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Conferència del catedràtic d’Estructura Econòmica Ramón Tamames 

  

Rajoy podria beneficiar-se de “l’efecte Cameron” 

 
• El prestigiós economista Ramón Tamames postula que el president espanyol 

podria beneficiar-se de la tesi “efecte Cameron”, en similitud al que va esdevenir 
en el Regne Unit en les darreres eleccions generals, quan després d’auguris molt 
negatius pel primer ministre David Cameron aquest torna ha governar pels propers 
anys.  
 

• Segons Tamames, Mariano Rajoy podria assegurar la seva continuïtat per la 
millora econòmica, per la política respecte a Catalunya i també en termes de 
seguretat, perquè la presa de decisions front el terrorisme islamista l’ha fet 
dependre del Congrés dels Diputats.  
 

• Pel que fa a les previsions econòmiques, tot sembla indicar que es mantindran les 
actuals tendències de creixement amb un govern que doni suport a les noves 
reformes i el bon encaix dels comptes públics. 
 

Barcelona 10 de desembre. Avui ha tingut lloc la conferència-dinar-col·loqui,  organitzada per la 
Fundació Catalunya Societat Civil 2005, de Ramón Tamames, catedràtic d’Estructura Econòmica, 
Càtedra Jean Monnet de la Unió Europea i membre del Club de Roma i de la Reial Acadèmia de 
Ciències Morals i Polítiques. La presentació de la conferència ha anat a càrrec de l’advocat i 
economista Jacint Soler Padró, president de la Fundació. 
 
Tamames ha començat explicant la tesi de l’efecte Cameron del que podria beneficiar-se el 
president Mariano Rajoy que tot tenint auguris negatius de cara al 20D pot acabar governant durant 
els propers anys per tres motius principals: la millora econòmica, la política respecte a Catalunya i la 
gestió de la seguretat del país. 
 
El catedràtic d’Estructura Econòmica ha mencionat que la reforma laboral ha fet molt bé de 
desconnectar-se de la negociació col·lectiva perquè aquesta negociació no té res a veure amb les 
necessitats de la petita i mitjana empresa. En Tamames ha posat èmfasi en que la reforma laboral 
no es pot derogar, que ha d’existir una flexibilitat i que les indemnitzacions laborals han tingut costos 
elevadíssims per les empreses. Ha afegit que si el Govern resultant de les properes eleccions 
segueix les reformes, el creixement econòmic està assegurat. 
 
Per Tamames, un tripartit que governés Espanya seria aberrant per la manca d’experiència política i 
la manca de coneixement. “Necessitem polítics molt ben qualificats que parlin idiomes i que 
sàpiguen de la seves funcions”, ha mencionat. 
 
Seguint en el terreny econòmic, ha remarcat que hi ha coses que van molt bé com haver passat del 
“totxo” a la internacionalització, haver incrementat els ingressos fiscals i acostar-nos a una paritat 
euro-dolar. 
 
Pel que fa a la crisi de l’independentisme a Catalunya ha mencionat que serà bona com un 
aprenentatge i que ha estat, de les onze vegades que els catalans han manifestat el seu desig 
d’identitat pròpia, la vegada més democràtica. Des de la seva opinió, els problemes particulars de 
Catalunya es podran encarrilar. 
 
La Fundació Catalunya Societat Civil és una entitat capdavantera de la gent amb força i 
inquietuds del país, amb més de mil persones vinculades a la institució. Presidida per Jacint Soler 
Padró, es va constituir l’any 2005 com un "laboratori d'idees", una plataforma independent i oberta 
als catalans amb iniciativa que es reuneix periòdicament per debatre temes de gran interès i 
actualitat (econòmics, polítics, socials i culturals). Darrerament la Fundació s'ha pronunciat per un 
“gradualisme” en la històrica qüestió catalana. Muriel Casals, Elpidio José Silva, Joan Anton Mellón i 
Ramon Espadaler han estat els darrers convidats. 
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