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D'una banda voldria dir que tinc una gran satisfaccio de parlar aqui pel que repre-
senta per a l'Institut l'obertura cap a unes altres coses mes exteriors, sobretot cap a uns
sisternes, cap a uns models que no son els de mercat.

El plantejament que voldria fer d'aquesta xerrada seria, d'una banda, parlar de
la metodologia i dels problemes amb que em vaig trobar a I'hora d'investigar tot aquest
terra. D'una altra banda, explicar com s'ha continuat aquest treball despres de la inves-
tigacio i quin horitzo to en aquest moment, i tambe parlar, d'alguna manera, del con-
tingut, de les conclusions a les que mes o menys es va arribar en acabar la tesi i com
estem ara, es a dir, la confirmacio d'aquestes conclusions.

Respecte a la metodologia; seria la historia d'aquest treball. Podriem dir que par-
teix de la coincidencia d'una preocupacio del Dr. Jane i Sola, que es el director de la
nostra catedra, sobre 1'actualitat, mes que sobre la historia i mes que sobre la ideologia,
dels paisos que se'n diuen socialistes. Fruit d'una preocupacio sobre aixo ja s'havien
proposat alguns estudis dintre el departament, algunes propostes d'investigacio. N'hi
havia en aquell moment una sobre salaris en marxa, que despres es va deixar i que mes
tard s'ha recollit per part d'un altre company. Tot aixo coincidia amb el meu interes
per temes relacionats amb el socialisme, o en general amb un model alternatiu al de
I'economia de mercat. D'aquesta coincidencia va sorgir el tema concret de la imposicio
als paisos socialistes. Aquesta sortida, quan me la va proposar el Dr. Jane em va sem-
blar una mica abstracte pero varem comencar el cami perque, sigui com sigui, despres
d'aquesta primera impressio vaig veure que aixo permetia o obligava, d'una banda, a
repensar totes les questions al voltant del socialisme, de la planificacio, etc., perque els
mecanismes impositius de seguida vaig veure que no eren una coca marginal sing que
eren una cosa forca essencial dintre la planificacio socialista. Per tant, el mecanisme
impositiu, la discusio del mecanisme impositiu equivalia d'alguna manera a discutir els
metodes de la transicio cap el socialisme o be si hi havia transicio en general. D'una
altra banda, aixo permetia aportar dades positives a una discussio sobre si aquests pai-
sos son socialistes, si estan degenerats, si es capitalisme d'estat, etc., una discussio que
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molt soviet es planteja a nivells gairebe purament ideologies, i que en canvi Ii f^ lta,

almenys a les nostres latituds, una base economica empirica. Aquests aspectes es po-

dien aportar des d'aqui, des de la investigacio proposada. D'una altra banda, de Cara

a una tesi doctoral, representava acotar el terra, reduir el terra, es a dir, no fer el socia-

lisme o la planificacio en general sing poder concretar el tema a un ambit mes reduit.

I aixi es va comenGar el canvi fins arribar al treball que es presenta ara.

El tipus de treball que varem fer em sembla que es caracteritzaria mes com una

exploracio que coin un treball de laboratori en el que sobre cores ja conegudes vas ma-

titzant, vas trobant dades noves, etc. No era aixo, sing posar-se dins d'un camp practi-

cament desconegut i comencar a veure que es el que es podria treure i aportar alla. De

fet no hi ha res en els idiomes de la peninsula directament sobre el tema de la imposicio

ni original ni traduit. Hi ha un petit fulleto d'un professor de la Universitat d'Oviedo,

Ricardo Pedreira Perez, que es titula o La imposicio als paisos socialistes». Jo vaig t ro-

bar la cita quan ja tenia la tesi gairebe acabada i I'espant va ser gran perque pensava

que havia estat treballant sobre un tema que ja estava estudiat, pero no es aixi. Es ti ac-

ta d'un petit fulleto sobre dades molt elementals de la imposicio en aquests paisos. Hi

ha tambe molt poc en els idiomes peninsulars sobre dades positives de les economies

en general dels paisos de 1'Est. Hi ha aqui, publicat per I'Editorial Lavinia de Barcelo-

na, i crec que treballat pet Centre d'Estudis de Planificacio, aquelles <Anotacions a les

Economies de 1'Est d'Europa>> que es un treball molt valid pero que acabava just una

mica despres de la Reforma del 65, i que despres, que jo sapiga, no ha tingut continui-

tat, almenys publicada. Hi ha traduides, sobre temes generals d'economia dels paisos

de I'Est, alguns llibres d'autors estrangers com pot ser Wilczynski, Marczewski, Brus,

Ota Sik, potser una dotzena de Ilibres com a maxim, dels quals el valor es irregular.

