
Jordi Galí: 'Si un estat propi ens permet d'afavorir la cultura del risc i
de l'esforç, hi guanyarem molt'
Jordi Galí parla en una entrevista que li ha fet VilaWeb TV de les condicions que permetrien a
Catalunya de sortir de la crisi econòmica · Us oferim la primera conferència íntegra del cicle 'Les
reformes per a sortir de la crisi'

Jordi Galí , reconegut economista i director del Centre de Recerca en Economia Internacional ( CREI ), explica en una entrevista ( vídeo
) de VilaWeb TV les dificultats afegides que té Catalunya per a resoldre la crisi econòmica: manca de poder i d'eines efectives. Galí va
parlar amb VilaWeb abans de fer la conferència ' La crisi del deute a Europa ' a l'Institut d'Estudis Catalans ( IEC ), que us oferim
íntegra.

Jordi Galí defensa, en l'entrevista, la necessitat d'empènyer la societat i l'empresa cap a la cultura del risc i de l'esforç per a poder
millorar la competitivitat de l'economia catalana. Per Galí, Catalunya no té les eines necessàries per a definir una política eficaç contra
la crisi, que són en mans de Madrid. La clau de la recuperació està a millorar la competitivitat de les empreses, únicament assolible
amb una millor formació dels treballadors i en un marc de relacions laborals més flexible.

Galí creu que un estat propi seria beneficiós, si ens permetés d'afavorir la cultura del risc i de l'esforç; que caldria començar de zero i
constituir institucions i organismes eficaços, però que tan sols amb els recursos que ens pertoquen ja hi notaríem.

'La crisi del deute a Europa'

La conferència d'ahir al IEC, dins el cicle de la Societat Catalana d'Economia 'Les reformes per a sortir de la crisi', Galí va centrar-la en
l'abast europeu de la crisi, 'la més important des de la gran depressió, en termes de pèrdua d'ocupació', i més profunda i duradora,
perquè és d'origen financer.

La crisi ha fet palesa la necessitat d'impulsar estabilitzadors automàtics: més despesa social i més dèficit públic. Sobre la situació
actual dels estats europeus, va explicar que la més preocupant era la d'Itàlia, amb un endeutament del 160%, i que França i
Alemanya pràcticament ja no parlaven de crisi. En paraules de Galí, 'és obvi que hi ha alguna cosa en el marc fiscal europeu que no
funciona bé i que és un fracàs a gran escala'.
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