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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 10 DE SETEMBRE DEL 2015

Foment manté la previsió
de creixement en el 3,5%
a La patronal descarta impactes significatius per la crisi asiàtica o els processos electorals
oberts a l’Estat a Reclama als governs marcs “estables” i la “màxima certesa i sentit comú”
B. Badrinas
BARCELONA

La patronal catalana Foment del Treball va fer
ahir una altra crida al
“màxim sentit comú i certesa” de cara a les eleccions del 27-S, però també amb els ulls posats en
els comicis espanyols del
desembre, per consolidar
la recuperació econòmica. “Per reduir l’atur calen polítiques econòmiques rigoroses, previsibles i raonables: la predicció atreu capital, mentre
que la incertesa atreu
desconfiança”, va dir ahir
Salvador Guillermo, director del servei d’estudis
de la patronal, en una trobada amb la premsa per
presentar l’últim informe
de conjuntura.
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Guillermo estava acompanyat del president de la
comissió d’economia i fiscalitat de l’organització
empresarial, Valentí Pich,
que seguint la mateixa línia va advocar per “disposar de governs estables,
forts i previsibles que puguin continuar amb el necessari procés de reformes estructurals”. Pich
va demanar, igualment,
la “màxima certesa i sen-
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tit comú” davant els processos electorals en què
està immers l’Estat.
No obstant això, el servei d’estudis de la patronal
va mantenir ahir mateix la
seva previsió de creixement en el 3,5% en el tancament de l’any. “Catalunya creixerà entre el 3,3%
i el 3,5% aquest exercici,
un nivell similar al conjunt
de l’economia espanyola”,
va pronosticar Guillermo.
I això en un moment en
què l’economia internacional comença a notar els
efectes de la crisi asiàtica,
especialment de la Xina,
que ha provocat importants davallades en els
mercats financers en les
últimes setmanes. “Tindrà un impacte molt suau
en l’economia de la zona
euro, d’una o dues dècimes”, va dir Guillermo.
El creixement de l’economia catalana se situarà
aquest exercici molt per
sobre de la del conjunt de
la zona euro, que avançarà
un 1,5%. Per a l’any que ve,
el director d’estudis de Foment va pronosticar una
alça del PIB d’entre el 2,7%
i el 3%: “La caiguda del
preu del petroli i les polítiques fiscals no hi seran
l’any vinent.” ■
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