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MóN empresarial el repte nacional novembre 2012

patronals
Antoni Abad

“Quin país volem?
I arribem a una
primera conclusió:
qualsevol país no
ens val.”

President de Cecot

Expectació
Crec que tots estarem d’acord
que el denominador comú a
generar en el context actual és
la confiança. I això s’aconsegueix amb la cooperació social, empresarial i ciutadana per
atendre a les persones que viuen aquests moments de tanta complicació i duresa, fins i
tot en situacions límit. Hem de
mantenir la nostra societat cohesionada.
En les darreres dècades, Alemanya ha tingut en diverses
ocasions governs de concentració per tal d’abordar cicles
econòmics molt difícils o per
prendre decisions estructurals
importants i trencadores, enfocades a millorar la seva competitivitat-país, en un exemple
de responsabilitat. El full de
serveis d’Espanya es resumeix
exclusivament als Pactos de la
Moncloa. No s’aguanta més fer
empresa en un context polític,
Govern i oposició, sempre tan
allunyats de la realitat i del sentit pràctic. Amb recursos tan
escassos, s’haurien d’imposar
la cooperació i el consens.
Qualsevol país orientat a generar progrés a través de la lliber-

tat, sinònim d’iniciativa privada, reconeix l’empresa com a la
cèl·lula mare de l’economia, la
generadora de l’ocupació, la riquesa i el benestar. Així doncs,
les administracions haurien de
voler que les empreses anessin
sempre molt bé.
A partir d’aquí, com ho veiem
des del sector empresarial? A
la Cecot hem fet una enquesta
entre els nostres associats per
tenir una primera impressió sobre l’impacte dels fets esdevinguts a partir de l’11 de setembre, i ens hem compromès a fer
sessions de treball per acostar
informació i reflexions de qualitat, sòlides, que facilitin elaborar un criteri que ajudi a prendre decisions. Sabem, perquè
ho hem preguntat, que només
el tres per cent dels empresaris
creuen que és possible seguir
com fins ara a Catalunya, mentre el 97% restant afirma que
són necessaris canvis importants, que no podem continuar
de la mateixa manera. I un 56%
d’aquests últims creu que s’ha
d’anar cap a un nou Estat d’Europa. Així doncs, se’ns torna a
plantejar la qüestió: quin país

“Qui pensa que
Catalunya, la seva
economia i el
seu benestar se
salvaran només
pels diners?”

volem? I arribem a una primera conclusió: qualsevol país no
ens val. Per tant, un Estat, per
fer què?
L’atracció d’aquesta opció està
vinculada als conceptes d’oportunitat i a les possibilitats que
ofereix. La construcció d’un
nou Estat és una ocasió única
per fer creu i ratlla i iniciar un
procés ambiciós i engrescador,
que miri endavant sense la càrrega del passat. Amb una nova
governança.
Però, d’altra banda, quines pistes indiquen que un Estat propi hagi de facilitar l’activitat de
les empreses i ajudar a gene-

rar nou teixit empresarial? Qui
pensa que Catalunya, la seva
economia i el seu benestar se
salvaran només pels diners?
Pot la política tenir tot el comandament? De cap manera.
Us convido a parlar-ne obertament, a acordar i a actuar en
conseqüència. L’establiment
d’un model de país ens és imprescindible i necessària en
qualsevol escenari, i és independent i prèvia a un calendari
només polític. Des d’Espanya,
Europa i molts altres llocs del
món, s’ha creat una gran expectació davant de la nostra
definició.

l’opinió de l’empresa catalana, a l’estudi de cecot
Quin escenari desitjaria per Catalunya?
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Seguir com fins ara
Millorar el finanaçament
Tenir un pacte o concert
fiscal amb quota solidària

53%

Formar part d’un estat
Federal Español
Ser un nou estat d’Europa

La patronal catalana Cecot ha realitzat una enquesta entre les empreses associades amb
l’objectiu de sondejar el grau de preocupació que el sector té sobre la situació social,
econòmica i política actual. Les conclusions s’extreuen d’una mostra de 798 empreses.
Gairebé la meitat de les empreses catalanes sondejades –un 44% per ser més exactesafirmen que l’actual situació econòmica els hi provoca incertesa, tot i que un 53% d’elles
ho té clar a l’hora d’afirmar que el futur escenari que desitgen per a Catalunya és que
constitueixi un nou estat d’Europa.
Dins d’aquest marc, fins a un 75% de les companyies enquestades tenen Catalunya com
a principal mercat de la seva activitat; un 19% opera a nivell d’Estat i un 6% ho fa a nivell
internacional. Per això no és d’estranyar que un 67% de les firmes neguin tenir cap tipus
de neguit davant d’un possible boicot comercial als seus productes i serveis si, finalment, Catalunya esdevé un Estat propi dins del context d’Europa. Aquesta darrera dada
varia significativament si ens centrem en el conjunt d’empreses que operen en el conjunt
d’Espanya, un 64% de les quals sí que mostren preocupació vers el possible boicot dels
seus productes i/o serveis.
Radiografia de les empreses participants
Del total de 798 empreses que han accedit a respondre el sondeig, un 54% pertanyen al
sector serveis i un 29% a la indústria, mentre que els sectors del comerç i la construcció
representen un 11% i un 6%, respectivament. Al seu torn, la gran majoria d’elles –fins a
un 61%- tenen entre 101 i 250 treballadors.

