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Andorra veu un
“error” que se li
digui paradís fiscal
X.G.
LA SEU D’URGELL

eu que, amb tipus baixos, la rendibilitat és
això empeny els bancs a reduir plantilla. EFE

ió
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demanda d’Ignacio Fernández Toxo
i Cándido Méndez. Segons va dir,
“els bancs no rendibles o amb rendibilitat insuficient són una rèmora
per a la societat”. El president de
Bankia va afegir que “una societat no
ha de pensar que els bancs no han de
guanyar diners”, en clara referència
a la possibilitat que Bankia, en mans
de l’Estat després de la seva fallida,
es mantingui pública.
El banquer va ser encara més explícit: “No conec cap banc públic en
banca comercial de mida significativa que, conduït com a instrument
de política econòmica, sigui sostenible en el temps”. Goirigolzarri va
lamentar també “la fràgil memòria”
de la societat, fent referència al govern corporatiu de Caja Madrid que
va portar Bankia al desastre.e

El cap del Govern d’Andorra, Antoni Martí, considera que el país no
pot mantenir-se com una excepcionalitat i que ha d’avançar cap a models fiscals i de transparència homologables. En el marc de la 26a
Trobada Empresarial al Pirineu,
Martí va qualificar d’“error” que
Brussel·les hagi inclòs Andorra a la
llista de paradisos fiscals i va refermar l’aposta “per continuar avançant cap a la transparència i l’homologació” i va censurar els immobilistes del país pirenaic que no volen
anar cap a aquests objectius.
Martí, que va dir que Andorra està fent grans esforços per adaptar-se
als estàndards internacionals de
transparència fiscal i també de lluita contra el blanqueig de capitals, va
referir-se a l’afer de la BPA limitantlo a “una entitat concreta i les suposades pràctiques d’uns directius en
concret”. També va defensar l’actuació (“exemplar”) del seu govern perquè creu que ha demostrat que Andorra tenia la capacitat d’articular
ràpidament “una solució efectiva a
un problema greu”. També va confirmar que es crearà un banc bo que es
vendrà abans de final d’any.e

Toni Martí, cap del
Govern d’Andorra. ARA
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