula N. 110. En el quadre només figuren desglossades 
:ions sobre capital i treball, amb la qual cosa la quota diferencial queda agregada. 

251. 0CDE (1989), J. Borrell (1987). Vegeu taula N. 110. 

en el 
al 71% 

252. El percentatge de compliment en la declarado d'ingressos ha crescut en els darrers anys, des del 42% 
1979 al 55% en el 1986, tot i que per a les rendes del treball el percentatge és molt superior, del 54% 
% en el mateix perfode. Vegeu Quadre N. 111. 
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estudis'" que fins i tot proposen reformes . La reforma de l'IRPF 
de desembre del 1985 es va limitar a modificar les tarifes i les 

a limitar les desgravacions i a elevar els tipus máxims, a 
mes d'introduir la fórmula polinómica per ais casos d1 acumulado 
de rendes, sense que hi hagi indicis que s'hagi 
substancialment la progressivitat de l'impost. 

Finalment, pero no de menys importancia, cal considerar 
l'efecte de la inflaciÓ, ja que al llarg d'aquests anys les bases 
de l'IRPF s'han mogut mes lentament que els preus -del 1977 al 1980 
i en el 1986 no es modifiquen- amb la qual cosa els augments deis 
ingressos nomináis per mantenir la capacitat adquisitiva redunden 
en un increment deis tipus impositius aplicables, en una disminució 
de la renda real disponible i en un increment de la recaptació -
erosió fiscal o remora inflacionaria-. Donat que 1'IRPF és molt 
progressiu en els nivells baixos i mitjans-baixos de renda255, 
aleshores els increments de recaptació per 1•efecte de no haver 
indiciat les bases han recaigut sobre els col.lectius amb nivells 
d1ingressos menors, assalariats la majoria, reforcant així els 
aspectes regressius de l'IRPF. El creixement de la 
impositiva de l1 IRPF al llarg deis anys vuitanta s'ha degut, en la 
major part, a lferosió fiscal -el 108% de l1 increment real de 
recaptació de l'IRPF entre 1979 i 1985, i el 43% i el 47% del 
corresponent a 1986 i 1987 es deu a 1'erosió fiscal256- que es 
mostra acusadament regressiva257 -els nivells de renda inferiors a 
0,8 milions de 1979 experimenten increments de 2,5 punts en els 
seus tipus impositius entre 1979 i 1985, mentre que per a les 
rendes mitjanes (d'1,5 a 9 milions) l1increment és nomes de 0,5 
punts i, a partir de 10 milions és zero258-. La reforma de l'impost 
en el 1985, amb canvis en les deduccions i les tarifes, va agreujar 
mes encara mes la regressivitat de la remora per ais trams de renda 
menors (inferiors a 1,4 milions). Aquest efecte regressiu es deu 
al fet que les deduccions fixes son molt mes importants per a les 

de baixos ingressos que per a les mes adinerades. La 
inflació ha produit uns increments de recaptació real de l'IRPF 
d'un 8% a un 4,9% anuals entre 1979 i 1985. En el 1986, el 

. J.M. González, J.A. Rodríguez i J.J. Rubio (1987) conclouen que la progressivitat disminueíx a mesura 
que augmenta La renda i que, en els trams mes elevats, l'IRPF es torna regressiu. En conjunt, la progressivitat 
de l'IRPF és similar a la de la resta de L'OCDE, pero, segons l'índex de Gini, ha empitjorat de manera 
ostensible la seva distribució del 1981 al 1984, a pesar que l'IRPF és molt progressiu-entre els que declaren-. 

254 
. M. Lagares Calvo (1987) proposa la reforma i la simplificació de l'IRPF perqué la seva normativa 

permet una important evasió de rendes per mitjó de desgravacions. 

. J.M. González, J.A. Rodríguez i J.J. Rubio (1987). 

. J.M. González Páramo (1988). 

. OCDE (1989), J.M. González Páramo (1988). 

258 
. J.M. González Páramo (1988). 
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creixement de la recaptació en termes reals a causa de la inflació 
va ser del 5,5%259. 

Hi ha dues partides addicionals de suma importancia en els 
ingressos públics: les cotitzacions socials i les transíeréncies 

diverses. Entre 1982 i 1988, la participació de 
cotitzacions socials en el PIB ha anat minvant lentament, des del 
13,3% en el 1982 al 12,6% en el 1988. Aquesta evolució és resultat 
de la política d'ocupació i de benestar, ja que, per una part, es 
tracta de limitar els costos laboráis i d1estimular la contractació 
per mitjá de reduccions i desgravacions en la quota empresarial a 
la Seguretat Social i, per una altra, la retallada de les despeses 
socials permet moderar les cotitzacions. De totes maneres, com que 
les cotitzacions son insuficients per cobrir les despeses de la 
Seguretat Social, 1•Estat hi ha de realitzar transferéncies 

. Així, donat que la minoració de quotes no repercuteix 
en majors salaris, hi ha un desplagament de la cárrega fiscal des 
de les empreses al conjunt deis contribuents, per la qual cosa, amb 
1'estructura regressiva del sistema fiscal empitjora la 
distribució. A la partida transferéncies diverses s"agrupen 
conceptes molt diferents, entre els quals destaquen els ingressos 
per joc i loteries -dos tergos del total, deis quals es destinen 
a premis el 67%-, que han experimentat una rápida expansió en els 
darrers anys260. Estudis recents mostren que les classes mes 
desafavorides son les que mes gasten en aquests jocs, de manera que 
tornen a ser els grups de baixos ingressos els que contribueixen 
a engrossir els cabals públics. L'assumpte és molt mes greu en la 
mesura que és la mateixa Administrado la que fomenta el joc amb 
una publicitat i una difusió a gran escala. 

Del comportament de 1'IRPF i de 1•IVA resulta una pressio 
fiscal creixent de 1982 a 1987, que passa del 26,7% al 32,4% del 
PIB, i sembla que s'ha estabilitzat en aquesta xifra . Tanmateix, 
tal com es diu mes amunt, és mes important la distr ibució d1aquesta 
magnitud que la seva evolució, i la principal conclusió de 
l'análisi deis ingressos públics és que el major increment de la 
pressio fiscal es va realitzar de 1982 a 1986, a costa d'accentuar 
la regressivitat del sistema impositiu, carregant sobre les rendes 
salariáis262 i sobre els segments d1ingressos mes baixos el gruix 
de la imposició. A partir del 1986 i, sobretot, a partir del 1987, 
cornenga a parlar-se de la reforma de l1IRPF com una solució contra 
el frau fiscal, al mateix temps que Hisenda realitza inspeccions 
exemplars perd sense entrar en les vertaderes bosses de frau fins 
que, a la fi del 1988 s'investiguen les assegurances de prima única 

259 
. Per a una anal isi detallada, vegeu J.M. González Páramo (1988). 

. Vegeu taula N. 114. Durant l'any 1988 els espanyols han gastat 3,3 bilions de pessetes en joc, cosa 
que ens sitúa entre els paísos más jugadors del món, després de Filipines (El País (28-11-1989)). 

. Vegeu taules N. 106 i 107. La pressio fiscal s'obté de sumar els impostos directes, els indirectes 
i les cotitzacions de la Seguretat Social que, durant aquest perfode, decreixen lentament. 

262. OCDE (1989). 
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i s'inicia la revisió de les transaccions immobiliáries, en 
quals s'havia refugiat una part considerable del "diner negre". La 
proposta d1instaurar un IRPF de tipus proporcional que defensen 
molts autors263, amb la finalitat de "simplificar" la declarado, 
eliminar les "distorsions" assignatives que introdueix i reduir 
l'incentiu a la defraudado amaga, en realitat, un desig d'eliminar 

progressius de la tributado per l1 IRPF actual, a 
mesura que creix 1'eficacia del control fiscal. 

2. - Pressupost i redistribució: les despeses. La despesa 
pública constitueix l'aspecte mes important de la política fiscal 
perqué a través seu el sector públic realitza la major part de les 
seves funcions: provisió de béns públics, assisténcies, regulado 
i distribució; o sigui, tant les polítiques conjunturals com les 
estructuráis acaben traduint-se en partides de despesa. En 
conseqüéncia, la identificado de tendéncies def inides en 
1'evolució deis diferents epígrafs ens permet induir quina 
1* orientado de l'acció económica governamental. 

La proporció de la despesa del sector públic respecte al PIB 
creix del 1982 al 1985 i, des d'aleshores, s'estabilitza i minva 
lentament , una evolució que ens permet distingir també aquí les 
dues etapes de la política económica del PSOE265. Cal destacar que 
la principal partida que explica aquest camí temporal son 
transferéncies corrents i de capital, empeses peí financament del 
déficit públic i la reconversió. En canvi, 
mantenen constant la seva participado en el PIB, a pesar del 
creixement de la poblado beneficiarla, de manera similar a la 

en sous i salaris. Tal com veurem, amb aquesta política els 
jubilats, els desocupats i els funcionaris han perdut posicions en 
la distribució de la renda, mentre que les empreses i les rendes 
de la propietat n'han estat els beneficiaris. Durant aquests anys 
s'han establert uns patrons de despesa que han esdevingut 
mecanismes estructuráis de redistribució regressiva de la renda i 
que confereixen al sector públic un paper protagonista en el procés 
de disminució de la participado deis assalariats en el PIB. 

a) Despeses corrents. Son la major part de les despeses del 
sector públic -90%- i es subdivideixen en transferéncies -60% de 

ses corrents- i consum públic. Dins del gran apartat de 
ies es distingeixen tres partides de quantia elevada: 
cions socials -mes de dos tercos-, que soborden en 

apartats següents, els interessos del deute públic, que presenten 
una evolució explosiva entre 1982 i 1985, amb mes d'1,3 bilions de 

. En el número 30-31 de Papeles de Economía (1987) hi ha diversos articles que defensen l'impost 
proporcional sobre la renda en nom de l'eficácia, l'equitat i l'incentiu a l'activitat económica. Entre els 
autors figuren economistes de primera fila com E. Fuentes Quintana (1967) que, en el seu moment, va ser 
coprotagonista de la creacio de l'IRPF progressiu. Vegeu també E. Fuentes Quintana (1989). 

264 
. Vegeu taula N. 103. 

. J. González Calvet (1989 b). 
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pessetes en el 1988, i les subvencions d'explotació, que creixen 
molt rápidament fins al 1985266. 

