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Ventura: "El perill de
quedar fora d’Europa
és més gran quedantnos a Espanya"
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L’ANC organitza una taula rodona sobre deute públic i
política fiscal a la Catalunya independent amb Núria
Bosch, Jaume Ventura i Arcadi Oliveres
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Nerea Rodríguez
El catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra Jaume Ventura ha
assegurat avui que “el perill de quedar fora d’Europa és més gran
quedant-nos a Espanya que sortint d’ella, per la trajectòria que
porta Espanya”. En aquest sentit, ha criticat que “el problema
fiscal espanyol no és el nivell de deute sinó el ritme de
creixement d'aquest deute. Estem gastant més del que
guanyem”.
Ventura també ha volgut deixat molt clar que “la independència
no és només un tema econòmic”, i ha manifestat que “el fet de
ser independents no resoldrà els nostres problemes, perquè el
que poden fer el estats ara no és el mateix que el que podien fer
fa 20 anys”, però sí que ha ressaltat la importància “de mantenir
la mentalitat europea”.
Així, ha demanat “tenir una visió modesta del que podria fer
aquest Estat, que no ens trauria de la crisi, però sí que és cert
que poden haver-hi molts beneficis, lligats al tema del dividend
fiscal”. Alguns d’aquests beneficis serien també “mantenir el
sistema de justícia, tenir un estat del benestar que sigui generós
però eficient, i infraestructures apropiades per la nostra nació”.
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Ventura ho ha dit en una conferència organitzada per l’ANC sota
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el títol “Deute públic i política fiscal de la Catalunya independent:
Herència, Negociació i Futur”, on també han participat la
catedràtica d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona,
Núria Bosch, i l’economista i professor Arcadi Oliveres, amb la
moderació del periodista i historiador Jaume Clotet, col·laborador
d’aquest diari.
Bosch: "Les pensions estarien més assegurades amb un
Estat propi"
Per la seva banda, Bosch ha advertit que si Catalunya continua
pertanyent a Espanya “potser no podrem pagar les pensions”,
motiu pel qual ha assenyalat “que estarien més assegurades
tenint Estat propi”.

Enquesta
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Bosch ha argumentat que Catalunya “és més que suficient com
per poder pagar les pensions”, mentre que “qui té dèficit és la
resta de l’Estat espanyol”. I ha continuat explicant que
“Catalunya té més de 24.700€ de superàvit per pagar les
pensions”. Per aquest motiu la catedràtica de la Universitat de
Barcelona ha criticat que “s’ha fet molta demagògia amb el tema
de les pensions”, com també s’ha fet, sobre la pregunta de si un
nou Estat català naixeria molt endeutat.

Sí, pot fer-ho

Voldria però no

Bosch ho ha desmentit, afirmant que “si hi hagués una
negociació, ens hauríem de repartir el deute però també els
actius”, per aquest motiu ha demanat “desmentir les afirmacions
que diuen que sortiríem molt endeutats”.

No, al final rectificaran

Per tot això ha volgut concloure la seva intervenció deixant clar
que “els números diuen que Catalunya independent tindria un
guany fiscal considerable, que això tindria un gran impacte
econòmic i que naixeríem amb una certa solvència econòmica”.
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Oliveres: "Encara que perdéssim molts diners hauríem de
ser independents"
En darrer lloc ha intervingut l’economista Arcadi Oliveres, qui ha
assenyalat que “és un fervent independentista”, i ha manifestat
que “la independència de Catalunya no té res a veure amb les
avantatges o desavantatges econòmiques que tindrem”, i ha
donat com a arguments “el poble, la llengua, la nació, la
idiosincràsia i perquè té dret a ser-ho”.
En aquest sentit, ha sentenciat: “Encara que perdéssim molts
diners hauríem de seguir sent independentistes”. Oliveres però
ha demanat combatre el frau fiscal, ja que “si tots els catalans
paguéssim els impostos aquí, recaptaríem molts més diners”.
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Les opinions mostrades en aquest article no venen a dir res de nou, car que tenen tota la raó.
El que no entenc a què espera la Generalitat en fer arribar aquesta realitat a la gent, sobretot
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la del cinturó roig de Barcelona. Encara hi ha qui no coneix la sagnia fiscal, el perquè de
l’ofegament financer de la Generalitat, com quedarà organitzativament el país en l’estat propi,
etc.. no n’hi ha prou amb la feinada de l’ANC, i s‘està perdent un temps preciós. Cal fer arribar
aquest missatge i les seves xifres a tots els racons de Catalunya.
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