
Propostes raonables, pactes difícils 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, Editorial, 4.03.10 

 

Les propostes anticrisi que el Govern ha enviat als partits són raonables. 

Hi ha un paquet-xoc que té els seus punts forts en les bonificacions 

fiscals per a la rehabilitació d’immobles –per absorbir així part de l’atur 

que pateix la construcció i contribuir a modernitzar el sector– i el nou 

paper de l’ICO. El crèdit està aturat a tot Europa, però a Espanya les 

pimes tenen una estructura financera que les fa molt dependents de la 

banca. I l’aturada creditícia està provocant que no siguin només les 

empreses inviables les que tanquen portes. L’any passat, el Govern va 

optar per augmentar les dotacions a l’ICO i fer compartir a la banca part 

del risc. Va funcionar poc i ara fa un pas més, ja que l’ICO assumirà el risc 

per als crèdits de fins a 200.000 euros a les pimes. És una mesura 

valenta i arriscada, però que, amb caràcter extraordinari, pot ser 

positiva. 

 

Però les propostes van més enllà en la línia de modernitzar el teixit 

productiu, guanyar competitivitat, assegurar l’estabilitat financera i tallar 

d’arrel el dèficit públic. S’haurà de veure el detall, però les idees, molt 

generals encara, semblen ben orientades. No es tracta, com diu la crítica 

fàcil, de tornar a fer que la construcció sigui el motor del creixement, 

sinó de pal·liar la desocupació del sector al mateix temps que es 

modernitza (la rehabilitació té futur) i d’iniciar el canvi de model 

productiu, que serà llarg, que no es decreta i que necessita empresaris 

disposats. 

 

Però els pactes no seran pas fàcils. Primer, perquè el Partit Popular ha 

deixat ben clar que té poca voluntat. Però també perquè llevat de la 



reducció del dèficit públic del 11,4% al 3% el 2013, una tasca hercúlia i 

que necessita la col·laboració d’autonomies i ajuntaments, la resta de 

mesures són més pròpies d’un Govern, que potser hauria de pactar una 

majoria parlamentària, que d’uns acords d’Estat. I més, sobretot, quan la 

reforma laboral s’està discutint únicament amb els interlocutors socials. 

¿S’ha equivocat l’Executiu a l’afegir al pla per reduir el dèficit –que sí que 

necessita el pacte amb el PP– un programa econòmic propi d’un Govern? 

Segurament, però tampoc podia demanar a Rajoy que l’ajudés a rebaixar 

el dèficit públic i no escoltar-lo en la resta de mesures. 

 

Zapatero ha pecat de voler governar sense la majoria suficient la pitjor 

crisi des del 1929. Però el Partit Popular no guanyarà credibilitat si no 

abandona una actitud massa negativa. 

 