Entre aqüestes despeses podem destacar el paper deis 
ssos, que han adquirit un carácter estructural, ja que des 

del 1986 la práctica totalitat del déficit pressupostari és causada 
pels seus costos de financament, és a dir, els i 
realimenten el déficit i el deute26 . Així, el financament ortodox 
del déficit püblic ha portat a instaurar un mecanisme permanent i 
autosostingut de redistribució regressiva de l'ingrés des deis 
contribuents -rendes del treball- ais posseidors de títols de deute 
públic -sistema financer i propietaris-. Les subvencions, en canvi, 
son un mecanisme discrecional de redistribució , que pot teñir com 
a beneficiaris les empreses, els treballadors, el consumidor 
reconversió, ensenyament privat, Hunosa, Renfe-, etc., tot i que 
durant el període 1982-1985 han tingut un paper clau en el compte 
de resultats d'alguns sectors. Pero els ajusts estatals han adoptat 
múltiples formes, i s!han aplicat a través de les despeses de 
capital o d'altres cañáis menys directes, com les desgravacions 
fiscals, molt importants en el cas de l'Impost sobre Societats269. 
En efecte, l1estructura de despeses fiscals i la nova normativa que 
faculta 1!Administració per concedir desgravacions per fusió, 
afavoreixen clarament les rendes de la propietat respecte a les 

i es converteixen en poderosos instruments d'ajut 
discrecional al sector privat. Així, per exemple, 
operacions de fusió en els sectors químic i bancari han suposat 
mes de 100.000 milions de pessetes per desgravado fiscal de les 
plusválues originades per regular ització d'actius270. Queda, 
finalment, la partida "altres transferéncies corrents"271, composta 
per conceptes tan dispars entre ells com els premis de loteries i 
quinieles 7Z -que en suposen la major part-, les beques per a 
estudis, les subvencions a l'Església, l'ocupació comunitaria273 o 
les transferéncies concedides per administracions autonómiques o 
locáis. 

266 
. Vegeu taula N. 109. 

267 
. Els interessos del deute públic suposen mes d'un 3% del PIB de 1985 a 1987, i et conjunt del deute 

suposa mes del 40% del PIB en aquests mateixos anys. Vegeu R. Alvarez Blanco (1987) i I. de la Lastra (1988). 

268 
. J. González Calvet (1989 b). Vegeu taula N. 109. Entre les subvencions a les empreses pr i vades destaca 

la de l'ensenyament privat, de quantia similar a la de Renfe -de 77.200 milions en el 1982 a 152.000 milions 
en el 1988- (Banco de España (1989)). 

269 

270 

271 

272 

273 

Vegeu taula N. 113. 

• El Pafs (21-VI-89). 

. Vegeu taula H. 114. 

. Suposen mes de la meitat del total, amb tendencia a créixer. 

. A partir del 1984 l'ocupació comunitaria es considera prestació social peí R.D. 3237/83 del 28 de 
desembre. 
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L*última partida considerable de les despeses corrents, la de 
consum públic, ha crescut en termes reals des del 1982 -la seva 
participació en el PIB ha passat del 13,4% en el 1982 al 14,2% en 
el 1988- mentre que un deis seus components, la remuneració 
d'assalariats, s'ha mantingut entorn del 10,5% del PIB, a pesar de 
l'augment de 1'ocupado en el sector públic274. El major nombre de 
funcionaris han compensat amb escreix l'augment de la despesa en 
personal, de manera que els salaris reals de cada categoria de 
funcionaris ha baixat durant el període 1982-1985, i es van 
estabilitzar després, com a resultat de l1 aplicado en el 
públic d'una política d'ajust salarial dur que ha recaigut 

ámplies del funcionar iat. Tot i amb aixó, cal 
ins el 1986 les AA.PP. han estat el Dricioal aaent 

de llocs de treball, compensant, en part, 1'atonía del 
privat, encara que el major nombre de funcionaris no s'hagi 

traduit en millores substanciáis deis servéis, a causa, sobretot, 
de la virtual congelado de les despeses socials, que es tracten 
mes endavant. L'altra partida del consum públic, la compra de béns 
i servéis, s'ha mantingut a uns nivells molt baixos -per sota del 
4% del PIB-, inferior al de 1»0CDE -6% del PIB275-, cosa que 
explicarla, en part, les insuficiéncies deis servéis públics en el 
nostre país, i l'escassa capacitat de regulado directa de la 
demanda. 

Convé remarcar, en canvi, que dins del consum públic 
s'inclouen les despeses militars, amb un efecte gairebé nul sobre 
1'economía, i que en conjunt representen prop d'una cinquena part 
del consum públic total -el material militar representa mes de la 
meitat de la compra de béns i servéis per les AA.PP. entre 1982 i 
1985, cosa que hauria contribuit a la recessió-. Tot i mantenir-se 
en nivells una mica inferiors ais de la resta de la CEE, no han 
parat de créixer en termes reals des del 1982 -han augmentat un 40% 
del 1977 al 1987276, i han arribat a suoosar el 50,6% de les 
despeses d*inversió de l1Estat en el 19852 , amb alguns programes 
de rearmament de cost elevat i de dubtosa operativitat278. 

b) Despeses de capital. Les despeses per compte de capital 
incideixen directament o indirectament en la capacitat productiva 
del conjunt de l1economía, bé sigui per mitjá de la provisió 
d'infrastructures, bé per mitjá del suport financer a les empreses 
publiques o privades. Per aquest motiu es fa la distinció entre 
inversió pública i transferéncies de capital. En l'apartat 

274 
. Vegeu tauLa N. 115. 

. V. Tanzi (1988) i J.C. Chouraqui (1988). 

. Vegeu taula N. 116. 

277 
. P. Mir (1987). Sorprenentment, en termes de comptabiLitat pressupostaria, la compra de material de 

defensa és inversió -dura mes d'un any. Amb mes sentít, la CNE-80 ho considera consum públic. 

278 
. El programa FACA, amb un cost de quasi 300.000 milions de pessetes de 1983, es troba paralitzat, ja 

que després de comprar els avions no hi ha pilots per usar-los El Independiente (27-1-89). 
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d • inversions cal destacar la profunda transformado causada peí 
desenvolupament institucional de 1•Estat, ja que les 
administracions autonómiques i locáis realitzen les dues terceres 
parts de la despesa d'inversió, quan en el 1980 només en gastaven 
una quarta part del total. El canvi d'agents institucionals 
comporta una nova distribució de funcions, de forma que lf-Estat 
només assumeix directament les inversions publiques d'acusat 
carácter estratégic279. 

La inversió pública en termes reals va minvar durant la fase 
d'ajust en 1983 i 1984, interrompent així la tendencia alcista que 
havien adquirit amb l'últim govern UCD després de l'aprovació, en 
el 1981, del primer Programa d1 Inversions Publiques, que va suposar 
un notable creixement de la despesa per aquest concepte en el 1982. 
El govern del PSOE, després de l'ajust i de la consegüent recessió, 
torna a expandir la despesa inversora des del 1985, en qué assoleix 
el 3,7% del PIB, un nivell que es manté fins al 1988 i que está 
previst augmentar fins al 1992 -Pía Nacional de Carreteres, Pía de 
Transports Ferroviaris, Pía Hidrográfic, Pía d'Aeroports, Pía 
Nacional de Gas, etc.280-. A mes, la realització deis Jocs Olimpios 
i de 1 • Expo-92, junt amb les modificacions introduides al Pía 
Ferroviari -TGV i canvi de 1'ampie de via- apunten a una activitat 
d1inversió pública febril en els propers anys. En la conjuntura 
actual aquesta expansió de la despesa inversora és clarament 
procíclica -contráriament al seu comportament fins el 1982- i 
contribueix al rescalfament de l'economia perqué estira la demanda 
en sectors que ja funcionen a plena capacitat, cpm el de la 
construcció i infrastructures viáries. Si considerem la seva 
evolució, contra l'opinió d'alguns autors281, no pot parlar-se, en 
sentit estrióte, d1evolució anticíclica de la inversió pública. I 
lluny dfatendré les prioritats infrastructurals i de 
desenvolupament de l'economia espanyola, bona part deis grans 
projectes d'inversió en marxa han facilitat maniobres especulatives 
de primer ordre -Barcelona i Sevilla, autopistes-, o han suposat 
contractes supermilionaris per a transnacionals o per les empreses 
que han acabat d'absorbir -TGV, material ferroviari, 
publiques- desaprof itant una oportunitat única per desenvolupar els 
sector de béns d'equip ferroviari i transferint a l1exterior bona 
part de l'efecte expansiu de les obres publiques. 

Pero el creixement de la despesa no ha anat paral.leí amb la 
capacitat de gestió. Aixi, quasi una quarta part de les inversions 
del pressupost de 1985 van deixar de realitzar-se per problemes 
burocrátics o de gestió282: alguns programes d1 inversió pública, com 
el d'habitatges, s'han retardat i no s'han complert, amb els 

279 

280 

. A. Zabalza (1988) 

. Ibid. 

281 
. Ibid. 

282 
EL Pafs (3-V-86) 
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subsegüents augments de cost, i s'han constatat també importants 
desviacions de fons cap a segones residencies, que han desvirtuat 
el carácter social del programa. 

La política d'habitatge del PSOE durant el període 1984-1987 
es va aplicar per mitjá d'un Pía Quatriennal que contemplava una 
important assignació de fons pressupostaris per a la construcció 
d'allotjaments, bé directament -promoció pública- o bé 
indirectament -promoció privada. En el segon cas es subvencionaven 
els crédits necessaris per a la construcció. A mes, la desgravado 
fiscal per compra d'habitatge s'ha mantingut des de l'aprovació de 
l'IRPF fins a l'actualitat. El grau de compliment del pía 
variable. Així, no s'han complert els obj ectius de construcció 
pública, s'han complert acceptablement els de promoció privada i 
rehabilitado, i les previsions respecte a l'habitatge lliure s*han 
desbordat a partir del 1986. El cost de les subvencions personáis 
i d'interessos s"estima entre 270.000 i 300.000 milions de 

al mateix temps que la quantia total de crédits és d'1,5 
bilions, 0,4 deis quals corresponen a la banca oficial. A pesar de 
la promulgado de normatives estrictes d'accés ais crédits i les 
subvencions , se sap que una part substancial d'aquests habitatges 
son segones residencies en zones turístiques. En conclusió, 
1'impacte social de la política d1habitatges ha estat molt limitat, 
i s 'ha reduít a mantenir 1 •activitat del sector en moments de 
depressió, fins al nou "boom" que s1 inicia en el 1986284. 

Quant a les árdues inversions en infrastructura viária, cal 
destacar que no s1articulen de forma global, considerant totes les 
modalitats de transport -avió, tren i carretera-, i que no hi ha 
horitzonts estratégics ben definits. Aquesta falta de visió 
conjunta ja es dona en la mateixa estructura administrativa: la 
política de transports depén del Ministeri de Transports, creat en 
el 1977, pero les carreteres depenen del Ministeri d1Obres 
Publiques -en molts casos transferides a les autonomies-, Iberia, 
com empresa de l1INI, passa comptes amb el Ministeri d1Industria, 
mentre que Renfe és una entitat de dret públic amb una política 
d1inversions que es decideix en el Ministeri de Transports, 
que depén financerament del Ministeri d'Economía i Hisenda . Les 
inversions del M0PU en carreteres durant el període 1989-1992 
pujaran a mes d*l bilió de pessetes286, pero aquest pía s'ha 
dissenyat independentment del ferrocarril, atenent només 
necessitats de tránsit privat. En general, s'ha donat prioritat al 
transport privat respecte al públic i a la carretera respecte al 

. A mes, aqüestes noves inversions, tot i que son 
necessáries després d' un llarg període d'atonía en la despesa, 

283 
. R.D. 2569/1986 del 5 de desembre. 

