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L'economista de l'OCDE desperta
adhesions i recels
CDC considera que l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic avala els ajustos del Govern mentre ICV, ERC i SI critiquen, amb
matisos, les paraules d'Andres Fuentes
L'economista principal per a Espanya de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic,
Andrés Fuentes, a París. Foto: Albert Segura

CDC celebra que l'OCDE avali els ajustos del Govern i que el dèficit de l'Estat no és culpa de les
CCAA. Oriol Pujol diu a PP i PSOE que només parlaran d'estabilitat pressupostària si hi ha pacte
fiscal.ICV adverteix que l'OCDE defensa "els interessos dels especuladors" quan avala el dèficit
de Catalunya. Joan Herrera assegura que només tenen en compte el "curt termini". ERC crida a
no refiar-se a "ulls clucs" d'un organisme com l'OCDE ja que defensa una "posició política". Ignasi
Llorente insisteix que les retallades del Govern s'han basat "més en la ideologia que en l'eficàcia".
SI creu que l'OCDE valora les retallades i el dèficit perquè "ho fa amb perspectiva espanyola".
Uriel Bertran diu que la situació financera de la Generalitat "és preocupant" i que les retallades de
Mas només "van per bon camí per equilibrar el pressupost espanyol". Alicia Sánchez-Camacho
remarca que cal fer retallades en la "línia adequada" tot i l'aval de l'OCDE i avisa que el deute és
"elevat"
El secretari general adjunt de CDC, Oriol Pujol, ha celebrat aquest dilluns que l'OCDE hagi avalat
els ajustos del Govern i també que el dèficit de l'Estat no és culpa de les comunitats autònomes.
Ha constatat que el "sacrifici" que està fent Catalunya reduint el seu pressupost està sent "entès", i
s'ha congratulat especialment d'aquestes declaracions perquè arriben en un moment en què PP i
PSOE comencen a "abanderar voluntats legislatives al voltant de l'estabilitat pressupostària". En
aquest sentit, ha detectat una "incapacitat de veure els problemes en la pròpia administració
pública de l'Estat", i ha avisat que Catalunya només parlarà sobre estabilitat pressupostària si hi
ha pacte fiscal.
La presidenta del Partit Popular de Catalunya (PPC) s'ha referit aquest dilluns a les declaracions
d'Andrés Fuentes. La líder popular ha indicat que, tot i compartir moltes dels raonaments,
considera que un deute de 40.000 milions d'euros és "molt elevat". En una roda de premsa a
Barcelona, també s'ha mostrat discrepant per la opinió favorable de l'economista sobre les
retallades del Govern de CiU. Sánchez-Camacho defensa que les retallades no han d'impactar
de ple en els serveis socials.
El secretari general d'ICV-EUiA, Joan Herrera, critica que l'OCDE avali les "retallades" que està
duent a terme la Generalitat i assegura que l'organització "defensa els interessos dels
especuladors i dels financers". Herrera afirma que l'opinió de l'OCDE o de l'FMI només té en
compte la recuperació econòmica a curt termini i que, a la llarga, "incrementarà el dèficit". Els
ecosocialistes, en canvi, exigeixen responsabilitats als bancs i als especuladors i denuncien que
el problema del deute a l'Estat Espanyol no l'ha generat el sector públic, sinó el sector privat. "Ja
n'hi ha prou", ha exclamat Herrera posant com a exemple actituds com les del banquer, Emilio
Botín.
El portaveu d'ERC, Ignasi Llorente, s'ha malfiat aquest dilluns de les declaracions de
l'economista principal de l'OCDE per a Espanya, Andrés Fuentes, en les quals assegura que
troba "relativament escàs" el deute públic de Catalunya i defensa que les retallades del Govern
de Mas "van en la bona direcció". "Nosaltres sempre tenim una opinió pròpia i no ens refiem a ulls
clucs de determinats opinadors que, en el fons, defensen una posició política, tot i que no tinguin
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cap càrrec ni militin a cap partit", ha afirmat Llorente. "De fet, sovint defensen un model
d'economia, de societat i de producció que respon a uns interessos que no sempre comparteix
ERC", ha insistit el portaveu d'Esquerra.
Solidaritat Catalana per la Independència creu que l'OCDE i el seu economista Andrés Fuentes
troben "relativament escàs" el deute públic de Catalunya perquè analitza "la dada mitjana de
totes les autonomies", i considera que si "atenem a les dades de Catalunya únicament", el deute
és "preocupant". "Si fóssim un estat independent, el deute estaria per sobre del 40% del PIB i
serien paràmetres raonables, però quan el pressupost és només el que és, és complicat", valora
Uriel Bertan, secretari general de SI, que ha més ha denunciat que la Generalitat va "camí de
l'africanització del seu pressupost" perquè "els interessos que paguem s'estan menjant el
pressupost".
Uriel Bertran, a més, considera que l'economista de l'OCDE veu amb bons ulls els ajustos
econòmics que està fent el president, Artur Mas, perquè no ho analitza des de Catalunya. "Des de
la perspectiva espanyola, aquestes retallades van per bon camí perquè permeten equilibrar el
pressupost espanyol", ha explicat Bertran, que igualment ha afegit que "des d'una perspectiva
catalana i tenint en compte que podríem abastir el pressupost sense dèficit si no paguéssim els
20.000 milions d'euros a Espanya que van i no tornen, és una vergonya". "És una gran injustícia
que es facin aquestes retallades", ha sentenciat el dirigent de SI.
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