A la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona

Les oportunitats i riscos de la independència
centren el debat sobre economia entre les
candidatures a les eleccions catalanes del 27S
Oriol Amat (Junts Pel Sí), Alicia Romero (PSC), Antonio Gallego (PPC),
Josep Vendrell (Catalunya Sí Que Es Pot), Roger Montañola (UDC),
Antonio Espinosa (Ciutadans) i Josep Manel Busqueta (CUP) han
presentat quines mesures i polítiques creuen necessàries per al
creixement econòmic de Catalunya.
Barcelona, 21 de setembre de 2015.- La seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Barcelona ha acollit aquest matí un acte en què les candidatures a
les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre han
presentat els seus programes econòmics fent especial incidència en quin model
de finançament i quina política fiscal ha de tenir Catalunya. Presentat i moderat
pel degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, l’acte ha
comptat amb la participació dels portaveus econòmics de les set candidatures
que compten amb representació parlamentària actualment.
Oriol Amat de Junts Pel Sí ha argumentat que Catalunya “pateix un tracte molt
injust per part de l'Estat, que perjudica la competitivitat i el benestar de la gent”.
Segons Amat, “la independència pot permetre disposar dels recursos per
millorar la despesa social, els sous del sector públic, les pensions i les
infraestructures fonamentals”. L’economista i número 7 de la llista de Junts Pel
Sí a Barcelona ha explicat que la seva candidatura vol “un canvi a millor” i que
“a diferència dels altres, nosaltres no ho confiem tot a la por”. Amat ha conclòs
que Junts Pel Sí proposa “fer realitat el somni de fer un país nou dins d'Europa,
més competitiu, amb més benestar i més just”.
Alicia Romero del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha subratllat que
els socialistes aposten per “una reforma fiscal que incrementi la progressivitat” i
per un “nou pacte fiscal que permeti la suficiència de recursos, la solidaritat, la
ordinalitat i l’autonomia en la recaptació”. Segons Romero, “ambdues propostes
tenen com a objectiu l’augment de la recaptació per finançar els serveis públics
essencials com l’educació, la sanitat i l’atenció social”, així com incrementar
“les potencialitats de la nostra economia apostant clarament per la formació, la
recerca i la innovació”.
Antonio Gallego del Partit Popular de Catalunya (PPC) ha defensat “un millor
finançament per Catalunya” i ha anunciat que defensaran “la màxima
bonificació en l’impost de successions i donacions”. Gallego també ha afirmat
que practicaran “una política econòmica que permeti a la Generalitat de
Catalunya poder accedir al finançament dels mercats” i ha afegit que suprimiran
“300 organismes públics clarament ineficients” a la vegada que reduiran “les
estructures polítiques i burocràtiques”. Segons el número 3 de la llista del PPC
per Barcelona, “són propostes realistes, viables i sobretot justes”.

Josep Vendrell de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) ha afirmat que
Catalunya es troba “en una situació d’emergència social, econòmica, política i
democràtica” i ha proposat resoldre la situació “amb un procés constituent en
referèndum d’un nou model socialment just, solidari i econòmicament
sostenible que tingui com a prioritat el rescat de les persones”. En aquest sentit
ha apostat per “crear una hisenda pròpia, obtenir la plena capacitat normativa i
combatre el frau fiscal amb un model d’eficiència financera transparent i amb
respecte pel principi d’ordinalitat i de solidaritat”. Finalment ha defensat “un
sistema fiscal que gravi més les rendes més altes i les activitats contaminants”.
Roger Montañola d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha constatat que
“Catalunya té un problema de finançament estructural” i ha proposat “insistir en
negociar un pacte fiscal en la línia del que reconeix la Constitució Espanyola
per al País Basc i Navarra”. Montañola ha afegit que “Unió aposta per la
moderació fiscal plantejant per exemple un impost negatiu sobre la renda,
impulsant la col·laboració público-privada o creant la figura del defensor de
l’autònom”. Finalment ha apuntat que “a dia d’avui Catalunya no té més vies de
finançament que el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), fet que demostra que
el futur s’ha de gestionar des de la lògica i no des de l’èpica”.
Antonio Espinosa de Ciutadans (C’s) ha defensat que “la independència de
Catalunya és un mal negoci que perjudicaria als catalans perquè faria que
quedessin fora de la Unió Europea, fet que suposaria més crisi, més atur, més
pobresa i menys benestar”. Segons Espinosa, “és necessari i possible canviar
Catalunya i la resta d’Espanya dinamitzant l’economia, creant ocupació i
establint una fiscalitat que estimuli el consum, la inversió i el creixement
econòmic”. Espinosa també ha defensat “ millorar el sistema de finançament de
les CCAA millorant l’equitat i garantint l’autonomia i la suficiència financera per
tal que les CCAA obtinguin els recursos suficients per prestar i gestionar les
seves competències”.
Josep Manel Busqueta de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha explicat
que la CUP creu en un “procés d’oberta independència com un instrument
formidable per construir una societat justa, igualitària i de dignitat per a les
persones”. En aquest sentit posa sobre la taula “un pla de xoc per rescatar la
ciutadania de Catalunya amb més progressivitat fiscal revertint les retallades,
aturant els desnonaments i les privatitzacions”. La CUP entén que aplicar
aquestes mesures representarà “un pols a la unió econòmica i monetària
europea pel fet que suposarà un qüestionament del pagament del deute i de les
polítiques que representa l’Europa de l’euro” Segon Busqueta, “l’instrument per
fer-ho és una declaració unilateral d’independència”.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.
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