284 
. Vegeu A.L. Guillen, H.A. SAN PEDRO i J.J. TINAUT (1988) 
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. E. García Martínez (1987). 

286. El Pafs (H-X-88). 
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potencien les comunicacions entre els centres económics mes 
importants, pero continúen relegant les zones perifériques, i 
contribueixen aixi a agreujar les desigualtats regionals. 

A pesar del seu notable volum, lfevolució de les 
capital287 recull només una part deis 

substanciosos ajuts püblics a les empreses per a la reconversió i 
sanejament. I s'hi haurien d'afegir les xifres del crédit oficial, 
l'assumpció del deute de l1INI per lfEstat, la garantia estatal del 
deute privat -eléctriques, autopistes-, l'asseguranca de canvi -
autopistes-, o els crédits del Banc d'Espanya per a la crisi 
bancária. Amb aqüestes actuacions el govern ha defensat els 

deis capitalistes i ha traslladat al conjunt deis 
contribuents el cost de la desvalorado del capital productiu i 
financer causat per la crisi, cosa que, en definitiva, 
recollit en l1 evolució de la participado de les rendes en el PIB. 
En suma, les despeses del capital han respost a una estrategia 
general de potenciació del creixement capitalista a despit de les 
desigualtats económiques, socials i regionals que es generen. 

3. Les despeses socials. 
a) Visió general. En l'ámbit de la política de benestar 

social, després de la reforma de la Seguretat Social i de la 
limitació de la despesa en altres prestacions i servéis socials, 
el govern del PSOE ha finalitzat un gir notable que suposa la 
ruptura d'una de les bases de la transició -l'expansió de 
les despeses socials va contribuir a l'estabilitat política- i el 
canvi deis parámetres redistributius del sector públic, amb uns 
efectes que s'allarguen a mig i a llarg terme. En efecte, el model 
occidental de capitalisme desenvolupat es basa, precisament, en el 

que el sector püblic proporcioni un elevat nivel1 de 
prestacions, capac de reduir les tensions socials i 
desigualtats económiques que genera el lliure mercat. Entre els 
acords polítics que van permetre la transició figurava, sens dubte, 
aquest model sócio-económic de fons, que la Constitució anomena 
"economía social de mercat". Per aquest motiu, a partir del 1977, 
en un context de crisi i de desocupació creixent, es van anar 
reforcant els mecanismes de protecció social que legitimaven i 
reforcaven l'estabilitat política del nou régim. La continuitat 
d1aquesta política va comportar l'augment de les prestacions i la 
seva extensió a altres col.lectius -agrari, autónoms-, cosa que, 
junt amb l1efecte de la crisi -desocupació i jubilacions 
anticipades- es va traduir en un increment molt important de les 

oer prestacions -entre 1977 i 1981, del 10,4% del PIB pm 
al 14,1%288-. 

Aquesta tendencia expansiva es trenca amb el govern 
socialista. Entre 1982 i 1985 les prestacions socials només guanyen 
8 décimes del PIB i de 1985 a 1988 tornen al nivell de partida -

287 
. Vegeu taula N. 109. L1 INI ha revisat un seguit de dades, que fins el 1985 estaven subvaloráis peí fet 

de no incloure algunes operacions d'assumpció de deutes per l'Estat. 

288 
. Vegeu taula N. 126. 
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14,1% del P1B-. Com que durant aquests anys la població protegida 
ha continuat augmentante es dedueix que la distribució de la renda 
ha empitjorat per a aquests col.lectius. Aquesta evolució no és mes 
que el resultat de l1 aplicado de polítiques desreguladores, tant 
en el mercat de treball com en l'ámbit de la protecció social, que 
han culminat en dues importants reformes de tipus estructural. En 
efecte, la política de mercat de treball va optar des del principi 
per incentius selectius a la creado d' ocupado -Estatut deis 
Treballadors- i per subsidis limitats -Llei Básica d1 Ocupado-, en 
comptes de fer-ho per una política de plena ocupació i peí subsidi 
general i indefinit; quant a la Seguretat Social, en el 1985 es va 
procedir a reformar-la, va reduir-ne les prestacions i va obrir la 
porta ais fons privats de pensions. La limitado de la despesa 
social es justifica des de la doble perspectiva de reduir el 
déficit i de millorar 1'assignació de recursos en el mercat de 
treball -se suposa que si es paguen menys subsidis i jubilacions, 
hi haurá menys estímuls per reduir l1oferta de la má d'obra, cosa 
que, fet i fet, equival a mantenir una major pressió sobre els 
salaris- pero en definitiva aqüestes reformes obelen a una 
estrategia de liberalització que establís mecanismes per assegurar 
els beneficis a llarg terme. 

b) La reforma de la Seguretat Social. Des de l'inici de la 
crisi, el sistema de seguretat social va mostrar la feblesa de les 
seves estructures financeres, provinents de la liéis de bases de 
1963- en vigor des del 1967289-. Des del 1974 el sistema es va haver 
d'enfrontar amb el doble problema de l'augment deis col.lectius per 
protegir -desocupats i primeres cohorts de jubilats peí nou 
sistema- i de la disminució de la població cotitzadora -destrucció 
de llocs de treball-, i es van produir desequilibris financers que 
es van cobrir per mitjá de l'augment de les cotitzacions i, 
després, amb aportacions de 1•Estat. Aquesta actuació obela al 
mateix disseny del sistema, ja que comptava amb múltiples régims 
especiáis amb condicions molt favorables al cotitzant -en el régim 
agrari i en l'autónom es podien "comprar" les pensions fins el 
1981-, tal com mostra el fet que, a pesar que des del 1972 la 
Seguretat Social presentava déficit, el régim general va teñir 
superávit fins al 1982 -de fet, aixó volia dir redistribuir 

r 

recursos deis treballadors ais pensionistes de régims especiáis-. 
Entre 1972 i 1977 les tranferéncies de l1Estat van ser mínimes -el 
5,2% deis recursos del sistema-, pero després deis Pactes de la 
Moncloa aquesta partida experimenta un creixement notable, de forma 
que en el 1982 ja representa el 15%290, encara que s'havia acordat 
que per al 1983 fos el 20%. Aquest desequilibri entre prestacions 
i cotitzacions, al qual es va atribuir la paternitat del déficit 
públic, va resultar agreujat per l1impacte de la política 

. Aquesta lLeí de bases es complementa amb la Llei de Financament i Perfeccionament de l'Acció 
Protectora del Régim General de la Seguretat Social del 1972, que substitueix les antigües bases de cotització 
tarifades per altres que s'acosten progressivament ais salaris realment percebuts. El procés d'ajust es va 
prolongar al llarg de cinc anys, fins el 1977. 

290 
. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1985). 
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d'ocupació iniciada en el 1979, i sobretot a partir del 1983, que 
tractava de moderar els costos laboráis i estimular 1'ocupado, i 
que van portar a la congelado i a la posterior reducció de 
cotitzacions, i també a nombroses deduccions i descomptes per ais 
nous tipus de contractació. L'agreujament del déficit públic, junt 
amb la persistencia deis problemes financers de la Seguretat 
Social, es van fer servir com a pantalles justificadores d'una 
reforma que, comptat i debatut, suposava una substancial retallada 
de les prestacions291. 

Atesos els seus efectes a llarg terme, tant la retallada de 
la despesa social, en general, com la reforma del sistema de 
pensions adootada l'any 1985, adquireixen un decidit carácter 
estructural , ja que la remunerado deis assalariats respecte al 
PIB en el futur será 1,5 punts inferior a la que s'hauria 
aconseguit amb l1 anterior sistema293, i es reduiran en termes reals 
les pensions deis nous jubilats -en el 1987 son un 10% inferiors 
respecte al nivell del 1984294-. Després del debat sobre el tipus 
de reforma a realitzar295, es conclou que l'Estat ha de proporcionar 
protecció pública, pero generalitzant només nivells mínims, 
complementats amb ajuts específics ais col.lectius mes marginats, 
ja que -argüeix el govern- una redistribució mes gran provoca 
manques d'eficiencia diverses, des d'alteracions del nivell 
d'estalvi -que es considera condició necessária i quasi suficient 
de la inversió- a l'augment deis costos laboráis, i redueix, en 
definitiva, 1!eficacia i la competitivitat de la nostra economía. 

Aqüestes raons no resisteixen una análisi rigorosa , perqué 
encara s'ha de demostrar que els sistemes de seguretat social 
alterin el nivell d'estalvi i, no cal dir-ho, els estudis empírics 
no son concloents; els efectes sobre el mercat de treball, tot i 
sent possibles, son ínfims en comparado amb els efectes de les 
liéis de reducció de jornada o amb els de l'acció sindical; quant 
ais efectes sobre el creixement económic o les exportacions, son 
indetectables, perqué totes dues variables depenen de comportaments 
macrodinámics, en especial del canvi técnic i deis hábits d'estalvi 
i inversió de la classe capitalista297. A pesar d'aixó, en la 
reforma es va optar per mantenir un sistema públic de repartiment -

291 
. J. González CaLvet (1989 b). Vegeu l'evolucíó de les pensions a la taula N. 126. 

292. J. González Calvet (1987, 1988 a, 1989 a i 1989 b). 

293 
. J. González Calvet (1989 b). 

294 
. Vegeu taula N. 126, l'evolució de Les noves pensions mitjanes. F. Serrano (1989) i A. Moreno (1988) 

donen xifres distintes. 

295 
. A J. Segura (1986) hi ha una excel.Lent exposició deis principáis arguments. També es recuüen en part 

a J. Segura (1988 a i 1988 b). Per a una análisi critica, vegeu J. González CaLvet (1987 i 1988 a). 
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. J. González Calvet (1987 i 1988 a). 
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o siguí, les quotes actuáis es destinen al pagament de les actuáis 
prestacions- la magnitud del qual s'estabilitzés, i dones pas ais 
fons de pensions privats on es capitalitzen les quotes de cada 
qual. Aquesta sortida es justifica perqué es considera inviable el 
sistema de repartiment i perqué es creu que la capitalització és 
el métode mes idoni, encara que de totes maneres no és possible el 
canvi radical de l'un a l'altre, ja que les generacions intermedies 
paguen un cost molt elevat298. Pero tampoc son solides aqüestes 
raons: que el sistema de seguretat social espanyol fos inviable299 

era degut al seu disseny concret -régims especiáis, etc.-, no al 
seu carácter de sistema de repartiment; i encara mes, el sistema 
de repartiment és sempre viable si es respecten les relacions entre 
acumulació, consum i moviments de la població300, mentre que 
fons de capitalització privats están subjectes ais problemes de 
qualsevol inversió mobiliária o de capital físic -crisi, etc.- i 
la seva generalització a Hará terme porta a profundes alteracions 
de les relacions de propietat -llevat que s'imposin límits al seu 
creixement, com a Suécia-. 

