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Solbes sosté que la UE no acceptarà
especificitats a canvi de res
L’excomissari considera que Andorra hauria
d’incorporar-se al mercat interior europeu

El polític defensa mantenir baixos els tipus
impositius i les particularitats com el tabac
TROBADA DEL PIRINEU
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Andorra aposta
per l’obertura
econòmica per
un creixement

P

edro Solbes, exministre
d’Economia i Hisenda d’Espanya durant el govern de
José Luis Rodríguez Zapatero i excomissari europeu, va parlar ahir al matí sobre l’encaix que ha
de tenir Andorra dins la Unió Europea. Solbes va creure necessari que
el Principat s’incorpori al mercat interior europeu, però a la vegada, va
preguntar si es poden mantenir els
tipus impositius baixos i les especificitats en temes com el tabac.
Va recordar també que Europa camina cap a «l’harmonització fiscal»
i als «règims similars». Pel que fa als
«règims divergents», «poden ser temporals», però «no són permanents i
en qualsevol cas, van apropant-se al
règim general», va dir. El polític va
assegurar que Europa avaluarà totes
les particularitats que Andorra defensi, però que «algunes es consideraran i algunes no». Durant les negociacions, «es buscarà la relació que sigui raonable», va considerar, però si
es pacten contrapartides avantatjoses per a Andorra, «també la UE pot
plantejar-li certs esforços». Pel que
fa a la possible afectació que pugui
tenir el brexit en les negociacions
Andorra-Europa, Solbes va recordar
que, malgrat que la marxa del Regne
Unit de la UE «significarà un canvi
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33 Angel Ros, Juan Verde, Pedro Solbes i Xavier Vidal-Folch a la 28ª trobada Empresarial al Pirineu.

que pesarà molt els propers mesos»,
tal i com s’han dissenyat aquestes
negociacions, no té per què afectar
la resta de punts que hi ha sobre la
taula.
Per tot plegat, el polític espanyol
va refermar el convenciment que
Andorra ha d’entrar dins el mercat
europeu. Per als qui es preguntin per
què es vol entrar a Europa si està malament, Solbes els respon que tenen
raó, «però fora encara plou més». Sol-

bes, que va fer aquestes manifestacions en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu patrocinada per Crèdit Andorrà, va participar a la taula
rodona ‘Europa versus Estats Units: encara som socis?’, juntament amb l’assessor econòmic i polític de governs
(com del propi Barack Obama), Juan
Verde. L’assessor va fer una exposició
molt crítica sobre l’actual president
dels Estats Units, Donald Trump.
Mesos després que arribés al càrrec

«lluny d’estar tranquil, estic preocupat», per la visió «nacionalista i proteccionista» que li està donant al país.
Però veient la part positiva de tot plegat, i partint que ara mateix l’índex
d’aprovació als EUA de Trump és del
32%, «la gent està enfadada» i això ha
fet «que tornin a creure en la política» i que a través d’ella es poden canviar coses. S’estan veient manifestacions als Estats Units que no es veien
des dels anys 60, va afegir. H

Aprendre a donar la millor versió d’un mateix
Racionals, irracionals, introvertits o extrovertits, aquestes són les quatre tipologies amb les que es poden
dividir les personalitats de cadascú, així ho defineix Carlos Andreu, ‘speaker’ i ‘coach’
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L’speaker, conferenciant i coach
Carlos Andreu va aportar la nota
d’humor a la Trobada empresarial
al Pirineu durant la seva conferència ‘¡Atrévete a conocerte!’. Durant
les gairebé dues hores que va estar
sobre de l’escenari va posar a prova
als assistents amb un test per descobrir quina era la seva tipologia
de personalitat, la qual es pot dividir partint de quatre conceptes: racionals, irracionals, introvertits i
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extrovertits. Cadascun amb els seus
pros i contres i tots viables tant en
l’emprenedoria com en la pròpia vida, va defensar. El que és bàsic, al seu
parer, és conèixer-se bé per, posteriorment, «poder donar la millor versió de nosaltres mateixos». «El que
tu ets no és ni bo ni dolent, el que és
important és què fas amb el que ets»,
va afegir. Abans de la conferència
d’Andreu, va tenir lloc la taula rodona on hi van participar tres empresaris d’èxit de la província de Lleida:
Montserrat Rossell, administradora

33 Carlos Andreu presentant.

general d’Altinco; Jaume Pont, president de Llet ATO; i Jaume Sala, fundador del Grup Salto. Tots ells van
explicar els seus projectes, els quals
també tenen èxit fora de Catalunya.
Rossell forma part d’una empresa
que fabrica i comercialitza productes ecològics per a l’agricultura, i va
parlar d’aspectes importants per al
bon desenvolupament de l’empresa
com tractar bé al personal, la flexibilització horària i «la formació constant, perquè si no, no pots participar
d’aquest món canviant.» H

El cap del Govern d’Andorra, Antoni
Martí, va apostar ahir per l’obertura
i la liberalització de l’economia, juntament amb els principis d’inclusió
i sostenibilitat, per aconseguir un
creixement sòlid. Martí va participar a la 28ª Trobada Empresarial al
Pirineu, on va assegurar que un creixement basat en el tancament i el
proteccionisme «no pot ser sòlid ni
durador».
«Els països que es tanquen i aïllen
poden prosperar durant un temps,
però aquesta prosperitat serà un miratge», va afirmar el polític andorrà,
que va recordar que el proteccionisme, les barreres i les guerres comercials van estar l’origen de la majoria de conflictes bèl·lics. «En canvi,
la pau i la prosperitat s’han construït sempre des de l’obertura, la lliure circulació de béns i persones i, sobretot, de les idees», va remarcar.
Andorra, va assenyalar Martí, sap
que això és així i s’ha convertit en
exemple de país que ha prosperat
en la mesura que s’ha obert i ha estès ponts econòmics i humans amb
l’entorn i el món.
«El ‘boom’ del segle XX prové de
l’obertura, de construir carreteres,
de signar acords comercials i duaners i de trobar l’encaix en l’entorn
europeu», va declarar Martí, que va
dir que sense una clara aposta per
el aperturisme, Andorra no tindria
avui una economia basada en el comerç, el turisme i la banca.
Per això, davant l’actual dialèctica entre obertura i tancament, entre
liberalització i proteccionisme, Martí aposta sens dubte per les primeres
de les opcions.
Gràcies a això, va comentar que
el Principat ha obert la seva economia a la inversió estrangera, compta amb un sistema financer homologable i competitiu i està negociant
actualment un acord d’associació
amb la UE. H

