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Impulsem el teu èxit

JOAN SIMÓ I BURGUÉS, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE LLEIDA
Vocal del comitè executiu de la Cambra d’Espanya i vicepresident de l’ Assemblea Iberoamericana de Cambres de Comerç (AICO). Ha desenvolupat la
seva activitat professional dins del sector de la construcció i també s’ha dedicat a la política activa com a senador i diputat. La defensa dels interessos del
teixit empresarial lleidatà i la necessitat d’impulsar el potencial de les Terres de Lleida han estat sempre una constant en la seva trajectòria.

És hora de pensar en el futur
Les darreres dades de l’economia
catalana certifiquen que el ritme
de creixement del primer trimestre estarà per sobre del 3%. Tot i
que, la marxa dels negocis a les
comarques de Lleida encara registra dades negatives, el cert
és que les expectatives de les
empreses consultades a l’enquesta del Clima Empresarial,
que s’elabora des de la Cambra
de Comerç i l’Idescat, trenquen aquesta negativitat
amb un fort impuls que
les resitua al nivell de finals del segon trimestre
de 2017, i per tant, recuperant bona part de la
caiguda experimentada a
finals de l’any passat.
Els components que
apuntalen aquesta millora de les expectatives
econòmiques són el fet
que la millora es trasllada a tots els sectors
de l’activitat, i a Lleida,
beneficia especialment
a la indústria. Tot sembla
apuntar que els sectors en
els que més creix l’indicador de confiança són aquells
que més van patir els efectes del
conflicte polític que s’ha viscut a
Catalunya els darrers mesos i que
ara mostren una clara recuperació.
Cal que insistim en la creació “d’una estructura econòmica
que premiï l’esforç, reconegui el
talent i posi l’èmfasi en la responsabilitat individual” si volem
impulsar l’economia de manera
decidida i sòlida com ja ens instava el doctor en Economia Pública,
Guillem López Casasnovas en la
seva visita a la Cambra de Lleida.
La millora en la productivitat és
cada vegada més moderada i les
noves tecnologies són un agent
que no podem passar per alt en
la nova configuració del mercat
de treball.
Per sort, les dades que tenim
a Lleida ens confirmen el gran
dinamisme exportador ja que
la facturació a l’estranger de les
empreses lleidatanes apunta a un
creixement de gairebé el 16% per

El progrés tècnic
i tecnològic i
el creixement
intel·ligent són
les claus de volta
d’un dinamisme
econòmic que
s’està fent palès
a la facturació
als mercats
exteriors

als propers mesos. Això vol dir
que del total d’empreses exportadores de la demarcació, el 64%
consideren que mantindran el ritme de vendes i un 26% creu que
incrementarà la seva facturació
en mercats exteriors. Només un
10 per cent explicita que els propers mesos facturarà menys per
les seves exportacions, tot i que
es tracta d’un pessimisme moderat ja que són menys que les que
asseguren que durant el primer
trimestre han reduït les vendes a
l’exportació. El major dinamisme
arriba de la indústria, on dos de
cada deu empreses apunten que
les coses milloraran el segon trimestre de 2018 i vuit de cada deu

consideren que la situació tindrà
pocs canvis.
Sens dubte aquest dinamisme
és un bon al·licient per al millor
comportament de l’ocupació que
segons les darreres dades publicades, al primer trimestre va situar-se en una taxa del 10,5% a les
comarques de Lleida amb 21.600
aturats segons l’EPA. Es tracta de
la taxa més baixa de Catalunya i
de les menors de l’Estat espanyol tot i que cal ser molt curosos i treballar per pal·liar una de
les lacres que arrosseguem i que
s’anomena: atur juvenil. Un punt
en el que des de la Cambra treballem insistentment amb cursos de formació gratuïts, ajuts a

les empreses que els contractin
i acompanyaments als joves per
ajudar-los a trobar feina.
Pensant en el progrés tècnic,
tecnològic, en el creixement intel·ligent, en els mercats exteriors i en el comerç de proximitat
des de la Cambra hem obert 8 línies d’ajut amb un pressupost de
600.000€ que posem a l’abast de
les empreses de la demarcació –
la majoria pimes- per ajudar-les a
impulsar la seva activitat de manera que esdevinguin creadores
de llocs de treball de qualitat per
a les noves generacions, cada vegada més formades però que veuen com l’ascensor social que fa
uns anys impulsava a la millora
continuada, sembla que s’ha espatllat.
Mentre escric aquestes ratlles,
les notícies que obren els informatius se centren en la confor-

mació de nous governs a Catalunya i a Espanya. Després de vuit
mesos governats per un article
de la Constitució –el famós 155que no per un equip escollit per
la ciutadania, sembla que per fi
tornem a agafar les rendes del
nostre destí. Un camí que confiem es vagi desbrossant, ja que la
conformació del nou govern liderat per Pedro Sánchez, després
de la moció de censura a un PP
castigat per la Justícia, hauria de
servir per donar confiança i crear
l’estabilitat que el món empresarial necessita per planificar el seu
futur i dur a terme noves inversions que siguin profitoses per al
conjunt de la ciutadania.