En suma, el debat sobre la seguretat social no és mes que una 
cortina de fum i darrere seu es couen qüestions molt mes 
importants: la distribució de la renda entre la propietat i el 
treball, els factors determinants de la qual están mes arrelats en 
la lluita de classes. El sistema de seguretat social és una 
institució político-social que va sorgir com a resultat d'aquest 
procés historie i que té múltiples objectius, pero que suposa un 
notable component de la remuneració del treball. En la mesura que 
siguí possible limitar o retallar les despeses socials es reduirá 
el salari real deis treballadors i creixeran els beneficis -en una 
economía oberta la disminució de la demanda interna originada peí 
menor salari real pot compensar-se per mitjá de les exportacions-
. A mes, si hi ha menys despesa social, hi ha mes recursos 
ampliar les despeses de suport a les empreses. Per aquest motiu, 
quan entre les múltiples possibilitats que podía adoptar la reforma 
de la seguretat social en el 1985 es va elegir la de limitar les 
prestacions demanant mes requisits per obtenir una pensió s'estava 
consolidant un altre patró distributiu a través del pressupost, que 
s'anirá incorporant a les taxes de benefici del conjunt de 
l1economía a mesura que els treballadors es jubilin; d'altra banda, 
la posada en marxa deis fons de pensions obre la veda d' un 
important negoci financer que aprofita l'estalvi forcos que es 
genera amb la reforma, a mes de proporcionar noves vies de 
desgravació fiscal a les persones d'ingressos elevats, que teñen 
mes propensió a l'estalvi. 

298 
. Aqüestes idees es repassen a J. Segura (19S6) i a J. González Calvet (1987 i 1988 a) 
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L'efecte de la limitado de les despeses socials sobre el 
nivell de prestacions és immediat, perqué en augmentar la poblado 
protegida han disminuit els recursos per persona -en termes 
reiatius-, Sense anar mes lluny, la pensió mitjana de la Seguretat 
Social en el 1988 és només un 7,7% superior a la de 1982, la pensió 
de jubilacio mitjana del régim general és un 9% superior per al 
mateix període i les noves pensions de jubilació del régim general 
son només un 1,1% superiors. Mentrestant, el PIB ha crescut un 
21,5% en termes reals i un 16% en termes reals per cápita, cosa que 
significa que els jubilats han empitjorat la seva posició relativa 
en la distribució de la renda. 

c) Prestacions per desocupado. La cobertura de 1'asseguranca 
per desocupado ha anat disminuint des de les reformes introduides 
amb la Llei Básica de Desocupado del 1980 i les noves 
reglamentacions promulgades peí govern PSOE, peí fet de reduir el 
temps máxim de prestado i les seves quanties, de manera que, entre 
1980 i 1984 la taxa de cobertura cau del 49% al 27% i es manté fins 
el 1987 en aquest nivell, a pesar que a 1 !AES es va proposar 
ampliar-lo fins al 48%. Amb la disminució de la desocupado peí 
canvi de conjuntura, la taxa de cobertura ha tornat a créixer -3 0% 
a la fi del 1988-. Les prestacions per desocupado respecte al PIB 
van baixar en el període 1981-1984 i després de recuperar-se en el 
1985, han tornat a baixar des d'aleshores302. Entre 1982 i 1988 la 
prestado real mitjana ha disminuit un 8,1% i, respecte al 1980, 
un 7,1%303. En poques paraules, durant el mandat socialista el 
subsidi d!atur sfha reduit en termes reals, de manera que els 
desocupats han contribuit doblement a pagar la crisi. No és estrany 
que aquest sigui el col.lectiu mes afectat per la pobresa, si s'ha 
practicat una política sistemática de retallades en 
de protecció social -entre el tere d'espanyols que viuen per sota 
del llindar de pobresa hi ha el 61% de desocupats de llarga 
durada304-. 

En els darrers anys s!ha produít 1'ampliado de les 
prestacions per ais col.lectius mes mal situats -desocupats de 
llarga durada, de mes de 45 anys, treballadors agrícoles, etc.-, 
al mateix temps que s•ampliaven algunes prestacions básiques -
asseguranca de malaltia-, per evitar que les situacions mes 

resultessin insostenibles. Donat que aqüestes 
transferéncies no es vinculen a la situació genérica de la 
desocupació sinó a les situacions personáis, el carácter de dret 
básic del subsidi de desocupació queda diluit en aquesta mena de 

pública que son les prestacions diferenciáis. Així 
s•aconsegueix un doble efecte: per una banda no es creen drets 
adquirits i per una altra es forma un consciéncia individualitzada, 

. Vegeu taula N. 117. 

. Calculat a partir de la taula N. 117 i deflactat per I'IPC en mitjana anual. 

304 
. Segons UGT, un tere deis espanyols viu en el llindar de la pobresa (rendes anuals inferiors a 500.000 

pessetes), entre els quals figuren els desocupats de Llarga durada -el 61%- i els ancians -400.000 persones 
majors de 65 anys no perceben cap típus de pensió- (El País (10-V-88 i 30-VIII-88)). 
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que dissipa les responsabilitats del sistema enfront de 
situacions individuáis, i s •atribueix la situació a la mala sort 
o altres circumstáncies personáis i no a un sistema que genera 
desocupado; és a dir, es contribueix a segmentar la classe obrera. 

d) Les despeses sanitáries i d*educació.Els efectes de la 
retallada en la despesa social sobre la qualitat deis servéis és 
immediata. Aixó és especialment evident peí que fa a la sanitat, 
ja que la despesa sanitaria mitjana en pessetes del 1980 va 
disminuir un 20% entre 1979 i 1984, a causa de la reducció de la 
despesa en termes reals -un 2% de 1980 a 1986- i de l'increment de 
la població atesa -del 86,5% del total en el 1982 al 96% en el 
19873 - cosa que significa una reducció de la proporció del PIB per 
cápita dedicat a sanitat d'un 12%.. Si es considera, a mes, que els 
preus del sector creixen mes rápidament que els altres perqué es 
tracta d!una activitat intensiva en má d'obra, en la qual no hi ha 
avéneos tecnológics espectaculars , aleshores resulta que, en 
conjunt, l'efecte deis preus, l'augment de la població protegida 
i la limitació de la despesa porta a un notable deteriorament de 
la qualitat assistencial. L'extensió a tots els espanyols del dret 
a 1'assisténcia sanitaria gratuita307 suposa un empitjorament 
addicional de la situació, ja que els hospitals ja están saturats. 
El baix nivell de les despeses d'inversió del sistema de seguretat 
social augura que aquesta situació es mantindrá molt de temps, 
encara que s'adoptin mesures especifiques per abordar-la. 

La limitació de la despesa no ha afectat tant l1educació, que 
ha incrementat la seva participació en el PIB, tot i que actualment 
el percentatge de despesa en educació encara és inferior a la 
mitjana europea o de l'OCDE -en el 1985, la despesa espanyola en 
educació representa el 3,3% del PNB pm, de la qual només el 14% es 
dedica a l1educació superior; solament Grecia hi 
tant Portugal com Italia ens superen, amb un 4,2% i un 5,7% 
respectivament; a la RFA és d'un 4,6% i a Holanda d'un 6,9%, 
dedicant-se a l1educació superior des del 12,6% de Franca al 26,6% 
d1 Holanda308-. A mes, el financament de la despesa educativa a 
Espanya recau cada cop mes sobre les taxes académiques, 
en el nivell superior -23%-. Encara que aparentment la finalitat 
de les taxes és redistributiva, la manca d'un sistema de beques 
suficient les converteix en clarament regressives. La 
regressivitat de les despeses en educació pot mostrar-se per mitjá 
de dos indicadors: la despesa pública educativa per familia segons 
nivells de renda i la composició social deis estudiants. El primer 
indicador és clarament regressiu, ja que com mes gran és el nivell 
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. F. Serrano (1989). 

306. J. Barea (1988). 

. Per la Llei General de Sanitat, aquest dret entra en vigor en el 1989 
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de renda de les famílies, mes gran és la despesa pública en 
educació que absorbeixen31 -en el 1981, la decila d'ingressos 
inferior absorbeix 27.442,9 ptes. per llar i any, mentre que en la 
decila superior se n1absorbeixen 47.770.-. Peí que fa a l1origen 
social i al nivel1 económic de la familia, son determinants per 
explicar el fracás escolar311 i la alta proporció d'estudiants 
universitaris provinents de les capes mes altes, mitjanes-altes i 
professionals -el 58% en facultats no experimentáis i el 61,5% en 

experimentáis, molt superior a la seva participació en la 
població total -, la qual cosa mostra que el nostre sistema 
educatiu no solament no redueix la desigualtat, sino que la 
reprodueix i l'agreuja. 

e) Despesa social i redistribució de 1•ingrés: conclusions. 
L'análisi de la despesa pública per familia segons nivells de 
renda, proporciona algunes interessants paradoxes. Els estudis 
efectuats a partir de l'enquesta de pressupostos familiars del 1981 
son concloents313: la despesa pública en sanitat és bastant 
redistributiva -64.102 pts. per llar en la decila inferior, 74.909 
en la cinquena decila i 47.167 en la superior-. Les 
socials -sense transíeréncies- només son lleugerament 
redistributives -133.029 ptes. en la inferior, 147.568 en la 
cinquena i 131.670 per a l1última-, encara que en educació son molt 

ives. Les despeses de transferencia -pensions i desocupació-
solament son redistributives entre les deciles mes baixes, pero 
regressives en conjunt -188.648 ptes. en la mes baixa, 137.542 en 
la cinquena i a partir d'aquí van augmentant fins a lfúltima, amb 
292.385 ptes.-. Aixó vol dir que la redistribució només es produeix 
entre els assalariats -la major part de població amb 
baixos-, pero no per al conjunt de la societat, és a dir, no afecta 
directament parámetres distributius fonamentals com la relació 
salari-benefici. En conjunt, la despesa pública és regressiva en 
termes absoluts, tot i que en proporció a l1ingrés de les famllies 
és progressiva, i oscil.la -segons el métode de cálcul- entorn de 

360.000 ptes. en la decila inferior i les 690.000 en la 
superior. 

Malgrat que l'estudi utilitza dades del 1981, si considerem 
la polítia seguida peí PS0E de limitado de les despeses socials 
i reducció de les prestacions sanitáries, de jubilado i per 
desocupado, podem esperar que l1 actual estructura de despesa sigui 
mes regressiva que aleshores, tal com semblen confirmar els 
nombrosos indicadors que apunten cap a una major desigualtat 
económica i a 1 ' ampliado de les bosses de pobresa. A escala 
macroeconómica, el manteniment de la remunerado deis assalarits 
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en menys del 50% del PIB cf, a pesar de la notable expansió de 
l'ocupació des del 1986, només es pot explicar per un baix nivell 
de salaris i, a mes, significa una pitjor distribució personal de 
1 * ingrés. 

