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El rescat dels poderosos
Mentre tanquen un munt de petites empreses, l’atur creix
sense parar i hi ha milers de famílies sense cap font d’ingressos,
les mesures preses pel Govern per pal·liar aquesta situació
de crisis han acabat resultant un rescat dels poderosos.
L’exemple paradigmàtic d’aquest rescat ha estat l’ajut a les entitats financeres. Els bancs espanyols van fer un
gran negoci amb la bombolla immobiliària, però un cop aquesta va esclatar
es van quedar endeutats fins al capdamunt amb entitats d’altres països.
L'Estat (juntament amb el BCE), per
evitar l’enfonsament del sistema bancari, va establir un pla que donés liquiditat als bancs de forma que aquests
poguessin continuar concedint crèdits
i l’economia no patís una frenada. Tot
i així, els bancs van tancar l’aixeta del
crèdit i van destinar els diners de l'Estat d’una banda a pagar els seus deutes,
i de l’altra a comprar deute públic. De
manera que van fer negoci a costa de
tots amb un deute que en gran part havien provocat ells mateixos! En xifres,

els bancs espanyols devien al BCE
130.209 milions d’€ l’estiu de 2010 i
han rebut de l’Estat Espanyol 19.300
milions d’€ del FAAF i 9.000 milions
més del FROB.
A més el 2008 l’Estat va concedir
avals per un total de 50.000 milions d'€
fet que provoca que la sort dels bancs
i de l’Estat quedi lligada, és a dir, que
gran part del deute privat es converteixi en públic.
El rescat ha afectat també altres
sectors. El Plan E, amb l’excusa de
beneficiar les PYMES, ha acabat afavorint a les grans constructores ja que
poden afrontar grans obres més fàcilment, i gràcies a la seva millor tecnologia, creant menys llocs de treball.
El Govern també les ha afavorit amb
l’augment del preu de les vivendes de

protecció oficial o l’ajut de 210 € al
lloguer, que ha acabat a les butxaques
dels propietaris via augment dels preus
dels lloguers.
En el sector energètic el 2009 es
van retirar els ajuts al sector fotovoltaic,
fragmentat en unes 1.300 empreses, per
destinar-los al termosolar, dominat per
les gran empreses del sector.
El Govern, a banda de rescatar els
poderosos, ha collat les classes populars aprovant una reforma laboral que
abarateix l'acomiadament, establint
una reforma de les pensions que en
dificulta l'accés i en reduirà les prestacions, i retallant els pressupostos
públics. A més, a causa del "Desnonament Express" i de les execucions hipotecàries molta gent es veu expulsada
de la seva llar. Pel que fa als impostos
s’elimina la deducció dels 400 euros
de l'IRPF i s’apuja l'IVA, però no augmenten els trams més alts de l'IRPF ni
els impostos a les SICAV i Fons d'Inversió i disminueixen els impostos de
Patrimoni, Successió i Societats.■

