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Fiscalitat i grans empreses
Seria desitjable la creació d’un índex públic sobre la conducta fiscal de les multinacionals

L’evolució de l’Estat del benestar

cals. En total, estem par-
lant d’estimacions que 
van de 40.000 a 90.000 
milions d’euros. Només 
amb una part d’aques-
ta quantitat acabaríem 
amb els ajustos.
 Pel costat de les des-
peses també tenim ame-
naces: l’abús de prestaci-
ons i el fet d’afavorir una 
demanda il·limitada de 
serveis i atenció públics 
sense taxes que modu-
lin el consum del bé pú-
blic; la mala gestió, l’ús 
poc eficient de recursos 
econòmics i humans o 
la gestió ineficient, i la 
corrupció. Millorar en 
aquests cinc factors faria qualsevol 
ajust més suportable: és possible 
que calgui augmentar més l’edat 
de jubilació o limitar prestacions 
públiques, però seria en unes di-
mensions i un abast menors, si fos 
necessari.

Vegem el tema de l’elusió fis-
cal i la transferència de beneficis 
per part de multinacionals a para-
disos o semiparadisos fiscals. Les 
quantitats no són gens menyspre-
ables. L’OCDE calcula que el paga-
ment mitjà de les grans compa-
nyies transnacionals és del 5%. A 
Espanya, la majoria de les nostres 
empreses paguen el 25% o el 30%. 
En aquest punt, s’ha d’agrair als 
empresaris complidors amb les se-
ves responsabilitats fiscals i valo-
rar l’enorme importància de la se-
va funció econòmica i social. 
 Apple, Starbucks, Barclays, Ama-

L
a viabilitat de l’Estat del 
benestar és un tema que 
preocupa i fins i tot, en 
ocasions, angoixa. Molts 
ciutadans (de 50 i 60 anys) 

es pregunten com els quedarà la 
pensió. Alguns hauran de renunci-
ar a petits luxes: les vacances o el vi-
atge amb els amics. En altres casos, 
ajustar una vida, ja senzilla, des-
prés de molts anys de treball ho-
nest. En altres ocasions, són angoi-
xes per situacions de gran precarie-
tat. Molta classe mitjana sap que els 
seus ingressos minvaran substanci-
alment després de la jubilació, 
mentre veuen com els seus fills ac-
cedeixen a feines temporals, sense 
solució en el mitjà termini. ¿Com 
els podran ajudar un cop jubilats i 
amb poques rendes? Els han donat 
una formació, però no tenen espe-
rances de futur. 
 ¿És viable l’Estat del benestar? 
La meva resposta és clarament que 
sí..., si fem el que toca. En el curt ter-
mini, es poden identificar cinc ame-
naces per a la seva viabilitat. Pel cos-
tat dels recursos necessaris (els in-
gressos fiscals): el petit frau fiscal de 
ciutadans i petits empresaris. Cada 
frau, aïlladament considerat, és pe-
tit però a l’estar tan estès acaba sent 
un problema molt greu. La segona 
amenaça és l’elusió fiscal i la pràcti-
ca de les grans empreses que trans-
fereixen beneficis a paradisos fis-

zon, Google i eBay, entre altres, han 
estat denunciades per males pràc-
tiques. Val a dir d’entrada que si ho 
fan és perquè se’ls permet, fins i tot 
és legal. Algunes han canviat (SAB-
Miller) i avui, de manera transpa-
rent, expliquen a la seva web com i 
on paguen els impostos. El 2009, el 
G-20 es va comprometre a limitar 
aquestes pràctiques. En cinc anys 
s’ha fet poc, però si es compleixen 
els calendaris el 2015 s’activarà el 
projecte BEPS (Pla d’acció contra 
l’erosió de les bases fiscals i trans-
parència de beneficis de multinaci-
onals), impulsat per l’OCDE.
 És una gran oportunitat per evi-
tar la competència en l’àmbit fis-
cal i afavorir una competència més 
gran i més lleial en el mercat. No és 
la solució total, però és un pas en la 
bona direcció per evitar la desloca-
lització de rendes i capitals cap a pa-
radisos fiscals.