Les conclusions mes rellevants sobre la política de despesa 
social son molt clares: des del 1981 els mecanismes de benestar han 
parat de créixer, i fins i tot en alguns casos han empitjorat; com 
a compensado, s'han ampliat les prestacions mínimes ais 
col.lectius mes mal situats, pero sempre de manera molt selectiva, 
dirigint-se a segments socials que no disposaven de cap mena de 
prestació -desocupats majors de 45 anys, amb cárregues familiars, 
agrIcoles; ancians sense ingressos, indigents, etc.-. En suma, s'ha 
tractat de limitar les situacions mes extremes, pero no per mitjá 
d1intervencions que tallessin la reproducció de la pobresa, sino 
amb compensacions. Així es reforca la idea que l1actual distribució 
de 1*ingrés és justa, que els ingressos de cadascú es deuen a 
l'esforc personal, és a dir, s'individualitza la responsabilitat 
sobre la situació personal. Junt amb aqüestes accions de garantia 
de mínims a segments mal situats, s'ha seguit una política de 
limitació i de retallada de les prestacions socials máximes 
dirigides al conjunt de la societat -desocupació, pensions, 
sanitat- i, a mes, amb una creixent orientació privatitzadora 
d1alguns servéis com ensenyament, fons de pensions, 
transport, etc.314. L'efecte mes immediat d'aquesta estrategia és 
l'agreujament de la desigualtat econdmico-social i la persistencia 
de les ámplies bosses de pobresa; a llarg terme, els efectes es 
reflecteixen en els comptes de resultats de les empreses privades 
i en l'evolució de les rendes de la propietat. 

4. L'empresa pública. En l'aparell productiu de titularitat 
pública també s'han produit modificacions d'envergadura. Des de la 
creació de l1INI, la nacionalització deis ferrocarrils -creació de 

en el 1942- i deis transports aeris -entrada de l1INI a 
Iberia, en el 1943-, les polítiques industrial, de transports i 
comunicacions s'han aplicat en la major part a través de 1'empresa 
pública que, al llarg deis anys seixanta i setanta no va parar de 

ixer, primer sota 1'impuls expansiu de 1'economía, i després, 
compel.lida per les urgéncies de la crisi en ámplis 
industriáis. Actualment les empreses publiques produeixen pels 
volts del 8% del PIB, tot i que en alguns sectors la seva 
participació és molt mes important -energía, metal.lúrgia básica, 
transport-, i oscil.la entre el 25% i el 45% de la producció total. 
Per branques productives, energía i aigua produeixen una cinquena 
part del valor afegit de la producció pública, les industries 
manufactures una sisena part i transports i telecomunicacions dues 
cinquenes parts315. 

314 
. Resulta paradoxal, per exemple, que les institucions publiques gastin uns quants milers de mi lióos 

anuals en servéis de seguretat privats. 

. R. Myro (1988). Vegeu taula N. 118. 
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La inexistencia d'una estrategia i d'una política definides 
per a 1'empresa pública va comportar que els objectius d1aqüestes 
institucions es definissin ambiguament i que variessin segons els 
governs i les circunstancies. Així, en els anys quaranta i 
cinquanta es va donar prioritat a la producció a qualsevol preu, 
en condicions autárquiques, i es va concentrar sobre l'Estat el pes 
de la industrialització i el desenvolupament deis sectors de base -
electricitat, siderurgia i naval- i d'industries de consum -
automóbils- amb la consegüent repercussió sobre l1estructura de 
costos de la industria espanyola. Al llarg deis seixanta, 1'empresa 
pública es desenvolupa de manera espectacular. Sota el principi-
guia de la subsidiarietat del sector públic, es procedeix a una 
forta expansió de les industries básiques -peí seu financament 
privilegiat, poden proveir les empreses de materials a preus mes 
baixos- i es nacionalitzen les empreses amb pérdues, una funció 
aquesta que, amb la crisi, adquireix especial relleu, fins al punt 
que el 30% de les pérdues de l1 INI en el 1983 son decrudes al procés 
de socialització de pérdues deis anys 1976 al 1980 16. Peí que fa 
a la gestió, la manca d•objectius o d'estratégies clares va fer 
impossible qualsevol gerencia racional, tot i que el mes greu va 
ser la col.locació en aquests llocs de Dolítics sense experiencia, 
com a recompensa pels servéis prestats . 

La compromesa situació del sector empresarial públic a l'inici 
deis anys vuitanta no era sino el resultat final de les peripécies 
anteriors, de la manca d'una perspectiva global a llarg terme, de 
perseguir objectius múltiples, sovint contradictoris entre ells, -
globals o sectorials, públics o privats-, i de l'existéncia 
d•importants distorsions en l'activitat gestora i productiva -des 
de subvencions encobertes a clients o proveidors fins a la simple 
corrupció-. La mateixa organització institucional és un bon reflex 
d'aquesta varietat d'interessos i polítiques, ja que hi 
coexisteixen molts organismes i moltes formes de vinculado de les 

publiques amb l'Estat, En concret, tenim l'Institut 
Nacional d1Industria -INI- i l'Institut Nacional d"Hidrocarburs -
INH-, dependents del Ministeri d1Industria i Energia -MINER-; per 
una altra banda, la Direcció General del Patrimoni de l'Estat -
DGPE-, dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda i, finalment, 
els servéis comerciáis, els organismes autónoms de l'Estat i les 
entitats de dret públic controlades per l'Estat. Entre les empreses 
del holding INI destaquen Ensidesa -siderurgia-, Hunosa -carbó-, 
grup Endesa, Enher, etc. -electricitat-, grup Inespal -alumini-, 

, Bazán -defensa-, Astano -drassanes-, grup Endiasa 
alimentació-, Enasa -automoció-, Enfersa -fertilitzants-, Iberia -
transport aeri-, a mes de societats d'enginyeria, financeres, de 
promoció industrial, de cel.lulosa, d'óptica, de residus 
radioactius, d'urani, etc. Les empreses del holding INH comprenen 

. Vegeu taula N. 119 i 120. J . Segura (1988 a) n'assenyala un 70%, tot i que es refereix a totes les 
empreses nacional itzades deis deis anys seixanta. 

. Min is ter io de Economía y Hacienda (1985 a ) , J . Segura (1988 a ) . 
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les relacionades amb el sector del petroli i el gas, principalment 
Campsa, Repsol, Butano, Petronor, Enagás, que, des del 1987, 
s'organitzen sota el grup Repsol S.A. i Enagas. A la DGPE 
s'apleguen empreses absolutament dispars, entre les quals destaquen 
Rumasa -a partir del 1983-, Imepiel, Telefónica, Tabacalera, 
Entitats Oficiáis de Crédit, Minas de Almadén, Salinas de 
Torrevieja, Intelhorce e Hytasa -textil-, Transmediterránea -
transport-, agencia EFE, Enausa -autopistes-. Entre les entitats 
de dret públic destaquen Renfe, Feve -ferrocarril- i RTVE. Per 
últiro, el principal organisme comercial és Correus i 
Telecomunicacions. Les entitats pertanyents a l'INH proporcionen 
el 31% del valor afegit del sector públic empresarial, les de l'INI 
el 28% i la DGPE quasi una quarta part, mentre que de les restants 
destaquen Telefónica i Renfe318-

a) Crisi i programes d1 actuado. Quan el PSOE arriba al poder, 
1'aparell productiu públic es caracteritza per 1' 
diversificado i la dispersió d'activitats, peí gran nombre 
d'empreses amb problemes concentrades ais sectors básics -mes 

oer la crisi-, i pels elevats desequilibris económics i 
financers . En el 1982 les pérdues de les empreses publiques pugen 
a mes d'un quart de bilió de pessetes, i arriben ais 341.190 
milions en el 1983, la meitat deis quals prové de l'INI320. Les 
transferéncies a les empreses publiques constitueixen el 7,4% de 
les despeses no financeres de l'Estat i equivalen a una quarta part 
del déficit. A tot aixó s'afegeix una estructura financera molt 
deficient, amb uns fons aliens que representen el 75% del total i 
un endeutament que supera els dos bilions de pessetes només per a 
l'INI que, al seu torn, presenta una descapitalització creixent a 
pesar del fort creixement de transferéncies estatals entre 1981 i 
1983321. 

En el "Programa Económico a Medio Plazo" 1984-1987 es 
realitza 1' análisi oficial de la situado del sector públic 
empresarial i s'apunten les línies d'actuado al respecte. Els 
péssims resultats s'atribueixen a les causes següents: la política 
d1 incorporado d1 empreses privades al sector públic deis anys 
anteriors -1977 a 1982-, socialitzant pérdues; la definició ambigua 
i sovint contradictoria deis objectius de les empreses publiques, 
que impossibiliten mesurar-ne els resultats -entre 1977 i 1982, els 
objectius havien estat: l'extensió del procés d1industrialització, 
garantir el subministrament de recursos primaris i productes 

ics, defensa, corregir la inactivitat privada, ajudar al 

318 
. V. Edo (1989). 

319 

• Ministerio de Economía y Hacienda (1985 a), R. Myro (1988) 

3 2 0 Ibfd. Vegeu taules N. 119 i 120. 

. Vegeu taula N. 121. 
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reequilibri exterior, evitar monopolis, desenvolupament regional, 
avene tecnológic i investigado, reconstrucció d1empreses privades 
amb problemes, reduir la desocupació, etc.323-; una extensa gamma 
d'activitats, que comporta una menor especialització i majors 
costos; una baixa flexibilitat de l1oferta i una estructura de 
costos inadequada que, amb la crisi, agreuja la situació de les 

; un f ort creixement deis costos salariáis durant el 
període 1977-1982, en el qual els salaris pagats per les empreses 
publiques guanyen dos punts en la seva participació sobre el total 
-els costos laboráis per treballador son un 42% superiors a la 
mitjana nacional, tot i que en termes de valor afegit el 
laboral és inferior per l1alta intensitat de capital deis sectors 
on operen les empreses publiques324; importants deficiéncies en la 
gestió, degudes a la politització deis carrees i a la inexistencia 
d'incentius per resultats. En resum, tots aquests factors comporten 
que les empreses publiques presentin pérdues elevadíssimes, una 
estructura financera deficient, un excés de capacitat productiva 
i una alta dependencia de la conjuntura. 

