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Trobada empresarial
amb Antonio Garamendi,
President de CEPYME
En el marc del Forum Empresarial del Llobregat, el passat 21 de setembre va tenir lloc una trobada
d’empresaris amb Antonio Garamendi, president de CEPYME i vice-president de CEOE, per repassar
l’estat actual de la situació econòmica a Espanya i els principals reptes de futur que afronten els empresaris i el conjunt de la societat. El Forum és una iniciativa promoguda per l'Associació Empresarial
del Baix LLobregat (AEBALL) a l aqual l'INSTITUT AGRÍCOLA hi està adherit.

Garamendi va començar la seva intervenció fent
referencia al que s’ha fet en els últims exercicis i el
punt en el que ens trobem actualment. Va valorar molt
positivament la reforma laboral de 2012 que ha estat
un dels factors que expliquen la generació d’ocupació
des de aleshores. Va ser una reforma de consens que
ha afavorit la correcció en la taxa d’atur, encara en
nivells intolerables. Un punt pendent de la reforma, va
recalcar Garamendi, és l’excessiva judicialització de les
relacions laborals el què afavoreix un entorn de poca
seguretat jurídica i no ajuda a la contractació.
Un altre punt que va destacar Garamendi és el gran
canvi que ha experimentat Espanya durant aquest
període tan intens que ha de posar en valor la gran
capacitat d’ajust del sector privat. Només cal veure algunes dades: Espanya ha passat de construir 800.000
habitatges al 2007, a només 38.000 al 2015. Un gran
canvi en l’estructura econòmica en un molt curt període
de temps. Un canvi semblant s’observa en el sector
exterior: hem passat d’un dèficit del 10% del PIB a un

superàvit del 2,5% en el mateix període. Aquest gran
impuls exportador es deu, en part, a les 50.000 noves
empreses que han començat a exportar de forma
regular. Espanya entre 2007 i 2015 ha sobrepassat
Itàlia, França i Regne Unit, i avui és la segona potencia
exportadora d’Europa. Tot, canvis que cal posar en valor
i tenir presents per afavorir reformes que assegurin que
som capaços de mantenir aquestes tendències. També cal posar en valor la important reestructuració del
sector bancari que ha recuperat la seva capacitat per
donar crèdit. Ara els problemes són altres, com la falta
de solvència del deutor o l’excessiva incertesa global.
Sens dubte hi hagut forts “vents de cua”, va assenyalar
Garamendi, com un tipus d’interès baix, un Euro dèbil i
un petroli a preus històricament baixos. Tots elements
conjunturals que no hi seran sempre i moltes de les
febleses estructurals persisteixen. Calen més reformes.

D'esquerra a dreta: Rosa Fiol, Directora General d'AEBALL; Santi Ballester,
Vicepresident d'AEBALL; Antonio Garamendi, President de CEPYME; Helena de Felipe, Presidenta de FEPIME i
César Sánchez, Secretari General de
FEPIME.

De cara al futur, Garamendi va assenyalar que 2017 apunta ja a una desacceleració respecte als exercicis 2014-2016. Per tal de poder afrontar
aquest escenari amb solvència cal recuperar la política, perduda des de
les eleccions de 2015 i que aquesta torni anar de la mà de l’economia. Cal
política, va remarcar Garamendi, per poder continuar amb les reformes
que necessita el país. Sense un govern estable, es poden posar en risc
els avenços aconseguits fins ara.

Garamendi atenent les preguntes d'en
Lluís Torras, economista - consultor
financer, colaborador de l'Institut
Agrícola

A part de reclamar política i estabilitat, el president de
CEPYME reclama posar en valor la figura de l’empresari
com a creador de riquesa. Manca cultura empresarial,
va recalcar, i cal posar en valor les persones que arrisquen el seu capital i patrimoni i el posen a treballar per
generar ocupació i fan créixer l’economia.
Un dels aspectes claus que es va remarca per afavorir
el creixement i la actual tendència es alleugerar els
costos de Seguretat Social que suporta el factor treball
a Espanya, de mitja un 30% superior a la mitja europea,
el que treu potencial a l’economia. Cal ajustar a la baixa
la pressió fiscal de les empreses.
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Els “núvols negres” de l’escenari actual –en paraules del propi Garamendi– es l’elevat deute i la existència de tipus negatius. De fet, una situació,
no gaire diferent a la de 2007, sols que ara el sobre endeutament es
concentra en el sector públic. Espanya acumula un dèficit de 55.000
milions, una gran part es correspon amb un dèficit estructural que ens
fa ser molt vulnerables.
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Un altre reforma important es l’energètica. Les empreses espanyoles tenen que assolir un sobre cost molt
important en el rebut de la llum, fruit de l’intervencionisme polític i que, avui, erosiona la competitivitat del
teixit productiu, també de les famílies. Per exemple, es
carreguen subvencions al carbó i, alhora, es tenen que
pagar primes a les ecològiques. Tot, al marge del debat
polític sobre el tema, s’ha finançat amb el rebut de la
llum i no amb els pressupostos públics.
Preguntat per Europa en el torn de preguntes, Garamendi va dir que és un tema important, malgrat va
reconèixer la frustració que li provoca el funcionament
burocràtic de l’ordre europeu. Però cal estar a Europa,
va concloure. També va recomanar als joves, i no tant
joves, que és clau mantenir una elevada empleabilitat.
Tots els treballadors, al final, són empresaris de la seva
pròpia carrera professional.

