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Barcelona obtindria un 10 si no
estigués dins d'Espanya
S&P qualificaria el deute barceloní com a AA si no fos una ciutat espanyola. Ara
obté un BBB+
Barcelona té ara un deute qualificat com a BBB+, i fora de l'Estat espanyol el tindria com a AA, pràcticament
un 10. Foto: Arxiu ND

Per a l'Ajuntament de Barcelona, l'Estat espanyol és una llosa. Així ho confirma l'agència de
qualificació Standard and Poor's, que acaba de rebaixar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/42523/situa/llindar/porqueria/deute/catala) la qualificació del
deute a llarg termini de l'Estat espanyol a la categoria de BBB -i el de Catalunya a BBB negatiu,
gairebé a punt de ser un "bo porqueria"-, però que alhora adverteix que Barcelona obtindria un
rating AA -ara el té en BBB positiu- si no fos valorada dins el marc de l'Estat espanyol. Així ho ha
ressaltat la tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació del consistori barceloní, Sònia
Recasens, que ho qualifica de "molt bona notícia".
S&P utilitza el criteri Indicative Credit Level, que estableix el nivell de confiança dels governs
locals i regionals si no estiguessin sotmesos al rating de l'estat al qual pertanyen. "Aquesta
diferenciació és una molt bona notícia, perquè confirma la confiança en la institució de Barcelona en
un moment tan delicat i complex com l'actual", exposa Recasens.
Ha explicat que "el govern municipal segueix treballant amb rigor, transparència i eficàcia en la
seva política financera i pressupostària per tal de generar confiança i ajudar a la recuperació
econòmica. Un clar exemple és la planificació pressupostària amb comptabilitat europea, una
condició que ara hauran de complir totes les administracions i que Barcelona ja ha posat en
pràctica per al pressupost de 2012".
Sònia Recasens recorda d'altres mesures generadores de confiança que està aplicant l'ajuntament,
com ara assolir el dèficit zero al 2012, el pagamet a proveïdors a 30 dies o el suport a les
empreses per tal que Barcelona sigui motor econòmic. A més, l'Ajuntament de Barcelona ha
aconseguit ja tot el finançament necessari per al 2012 per part de les entitats bancàries.
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