En efecte, com a resultat d1aquesta manca d'estrategia 
definida, la capacitat productiva va augmentar entre 1975 i 1980, 
ja que com que es prenia el cost de prodúcelo com a criteri per 
decidir noves inversions, sempre es decidia 1'ampliado perqué es 
presentaven economies d'escala. I encara que el criteri és válid 

a una sola empresa en un entorn competitiu -tota la seva 
producció és absorbida peí mercat- no serveix com estrategia global 

al conjunt d • empreses d' un sector i mes en un moment de 
de la demanda, perqué hi apareixeran excessos de 

capacitat, I aixó és mes greu en la mesura que, tractant-se 
d•empreses publiques, era possible planificar el conjunt de les 
noves instal.lacions, adequant la capacitat global a la demanda del 
mercat. Com a resultat previsible de tot aixó, la plantilla va 
créixer un 11%, en els anys següents es va agreujar 1 • excés de 
capacitat i va empitjorar encara mes 1'estructura de costos per la 

financera de les noves inversions. I també és la manca 
d'una política definida d'empresa pública la que porta a una alta 
dependencia de la conjuntura. Així, a causa de l'alt nivell 
d• endeutament, una variado d'un punt en els tipus d1 interés 
produeix a 1'INI despeses addicionals per 12.000 milions de 
pessetes en el 1988; com que hi ha excés de capacitat, s'exporta 
bona part de la producció, per la qual cosa, en el 1988, la 
variado d'un 1% en els tipus de canvi repercuteix en 1.000 
milions; finalment, un augment d!un punt en l'IPC produeix 4.000 
milions de pessetes de despeses addicionals325. 

. Id. (1985). 

324. R. Myro (1988) 

. L.C. Croissier, aLeshores president de l'INI, declarava que en el 1986 l'apreciació de la pesseta 
respecte al dólar produiria una disminució d'ingressos de 50.000 milions (El Pafs (30-V-86, 21-VIII-88 i 8-
nt.OQW 111-89)). 
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afrontar la situació el govern del PSOE aplica una 
estrategia de sanejament financer i ajust en el cas de l1INI, de 
reordenació del sector en el cas de 1'INH, de contráete-programa 
per a Renfe i de plans d*ajust per a altres empreses de la DGPE. 
A mes, dins de l1INI es plantegen tres enfocaments diferents: 
l1 ajust segons els plans de reconversió per a les empreses que s'hi 
acullen (Ensidesa, AHM, Astano, Enfersa, etc.); plans especiáis per 
a empreses amb grans pérdues no incloses en el Llibre Blanc de la 
reconversió (Seat, Babcock Wilcox, Bazán, Iberia); plans diversos 
per a la resta. 

La política del govern PSOE en l'ámbit de l1empresa pública 
és un fidel reflex de la seva política económica general i adopta, 
també en aquest cas, una doble orientació: la de 1'ajust i la 
reconversió drástics a curt terme i la configuració d•una 

a llarg terme basada també en el principi de 
subsidiarietat i en l'assumpció de facto de la rendibilitat i la 
competitivitat com a únics criteris de gestió326, sense 
altres perspectives. En concordanca amb aquesta opció, el conjunt 
d'actuacions globals i/o sectorials empreses es poden agrupar en 
quatre grans epígrafs: retallada d'inversions, millores de la 

a justos de capacitat i de plantilla i, per últim, 
privatitzacions. Aqüestes actuacions s'han complementat amb el 
sanejament financer, la reordenació de 1'organigrama empresarial 
i la limitació de l'expansió de l'empresa pública. Els objectius 
d'aqüestes actuacions consistien en la reducció de pérdues a tot 
preu en el curt terme i en la viabilitat extrapressupostária del 
sector a llarg terme . 

b) Limitació d'inversions. La limitació de les inversions s'ha 
reflectit en la seva reducció en termes reals de 1984 a 1986 ; 
s'han deixat només les de manteniment i les de projectes de 
rendibilitat garantida, de forma que s'han prodult modernitzacions 
i inversions de racionalització molt costoses en un petit nombre 
d1empreses, alhora que es procedia a desinversions en les altres329. 
El resultat lógic d'aquest procés és un augment important de la 
productivitat, una major concentració de la producció i 
consegüents reduccions de capacitat i d'ocupació -el nombre de 
treballadors ha disminult en mes de 80.000 de 1983 a 1988, com a 
resultat deis ajustos de plantilla i de les privatitzacions330-. 

326 
. El Pafs (21-VIII-88, 30-XI-88 i entrevista amb Jordi Mercader, president de l'INl, i 18-XII-88). 

. R. Myro (1988), Ministerio de Economía y Hacienda (1985 a), J. Segura (1988 a). 

. El Pafs (15-X-85). 

329 
. En el cas siderúrgic, per exemple, es tanca la capea lera i l'aceria d'AHM i es modernitzen i amplíen 

les instal.lacions d'Ensidesa, especialment les seves aceries i el tren de bandes en calent. Aixó implica una 
desinversió d'uns 50.000 milions a Sagunt i unes inversions de l'ordre deis 400.000 milions a Asturies. 

330 
. Només a l'INl, el nombre de treballadors passa de 216.698 en el 1983 a 156.259 en el 1988 (MINER 

(1988), El Pafs (8-III-89)). Segons R. Myro (1988), la reducció per ajustos de plantilla és de l'ordre de 
40.000 persones, mentre que la resta es deu a les privatitzacions. 
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D'acord amb aqüestes reduccions de capacitat i amb la limitació de 
les inversions, durant aquests anys no s'han creat noves empreses 
publiques llevat de Redesa -xarxa dfalta tensió- i Enresa -residus 
nuclears- i no s'ha procedit a noves nacionalitzacions llevat de 
Ruxnasa, el grup empresarial de la qual es va sanejar, en bona part, 
com una crisi bancária. 

c) Reorganització i gestió de les empreses publiques. Les 
millores en la gestió de les empreses publiques han consistit en 
la professionalització de la gerencia, 1'aplicado deis criteris 
de rendibilitat i de reducció de costos a tots els nivells, plans 
de direcció per objectius i canvis en les remuneracions deis 
directius, ara mes lligades a la consecució deis 

• Per altra banda, hi ha hagut una important 
reorganització d'alguns grups empresarials, en especial a 1'INH, 
que actualment realitza tota la seva activitat petroliera a través 
de Repsol, S.A., creada en el 1987 i que ha absorbit la major part 
de les empreses espanyoles del sector, s'hi ha fusionat o bé hi 
participa, organitzant-se com una multinacional o com els grups 
estatals francesos o italians. Repsol, S.A. participa en activitats 
d1 explorado, extracció, refinament, petrolio-quimiques, 
distribució deis derivats petroliers i venda al consumidor final, 
de forma directa o per mitjá de filiáis. Així mateix, en l1INI les 

eléctriques s'han agrupat sota Endesa, les d'alumini en 
Inespal, les d1electrónica amb Inisel, les de construcció naval 

Aesa i les d'alimentado en Endiasa. Aquests canvis han 
suposat una major racionalització de la gestió i de la coordinado 
de les activitats sectorials, de forma que 
directives teñen mes flexibilitat i autonomía, i 
d'ihversió poden adoptar-se des d'una perspectiva estratégica i 
global. 

d) Renfe. En el cas de Renfe, la política d'ajust es va 
aplicar a través d'un contráete-programa que s'ha anat renovant i 
que com a principal innovado té la limitació de les subvencions 

a la companyia. Com a part d'aquest pía, es van limitar 
les inversions al simple manteniment i a la renovado del material, 
al mateix temps que el 30 d'octubre del 1984 es decretava el 
tancament de mes de 2.000 quilómetres de línies deficitáries , es 
reduia la plantilla -mes de 5.500 persones només en el 1984- i 
s'adoptava una política de forts augments de tarifes. Tais mesures 
no son sino el corol.lari lógic dfuna política de transports 
públics subsidiaria del transport privat, que potencia la carretera 
enfront del ferrocarril. L'ajust drástic, la reorganització 
administrativa, el major nombre de viatjers, la internalització de 
les reparacions, la política de tarifes, la de reducció de despeses 
i la millora del servei -per disminució del temps de viatge- van 

331. Et Pafs (21-VIII-88). 

. El pía de tancament era d'uns 3.000 km, per5 els acords amb diferents comunitats autonomes per 
financar-ne els déficits han perinés que molts trams continuín en funcionament (Ministerio de Economía y 
Hacienda (1985 a » . 
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permetre reduir les subvencions entre 1985 i 1987 per sota del seu 
nivell del 19843 , encara que el pía de transport ferroviari del 
1986, després de la recent aprovació del canvi d1 ampie de via i de 
les línies TGV, suposará inversions bilionáries en els prdxims deu 
anys - Uns projectes tan costosos signifiquen l'abandó definitiu 
de les millores de baix cost possibles amb 1'actual tracat i 
produiran una profunda transformado de la xarxa i deis servéis 
ferroviaris alterant les previsions deis successius contractes-
programa. Així, finalment, la política d'ajust ha acabat limitant-
se solament ais salaris, a les plantilles i a les tarifes. 

e) Industries de Defensa. Un deis sectors negres de 
empreses publiques és el de defensa335, sota el qual s'agrupen Bazán 
-naval-, Casa -aeronáutica-, Santa Bárbara -munició i armament 
lleuger-, a mes de les divisions militars d'Enasa -vehicles- i 
Inisel -electrónica-. Les pérdues del sector al llarg del període 
1983-1987 superen de bon tros els 100.000 milions de pessetes336, 
amb un empitjorament notable a partir de 1984-1985, últims anys en 
qué Casa tanca amb beneficis. És l'únic conjunt d1empreses on no 
s'ha portat a terme una política d'ajust drástic ni de 
reorganització interna, principalment per dues raons: peí seu 

estratégic i per la posició del Ministeri de Defensa, 
partidari de la consolidació i l'expansió del sector per mitjá de 
1'exportado. La industria de defensa es caracteritza perqué 
produeix amb costos creixents i, consegüentment, s1enfronta amb 
excessos de capacitat crónics donada la insuficiencia de 
partides pressupostáries per absorbir tota la producció337. D'altra 
banda és un sector improductiu, en la mesura que 1'armament no 
serveix per produir i va quedant constantment obsolet, cosa que, 
de retruc, assegura la permanencia de la industria al marge deis 
resultats económics obtinguts. Com que, a mes, el sector públic és 
el principal oferent i el principal demandant -divisió de defensa 
de l1INI i Ministeri de Defensa-, la "viabilitat" d" 
empreses només depén de les comandes militars, és a dir, de la 
despesa pública militar. Així, per exemple, durant 1988 Bazán ha 
reduít espectacularment les seves pérdues a causa de la construcció 
del portaaeronaus "Príncipe de Asturias". Una altra forma diferent 
de subvencionar la industrial és la concessió de crédits a tercers 
pausos per a la compra de materia 1 mi 1 itar, com en la venda de 
camions a Egipte, que va repercutir en una substancial disminució 

. Vegeu taula N. 122. 

