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EN DIRECTE Segueix el debat
«Podem ser la Dinamarca del sud?»
organitzat per NacióDigital
El debat, organitzat també per Catalans Lliures i l'Ateneu Barcelonès, compta
amb la participació d'Albert Castellanos, Germà Bel, Mercè Jou, Ricard Font i
Roger Medina
És possible que Catalunya esdevingui la Dinamarca del sud? Aquesta és la pregunta que s'intenta
respondre aquest dimecres a la tarda en un debat a l'Ateneu Barcelonès. A la taula rodona,
organitzada per NacióDigital, el think tank liberal Catalans Lliures i l'Ateneu Barcelonès hi
participen el secretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Albert Castellanos
(ERC); el catedràtic d'economia i exdiputat de Junts pel Sí Germà Bel; l'economista i membre de
Demòcrates de Catalunya Mercè Jou; el president de FGC i militant del PDECat, Ricard Font, i
l'investigador titular de Catalans Lliures, Roger Medina.
Podeu seguir el debat en directe, en streaming, clicant en aquest enllaç.
(https://www.ateneubcn.org/endirecte)
El debat està moderat pel subdirector de NacióDigital, Ferran Casas, i la periodista d'aquest diari
Aida Morales, que estan introduïnt les preguntes a través de quatre blocs.
El mercat de treball és el primer. Quines disfuncions presenta el mercat laboral espanyol o
quins factors expliquen l'elevat atur estructural, que s'acompanya habitualment de salaris
considerablement baixos en comparació amb el nivell de vida? Els experts analitzen si és
necessari fixar un salari mínim centralitzat per llei i com es conjuguen els drets laborals i la
flexibilitat laboral. En aquest punt, s'observarà el model laboral dels països escandinaus, per
concloure si Catalunya hauria de redissenyar les seves polítiques actives d'ocupació.

La regulació econòmica estatal és un altre element. La comparació amb els països nòrdics en
matèria d'eficiència regulatòria i les facilitats o dificultats a l'hora de crear empreses tornen a
marcar la diferència. Seria, doncs, necessari que Catalunya es plantegés rebaixar les barreres
laborals per afavorir la lliure competència? I si això fos així, sobre quins sectors s'hauria d'aplicar?
La fiscalitat i les polítiques socials són elements que també es posen sobre la taula del debat.
Entre elles, el PIB o la incidència redistributiva, amb un sistema progressiu o alternatives com el
copagament sanitari o el xec escolar. De totes elles, es debat sobre quines milloren la mobilitat
social dels col·lectius més vulnerables, traçant la comparació entre l'estat espanyol actual i els
països escandinaus. I en aquest marc, també es discuteix el sistema de pensions espanyol i el
seu homòleg nòrdic, amb fons de capitalització per part de les empreses o els treballadors.
El debat pretén passar per sobre d'un model de present i futur, i desgranar aplicacions possibles
o impossibles per arribar a contestar una pregunta: podria ser Catalunya la Dinamarca del sud?
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