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No pretenem que les coses canviïn si sempre fem el mateix

En comptes d’això, treballarem dur. Acabem d’una
vegada pet totes amb la única crisi amenaçadora, que es
la tragèdia de no voler lluitar per superar-la."

La crisi es la millor benedicció que li pot succeir a persones i països per que porta progressos

La creativitat neix de l’angoixa como el dia neix de la negra nit

Es en la crisi que neixen la inventiva, els descobriments i les grans estratègies.

Qui la supera es supera a sí mateix sense quedar 'superat’

Qui atribueix a la crisi els seus fracassos i penes, violenta el seu 
propi talent i respecta més als problemes que a les solucions

La verdadera crisi, es la crisis de la incompetència
L’inconvenient de les persones i els països es la mandra per trobar les sortides i les solucions

Sense crisi no hi ha desafiaments i sense desafiaments la vida es una rutina, una lenta agonia.

Sense crisi no hi ha mèrits

Es en aquests moments on aflora el millor de cadascú, per que sense crisi tot vent es carícia

Parlar-ne es promoure-la i callar es exaltar el conformisme



Plantejament

� 1.-Els orígens

� 2.- La situació actual

� 3.- El futur



1.- Els orígens

� Economia des estructurada i dèficit d’infraestructures.

� El tractament pressupostari dels fons estructurals
europeus, que han representat un terç de la inversió
pública

� El percentatge del PIB en construcció és el 6% als EUA, el
9% en la UE i el 18,5% a Catalunya. (17,9% a Espanya el
2007, 14% el 1995 i 12% el 1983) . Indirectament, un 40%
del PIB depèn de la construcció.

� Els sectors de l’automòbil representa un 16% del PIB
espanyol i el turisme un 20% més.

� La inversió en R+D es insignificant.
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Evolució històrica de la inversió i el dèficit en l’administració pública



Inversió “per capita” a la UE (1999)



Evolució històrica de inversió pública per països (% producte nacional brut)



Evolució del dèficit i el deute públic





Perspectives de creixement i inflació per Espanya

Font: Instituto Nacional de Estadística i Banco de España



Contribucions al creixement del PIB

Font: Instituto Nacional de Estadística i Banco de España



Desagregació de la inversió (taxa de variació en termes reals)

Font: Instituto Nacional de Estadística i Banco de España





2.- La situació actual

• La idea de que la inversió en infraestructures
genera creixement econòmic es va generar
a la Gran Depressió (Roy Harrod i Evsey
Domar)

• La Unió Soviètica estava ja desenvolupant
grans programes d’inversió en capital físic. La
suposada superioritat de la planificació
central es manifestava en la seva capacitat
de mobilització de recursos per a la inversió
física (paral·lelisme amb la Xina actual)



Tres idees

• La inversió no es “bona” i el consum no es
“dolent”. Es més: la inversió pública d’avui és el
consum públic de demà.

• La inversió en infraestructures té una relació
ambigua amb el creixement econòmic:
Depenent del tipus d’infraestructura i el grau
de desenvolupament, la relació pot oscil·lar
entre fortament positiva i dèbilment negativa.

• Les disparitats regionals econòmiques en
matèria de infraestructures no son molt grans i
els efectes de la inversió son semblants (a
Espanya).



Els resultats originals de Aschauer mostraven que un
increment del 1% en la dotació de infraestructures
augmentava el PIB dels EUA ¡¡entre el 0.24 y el 0.39%!!

• Estudis posteriors han rebaixat molt aquesta
estimació:

• Pels EUA els estudis de la primera meitat dels 90
obtenen elasticitats en el rang de 0.04 fins 0.16

• Per la segona meitat dels 90 s’hi obtenen elasticitats
gairebé nul·les o inclús negatives

• En estudis internacionals les estimacions son molt
heterogènies: Enormes per Suècia i negatives per Grècia

• A Espanya tots els estudis obtenen elasticitats
positives però amb rang es molt ampli (des de
0.02 fins 0.61)



“Es la hora de la inversión privada…
…si las circunstancias lo permiten”.

� “Si observamos la financiación del vigente Plan de 
Infraestructuras Español, el 53% es inversión pública, 
el 32% fondos europeos y el 16% sector privado. Es 
evidente que a partir del año 2007 el papel de los 
fondos europeos se reducirá de forma muy notable y, 
lógicamente, a no ser que se produzca una crisis de 
cierta importancia en el sector de la construcción, la 
reducción deberá ser sustituida por incrementos en el 
sector público o en el sector privado. Si lo hace el 
sector público, ello conllevará un aumento de la 
presión fiscal directa o indirecta. Parece lógico, por 
tanto, que el objetivo sea que el sector privado  
asuma ese papel inversor.”