334 
. El pía de transport ferroviari fixa la quantia de les inversions en 2,1 bilions de pessetes (El Pafs 

(20-XI-86)), tot i que l'aprovació de les Ifnies d'alta velocitat Madrid-Sevilla i Madrid-Barcelona suposen 
inversions addicionals de l'ordre deis 600.000 milions (El Pafs (16-111-89)) i, el canvi d'ampie de via 
representa entre mig bilió i un bilió eddicional, segons les Ifnies on s'apliqui. 

335 

336 

. El Pafs (30-XI-88). En pie 1988, les pérdues superen els 14.000 milions (El Pafs (8-1II-89)) 

. Vegeu taula N. 123. 

337 
P. Mir (1987). 
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de pérdues d'Enasa. Comptat i debatut, tant per l1oferta -INI- com 
la demanda -Ministeri- el sector depén totalment de les 

partides pressupostáries . 
En el període 1982-1984, la industria de defensa experimenta 

un auge momentani, basat en 1' exportado -mes del 50% de les 
vendes-, malgrat que 1! ingrés a 1 • OTAN, la participado en 
programes de defensa europeus -Eureka, Airbus- i les contrapartides 
de cofabricació en les grans comandes d'armament -Faca- han 
comportat paradoxalment un empitjorament de la situado económica 
durant el període 1984-1987, atribuíble, en bona part, a la 

d1importar tecnología, béns dfequip i materials per 
produir series petites de les peces assignades. La mala situació 
del sector ha obligat a aplicar plans de viabilitat que en el 
període 1988-1990 hauran d'absorbir inversions per valor de 100-000 
milions de pessetes339, per intentar recuperar l'equilibri económic. 
En resum, la divisió de defensa de l1 INI és una de les remores 
importants que, per la seva propia naturalesa i per la política 
armamentista del govern del PSOE continuará absorbint recursos 
durant molt de temps. 

f) La política de privatitzacions. L1 aplicado sistemática de 
la política d'ajust, de reducció de capacitat, de sanejament 
financer i de gestió amb criteris de rendibilitat en les empreses 
publiques només té sentit si l'únic objectiu perseguit és la 
potenciació i extensió del mercat i del sector privat de 
Ineconomía, cosa que, en darrer terme vol dir la privatització del 
sector públic. En efecte, encara que el govern del PSOE no hagi 
definit cap estrategia global ni cap objectiu concret en aquest 
camp, s'ha adoptat sistemáticament el criteri de rendibilitat de 
la gestió, i aixó s'ha justificat per la necessitat que 
empreses publiques siguin eficients. Tanmateix, així s'oblida que 
la identificació de la rendibilitat amb l1 eficiencia és alió que 
distingeix l1empresa capitalista -té com a objectiu el benefici 
privat-, mentre que per a la pública poden definir-se 
objectius -és una decisió estrictament política- que 
s1intentaran aconseguir amb eficiencia -una qüestió mes técnica-. 
Per aquest motiu com que no existeix una estrategia delimitada -
encara esperem l'Estatut de l1Empresa Pública promés en els Pactes 
de la Moncloa-, l1 aplicado del criteri de rendibilitat equival a 
fer que no hi hagi distinció entre empreses publiques i empreses 
privades i, a mes, que siguí innecessária la seva propietat 
pública. D*aquesta manera el govern espanyol s'afegeix al corrent 
internacional que tant ais Estats Units com a Anglaterra, Franca, 
Italia o Portugal ha portat a vendré al sector privat nombroses 
empreses i activitats publiques. Els resultats d'aquest procés 
d'extensió de les activitats subjectes al mercat son l'apropiacid 

338 
. Ibid. caracteritza el mercat de defensa com un monopoli de demanda -Ministeri de Defensa- i un 

oligopoli d'oferta -INI com a grup Líder-. 

339 
. Bazán absorbírá 54.000 milions de pts., Santa Bárbara 24.000 i Casa 30.000. MINER (1988), B. González 

(1988). 
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privada deis beneficis provinents del sanejament a carree del 
sector públie, la reconstitució de les rendes de la propietat i la 
consolidado de nous patrons distributius, alhora que s*amplíen els 
efectes externs negatius del capitalisme: major inestabilitat del 
sistema económic, mes desigualtat en la distribució de la renda i 
la riquesa i majors agressions al medi ambient. 

Les primeres vendes d'empreses s'han presentat com necessáries 
dues raons: perqué el sector privat és mes eficient i perqué 

el déficit és excessiu . Tots dos arguments son insuficients, 
perqué no hi ha cap rao per suposar que l1 empresa pública sigui 
menys eficient -és a dir, que adeqüi pitjor els seus mitjans ais 
seus objectius- tal com mostren les crisis de les eléctriques, deis 
bañes o de grans empreses com les siderúrgiques -AHV-, automóbil -
Talbot-, químiques -ERT-, de béns d'equip -BabcocK Wilcox, 
Westinghouse, General Electric-, etc., i encara mes, sovint hi ha 
exemples del contrari -Fecsa i Endesa, AHV i Ensidesa, Banca 
Catalana i Banco Exterior, etc.-. Tampoc és gens ciar que la venda 
al sector privat esta1viI recursos, ja que ningú no comprará una 
empresa amb pérdues llevat que es descompti del seu preu el valor 
actual de les pérdues previstes -equival a pagar el sanejament i 
la despesa es produeix igualment341-. També s'ha donat l'argument 
que les empreses publiques son disfuncionals per ais objectius que 
se'ls atribueixen -objectius sectorials- i per ais de la política 
económica general -objectius macroeconómics342-, qüestió que s'ha 
de veure, perqué si encara no s'han establert els objectius 

s o els estratégics, difícilment serán incompatibles amb 
macroeconómics. Tot porta a pensar, per tant, que la 

prlvatització obeeix mes a una estrategia general de 
liberalització, de desmantellament del sector públie en línia amb 
1'obertura a 1'exterior i amb les altres politiques estructuráis, 
que a les raons que s'han presentat. 

Igual que en altres paísos, els métodes de prlvatització 
son la venda directa a grups privats nacionals o 

transnacionals -Seat, MTM, Ateinsa, Telesincro, Secoinsa, SKF, 
Textil Tarazona, Rumasa- i, des del 1988, la sortida a borsa de les 
societats o la venda de paquets d'accions -Repsol, Iberia, Inespal, 
Endesa-. 

A grans trets, aqüestes vendes han estat ruinoses, bé per 
l'alt cost del sanejament -Seat, Rumasa, bañes-, bé perqué el 
sector públie prescindeix d'una important font d'ingressos -Endesa, 
Repsol-. Així, la Volkswagen va pagar per SEAT 120.000 milions -a 
terminis fins al 1990-, pero just abans de la venda es van eliminar 
4.500 llocs de treball i s'hi van haver d'injectar 185.000 milions 
per saldar el deute pendent. El cost total del sanejament de 
1'empresa, des del 1980 fins a la fi del 1985, supera els 400.000 
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milions de pessetes i el nombre de llocs de treball perduts entre 
1980 i 1985 puja a 9.000 . Una operació tan lamentable es va 
justificar perqué lfempresa es considerava inviable si no estava 
enquadrada en una multinacional que proporciones tecnología, xarxa 
comercial, etc. Irónicament, bona part de la recuperado de Seat 
prové de l'éxit del seu model Ibiza -47% de la producció, 46% de 
l1 exportado- que es distribueix per mitjá de la seva propia xarxa 
nacional o europea, mentre que la tecnología alemanya es limita a 
la millora deis controls de qualitat i al muntatge de la maquinaria 
desmantellada de les factories de Bélgica i la RFA, per fabricar-
hi el model Polo -25% de la producció i 29% de 1' exportado344-. 

La nacionalització i la posterior privatització de Rumasa va 
teñir un cost de mes de 650.000 milions i la pérdua d'alguns milers 
de llocs de treball, a mes de les peripécies que encara continúen 
vivint algunes empreses del grup, com Galerias. En el 

, l'intercanvi d'actius ha representat un empitjorament de 
la situado financera d'Endesa i la seva sortida a borsa ha estat 
una privatització de part de -1'empresa pública mes rendible i 
sane jada del país345. La venda de MTM i Ateinsa a Alshtom es va 
condicionar al seu sanejament -que té un cost estimat de 20.000 
milions- i a la firma del "contráete del segle" de Renfe, que puja 
a 85.000 milions. És obvi que si els projectes per al TGV haguessin 
aprofitat la tecnología nacional del Talgo, s'hauria garantit el 
futur d*aqüestes empreses -i altres de relacionades- amb la seva 
rendibilitat durant els próxims deu o quinze anys, sense necessitat 
de vendre-les i reduint el cost total del projecte. La manca de 
coordinació entre política industrial i de transports ha portat a 
moltes decisions irracionals , i aquesta n' és una mostra. Les 
sortides a borsa de Repsol o Iberia equivalen a privatitzar dues 
empreses que operen quasi en régim de monopoli, i que només tindran 
la competencia -a partir del 1992- de les transnacionals. 
Análogament, la venda deis trams mes rendibles de les autopistes, 

s de sanejar-Íes amb carree a l'erari públic, constitueix un 
exemple de negoci prósper a mig i llarg terme -la seva millor 
garantia és la indiciado de les tarifes- que es deixa en mans 

No és endebades que les caixes d'estalvi están invertint 
molt en aquest sector346. 

És curios observar que aquesta mateixa filosofía és la que es 
amb Telefónica, una empresa que peí 

monopolístic i peí fet de cobrir un servei públic 
; pero 1'Estat només hi participa en el 30,4%, 

i aixó vol dir que el públic transfereix una quota obligatoria -

343 
. El País (15-X-85 i 10-VI-86), El Europeo (3-VII-86), ICE setmanal, N. 2005, K-X-85. 

344. AnuaM El Pafs <1989). 
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. Els seus beneficié representen entre el 10% i el 12% de la xifra de vendes en els darrers anys. Vegeu 

Anuari El Pafs (diversos anys). 
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les rendes del monopoli- ais propietaris privats de l1empresa . 
Podríem destacar que la política d'ajust i de^limitació de les 
inversions de la CTNE en el període 1983-1987 han perinés obtenir 
molts beneficis, pero a costa d'un empitjorament del servei i 
d'ajornar les noves inversions que, per al període 1989-1992, 
pujaran a 2,2 bilions348, cosa que exigirá un canvi de la política 
de tarifes i, amb tota probabilitat, l'establiment de cánons de 
financament similars ais del sector eléctric, o sigui, repercutirán 
en el consumidor final els majors costos generats per una mala 
planificaciÓ de les inversions. 

g) Els costos de lfajust. L'ajust i el sanejament de l1empresa 
pública ha tingut un cost que supera ámpliament els dos bilions de 
pessetes -amb exclusió de Rumasa-. Només l1INI, durant el període 
1975-1987 ha tingut unes pérdues entorn d'1,7 bilions de pessetes, 
mentre que el cost del seu sanejament financer i deis seus 
processos de reconversió iniciats en el 1983 han suposat, fins a 
l'actualitat, quantitats de l'ordre d'1,8 bilions de pessetes, 
delsquals 1,35 han estat transferit directament per l'Estat i la 

s'ha obtingut de les vendes d'empreses i amb un nou 
endeutament que, a la fi del 1988, pujava a 1,6 bilions, i generava 
despeses financeres que rondaven els 180.000 milions de pessetes . 

