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Complir la llei
Benito Badrinas

El cercle sobre Luxemburg i, de retruc, sobre JeanClaude Juncker, exprimer ministre del Gran Ducat entre el 1995 i el 2013 i ara president de la Comissió Europea, es va estrenyent. Les anàlisis de la CE sobre la
fiscalitat d’un bon nombre de multinacionals en aquell
país ofereixen força dubtes, fins al punt que a Brussel·les recelen sobre la seva legalitat. El cas és delicat

perquè afecta més de quatre-centes multinacionals,
tot i que també es podria arribar a extrapolar a altres
estats de la UE amb fiscalitat laxa. En tot cas, complir
les lleis és el primer que hauríem de demanar als estats integrats en la UE que, alhora, hauria d’avançar
cap a un sistema impositiu més unificat per evitar
aquestes pràctiques.

Catalunya seria el 38è
estat més competitiu del
món si fos independent
a Un estudi del centre d’investigació IMD destaca l’eficiència empresarial i la
mentalitat oberta catalanes a Situa l’Estat espanyol dues posicions per sota
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Els països més competitius
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Al novembre, quan va esclatar l’escàndol, l’ara primer ministre, Xavier Bettel, admetia que aquest no
donava una bona imatge
de Luxemburg, però defensava que les pràctiques
fiscals “respecten les regles internacionals”. Ahir
va assegurar que està collaborant amb Brussel·les i
va reiterar que confia que
podrà demostrar “la legiti-

mitat del sistema de taxes
i que no s’ha concedit cap
avantatge selectiu” a Amazon. Luxemburg aprofitava per recordar que ja ha
donat explicacions a Brussel·les sobre l’anomenat
tax ruling aplicat al grup,
una pràctica confidencial
legal que permet a les empreses saber amb antelació quin serà el tractament fiscal que rebran. ■

Una Catalunya independent seria el 38è estat més
competitiu del món, segons un estudi publicat pel
centre d’investigació suís
IMD World Competitiveness Center (WCC) que
mostra les 61 economies
més desenvolupades. Catalunya hi apareix com a
primera del rànquing del
sud d’Europa i se situa
dues posicions per sobre
de l’Estat espanyol –incloent-hi el territori català.
La llista, que és encapçalada pels Estats Units,
Suïssa i Singapur, inclou
l’hipotètic estat català a petició del govern, que ha encarregat a l’IMD l’elaboració d’un informe sobre Catalunya que utilitzi la mateixa metodologia de l’informe anual de competitivitat mundial. El WCC elabora des de fa 25 anys
aquests estudis, que analitzen la capacitat de les
economies de 60 països
amb l’objectiu de crear
prosperitat de forma sostenible. En aquest cas, l’estudi té dues finalitats: conèixer el nivell de competitivitat de Catalunya en relació amb altres països i ser
un instrument de treball
per millorar els punts febles que s’han detectat.
Entre les conclusions
que extreu l’informe del
WCC sobre la situació de
Catalunya, que ha estat
elaborat a partir de 338 indicadors estadístics, destaquen dues fortaleses
funcionals del territori: la
mentalitat oberta i l’eficiència empresarial dels
catalans.
D’altra banda, però,
marca punts febles com
ara la conjuntura econòmica i l’eficiència governamental. L’informe destaca
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Reptes clau per a la Generalitat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El conseller d’Empresa, Felip
Puig, va assenyalar ahir, després de recollir l’informe a
Lausana (Suïssa), que els
reptes clau que assenyala
l’informe elaborat per l’IMD
World Competitiveness Center coincideixen amb els marcats dins el full de ruta de la
Generalitat: dirigir la reindustrialització reforçant els sectors madurs i estimulant els
emergents, consolidar la in-

ternacionalització, disposar
de sistemes efectius d’innovació i tecnologia a les pimes,
reduir la càrrega administrativa en l’activitat econòmica i
promocionar Catalunya com
a hub per al sud d’Europa.
Puig va remarcar que “gràcies a aquest estudi sabem
avui quina posició, en el marc
de l’economia global, ocupa
una economia regional com
la catalana”.

que bona part dels indicadors febles de Catalunya
són fruit de la crisi, com
per exemple el PIB, l’activitat inversora o l’evolució

del mercat de treball. Els
mals resultats dels indicadors econòmics situen Catalunya, en aquest aspecte, en molt mal lloc en el
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rànquing (52è), sobretot a
causa de la taxa d’atur i, en
concret, de la desocupació
juvenil.
Massa burocràcia
L’estudi també destaca la
necessitat de fer reformes
estructurals pel que fa a
l’eficiència governamental, per superar la manca
de transparència, la corrupció, la burocràcia i les
barreres administratives
a l’inici d’una activitat econòmica. També hi figuren
les necessitats de modificar la justícia i el mercat laboral, a més de potenciar
la lluita contra l’economia
submergida, aspectes que
actualment són competència de l’Estat. ■

