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ACCELEREM 
LA RECUPERACIÓ 
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Nota de premsa 

 Foment i Fepime analitzen la situació econòmica i empresarial de 

Catalunya en la jornada tècnica Anem per feina 2014 

 

Més reformes, impuls a la indústria i diàleg polític 

per accelerar la recuperació econòmica 
  

 

 És necessària una reforma fiscal que redueixi la pressió sobre empreses i famílies, 

l’execució de la qual es planifiqui de manera immediata aquest 2014. Les mesures 

per lluitar contra l’economia submergida també han de ser d’aplicació immediata 

 

 Cal resoldre la qüestió del cost de l’energia: avui és impossible plantejar cap 

projecte industrial, mitjanament seriós, perquè en no conèixer ni el model ni el cost 

energètic s’acaben aplicant costos sistemàticament més elevats 

 
 Foment i Fepime consideren indispensable continuar en el camí de la flexibilització 

de les relacions laborals tot apostant per la negociació col·lectiva. Joaquim Gay de 

Montellà proposarà a CCOO i UGT la renovació de l’Acord Interprofessional de 

Catalunya, la vigent edició del qual expira enguany, amb la incorporació de PIMEC 

i Fepime com a entitats més representatives de les pimes a Catalunya. 

 
 El empresaris apressen el govern d’España i la Generalitat de Catalunya a establir 

un marc institucional i polític de diàleg per resoldre el conflicte polític. 

 

Barcelona, 17 de febrer de 2014 
 
La recuperació econòmica incipient, per consolidar-se i accelerar-se, necessita una revifada significativa de la 
indústria. Catalunya, que presenta en els darrers indicadors tendències que comencen a ser més positives que en 
anys anteriors, necessita un alineament de les polítiques públiques per afavorir una millora de la posició 
competitiva de la seva indústria, que en els darrers anys ha perdut pes i presència en la dinàmica econòmica. Per 
això és necessari continuar amb un programa de reformes estructurals i, molt especialment, avançar al 2014 
l’aprobació i aplicació de la Reforma Fiscal i la lluita per reduir l’economia submergida; atendre també les 
inversions en infrastructures pendents i prioritàries a Catalunya; generar un entorn d’estabilitat per recuperar 
l’accés al crèdit;  i, per últim, establir un marc institucional i polític de diàleg entre Catalunya i Espanya. 
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Foment del Treball i Fepime han analitzat aquest dilluns aspectes quedefineixen la situació econòmica i 

empresarial actual de Catalunya i que plantegen necessitats concretes de cooperació entre tots els agents públics 
i privats per accelerar la recuperació econòmica del país tot millorant la posició competitiva dels seus sectors 
econòmics. Sota el format Anem per feina 2014 i amb el lema ‘Accelerem la recuperació’, Foment i Fepime han 
reaitzat una trobada tècnica en què les seves diferents Comissions Assessores han analitzat la situació actual de 
l’economia catalana. La trobada dóna continuïtat, amb un format diferent, a l’Anem per feina 2013, celebrat el 
febrer de 2013, en què un cuadre d’experts externs van reflexionar sobre el paper del món de l’empresa en la 
necessària reactivació econòmica. 

 
El president de la CEOE, Juan Rosell, i l’economista en cap de ‘la Caixa’, Jordi Gual, s’han afegit a la 

jornada d’anàlisi de Foment i Fepime amb sengles ponències que han aprofundit tant en els indicadors i la 
conjuntura econòmics d’aquest 2014 com en la situació de l’empresariat espanyol. Alhora, la tasca d’anàlisi de les 
Comissions Assessores de Foent ha estat presentada pels seus presidents: Salvador Guillermo (Economia i 
Fiscalitat), Joan Canals (Internacional i UE), Joan Pujol (Relacions Laborals), Jordi Piera (Infraestructures), José 
Luís Cabestany (Energia, Medi Ambient i Indústria i Innovació), Manuel Rosillo (Educació i FP), Marta Martí 
(Emprenedoria). 