En conclusió, l1estrategia de sanejar per vendré al sector 
privat porta a fer que el sector públic carregui amb els costos del 
procés, sense aprofitar-ne els resutats, per la qual cosa a través 
de les empreses publiques i de les reconversions s'ha produit una 
important transferencia patrimonial des deis contribuents fins ais 
nous propietaris de les empreses. A llarg terme, el cost de 
l'operació consisteix justament en els beneficis que hauria pogut 

el sector públic i que ara obté el capital privat. 
Malgrat que, en conjunt, la societat és igual de rica, donat que 
el sistema fiscal presenta múltiples insuficiéncies que el 
converteixen en regressiu de fet, les rendes de la propietat son 
mes grans i les deis assalariats menors, ja que els primers reben 
mes beneficis i els segons han de continuar pagant els mateixos 
impostos. En conseqüéncia, amb el procés d'ajust, reconversió i 
privatització s'ha constituít un altre canal permanent de 
suport a les rendes de la propietat. 

1.4.4.2. L1obertura a l1exterior 

L1obertura de l1economía espanyola a l1exterior és la clau de 
volta de la política general de liberalització del govern PSOE. En 

donat que l1 estrategia triada és la de disminuir la 
intervenció sobre 1 * economía per tal d'augmentar la llibertat 

347 
. Si fossin capital públic al 100X, aqüestes rendes tindrien carácter d'impost i revertírien a tota la 

societat. 
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d•acció de les forces económiques del sistema, 1'obertura a 
l1 exterior es concep com una condició indispensable per tal que les 
empreses adoptin aquells métodes de prodúcelo que les facin mes 
competitives i per tal que el capital estranger empenti el procés 
de creixement. És a dir, s1 aplica la versió mes corrent de la 
doctrina liberal, amb la creenca que minorará l1 eficiencia i es 
dinamitzará el sistema económic. Históricament, a mes, sf ha 
observat que els períodes df obertura de la nostra economia han 
coincidit amb períodes de creixement, perqué els sectors interns 
es poden proveir de maquinaria i productes intermedis deis que no 
es disposa al país i qué es donen importants processos d'inversió 
a carree del capital estranger. Per aixó, quan el PSOE adopta 
aquesta estrategia i es fixa com a objectiu l'ingrés a la CEE no 
fa mes que reprendre una línia de desenvolupament tradicional del 
capitalisme espanyol amb tots els seus avahtatges i inconvenients. 
Cal recordar, a mes, que en el pacte de la transició -Pactes de la 
Moncloa i Constitució- es tria el model d*un capitalisme modern a 
l1 europea per al qual la pertinenca al Mercat Comú era no només una 
necessitat económica sino també un símbol de legitimació política, 
la confirmació que estávem a l1altura d1Europa. 

Aquesta obertura ve foreada, en part, per les necessitats de 
consolidació del capitalisme intern i, en part, per les pressions 
del capital exterior, que desitja l'aixecament de les barreres 
protectores del mercat espanyol. D•aquí que 1•ingrés a la CEE 
signifiqui un canvi institucional i de les regles de joc del 
sistema económic espanyol de notable envergadura. En efecte, 
l'ingrés suposa, com a mínim, canvis en diverses árees: en el 
sistema fiscal, exigeix l'adopció de l1IVA; en el comerc exterior, 
la progressiva eliminació de barreres aranzeláries respecte a 
Europa i 1'establiment de l'aranzel comunitari respecte a tercers 
paísos; quant al comerc interior, l1eliminació deis monopolis 
-petroli, comunicacions, tabac-; quant a la intervenció estatal a 
1*economia, l1eliminació deis ajuts estatals en forma de subvenció 
o transferencia de capital que no siguin expressament autoritzats 
pels organismes comunitaris; respecte al sistema financer, la 
progressiva llibertat de circulació del capital i el lliure 
establiment d'entitats financeres i, finalment, quant a la moneda, 
1'entrada de la pesseta en un sistema de tipus de canvi fix. En 
suma, el lliure intercanvi amb els gegants económics d'Europa. 

La progressiva eliminació de barreres dona lloc a un procés 
d'internacionalització de la nostra economia que es manifesta en 
diversos ámbits, afectant, en especial, els fluxos d•intercanvi, 
els corrents financers i l1estructura productiva. En concret, 
augmenta el nivell deis intercanvis comerciáis amb l1exterior que, 
expressat amb l'índex d'obertura, passa del 34 % el 1980 al 39,9 
% el 1988350. En segon lloc, hi ha un notable creixement deis fluxos 
financers amb l'exterior, tant els de capitals especulatius a curt 
termini com els d'inversió estrangera, la qual cosa ha donat lloc 
a un canvi molt important en la propietat deis actius i les 

(Exportacions + Importacions) / PIB pm. Elaborado a partir de les taules N. 12 f 13. 
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alhora que ha facilitat el moviment especulatiu iniciat 
entre 1985 i 1986. Finalment, tal com es reflecteix en els corrents 
d'intercanvi amb l1 exterior, s'ha représ una transformado de 
1'estructura productiva que apunta cap a l'especialització del 
nostre país, dins del context comunitari, com un productor de 
manufactures i de béns básics que aprofiten la competitivitat que 
atorga el baix nivel1 deis salaris. Aquests canvis estructuráis 
conjuntats amb l'intens creixement econdmic deis darrers anys han 
portat a desequilibris macroecondmics importants, tant en alió 
referent a la balanca comercial com en alld referent a la política 
monetaria i de tipus de canvi. Pero abans de passar a l'análisi del 
procés en profunditat, val la pena repassar un parell mes de 
fal.lácies econdmiques populars difoses peí govern: la primera, que 
cal ésser competitiu i, en conseqüéncia, cal moderar els salaris; 
la segona, que el lliurecanvi i l'especialització enriqueixen el 
país. Quant a la competitivitat, és obvi que es tracta d'un joc de 
suma zero ja que si algú ven mes barat, els altres també ho hauran 
de fer i, en conseqüéncia, la moderació salarial en un país porta 
a fer que els altres també pressionin els salaris a la baixa i per 
tant, de retruc, per mantenir la nostra posició competitiva hágim 
de seguir amb 1' a just salarial. Es genera així una 

deis salaris a nivell internacional. Quant al 
lliurecanvi, Ricardo ja demostrá que porta a l'especialització deis 
paisos en alld que son mes eficients pero, per aixó mateix, 
consolida les actuáis estructures productives i els actuáis 

comparatius que, en el nostre cas, consisteixen en 
laboráis mes redults. En conseqüéncia, com mes s'obri i 

s'especialitzi la nostra economía, mes es Higa a 
productius la viabilitat deis quals depén del baix nivell relatiu 
de salaris i, en definitiva, de la futura moderació salarial. 

a) Evolució de la balanca per compte corrent 
La segona apujada del petroli entre el 1979 i 1980 va teñir 

un impacte extraordinari sobre l1economía espanyola i va provocar 
un déficit per compte corrent molt quantiós que el 1982 encara 

el 2,5 % del PIB351. Les mesures d1 a just empreses peí 
govern PSOE -devaluació de la pesseta el desembre del 1982, 
política d'ajust intern-, juntament amb el descens del preu del 
petroli i la recuperació mundial que tira de les exportacions des 
de 1983, van permetre donar un gir espectacular de la balanca per 
compte corrent, el saldo de la qual va passar d'un déficit de 487.1 
m.m. de ptes. el 1982 a un saldo positiu de 354,8 m.m. el 1984 . 
Aquesta evolució positiva es va mantenir fins el 1987 en qué, amb 
l'ingrés a la CEE i l'expansió económica interna, el saldo va caure 
fins gairebé a l'equilibri, va aparéixer, el 1988, un déficit de 

Taula N. 14. Per apreciar la quant i a de la factura petrolera, veure taula N. 15, on s'aprecia l'efecte 
de la disnfnució del preu del cru de 1985 a 1988. 

Vegeu taula N. 17. 
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438,1 m.m. de pessetes353 i es projecta un déficit d'entorn 1250 a 
1500 m.m. de pessetes peí 1989. Aquesta evolució mostra ben a les 
clares 1'impacte negatiu sobre els comptes exteriors de l'ingrés 
a la CEE. 

L'explicado de 1'empitjorament deis comptes externs es troba 
en el creixement espectacular de les importacions, tant de béns com 
de servéis, a partir de 1985 pero, per sobre de tot, el 1987 i el 
1988 -19% anual acumulatiu entre 1985 i 1988-, Tot i així, tal com 
mostren els cálculs del Banc d'Espanya, la situació podria ésser 
molt pitjor si, per exemple, el petroli i el dólar estiguessin al 
mateix preu de 1984 -900 m.m. addicionals de déficit-; en altres 
paraules, la millora de ,1a relació real d'intercanvi de la pesseta 
durant els darrers anys ha permés que el déficit en 
monetaris no fos tan gran tot i que, en canvi, ha reforcat la 
tendencia a l'augment de la propensió a importar54. Mentrestant, 
malgrat la seva evolució expansiva, les exportacions han crescut 
a una taxa molt inferior -9,6 % anual acumulatiu del 1985 a 
1988355-. Normalment, aqüestes partides es compensaven pels 
ingressos deguts al turisme, pero sembla que darrerament s'está 
tocant sostre, mentre que les despeses turístiques deis espanyols 
a l'estranger van en augment. 

L • análisi de les partides d • importado presenta un elevat 
creixement en l^pígraf de béns d'equip -36 % anual acumulatiu de 
1985 a 1988 i, en material de transport, el 45 %356- procedent, en 
general, deis paisos de la CEE i, darrerament, deis Estats Units, 
que no fa sino reflectir l'important procés d'inversió i 
modernització de l1estructura productiva que está tenint lloc des 
de mitjans de 1985, quan es recupera la demanda interna d'inversió. 
Pero, alhora, creixen les importacions de béns de consum, amb 
superiors al 30 % pero, en especial, augmenten molt les de béns de 
consum durador, aue en el cas deis automóbils arriba al 100 % 
durant dos anys3 . Quant ais productes intermedis no energétics, 
la partida mes important i estretament vinculada al PIB i a les 
exportacions industriáis, també augmenten de forma sostinguda des 
de 1985, a taxes superiors al 14 %358. Val la pena destacar que, 
malgrat la seva quantia relativament petita, les importacions 
d'aliments han augmentat espectacularment des de l'ingrés a la CEE 
i que l'excedent comercial d'aquest epígraf s'ha reduit de 293.1 
m.m. de ptes el 1985 a 189.1 m.m. el 1988. De forma análoga, també 
ha empitjorat la situació excedentária del sector d1automóbils i 

Vegeu taula N. 17. 
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