Una mitja dotzena podria estar be pero tambe se'm quedaven una mica curts, una mica

endarrerits perque les traduccions, les dades que aportaven, arribaven als anys 70 com

a molt.

Fora d'aqui, sobre imposicio, a les arees occidentals, hi havia molt poc. Sobre co-

ses economiques en general hi havia bastant, pero sobre imposicio en concret jo vaig

trobar una obra de Franklyn D. Holzman, un professor america que portava dades tins

el 53, l'obra de R.W. Davies -que despres va treballar amb el profesor E. H. Carr-,

el Ilibre del qual es publica I'any 58 i per tant no arribava al tema de la Reforma. Tanlbe

la profesora Marie Lavigne to un article bastant llarg a la <<Revue des Science Financie-

re» sobre la imposicio als paisos socialistes, pero es tracta nomes d'un article -uses

cinquanta pagines-. Aquestes dades, pero, em van orientar bastant, perque els pri-

mers moments van ser intentar a traves dels indexs de la <<American Economic Associa-

tion)) el seguiment d'articles i anar triant i estirant com amb les cireres, pero jo no tenia

en aquell moment ni idea de com era 1'esquema de la imposicio sovietica. Efectivament

hi ha articles sobre aspectes molt concrets -un impost en particular de la imposicio

sovietica- pero que no em donaven la visio del conjunt.

Aleshores el treball, reunint tot aquest « puzzle)), llegint, buscant estadistiques, etc.

crec que preten omplir un cert buit cientific que hi havia a Espanya i en general a Occi-

dent sobre I'estudi de la imposicio sovietica. Els comentaris que em van fer arribar des-

pres que els hi vaig enviar el men treball, la professora Lavigne, el professor McAuley

i el professor Gomulka, deien que era el primer estudi que existia a nivell general i ac-

tualitzat. Jo no es que la valori massa pero tanmateix es un <<estat de la questio» posat

al 79 -que es quan es presenta la tesi- i amb dades fins l'any 75, i en algun cas el

76, que no existien explicites en aquell moment. Queden encara moltes arees inexplora-

des dintre d'aquest tema i jo crec que el treball vat mes com a rompuda de camp que
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no pas com una collita molt fructifera.
Les fonts que vaig fer servir van ser ultra les esmentades, per una Banda, els origi-

nals sovietics. Originals sovietics eren les estadistiques, i aleshores vaig fer l'esforc d'apro-
ximar al maxim les dades a l'actualitat. Aixo em va obligar a un petit aprenentatge del
rus per poder llegir els encapcalaments de les estadistiques. Aixo em permet des de 1'es-
tadfstica sovietica original posar totes aquestes estadistiques a la tesi -la tesi to uns
cinquanta quadres estadfstics, que es bastant dintre del que hi ha en el pats-. Despres
obres i articles d'especialistes sovietics, seria 1'altra font a la qual vaig arribar a traves
de les traduccions de la revista <<Problems of Economics>> de la cadena de traduccions
americana. La revista « Absees» portava uns abstracter de totes les publications en rus
i tambe d'altres paisos de l'Est, uns abstracter molt ben fets a la Universitat de Glas-
gow. La revista, pero, es va esfondar l'any 75 malauradament per manca de financia-
cio. L'ha reeollit Oxford, encara que no es exactament el mateix, i publica uns uAb-
sees» en microfilms. Amb aquest esforc estadistic i bibliografic s'ha aconseguit que la
Facultat tingui un centre de documentacio original molt important que abans no tenia.
A mes hi ha els congressos i les actes dels congressos dels sovietics mateixos.