José P. Rodríguez-Marín Sastre
Barcelona, 12 de enero de 2005

� “En resumen, si queremos que el sector privado 
asuma un rol más importante en la inversión y 
gestión de infraestructuras, debemos ser 
capaces de crear un entorno que le otorgue las 
suficientes garantías jurídicas, fiscales y 
económicas para que atraiga al capital privado.

El siguiente paso es que el capital privado esté 
en condiciones de poder asumir ese rol inversor 
en nuestro país, pero eso ya es harina de otro 
costal”.



-Quines reformes necessitem?

� “La regeneració moral de la societat espanyola es una
condició necessària per recuperar la competitivitat”

� “Transparència en els dipòsits de les Caixes de Estalvis,
destí de molt capital en possessió de personal sense
formació ni experiència financera, que no li treu el
rendiment òptim pel conjunt de l’entorn econòmic”

� “Reformes en els mercats de treball, serveis i energia”

� “Reforma del mercat de lloguer d’habitatges”

� “Simplificació administrativa”



César Molinas . 
Expansión,  10-02-2009

“… Estoy convencido de que la mayoría de las reformas enumeradas
aquí se llevarán a la práctica antes de que la economía española vuelva
a crear empleo de manera significativa. ¿Quiere esto decir que se harán
pronto? Me temo que no. Quiere decir que no se creará empleo hasta
que se hagan. Casi todas requieren un pacto de Estado que
involucre no sólo a gobierno y oposición sino también a las
administraciones territoriales y a los agentes sociales. De eso
estamos muy lejos. No creo que cuatro millones de parados sean
suficientes para propiciarlo. Con cinco millones, o con seis, ya
veremos.

La alternativa a las reformas la enunció el Financial Times hace escasas
fechas cuando aconsejó a España que volviese a especializarse en la
agricultura.

Sin olvidar, añado yo, la reforestación”



3.- El Futur (I)

Canvi de tendència:
Es necessari que es canviï la tendència de l’opinió
pública ja que es necessària la reactivació de
l’economia començant per les persones, que son les
que gasten y consumeixen. Si no hi ha usuaris de les
autopistes, si no hi ha viatgers als aeroports, si no hi
ha desplaçaments mitjançant el tren, si no comprem,
... no hi ha necessitat de res.
Els mitjans de comunicació han de canviar la lectura
pessimista de la situació buscant la versió
constructiva i de futur, ja que la constant lectura de
que tot va malament fa que al final, sigui o no sigui
veritat, un la acabi creient.



3.- El Futur (II)

Inversió i despesa:

Tota inversió genera una despesa en el futur que sense el

control adequat, pot ser superior a la pròpia inversió inicial.

Dimensionament de la inversió:

La inversió ha de ser l’idònia per a les necessitats, pensant en el

futur. No es pot construir sense mesura per una necessitat
actual de la pròpia economia.

Impostos:

Un descens dels impostos de les rentes del treball juntament

amb una pujada del tipus de IVA entorn de 1 a 2 punts pot
actuar com a re activador de l’economia



3.- El Futur (III)

Concessions:

La inversió en infraestructures genera llocs de treball i
creixement econòmic. Contribueix a la millora de la
competitivitat, augmenta la competència de les empreses
(a nivell comunitari sobretot), disminueix el cost del
transport, permet la integració en el mercat interior i
genera ingressos fiscals a través dels impostos sobre
peatges, sobre els beneficis dels concessionaris i les rentes
generades pel propi efecte multiplicador.



3.- El Futur (IV)

Altres formes de PPP’s:
Les aliances públic-privat son la millor alternativa a la situació de
dificultat per trobar el finançament necessari actual que travessen les
administracions per trobar recursos que hauria tendit a ajustos
pressupostaris típic del cicle normal

Inversió amb doble benefici:
Infraestructures i Medi Ambient: La inversió en tecnologies “verdes”
Líders mundials com Ban Ki-moon, secretari general de la ONU s’han
posicionat a favor d’aquesta oportunitat. Es l’opció de la creació de
llocs de treball a través de la inversió i la innovació.


