
L’EVOLUCI~) DEL PRINCIPAT

Marti treu pit avalat pel discurs
favorable de I’exdirector de I’FMI
Camdessus celebra que Andorra sortis de .l’immobilisme i el proteccionisme letal,, de fa una d cada

LA SEU D’URGELL
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S i alguna cosa esth lent el Gc-
vern d’Antoni Marti 4s en-
vol~ar-se de personys i insti-
tuclons que pugum trans-

metre missatges positius sobre les
seves politiques. Es tracta de fer un
bon treball de diplomacia. En aquest
sentit, l’exdirector gerent del Forts
MonetariInternacional(FMI), Michel
Camdessus, va lloar ahir el treball let
per l’Executiu andorra en el marc de
la 27a Trobada Empresarial al Piri-
neu celebrada a la Seu d’Urgell. Pre-
cisament Camdessus feia una d~ca-
da era qui comminava els diferents
governs andorrans a prendre mesu-
res per millorar la seva adaptaci6 al
seu entorn arab diferents politiques
econbmiques, fins i tot amb fortes
critiques davant d’una situacid d’es-
tancament que necessitava una reac-
ci6. Les mesures implementades pels
governs successius, incloent per aix6
les dutes a tenne per les dues legisla-
tures de l’Executiu de Marti, han pot-
tat a una situaci6 molt m~s adaptada
als temps actuals.

E1 cap de Govern va defensar ahir
les reformes que s’han dut a terme
al pals en els darters anys, especial-
ment pel que fa a l’obertura econd-
mica i l’homologaci6, Martl va re-
cordar alld que recomanava l’infor-
me let per l’exdirector gerent del
Fons Monetari Internacional (FMI),
Michel Camdessus. I, en aquest sen-
tit, aquest va posar en relleu da for-
midable determinacid i valentia>> a
l’hora d’escollir l’obertura renunci-
ant, segons va dir, <~a l’immobilisme i
el proteccionisme letab,

En declaracions posteriors, l’ex-
director gerent de I’FMI va destacar
que Andorra el 200+2005 estava en
una ~<cruilla>~ i que podia prendre du-
es direccions: el risc de fer canvis o
quedar-se <<en el sistema d’excepci-
ons que feia d’ella alguna cosa com
un paradis fiscal de mala l~am a>~ i, va
remarcar, ha de continuar el cami
iniciat, tam per l’homologaci6 inter-
nacional corn l’Acord d’Associaci6
amb la Uni6 Europea.

DES DE UINFORM E DE CAMDESSUS FINS ARA
//En la Trobada Empresarial dels Pi-
rineus celebrada durant els filtims
dos dies a la Seu d’Urgell, Marti va
fer durant la seva intervenci6 un
ampli resum de la feina feta des del
2005, quan Camdessus va fer el seu
informe en qu6 ~recomanava aban-
donar les excepcions i caminar cap
a l’exemplaritat~ i, va afegir, el pro-
c6s seguit per Andorra els darters
anys 6s ~*exemplar>~. De fet, va con-
cloure que 6s un <~clar exemple dels
beneficis de passar del tancament a
l’obertura, de l’aillament a la coope-

,-~- L’exdirector gerent de I’FMI, Michel Camdessus, durant la seva confer6ncia ahir a la Trobada dels Pirineus.
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,,Som una plaga
financera petita, per6
se’n podern sortir si
actuern arnb decisi6 i
fern la feina ben feta,,
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.Andorra ha tingut
una forrnidable
determinaci6 i
valentia renunciant
a I’immobilisme i el
proteccionisme letal,,

racid i del proteccionisme a la com-
petitivitab~.

Quant als dubtes que poden sig-
nificar l’intercanvi automatic d’in-
formaci6 que sera efectiu a partir
del 2018 en base a dades del 2017,
el cap de Govern va manifestar que
aquest escenari ~ja no espanta~ ja
que ~,els bancs i les empreses hanvist
que el cami de l’homologaci6 i de
l’obertura ~s el bon camion.

Aixi, Marti va remarcar que ~els
bancs andorrans tenen un gran fu-
tur en una Andorra que sera, de ben
segur, una plataforma de se~eis fi-
nancers internacionals, plenament
integrada en el seu entorn europeu~.
A m~s a m~s, i pel que fa a la testa de
sectors, va destacar que Andorra se-
th ~u n indret ideal per a l’exportaci6
de serveis i la posada en marxa de
projectes empresarials innovadors i
d’alt valor afegit~.

