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Després de dos anys complexos i de gran desgast per a tothom, i quan ja semblava que podríem 
anar retornant a una situació de certa estabilitat (necessària per a l’activitat humana, econòmica i 
social), ens veiem sorpresos per una guerra que no ens podíem esperar.

I aquesta situació (la d’un personatge obrint foc sense miraments contra un país veí) ens ha fet 
veure com som de vulnerables i la interconnexió global amb tot el món que tenim en aquest 
moment.

El món s’havia anant acomodant a una manera de fer, a unes relacions econòmiques internacionals, 
a uns fluxos entre països definits, i tot ha quedat trencat d’un dia per l’altre per una decisió 
unilateral d’un pretès líder mundial.

Aquest fet, juntament amb les conclusions que ja hem anat traient d’aquest període de dos anys 
absolutament condicionat per la covid, ens porta a la necessitat de fer una reflexió profunda sobre 
quina ha de ser la manera de funcionar en el futur pel que fa a les nostres relacions econòmiques i 
els seus efectes (aprovisionament de matèries primeres, costos mediambientals del transport 
mundial de mercaderies, etc.) i les nostres relacions socials i els seus efectes (manera de viatjar, 
transport per carretera, etc.).

La racionalització del consum, fent-lo més sostenible (a Suècia fins i tot es concedeixen ajudes 
fiscals per al reaprofitament de materials del tipus que sigui), la recerca de més proveïdors dels 
anomenats “kilòmetre 0” (que d’entrada semblaven més cars que aquells que estaven a 10.000 
quilòmetres i que ens portaven les mercaderies en vaixells travessant tots els oceans) i la 
inqüestionable necessitat d’apostar per la lluita conta el canvi climàtic són objectius que ja ningú es 
qüestiona.

Conseqüències d’això seran la racionalització de la gestió de proveïdors, per donar valor a la 
proximitat i a la qualitat intrínseca, i la implantació d’una consciència ecològica sobre la nostra 
activitat econòmica, empresarial i social.

Dit això, i com a usuari de “primera ma”, fa molt de mal veure la falta de sensibilitat de les 
administracions respecte dels administrats i l’increment de la pressió tributària en tots els sentits. 
En aquest sentit, cal esmentar l’increment d’inspeccions fiscals, la profusió extrema de 
requeriments tributaris (amb una implacabilitat extrema per exemple en el reconeixement de 
despeses per als autònoms), les revisions laborals a establiments que han estat quasi un any 
tancades (un exemple clar en són els restaurants)...

Que el 2021 hagi estat un any en el qual alguna de les grans administracions tributàries es vanti que 
ha estat l’any amb més recaptació de la història, és una situació preocupant.

Potser no està de moda dir-ho, però no hem d’oblidar que la font principal de creació de “vida” és 
l’empresa i l’empresariat, l’autònom, tota la gent que treballa..., evidentment sempre des del 
respecte als valors humans entesos de manera àmplia. I que és obligació de les administracions 
públiques (totes en general) fomentar l’activitat econòmica, no dificultar-la. No m’agrada que 
clients nostres que tenen negocis saludables em vinguin a veure i em diguin que volen plegar, que 
estan cansats de la pressió de les administracions.

Finalment vull dir que tinc molt clar que també ens en sortirem d’aquesta i de la que vindrà i que al 
final també ajuda a ser feliç agafar-se les coses de la millor manera. Endavant!
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