L'altra font va ser la d'autors occidentals. Va ser un recorregut lent a traves de
totes les revistes especialitzades dels ultims anys. Aixo ha permes el posar al dia un con-
junt bibliografic important aquf al pais, aconseguint els Ilibres a traves d'una odissea
editorial (perque la gdestio d'importacio de llibres d'aquest estil es un drama terrible,
o sigui que gairebe vaig treure'n mes de comprar els llibres en algun viatge a l'estranger
de manera que la Universitat el finances en tornar, que no pas el que vaig aconseguir
anant a les llibreries de Barcelona. Ara, pero, ja tenim algun contacte mes important
i es poden aconseguir mes directament). Sobretot el que em va servir com a font van
ser els contactes directes amb els especialistes sobre el tema: Leoncio Hernandez, un
professor que resideix a Girona i que vaig coneixer a traves del Dr. Jane, em va facilitar
els primers contactes a nivell internacional amb Iota una serie de persones, de directors
de centres cientffics que estan a Universitats estrangeres i que es dediquen a estudiar
les economies de l'Est. Concretament, la professora Marie Lavigne ens va oferir ('arti-
cle que acabava d'escriure en aquell moment i ens va oferir tambe el seu fitxer biblio-
grafic. A la <<London School of Economics>> el professor Stanislao Gomulka va donar
un seminari al que varem poder assistir i a la tesi hi ha alguna cosa recollida d'aquest
seminari. A la Univesitat d'Essex, a Colchester, el matrimoni McAuley -ell es econo-
mista i ella politico-sociologa- tambe ens van rebre molt be, ens van comentar el tre-
ball que ja tenfem fet, ens van obrir horitzons cap a fonts bibliografiques, etc. Jo crec
que va ser molt important el contacte amb el professlor Alec Nove de la Universitat
de Glasgow, que era el director del centre d'estudis dels paisos socialistes de la Universi-
tat i encara segueix de director del departament d'economia international. Varem tenir
una conversa molt fructifera amb ell i I'estiu segi ent, quan ja estava presentada la tesi,
varem passar un mes ally treballant a la Biblioteca directament amb ell. Aixo ens va
orientar molt.

Amb aquestes fonts, l'orientacio que vaig donar despres al treball no va ser una
orientacio de dret fiscal, ni mes aviat juridic o d'hisenda publica, sing que mes aviat
la meva perspectiva consistien cercar la contribucio de la imposicio a I'eficiencia pro-
ductiva des d'un punt de vista mes economic: estudiar la reforma del 65 i veure els can-
vis que s'havien fet dintre el sistema impositiu i gracies al sis. imp. si havia contribuit
o no a ('augment de 1'eficiencia productiva, o si mes no, a frenar la caiguda, les taxes
descendents d'eficiencia que es manifestaven alla. Varem tenir el problema especial de
I'estadistica, evidentment, i per tant s'havia de fer una depuracio de I'estadistica. Da-
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vast de I'Estadistica Oficial Sovietica tots els autor que he pogut Ilegir es troben sol re

un terreny pot ferm. De fet hi ha diverses orientations a I'hora d'estudiar els paisos

socialistes:

Una es molt matematica, molt de ufer models, per-6 n'hi ha una altra -la profes-

sora Marie Lavigne i el mateix professor Alec Nove-, pet-6 la primera, en concret, quan

li vaig presentar I'fndex de la investigacio em va dir que fes una cosa mes aviat de tipus

literari que no pas molt estadistic, perque sobre les estadfstiques hi ha molts problemes--.

La metodologia per a treballar les estadfstiques, aquf a la tesi, ha estat la de procedir

per acumulacio d'estadistiques que si mes no puguin marcar tin trac gruixut dintre (lei

terra mes que anar a perfilar dintre d'una serie estadfstica la diferencia que hi ha d'un

any a l'altre, etc. En definitiva seria mirar si 1'estadistica d'inversio, estadfstica de pio-

ducte national brut, estadistica de producte industrial, estadfstica de producte agrfcola,

tot to la mateixa tendencia. Si tot to la mateixa tendencia penso que es pot treure una

certa conclusio. El professor Gomulka de la «London School>> el que fa es agafar una

serie nomes i construir una funcio de produccio sobre aquella serie, estudiar la regres-

sio, etc., per-6 no acaben de sortir les conclusions massa be quan es fa aixf. Aquestes

dues tendencies, doncs, es barallen, evidentment.