A l’filtim, el cap de Govern va re-
marcar que el Principat s’allunya
dels tbpics que sovint s’hi relacio-
nen i queen canvi ~s un pais <<obert
i competitim~. I pionera en certes
qfiestions, corn per exemple, en
l’aplicaci6 en la crisi de Banca Pri-
vada d’Andorra (BPA) de la directiva
europea que t4 per objectiu, va dir,
evitar que les crisis bancaries les pa-
guin <<sempre els mateixos: 4s a dir,
els contribuent>~. AiM, va remarcar
que 4s l’exemple que <<un pals petit
amb una plaqa financera petita se’n
pot sortir si actua amb decisid ifa la
feina ben feta,,.

LAXERRADADECAMDESSUS#D’altraban-
da, en la seva ponbncia, l’exdirector
gerent de I’FMI, Michel Camdessus
ha destacat que hi ha unes tendenci-
es que han de marcar el futur. Aixi,
una sera la demografia, que provoca-
r~ un aut~ntic desafiament migrato-
ri, ~m4s agut,~, segons va assegurar,
que el que s’esta vivint en l’actualitat.

Altra tend~ncia sera el let que vivi-
rmn ~hiperconnectats per6 solitaris
si l’individualisme guanya terreny~.
Tamb~ creu que el senfit ecoldgic
s’afiangarh corn tamb~ la igualtat en-
tre homes i dones. Tamb4 que el mdn
continuara creixent i que hi haura
una allau de migracid urbana.

Tamb~ va remarcar que continu-
arh la globalitzacid del comerg in-
ternacional, amb mercats financers
m4s globals. Tamb~ va destacar que
hi haurh un augment de la classe mit-
jana que ser~ una <~forga per al desen-
volupament econdmic i sociab.Aixd,
perd, tamb4 posarta en ~<compet~ncia
intensw~ els recursos naturals finits i
rods paisos gaudiran dels nivells devi-
daque es gaudeixen ara a Europa del
sud. Hi haura avengos i innovacions
tecnoldgiques que tamb~ comporten
amenaces com el de voler crear <<un
home diferenb~. A m4s, creu que es
donar~ un canvi <¢ectdnio, del poder
econdmic mundial, que es desplaga-
r~ de l’oest a l’est i una expansid <~pro-
bane,, del fonamentalisme. Camdes-
sus va dir que 4s essencial que es doni
~prioritat absolutw~ a la dedicacid cap
als infants. --=
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Saboya exposa
a Margallo la
negociaci6
amb la UE

Aprofitant la seva estada a la Seu
d’Urgell per prendre part en la
Trobada Empresarial al Pirineu,
el ministre d’Afers Exteriors i de
Cooperaci6 espanyol, Jos~ Manu-
el Garcia Margallo, va reiterar el
suport a Andorra en les negocia-
cions amb la Uni6 Europea. Ho va
manifestar a la sortida de la troba-
da que va mantenir amb el minis-
tre d’Afers Exteriors, Gilbert Sabo-
ya, en qu~ aquest el va informar
de l’estat de les negociacions aLxi
com de l’aprovaci6 de la Llei d’in-
tercanvi automatic d’informacid
fiscal.

La possible acollida de
refugiats va ser un dels
temes tractats

Tamb6 van parlar dels refugi-
ats sirians que Andorra vol aco-
llir i de la reunid sectorial d’edu-
caci6 que ha de tenir lloc aAndor-
ra al setembre. En la trobada, a la
qual els ha acompanyat l’ambai-
xador espanyol, Manuel Montob-
bio, ambdds ministres van tractar
altres aspectes d’interds comfi.

Segons van informar des de
l’Executiu, Saboya, va entrar en el
detall de les converses que s’estan
duent a terme arab la UE, en ma-
tdria de lliure circulaci6 de merca-
defies i del calendari de la negoci-
acid amb la UE pre~YlSt per als prd-
xims mesos.

D’altrabanda, el ministrevain-
formar al seu homdleg espanyol
de la recent aprovacid per par~ de
l’executiu del projecte de Llei d’in-
tercanvi automatic d’informaci6
fiscal, en el marc europeu i en el
marc multilateral de I’OCDE. Un
altre aspecte ha estat explicar la
situaci6 sobre la possible acollida
de refugiats. _=
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