EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Nota de premsa

Els experts que participen en la sessió del Fòrum Energia Empresa
alerten de la possible pèrdua d’inversions multinacionals

L’elevat cost de l’energia resta competitivitat
empresarial i amenaça l’activitat indústrial



Han participat el conseller d’Empresa i ocupació, Felip Puig; el president del
CIDOB, Carles Gasòliba; el president d’Ercros, Antoni Zabalza; el president de
l’AEQT, Jesús Loma-Ossorio; el director General de Grupo Lafarge SA, Isidoro
Miranda; el conseller Delegat de Torraspapel SA, Edurado Querol; i el membre
de l’Òrgan Directiu del Fòrum, Lluís Maestre.



Sessió moderada per Virginia Guinda, membre de l’Òrgan Directiu del Fòrum; i
presentada per Carles Casanovas, president del Fòrum Energia Empresa de
Foment del Treball



Foment, amb el @ForumEnergia, vol ajudar a respondre què passa amb l'energia i
les empreses: dinamitzar el debat energètic de forma multisectorial

 L'evolució de les sessions i els temes de debat del Fòrum Energia Empresa poden
seguir a través del compte @ForumEnergia

Barcelona, 10 d’abril de 2014

L’elevat cost de l’energia resta competitivitat a les empreses catalanes i espanyoles i amenaça l’activitat industrial:
en aquesta reflexió han coincidit el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, el president de Foment, Joaquim
Gay de Montellà, i els industrials que han participat en la nova sessió de debat i reflexió proposada pel Fòrum
Energia Empresa de Foment. Han exposat l’alt cost de l’energia a Espanya en comparació amb la resta d’Europa i,
sobretot, amb els Estats Units i els països emergents, cosa que amenaça inversions internacionals presents i
futures. La sessió de debat, que s’ha centrat precisament en la relació entre energia i indústria, ha comptat amb la
participació també de Carles Gasòliba; el president d’Ercros, Antoni Zabalza; el president de l’Associació
Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Jesús Loma-Ossorio; el director General de Grupo Lafarge SA,
Isidoro Miranda; el conseller Delegat de Torraspapel SA, Edurado Querol; i dels membre de l’Òrgan Directiu del
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Fòrum, Lluís Maestre i Virginia Guinda, així com de Carles Casanovas, president del Fòrum Energia Empresa
de Foment del Treball.
El conseller Puig ha assenyalat directament la reforma elèctrica promoguda pel Govern d’Espanya, de la qual ha
dit que “causarà perjudicis molt greus en molts sectors industrials”. Puig ha assegurat que l’elevat cost
energètic “posa en risc inversions molt importants” i amenaça la incipient recuperació industrial i econòmica.
En aquest sentit, per exemple, el president de l’AEQT, Jesús Loma-Ossorio, ha assegurat que “s’estan
traslladant ja moltes inversions als Estats Units per la diferència en els costos energètics”. Per exemple,
segons ha detallat el president del Didob, Carles Gasòliba, “el preu del gas és 3 o 4 vegades més elevat a la
UE que als Estats Units”. En aquest sentit, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, ha subratllat “el
llast que aquest cost suposa per a l’activitat empresarial catalana”.
És a la UE la solució?
Carles Gasòliba, que ha abordat la qüestió del cost energètic al país en relació amb el context internacional, s’ha
preguntat si la solució és a la Unió Europea i s’ha respost que “el marc europeu tampoc funciona a causa del
procés d'increment de preus dels últims 10 anys”. A més, ha puntualitzat, “la UE lliga la política energètica
amb la mediambiental en detriment de la competitivitat industrial”. Per una banda, la Comissió Europea
identifica com a prioritària una estratègia que atregui inversions industrials per tal de dinamitzar la seva economia
amb criteris de solidesa i qualitat de l’ocupació. Per altra, els objectius climàtics i ambientals establerts per la
mateixa institució semblen contradir, encara que parcialment, l’aposta industrial. Especialment si s’adopta una visió
internacional, i s’observen les diferents condicions energètiques en les que operen i fabriquen els nostres
competidors més enllà de les fronteres europees, en el mercat global. “Els estats membre de UE no estan
disposats a cedir les seves competències energètiques ni a que existeixi un supervisor únic”, ha conclòs
Gasòliba.
Sensibilitat industrial dels governs
Els industrials que han participat en la sessió han de debat lamentat la manca de “sensibilitat industrial” que sovint
mostren les polítiques governamentals en especial relacionades amb la gestió energètica. El conseller delegat de
Torraspapel, Eduard Querol, ha recordat que “qualsevol multinacional inverteix en funció de la legislació” i a la
vista de la situació legal actual “molts no faríem ara les inversions que hem fet”. El director general de Lafarge
Espanya, Isidoro Miranda, ha criticat que Espanya sigui l'únic país de l'àrea mediterrània que entre 2009 i 2012 ha
incrementat els seus costos elèctrics en més d'un 25% , quan la demanda i el consum elèctric han anat a la baixa,
un aspecte que ha assegurat que fa replantejar inversions : "Una multinacional es pregunta com és possible que
es pugin els preus quan la demanda està per terra ".
El president d'Ercros, Antoni Zabalza, ha criticat que els peatges de l'energia s'han incrementat un 82% des de
finals del 2008, cosa que, ha assegurat, demostra que és " fals " que el Govern espanyol sigui un govern a favor
de la indústria.
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Nou Fòrum per al debat
El Forum Energia Empresa de Foment va iniciar la seva activitat el 2013 i s'adreça especialment als directius i
professionals de la gestió i contractació energètica al món de l’empresa. Amb aquest nou fòrum professional,
Foment obre un espai per a la difusió i l’intercanvi d’experiències sobre el factor energètic a l’empresa, entès com
a element de gestió, competitivitat econòmica i progrés social. La primera sessió la va dedicar a la interconnexió
energètica i va tenir lloc el 5 de març de 2013 en coincidència amb el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica.
Els continguts de les sessions previstes al Fòrum Energia Empresa es decideixen en el marc del seu
òrgan de govern o Junta Directiva. La Junta Directiva està formada per experts en la matèria, des de diferents
aproximacions vinculades al sector energètic i la presideix Carles Casanovas (SALES MONZÓN). Els vocals
d'aquesta Junta són Albert Alegre (ENDESA), Valentín Jesús Viejo (IBERDROLA), Narciso Berberana (AGBAR),
Àngel Cercós (CEMENTOS MOLINS), Jordi Rosselló (GAS NATURAL), Virginia Guinda (ENERGIA LOCAL), Luis
Maestre (ERCROS), Juan Vila (STORA ENSO), Maite Masià (ICAEN) i Alba Cabañas (FOMENT DEL TREBALL).
Fòrums professionals de Foment del Treball
Foment del Treball compta en l’actualitat, inclòs el Forum Energia Empresa, amb quatre fòrums oberts als
professionals dels sectors de l'energia, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals. El primer que va
iniciar les seves activitats és el Foro de Recursos Humans, que va ser creat l'any 2001 i que ja ha esdevingut una
de les principals plataformes de debat del país sobre qüestions relacionades amb la gestió dels recursos humans.
D'altra banda, l'any 2011, Foment va impulsar el Forum de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per promoure
una millora de la prevenció de riscos laborals en les empreses i fomentar-la en el conjunt de la societat, a través
de l'intercanvi de coneixements, la reflexió i l'aprenentatge continu.
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