CARLOS

Losada
 Avui estem en dies convulsos 
on la reacció a situacions viscudes 
com a injustes és agressiva. No ens 
hem d’equivocar, ni d’enemics, ni 
d’estratègia: els enemics no són 
els mercats, ni les empreses (la so-
lució a l’actual crisi demana més 
empreses i més bones); tampoc 
l’OCDE o l’FMI, sinó els que tenen 
voluntat i poder per modificar les 
regles del mercat a favor seu en de-
triment de sistemes més eficients.

mentre no arriben les re-
comanacions de l’FMI –que de-
fensa amb fermesa les polítiques 
distributives, amb la consegüent 
sorpresa de molts– i no es posa 
en marxa una Autoritat Imposi-
tiva Mundial (la WTA com ja sug-
geria Vito Tanzi als anys 90 des de 
l’FMI) es poden fer moltes coses ca-
da dia: recolzar els polítics que es-
tan empenyent l’esmentada ini-
ciativa BEPS i comprar menys en 
les marques que tenen tan males 
pràctiques.
 Com a consumidor, li suggerei-
xo que no li compri al pitjor, sinó 
al menys dolent. Com a consumi-
dors responsables podem influ-
ir, i molt, en la millora del com-
portament de les empreses. Tam-
bé seria desitjable la creació d’un 
índex públic sobre el comporta-
ment fiscal de les grans multina-
cionals al nostre país. Tot plegat 
crearia un incentiu a la millora 
del comportament empresarial 
d’una força enorme i redundaria 
en la viabilitat de l’Estat del ben-
estar. H
Institut de Governança i Direcció

Pública d’Esade.
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F 
a dies que provo d’enten-
dre la notícia. Dimecres 
l’Ajuntament de Barcelo-
na va presentar el projec-
te del Bicing elèctric a la 

ciutat. Diu que a finals d’any co-
mençaran amb 300 unitats i de mi-
ca en mica aniran substituint totes 
les altres. També expliquen que la 
bici elèctrica arriba per un desig de 
modernització i perquè la ciutat té 
desnivells que són molt difícils de 
fer a cop de pedal. Suposo que per 
això hi ha els altres mitjans de 
transport, ¿no?, però vaja, tenen 
raó: si vols anar de la Barceloneta a 
la Bonanova, per exemple, suaràs 
la cansalada. Les bicicletes d’ara te-
nen tres marxes, però sovint estan 
espatllades i, a més a més, són insu-
ficients quan es tracta d’una etapa 
reina.  
 Les noves bicicletes portaran un 
motor, però caldrà pedalar sempre 
i arribaran a una velocitat de 25 
km/h. ¡Fiuuuu! No caldrà tenir car-
net ni res. Els meus dubtes vénen 
quan penso per on passaran. ¿Pel 
carril bici, de debò? Un dia, estaria 
bé que l’alcalde Trias anés de casa 
seva a la feina amb Bicing. Potser ai-
xí s’adonaria del que sabem els que 
el fem servir: que és un transport 

de risc, amb carrils insuficients i 
mal assenyalats. Una situació des-
astrosa que, juntament amb els ci-
clistes temeraris que van per les vo-
reres, converteix Barcelona en can 
pixa i rellisca.  
 Fa anys, el projecte del Bicing va 
començar la casa per la teulada. 
Abans de posar les bicis al carrer, 
s’haurien d’haver fet carrils segre-
gats, garantir la seguretat de tot-
hom i educar els ciclistes (i, si cal 
multar-los), però l’ajuntament va 
preferir l’èxit immediat dels nú-
meros. Ara amb els milions inver-
tits en la bici elèctrica haurien po-
gut millorar la situació actual, pe-
rò esclar, això no té rèdit polític. A 
més, sospito que en la decisió hi 
han pesat el fet que Madrid ja el té 
instal·lat i que, a la llarga, pot ser 
un negoci turístic per a la ciutat. Ja 
veurem què passarà el dia que, en 
un carril bici –o al carril taxi del 
carrer Muntaner, tant li fa–, coin-
cideixin l’autobús, el cotxe, el Bi-
cing de pedals, la bici elèctrica, els 
turistes amb bici de lloguer i els 
barbuts del monopatí. La cursa del 
segle. H 

La banya del croissant

La nova bici elèctrica 
agreujarà els problemes 
que fan del Bicing  
un transport de risc

¡Aparteu  
les criatures!