 
Al llarg de les intervencions s’ha valorat l’esforç reformista que s’ha fet en els ultims anys, però s’han 

apuntat també els riscos que encara té l’economia i que, fonamentalment, giren al voltant del dèficit que encara 
està molt per sobra d’una economia sanejada. Es necessari pendre decisions estratègiques fins aconseguir un 
dèficit del 1,5-2% del PIB. En aquest sentit, ha destacat la intervenció del Economista en cap de “la Caixa”, Jordi 
Gual, per tal d’assegurar la capacitat de creixement de l’economia. “Hem invertit en formació, infraestructures, 
tecnologia, però no s’ha traslladat a la nostra capacitat productiva. Cal que els governs, però també institucions 
socials i ciutadans, siguin més eficients en la creació d’un model productiu basat en la responsabilitat individual, 
l’esforç  i l’excelencia”. 

 
El president de CEOE, Juan Rosell, ha destacat la bona percepció que comença a tenir Espanya als 

mercats internacionals, gràcies a les reformes Laboral,  de Pensions i al sanejament del sistema financer. No 
obstant, Rosell ha volgut insistir en la necessitat d’establir un marc de diàleg institucional i polític per resoldre el 
conflicte entre Catalunya i Espanya. “Cal començar un procés de seducció mutua. Parlar i dialogar amb 
transparència i sense límit de temps. Els empresaris procurem ajudar a crear ponts, però són els dirigents 
polítics els que ho han d’arreglar”. 
 
 

El president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, que ha clos la jornada, ha assegurat: “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. I ho hem de fer amb ètica, lideratge i sentit de progrés”. 
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Facilitar el desenvolupament empresarial 
Tot i que, efectivament, hi ha indicadors que ja esbossen una lleugera recuperació, la situació del teixit empresarial 
de Catalunya continua essent molt complexa. Per exemple, en l’àmbit fiscal és obvi ja que cal una fiscalitat 
orientada al creixement, és a dir, que disminueixi la pressió sobre empreses i famílies, així com una lluita decidida 
contra l’economia submergiada. En aquest sentit, Gay de Montellà ha afirmat, en la seva intervenció, que “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”. 
 
 

I, alhora, és necessari orientar de manera més explícita el crèdit públic a necessitats estratègiques com la 
internacionalització, la innovació  o l’augment de la dimensió de les empreses.Tot i que Catalunya continua liderant 
l’exportació espanyola, s’han desaccelerat darrerament les vendes a l’exterior. Es constata, doncs, la importància 
de destinar recursos i programes públics a la promoció i l’acompanyament a l’exportació, sobretot entre les pimes 
del país. Sens dubte, amb la translació del centre de gravetat econòmic des de l’Atlàntic al Pacífic, l’àrea del 
Mediterrani guanya oportunitats de connexió que tot el sector industrial de Catalunya ha d’estar en disposició 
d’aprofitar. 

 
De l’anàlisi que han realitzat les Comissions Assessores de Foment, també s’extrau que a dia d’avui, la 

qüestió del cost de l’energia és un seriós desavantatge competitiu de l’economia catalana: avui és impossible 
plantejar cap projecte industrial mitjanament seriós i amb capacitat de competència global perquè desconeixem el 
cost del component energètic imprescindible per desenvolupar l’activitat industrial. 

 
Quant al mercat de treball, Foment i Fepime consideren indispensable continuar en el camí de la 

flexibilització de les relacions laborals tot apostant per la negociació col·lectiva. En aquest sentit, el president de 
Foment, Joaquim Gay de Montellà, ha assegurat que proposarà a la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i A 
Unió General de Treballadors la renovació de l’Acord Interprofessional de Catalunya, la vigent edició del qual 
expira enguany, amb la incorporació de PIMEC i Fepime com a entitats més representatives de les pimes a 
Catalunya 

 
Alhora, pel que fa a les Administracions Públiques, és necessari aprofundir molt més en una veritable 

reforma administrativa. També, és clau es pressupostin inversions a Catalunya d’acord amb el seu pes econòmic i 
poblacional en el conjunt de l’Estat i que, al capdavall, aquestes inversions s’executin. En aquest sentit, Foment i 
fepime veuen adient un programa de xoc d’inversió pública per al període 2014-2020 que alhora ampliï les 
possibilitats de col·laboració publicoprovada. 
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