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"Les regles han de canviar radicalment"
• El secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, anuncia una profunda
reforma del sector de serveis
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De la crisi actual se'n poden extreure moltes lliçons, però l'essencial és
que "hi ha algunes regles de joc que hauran de canviar radicalment".
Aquesta és la conclusió que ahir va explicar el secretari d'Estat
d'Economia, David Vegara, durant la conferència que va pronunciar a
Tribuna Barcelona.

I va al·ludir als errors de supervisió i el paper de la SEC, la reguladora
dels mercats als EUA, en referència a l'últim gran escàndol protagonitzat
pel gestor de fons Bernard Madoff. L'Executiu espanyol, va dir, espera
conèixer les explicacions d'aquest organisme, donat l'impacte que el cas
Madoff ha tingut en entitats espanyoles.

Vegara va defensar les mesures d'estímul aprovades pel Govern, que
estan, va afirmar, "molt per sobre de les posades en marxa per altres
governs".

En

aquest

sentit

va

avançar

una

bateria

d'iniciatives

encaminades a poder incrementar la competència del sector dels serveis
que està, va dir, sotmesa a "un marc regulatori ineficient, restrictiu i poc
transparent".

El secretari d'Estat, que va ser presentat per la consellera de Salut,
Marina Geli, va admetre que l'economia espanyola es troba en una
"situació extremadament difícil" que cap expert va ser capaç de
preveure. Per aquest motiu va reconèixer que els pròxims trimestres
estaran marcats per "la debilitat de l'activitat, parcialment compensada
pel sector exterior".

MARGE DE MANIOBRA
Va recordar que l'Executiu central ha posat en marxa des de fa vuit
mesos nombroses mesures per reforçar el potencial de creixement de
l'economia. Ho ha facilitat el fet que el nivell de deute públic respecte al
producte interior brut (PIB) sigui del 36%, la meitat que la mitjana de la
zona euro, cosa que "dóna un marge de maniobra ampli".

Des del seu punt de vista, l'augment fins a 100.000 euros de la
quantitat garantida per l'Estat per dipositant en entitats financeres "ha
contribuït a contenir l'espiral de desconfiança" que s'havia instal·lat en
la societat. Aquesta mesura s'ha combinat, va assegurar, amb polítiques
de protecció social dirigides als sectors més vulnerables.

"Per encertar amb les solucions, s'ha de trobar el diagnòstic adequat".
Va explicar que a la crisi financera, que té "una dimensió sistèmica", s'hi
ha d'afegir l'augment de preus del petroli i de les matèries primeres
relacionades amb l'alimentació durant la primera part de l'any. A tot això
s'hi ha d'afegir un factor espanyol com és el procés d'ajust immobiliari,
que era "inevitable" després dels excessos dels últims anys.

Pel que fa a les reformes estructurals, Vegara es va aturar amb detall en
el sector dels serveis, que es veu bastant afectat per "una quantitat de

legislació desproporcionada". Aquest sector d'activitat, que suposa més
de dos terços de l'economia, "contribueix en un 60% al diferencial
d'inflació amb la Unió Europea (UE)".

LIBERALITZAR ELS SERVEIS
Les normes i reformes --entre les quals hi ha l'avantprojecte de llei del
lliure accés i exercici de les activitats de serveis-- en tràmit o estudi
preveuen eliminar traves, augmentar la competència i canviar el sistema
de controls administratius de la supervisió ex ante a la supervisió a
posteriori, sense abandonar la protecció del consumidor, va assegurar.

A més dels canvis normatius que afecten els serveis professionals i que
impliquen transferir la directiva europea sobre la matèria, hi haurà
modificacions que introduiran una competència més gran al transport per
carretera, als ports, als aeroports i també el transport de mercaderies en
tren.

VEGARA AFIRMA QUE EL SUPORT A LA BANCA "NO SÓN AJUDES NI
SUBVENCIONS"

El secretari d'Estat d'Economia, David Vegara, va reiterar ahir durant la
seva exposició a Tribuna Barcelona que el suport brindat a la banca "no
són ajudes ni subvencions sinó mesures extraordinàries per poder donar
resposta a una situació extraordinària".

Vegara va dir que les mesures de l'Executiu intenten pal·liar disfuncions
del sistema financer derivades de la crisi, com el fet que el mercat
interbancari des de l'estiu del 2007 "ha deixat de funcionar".

UN INTEL·LECTUAL TREBALLADOR I RIGORÓS

David Vegara és un d'aquells intel·lectuals "amb rigor i amb capacitat de
treball". Així va definir la consellera de Salut, Marina Geli, l'actual
secretari d'Estat d'Economia. Va aprofitar per revelar com li va proposar
ser secretari general del seu departament en l'anterior legislatura. "El
vaig rebre a casa meva, a Sant Gregori. Com que no sabia quan arribaria
el vaig rebre amb un davantal perquè estava preparant un arròs". D'aquí
va sorgir una història "molt curta, però suficient", va afegir. Vegara, per
continuar amb la broma, no només va agrair la confiança de la consellera
sinó que va assegurar que "amb davantal està captivadora".

Geli va afirmar que Vegara, a més de ser fruit de pares d'una generació
"que ha encomanat als fills l'estima pel país i l'esforç", té una carrera
sòlida. Llicenciat en Econòmiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona i la London Business School, va ser professor ajudant i
associat a la Pompeu Fabra, a més d'economista del Banc Sabadell. Entre
el 1993 i el 1995 va ser assessor al departament d'Economia de
Presidència del Govern. El 1995 va entrar a Intermoney, on va arribar a
president. Del gener fins a l'abril del 2004 va ser secretari general amb
Marina Geli. Des d'aleshores és secretari d'Estat d'Economia. Segons el
president de Tribuna Barcelona, Antoni Serra Ramoneda, Geli va
demostrar tenir "ull clínic" perquè de seguida el va fitxar el vicepresident
Pedro Solbes.