M'agradaria parlar de com es continua actualment aquest treball. Potser el seu fruit

mes important ha estat la petita consolidacio d'un grup d'estudis aquf a la Universitat

sobre els paisos de 1'Est, i I'existencia d'un tons bibliografic. Quines persones hi ha aquf?

Hi ha un company de Sevilla, que va presentar la tesi al mateix temps gairebe que aquesia,

sobre la reforma de preus especialment a Hongria. Hi ha a la Facultat una tesi en camf

sobre la despesa ptiblica, hi ha una tesina ja feta sobre comer: exterior d'en Xavier Fa-

rriols, i un projecte de tesi sobre comerG exterior o financacio exterior encara s'ha de

decidir. Hi ha una altra tesi iniciada d'en Joan Caballe sobre salaris, a la Unio Sovieti-

ca..., es a dir, que ja hi ha un caliu. Donem un curs de tercer cicle en el qual estem

nosaltres, els que acabo de citar, i algun alumne mes, de manera que anirem consoli-

dant aquest curs de tercer cicle. Basicament, el curs del tercer cicle ha estat « Balanc

de la reforma del 65 mes la reforma del 79 a la U.R.S.S.>> Quant al material ja he parlat

de Ilibres i revistes per la Facultat. El material en rus encara falta perque no hi podcm

accedir, ja que ningu de moment no s'hi pot posar. L'estadfstica oficial, pero, si la re-

nim al dia -estem a l'any 79, ja que encara no han sortit les estadfstiques del 80-

i aqui si hi podem accedir. Quan poguem llegir en rus tindrem les revistes i les publica-

cions directament sovietiques. Quan varem estar a la biblioteca de Glasgow i dels cen-

tres d'estudis dell paisos de 1'Est de Birmingham (va ser un altre contacte, pero ja des-

pres de fer la tesi), veierem que el 75 per cent dels Ilibres son en rus, i un 25 per cent

son comentaris occidentals.

Quant a la produccio d'aquest petit grup? Doncs aquest curs que deia de tercer

cicle. Un curs sobre la problematica dell paisos de l'Est. Un article sobre la reforina

del 79, que jo crec que es 1'6nic que s'ha publicat en castella. Falta pot per sortir on

numero especial d'<<Hacienda Publica Espanola» sobre la hisenda als paisos de I'Est,

suggerit i mig coordinat pel nostre grup en el sentit de donar adreces i buscar col.labo-

racions; la introduccio es de la professora Marie Lavigne, tenim un article d'aquell pi o-

fessor de Sevilla i de dos d'aquf Barcelona... Ens ha fel molta il•lusio l'aportacio al Se-

gon Congres International d'Estudis sobre els Paisos Socialistes que va tenir lloc a

Garmisch-Partenkirchen del 30 de setembre al 4 d'octubre d'aquest any passat, ja que

per primera vegada va haver-hi la participacio i 1'aportaci6 nostra en el sentit d'una

Comunicaco dintre del « panel>> que dirigia la professora Marie Lavigne. Normalmcnt
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les comunicacions, a diferencia de les ponencies, no es llegien pero la professora va te-
nir interes, ja que era la primera aportacio d'aqui a un Congres internacional, en que
es Ilegis. D'aquesta manera els sovietolegs del mon varen poder acollir en llur si els so-
vietolegs d'aquest pais. Aixo ja es segur que es publicara en castella a la revista de la
Facultat « Cuadernos de Economia», possiblement en angles en un llibre que recollira
part de les ponencies, i en frances falta poc per sortir a la <Revue de I'Est». Volem
doncs, que tingui certa repercussio cara enfora. Els intercanvis son un altre fruit de la
continuitat d'aquest treball: tenim un intercanvi normal amb el grup de Paris, amb el
grup de Birmingham, amb els de la <<London», amb el d'Essex, pero ens faltaria el con-
tacte amb els grups dels Estats Units, dels quals hi ha encara una gran distancia i evi-
dentment els primers contactes han de ser personals. Es important aquesta manca de
contacte amb ells perque son els que tenen les dades mes al dia.

L'horitzo a assolir sera, doncs, quan tinguem mes treballs fets, consolidar el grup
i fins i tot constituir-nos en el Comite espanyol del grup internacional sobre els estudis
dels paisos de l'Est, que esta agrupat en un Comite internacional que es el que organitza
els congressos, les sesions de treball. etc.

