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Antoni Castells afirma que Catalunya és un dels motors a l'Estat per sortir de la crisi
 

L'exconseller inaugura el Màster en Hisenda Local i Autonòmica de la UdL  

 [ javascript:void(0); ]
"Cal apostar per Catalunya, perquè és un dels
motors per fer tirar endavant Espanya i fer-nos
sortir de la crisi". En aquests termes
s'expressava Antoni Castells, catedràtic
d'Hisenda Pública de la Universitat de
Barcelona, durant la inauguració del Màster en
Hisenda Local i Autonòmica de la UdL [ 

http://www.ice.udl.es/fc/cursos/docs/FC10180_master_hisenda_local_CAS.pdf
 que avui ha tingut lloc al Saló Víctor Siurana. L'exconseller ha afirmat que l'economia catalana està ben]

basada, ja que disposa d'una indústria sòlida, uns bons centres de recerca i infraestructures, i és un país obert a
l'exterior. És per això que, "tot i que la resolució de la crisi no depèn només de nosaltres, podem jugar un paper
important per recuperar la competitivitat de l'economia de l'Estat".

Castells, que ha volgut desvincular-se de qualsevol interpretació política que es pogués fer de les seues
paraules, ha fet una reflexió al voltant de la recessió econòmica actual, partint dels seus orígens, l'any 2008,
passant per les seues causes, i acabant amb algunes idees per avançar en la recuperació, idees que passen
per combinar austeritat i creixement econòmic. L'exconseller ha defensat els ajustaments per controlar el dèficit
fiscal causat per la recessió, però al mateix temps mesures de creixement per recuperar la competitivitat de
l'economia, un dels problemes específics de l'Estat espanyol i de Catalunya, ha dit. En aquest sentit ha afirmat
que està segur que els sacrificis "val la pena fer-los perquè ens duran a bon port".
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