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AIs empresaris els amoi’na
el ’Brexit’ i la situaci6
a I’Estat que no el proc s
[] El bar6metre
dela Trobada
Empresarial
al Pirineu
revela
queles incerteses
a
Europa
i a I’Estatespanyol
s6nm~s
nocives
perals negocis
quela independ~ncia
Redacci6
LASEUD’URGELL
Un 69°/5 dels empresaris
manifesten estm" preocupat per una eventual sortida de la Gran Bretanya de
la Uni5Europea.]~s el restfltat de l’enquestarealitzada durant la 27a edici5
de laTrobada Empresarial
al Pirineu. Nom~sun 23%
dels empresaris diuen no
-estm~preocupats pel possi
ble Brexit i un 8%afirmen
notenh’prou elements per
valorar-ho. Encara m~s
preocupaci5 genera la inestabilitat politica a l’Estat espanyol, arab unes segoneseleccions en tan sols
sis mesos,ja que a La pregunta sobre si tenen efectes negatius les incerteses
que provocal’actualpolltica econSmica espanyola,
un 7~4%dels empresaris
ban respost que si. Tan
sols un 22%diuen que no
se senten afectats.
Tot iles reiterades amenaces qne, des de diversos
sectors, es llancen reiteradament per teoritzm" sobre possibles efectes apocaliptics d’un proc~sd’independ~ncia a Catalunya,
la veritat ds que la classe
empresa~’ial mostra certa
calma en aquest sentit.Un
57%creuen que els afecten negativament les incerteses en la politica econSmica a Catalunya, enfront d’un 38%que opinen

tin moment
de la trobada
d’empresaris
quese celebraa la Seud’Urgell¯ ELPUNT
AVUl
el contrari i un 5%que no
ho saben.
En aquest context, realgoat que una mica m~s de
la meitat dels enquestats
manifesten tenir inquietuds respecte de l’escenari
que deixaria una Catalunya sobirana, els resultats
del barSmetre elaborat
durant la trobada dels Pirineus mostren que la
classe empresarial pateix
per altres amenaces m~s
que no pas pe~" les conscqti~ncies derivades d’una
independ~nciacat alana.
Finsitot elclima de turbtfi~ncies que hi ha en clau
europea preocupa m~s
(65%)que no pas els efectes del proc~s.

La 27aTrobada E~presarial al Pirineu ha estrenat un sistema per realitzm" el barbmetre d’opini5
sobre temes d’actualitat,
El nou dispositiu mSbflde
votaci6 ha facilitat el proc6s per mesurar l’opini6
dels assistents i aquest
any s’ha assolit una xifra
record de participaci6.
Preguntats tamb6 sobre si ha millorat l’acc6s al
finanqament bancaci, l’opini6 dels empresaris 6s
optimista. Un 67%conside~n que ha millorat.
Tamb6un 60%creuen que
millorarh elcreixement de
la seva facturaci6 el 2016.
I un 57% tenen previst
contractar personal. ¯
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El professor
d’economia
AlfredPastor
vaafirmar
enla
sevaponbncia
queel principalreptedelmercat
laboral
espanyol
~screarocupacib
amb
salarism~s
altsi esva
mostrar
partidari
d’endurir
lescondicions
d’acc~s
al subsidiperdesocupacib
"perevitar abusos’.
El catedrbtic
d’economia
de I’empresa
de
la Uni~rsitat
deMadrid
Emilio Ontivems
vadirquela i ncertesa
politicai econbmica
marca
el context
actual.

