FOMENT i FEPIME
analitzen la situació econòmica
i empresarial de Catalunya en la jornada tècnica
Anem per feina 2014

Economia

Més reformes, impuls a la indústria i diàleg polític per
accelerar la recuperació econòmica
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Foment del Treball i Fepime han analitzat aquest
dilluns aspectes que defineixen 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 realitzat 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 quadre 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 Foment 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).

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 mútua. 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”.
Imatge pag 4, d'esquerra a dreta:
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Joaquim Gay de Montellà, president de FOMENT;
Eusebi Cima, president de FEPIME.
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Al llarg de les intervencions s’ha valorat
l’esforç reformista que s’ha fet en els últims
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 prendre 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’excel•lència”.
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Baldiri Ros, president de l'Institut Agrícola; Ramon d'Abadal, membre del Consell Executiu de
l'Institut Agrícola i Joaquim Gay de Montellà President de Foment del Treball

Canviar el model socieconòmic:
Un repte de tota la societat