JORDI

Puntí

Dues mirades

Ubú, el poder  

tre la merda, se n’aprofita i acon-
segueix surar –i ser rei– perquè és 
en una onada de merda on cavalca 
amb violència desenfrenada i gra-
tuïta fins al caos. 
 Ubú rei és l’ascens del sense sen-
tit al poder. Un cop allà, el descon-
trol és la norma; la llei és una jogui-
na en mans d’un boig. El muntat-
ge de Donnellan ens diu, sobretot, 
que qualsevol superfície amable, 
observada amb la intensitat de 
qui no s’empassa les trampes de 
les aparences, és una terra on fa 
niu l’odi, la brutícia i la ganyota. 
Amb la perspectiva dels anys con-
vulsos que vivim, el rei Ubú, irra-
cional com la força que exhibeix, 
és de nou paradigma de la corrup-
ció, del mal sense causa. Torna a ser 
un tirà descerebrat i perillós. Com 
tants que coneixem. H 

D
irigit per Declan Donne-
llan, s’ha representat al Te-
atre Lliure, en el marc del 
Festival Grec, una nova 

lectura d’un clàssic que ho va co-
mençar a ser perquè justament se’n 
reia, dels clàssics, i perquè duia el 
text teatral fins a uns extrems d’in-
correcció política inaudits a la 
França de finals del segle XIX. És Ubú 
rei, d’Alfred Jarry, que ha estat esce-
nificat milers de vegades des d’aque-
lla inicial explosió a París l’any 
1896. 
 El Pare Ubú comença la farsa 
amb un merdre històric que va fer 
trontollar la bona gent burgesa 
que assistia a l’estrena i que enca-
ra ara ressona com una incorrec-
ció gramatical i com una definició 
del que és, del que representa i del 
que provoca la tirania. Ubú viu en-

JOsep maRIa Fonalleras

per agafar els teus fills, arrossegar 
els teus pares grans, seguir respi-
rant malgrat que el cor t’esclata 
al pit. Pensar només a escapar-te. 
Fer una última mirada al teu llit, 
a les teves fotos, a la nevera que 
conté el menjar de l’endemà. Cinc 
minuts.  Seguim jugant. Expul-
sem més palestins fora de les mu-
ralles. 
 No hi ha pobles elegits, no hi 
ha pobles enemics. No hi ha po-
bles millors o més savis o més as-
tuts. Únicament hi ha persones. 
I governs  formats per persones 
que decideixen sotmetre, matar 
i destrossar-ne d’altres. Governs  
que juguen amb la vida per con-
quistar un tros de terra, satisfer 
un interès o afirmar el seu poder. 
El joc continua. I el món assisteix 
a l’espectacle. H

A 
l’Alemanya nazi, un joc 
de taula adoctrinava els 
nens en la perversió de 
l’odi als jueus. El seu as-

pecte no diferia de qualsevol altre 
joc innocent i entretingut, amb 
les seves caselles i peons. El seu ob-
jectiu era capturar els jueus i ex-
pulsar-los fora de la muralla de la 
ciutat. Es deia Juden Raus (Jueus 
Fora), la mateixa expressió que 
ressonava en la vida real quan els 
soldats entraven a les cases dels 
jueus i els expulsaven de les seves 
vides. Avui, el tauler del joc per-
vers s’ha traslladat a Palestina. 
Allà s’apunta i es mata nens que 
juguen a la platja, i el fred to 
d’una trucada automàtica anun-
cia: «Aneu-vos-en de casa; teniu 
cinc minuts abans del bombar-
deig». Cinc minuts. 300 segons 

el joc del mal
emma Riverola


