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ECONOMIA

ENTREVISTA

EL

CONSELLER d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, analitza en
aquesta entrevista concedida al Grup SEGRE la situació econòmica i en especial els problemes que travessen algunes empreses
locals, com Copirineo o Lear. Adverteix que les companyies no poden

fiar el seu futur a ajuts públics i carrega contra la situació fiscal que
pateix Catalunya perquè, afirma, de cada cinc euros que paguen els
catalans en impostos, “dos no tornen”. Afirma que Catalunya ja crea
ocupació i que la tendència es mantindrà el 2014.

«Empreses que fien la viabilitat
als ajuts no tindran futur»
Felip Puig
❘ CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIÓ ❘
LLEONARD DELSHAMS

SANTI ROIG

Arriba a Lleida coincidint amb
la primera nevada al Pirineu,
bona notícia meteorològica.
Molt bona notícia. Les estacions privades i públiques han doblat aquest any les inversions,
encara que tots hi hem d’invertir una mica més. El turisme
d’hivern mou més de tres-cents
milions d’euros d’activitat i ens
ajuda a mantenir l’equilibri territorial. És molt important, però la gent ha de saber que quan
es fon la neu al Pirineu es pot
disfrutar de grans paisatges.
Copirineo està a punt de tancar,
què s’hi pot fer?
La percepció és que el cicle econòmic està canviant, però les
conseqüències de la crisi duraran molt temps tant en l’atur
com algunes empreses que pot
ser que no hagin fet els deures
a temps. Arriba una situació
com Copirineo amb problemes
de finançament, en part, de gestió, que s’havien d’haver reorientat abans i que finalment no
han tingut viabilitat.Agricultura hi ha treballat intensament i
haurem de buscar alternatives.
Des d’Indústria entrem a veure què podem pensar de cara
als pròxims mesos per buscarhi una alternativa amb un projecte que permeti crear ocupació.
L’empresa es queixa de falta
d’ajuts públics.
Les empreses que esperin
mantenir la seua viabilitat amb
ajuts de l’administració no tindran futur. Les activitats econòmiques han de tenir una
clara viabilitat. Una altra cosa
és que ben gestionades puguin
tenir desgravacions, que les
podrien tenir si tinguéssim
més autogovern, o més crèdits
tous de l’ICF, que podríem donar si ens tornessin 2 de cada
cinc euros en impostos (dels
catalans) que se’n van i no tornen. Les empreses s’han de repensar constantment.
L’anunciada alternativa al tancament de Tradema sembla no
arribar.
Existeixen grups industrials que
compten amb un projecte clar
i definit que en dos anys poden
generar el mateix nivell d’ocupació que donava Tradema, però falta la fórmula del finançament, que no depèn de l’Administració sinó dels socis industrials.
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«

Existeixen grups
industrials amb un
projecte clar per
substituir Tradema»

«

Catalunya ja està
creant ocupació i
la tendència seguirà
l’any 2014»

«
Visita al Grup SEGRE ■ Puig, el president del Grup SEGRE, Robert
Serentill, el director executiu, Juan Cal, i el delegat del Govern,
Ramon Farré, abans de l’entrevista a Lleida Televisió.

Montoro no pot
esperar que li
donem les gràcies
pel pla de pagament
a proveïdors»

I el cas d’Alier?
És una empresa que en quatre
anys ha doblat la facturació de
42 milions l’any 2009 a més de
90 el 2012, però els marges els
han baixat. La reforma elèctrica del Govern central l’afecta
d’una forma dramàtica. Encara
que cal dir que una empresa no
pot tenir solució a còpia de pensar que la venda d’energia a la
xarxa li compensarà la part de
pèrdua del seu propi negoci. O
el negoci central funciona, o la
resta són cataplasmes. Hem de
veure la situació laboral i la reorientació del negoci, en el qual
tenen un projecte relacionat
amb la biomassa.Abordarem el
problema amb doble perspectiva, en primer lloc les persones i ajudar a redefinir el projecte.
Es parla de creixement econòmic encara que l’atur no baixa.
Ja estem creant ocupació. Crec
que creixent l’1 o l’1,5% del
PIB es crearà ocupació per
canvis com la internacionalització o el consum. A Lleida,
per exemple, tenim grans fortaleses en el sector agroalimentari i en el de tecnologies.
Si hi ha un canvi d’expectativa, el consum interior remuntarà, però més responsable, no
tornarà la bogeria de fa deu
anys. Estic convençut que
l’any vinent crearem ocupació
neta.
El pla de pagament a proveïdors és un respir per a molts.
Les empreses respiraran i alliberaran decisions que tenien
parades per falta de tresoreria
i hi haurà una repercussió en
cascada en l’economia. Hi
haurà també un factor anímic.
Però que Montoro no ens demani que li donem les gràcies.
És una mica insultant. Aquest
és un país que de cada 5 euros
que paguem en impostos, dos
no tornen. Es queden a Madrid, inverteixen a l’AVE a Galícia i al cap de dos anys i mig
paguen els proveïdors. Catalunya és la regió que paga més
impostos i li’n tornen menys.
Si gestionéssim la nostra hisenda, no pagaríem tan cara
l’energia, els nostres aeroports
serien més competitius o els
nostres comerços no patirien
perquè volen imposar una llibertat d’horaris. L’Estat és un
fre per a la prosperitat del nostre país.