Tornem al contingut de la tesi en questio: la tesi es va presentar a un tribunal en
el que hi havia cl Professor Fuentes Quintana, com a President, el professor Estape,
el profesor Irastorza, el professor Hortala i el professor Jane. La tesi to una introduc-
cio, evidentment, i una primera part que havia de ser necessariament descriptiva, ja que
no es podia entrar directament a la relacio entre sistema impositiu i eficiencia producti-
va perque no hi havia ni tan sols aqui al pals nostre la descripcio del sistema impositiu.
En aquesta primera part descriptiva hi ha un comencament que es descripcio del siste-
ma impositiu en conjunt i analitza I'evolucio del sistema impositiu en els anys que van
del 58 al 75, periode que agafa la tesi. La segona part es la descripcio de cadascuna
de les figures impositives i es comenca a discutir sobre l'eficiencia productiva.

Hi ha una altra part que es el nucli de 1'estudi i que to dos capitols. El primer tracta
sobre si la imposicio sovietica to realment una naturalesa impositiva o no impositiva
segons els conceptes academics, o be si es un impost que no es impost realment. Jo,
per determinats motius, arribo a dir que Si es realment imposicio i que el que passa es
que s'hauria de fer un replantejament, ja que el concepte d'imposicio el treiem de I'eco-
nomia de mercat i en el moment en que s'elaborava aquest concepte no hi havia cap
model alternatiu. Aleshores si hi ha un model alternatiu en el que no hi ha un canvi
de propietat pero si hi ha un canvi d'administracio d'aquest conjunt, d'aquest import
de diners, que representen els impostos. Potser aixo es suficient quan ja ha canviat el
model per a dir que es de naturalesa fiscal. Per aqui aniria una mica la discussio teorica
que representaria enriquir, crec jo, el concepte academic de la imposicio. Sobre aixo
s'hauria d'elaborar tota la teoria general de la imposicio sovietica de la mateixa manera
que esta elaborada la teoria general de la imposicio a l'economia de mercat.

El capitol segon d'aquesta segona part, que es el quart de la tesi, parlaria de la
relacio entre la imposicio i l'eficiencia productiva. Es planteja a traves de les reformes
del 65, es a dir, com funcionava el sistema abans de les reformes del 65 i per a que servia
la imposicio en aquell moment, i com a la reforma del 65 volen donar un paper molt
important a la imposicio. Les conclusions, tant per comentaris d'autors occidentals com
per estadistiques, ve a ser que en els cinc primers anys de la reforma - o sigui el periode
que va del 65 al 70 - hi ha un efecte positiu sobre aquelles taxes que anaven cada vega-
da decreixent en el creixement de I'economia sovietica, pero que a l'any 70 la reforma
general de l'economia i la impositiva en particular son frenades absolutament, topen
amb la inercia del sistema com a totalitat, topen amb la contradicio global del sistema
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i aleshores es comencen a manifestar unes tendencies altra vegada descendents fins i

tot mes fortes que les que hi havia del 60 al 65, que es quan era alarmant.

La tesi acabava dient que havia d'haver-hi alguna reforma mes, es a dir, que en-

front del fet que les taxes anaven baixant calia una reforma, i efectivament van fer una

reforma !'any 79 -la van proposar Ilavors i es comenaa a aplicar ara - pero que no

va en la linia de la del 65 sing que va al reves. Davant d'una manca d'eficiencia produc-

tiva que hi havia els anys 60-65 es podia optar entre dues solucions: mes control o Ines

autonomia a les empreses per a alliberar creativitat i iniciativa. Sembla que la solucio

que es pren el 65 es la d'alliberar creativitat, iniciativa, donar incentius, l'autonotnia

financera..., tot aquest conjunt de mesures i d'instruments que tenen moltes limitacions,

que no van gaire endavant. Ara, l'any 79, sembla que s'ha optat per 1'altra alternativa:

mes control, mes centralitzaeio. En general, els comentaristes occidentals -i el profes-

sor Nove particularment m'ho va comentar- no accepten que aquesta centralitzacio

tan excessiva pugui anar endavant, ja que els burocrates i els directors de les empreses

estan ja molt fets a I'economia paral•lela de I'URSS i que optar per un control seria,

en darrer terme, costosissim.
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