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Accelerar la recuperació 
Anem per feina 
 

Barcelona, 17 de febrer de 2014 

 

 

Amic i president de la CEOE, Juan Rosell, 

 

Vicepresidents, membres del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de Foment del Treball, membres de les 

comissions i dels consells de Foment. 

 

Amigues i amics 

 

Primer de tot, vull agrair al Doctor Gual que hagi compartit amb nosaltres la seva tan brillant presentació. 

Igualment, agrair al president Juan Rosell les seves paraules de les quals sempre aprenem. També vull agrair 

als presidents de les comissions de Foment aquesta anàlisi tan valuosa que ens han preparat. 

 

 

La situació econòmica i social del país requereix accelerar la recuperació. Per això hem triat enguany aquest lema 

per a aquesta segona edició de la nostra trobada “Anem per feina”. 

 

Cal que sapiguem entre tots confirmar aquests indicadors econòmics de recuperació. I no només això, cal que 

treballem tots els actors econòmics, polítics i socials del país per fer que aquesta recuperació sigui una realitat 

consolidada el més aviat possible. És a dir, que l’economia del país torni a una situació d’equilibri i competitivitat 

que permeti assegurar els projectes empresarials i salvaguardar el model de societat que entre tots hem construït en 

els darrers 35 anys. 

 

Els presidents de les comissions de Foment han detallat a la perfecció el que els empresaris de Catalunya 

considerem punts clau perquè es pugui consolidar aquesta represa econòmica que tot just s’inicia. El president 

Rosell ens ha ofert també una anàlisi brillant de la situació econòmica i empresarial d’Espanya. I és que precisament 

aquest és el motiu principal d’aquesta segona edició de la trobada “Anem per feina”: fer una anàlisi d’aquest any 

transcorregut des del febrer de 2013 i mesurar els avenços que l’economia catalana i l’espanyola han assolit i 

també detectar aquells aspectes en què els diferents actors polítics i socials del país hem de treballar encara més 

per blindar una sortida de la crisi que no ha de tenir aturador.  

 

I és ben cert que, un any després, podem dir que la nostra economia ha avançat en positiu en alguns aspectes, 

sobretot a Catalunya. És evident que estem ja al davant d'un canvi de fase del cicle econòmic: si fa un any 

parlàvem de rescat, avui parlem de recuperació. És un avenç important, cal dir-ho. Les dades de creixement de 

l’any passat han estat millors del que fins i tot podíem esperar. I, alhora, les perspectives de creixement per a aquest 

2014 també milloren, tot i que el creixement continua essent baix. 
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El comportament del turisme i l’esforç exportador de les nostres empreses han aportat en els darrers anys, 

especialment a Catalunya, registres molt esperançadors, que cal conservar. Perquè, les dades ens mostren com en 

els darrers trimestres l’ímpetu exportador de les empreses de Catalunya s’ha vist lleugerament frenat, tot i que 

encara és predominant si mirem el global espanyol. No podem deixar perdre l’avantatge que ens aporta l’obertura de 

nous mercats i, en aquest sentit, les Administracions Públiques han d’ajudar a facilitar la sortida a l’exterior amb 

programes i recursos destinats a la iniciació a l’exportació sobretot entre l’univers de les pimes. 

 

En tot cas, el que com a president vull transmetre, al tancament d’aquesta sessió, és el compromís que tenim 

els empresaris per donar suport i acompanyar totes les polítiques per a la recuperació que necessiten ser 

implementades de manera immediata. La reforma fiscal i bona part de la seva execució ha de planificar-se 

per al 2014; les mesures per lluitar contra l’economia submergida també han de ser d’ aplicació immediata i, 

en aquest punt, els empresaris hem de ser molt responsables i els primers en tenir un comportament  que 

sigui exemple de compromís cap a la societat. El nostre país necessita construir de manera urgent una nova 

cultura de responsabilitat fiscal, en la qual no pagar impostos sigui socialment rebutjat. Per una altra banda, 

el sistema financer a fet els deures i el seu procés de sanejament ha deixat a punt l’accés al crèdit, però la 

nostra economia està encara mancada de confiança i seguretat. Amb mesures que donin liquiditat al mercat, 

empresaris i famílies tindran més ambició per invertir i posar en marxa nous projectes.  

 

Per últim, com ha dit José Luis Cabestany –que ha parlat en nom de la Comissió d’Indústria-, fem una crida a 

resoldre el cost de l’energia: per a una indústria intensiva en l’ús de l’energia, el pes relatiu del cost respecte 

del total de costos de producció, pot oscil·lar  entre un 10 i 40/50%. Avui és impossible plantejar cap projecte 

industrial mitjanament seriós perquè no sabem ni el model ni el cost energètic i s’acaben aplicant costos 

sistemàticament més elevats. 

