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Per fi, la setmana passada la Comissió Europea va oficialitzar la concessió de més 
marge de temps a Espanya (i altres països) per complir amb els objectius de dèficit. No 
ha sorprès, ja que havia estat anunciat per activa i per passiva, i és raonable, tot 
considerant l'estat de l'economia espanyola. Com a contrapartida, la Comissió ha fet 
més estreta i més precisa l'exigència de reformes concretes en diversos àmbits de la 
política econòmica, imposant dates en que aquestes reformes han d'estar fetes: en 
l'àmbit tributari, de pensions, laboral, de serveis professionals, entre d'altres . 
 
Un comentari freqüent en els mitjans de comunicació ha estat, amb to d'indignació no 
continguda, que la Comissió insisteix amb la mateixa medicina contra la crisi malgrat el 
fracàs de les receptes que ha vingut impulsant. Es pot entendre que la urgència del 
comentari immediat no deixi temps per a la lectura reposada dels documents pertinents. 
Però més preocupant és que alguns no trobin mai el temps per llegir sobre allò del que 
opinen. I no obstant això, gran profit s'obtindria de la lectura del document de 29 de 
maig " Evaluación del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad 
de España para 2013" (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_spain_es.pdf). 
 
'Desigual' és la paraula clau per qualificar l'avanç de les reformes a Espanya. Realment, 
si comparem el contingut d'aquest document amb el de caràcter similar emès un any 
enrere, el 30 de maig de 2012, la repetició de les recomanacions és una constant. I és 
que en l'any que hi ha entre ambdós documents poc més s'ha produït que l'augment de 
l'IVA al setembre passat. Per tant, és del tot exagerat qualificar de fracassades les 
recomanacions de la Comissió, pel simple fet que no s'han aplicat. Comprensiblement, 
en aquesta ocasió s'han definit uns calendaris més precisos d'aplicació. 
 
Desafortunadament, no obtenen gaire ressò comunicatiu les recomanacions de la 
Comissió en matèries com la lluita contra la pobresa i l'exclusió social (pàg. 31-32) i 
altres. No hi ha espai suficient per a estendre'ns en totes. Però un botó de mostra pot 
posar les coses en clar. Amb el clar que està a hores d'ara això de la inversió en 
infraestructures, i encara es poden llegir coses com aquestes en l'informe de la Comissió 
(p. 38): "Cal analitzar amb més rigor la relació cost-beneficis dels projectes proposats a 
fi d'evitar noves sobreinversions i optimitzar la infraestructura existent. El Programa 
Nacional de Reformes 2013 exposa alguns objectius contradictoris per a la política de 
transport, com reduir els costos d'explotació de la xarxa i seguir construint línies 
ferroviàries d'alta velocitat ". Ja saben, la d'infraestructures no està entre les polítiques 
més importants, però sí que és una de les més clares. Esperem que ningú acusi la 
Comissió que s'hagi aturat la construcció d'AVE ... perquè no s'ha aturat. És el del 
'avanç desigual'. 