 

Les empreses de Catalunya han patit molt durant aquests ja prop de 7 anys de crisi. Moltes no han superat la 

situació i s’han destruït molts llocs de treball. I a dia d’avui, més enllà dels indicadors econòmics que són més 

positius que un any enrere, les empreses tenim amenaces molt importants que fóra bo que els nostres poders 

polítics tinguessin presents. Les empreses, igual que tota la ciutadania, suportem una pressió fiscal massa 

elevada i que en els darrers anys s’ha anat incrementant. Això és un llast per a les famílies i per a les empreses i 

suposa una càrrega massa feixuga de suportar. Ho hem repassat abans: fa pocs dies vam presentar, primer Foment 

i després tota la CEOE, la nostra proposta de reforma fiscal que, en definitiva, passa per mitigar considerablement 

aquesta pressió fiscal tan grossa i en un termini breu de temps. Això és absolutament indispensable per accelerar la 

recuperació. 

 

En matèria laboral, si bé és cert que s’ha frenat en bona mesura la destrucció d’ocupació, cal acabar de transitar el 

camí de reforma iniciat. Especialment a Catalunya, podem parlar d’un comportament lleugerament positiu de l’atur 

en el darrer semestre, però també és cert que ha baixat l’afiliació i la taxa d’activitat. Cal aprofundir en la reforma del 

marc normatiu i, sobretot, des de la negociació col·lectiva, cal seguir apostant per la moderació salarial i per la 

flexibilització de les relacions laborals. 
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En aquest sentit, plantejarem des de Foment als sindicats la renovació de l’Acord Interprofessional de 

Catalunya, que s’esgota aquest 2014. La nostra voluntat és seguir avançant en els mecanismes de flexibilització 

negociada del marc català de relacions laborals i mantenir la dinàmica de la negociació col·lectiva que a Catalunya, 

entorn d’aquest Acord Interprofessional, ha donat molt bons resultats en els darrers 20 anys. A més, ara volem que 

a aquest acord AIC s’hi incorporin PIMEC i Fepime, com a entitats més representatives de les pimes a Catalunya. 

 

Per exemple, una mostra d’aquests bons resultats és el Tribunal Laboral de Catalunya, que vam crear 

conjuntament, i que és un instrument insubstituïble per a la resolució extrajudicial dels conflictes. Ara, ens cal 

reforçar-lo i potenciar-lo encara més. 

 

Calen reformes administratives importants, cosa que ja hem anat analitzant al llarg d’aquesta jornada. Necessitem 

una veritable i efectiva simplificació administrativa que faciliti l’activitat empresarial, que no la dissuadeixi. I, en 

definitiva, cal que les polítiques públiques amb total transversalitat afavoreixin l’activitat industrial, afavoreixin que la 

indústria de Catalunya recuperi el seu pes. Perquè Catalunya ha estat i ha de ser un país eminentment industrial. 

Per tant: fora entrebancs burocràtics i benvingudes les inversions productives. És essencial, com ja sabem, que els 

pressupostos públics consideren partides d’inversió per a Catalunya proporcionades al seu pes econòmic i 

demogràfic a dins de l’Estat. I, a més a més, cal que aquestes inversions s’executin completament, perquè, si no, 

com hem vist, es dificulta de manera considerable l’activitat industrial del país. 

 

I d’altra banda, a més a més d’aquesta racionalitat administrativa, cal sobretot cal un marc d’estabilitat política i 

administrativa que afavoreixi la recuperació econòmica i, en la mesura del possible, l’esperoni. Estem a les 

portes d’obrir, amb les eleccions al Parlament Europeu, un nou cicle electoral i evidentment des del món empresarial 

-i crec que des de la societat en general-, confiem en el sentit de la responsabilitat dels nostres representants 

institucionals i dels líders polítics per salvaguardar l’estabilitat institucional dels interessos electoralistes. Aquests 

dies hem constat que l’activitat econòmica millora a pesar de la tibantor del debat polític. En aquest sentit, l’únic que 

podem esperar és que el debat polític no es torni encara més bel·ligerant en perjudici del progrés econòmic. 

 

Volem consolidar la recuperació i volem accelerar-la.  

 

Necessitem que Catalunya tingui un entorn propici per l’activitat empresarial. Tots els nostres esforços han d’anar 

dirigits a aconseguir que, per sobre de tot, les administracions, els empresaris i els sindicats treballem junts, amb 

unitat, per fer possible la recuperació econòmica. 

 

 

Moltes gràcies, 

 

Joaquim Gay de Montellà 

President de Foment del Treball 
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