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Gran èxit de participació en el debat CAMBRACTIVA sobre el futur de 
l’economia europea 

   

“L’ECONOMIA EUROPEA CREIX MENYS, 
PERÒ AMB MÉS QUALITAT” 
 

La sessió va comptar amb 110 empresaris assistents 
 
 

Terrassa, 9 de novembre de 2007. “L’economia europea creix amb un ritme 
més baix, però amb més qualitat”, segons Emilio Ontiveros. Aquesta va ser una 
de les diverses conclusions que es van extreure en el marc de la sessió 
CAMBRACTIVA sobre l’economia europea i el plantejament d’un canvi de cicle 
imminent. 
  
La sessió CAMBRACTIVA va tenir lloc ahir dijous a la tarda a la sala Fòrum del 
Diari de Terrassa i va comptar amb uns ponents de reconegut prestigi en l’àmbit 
econòmic: Ignasi Guardans, diputat al Parlament Europeu per CiU i 
vicepresident de la comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu, 
Guillem López-Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) i conseller del Banc d’Espanya, i Emilio Ontiveros, catedràtic 
d’economia de la Universidad Autónoma de Madrid i president d’Analistas 
Financieros Internacionales (AFI). També van participar en el debat el president 
de COM Ràdio Francesc Triola, que va moderar el col·loqui i Marià Galí, 
president de la Cambra, que va fer la presentació dels participants del debat. Un 
total de 110 assistents van gaudir d’una interessantíssima sessió de debat  i dels 
diferents punts de vista dels ponents sobre els ítems plantejats.  
 
 
Ignasi Guardans: La visió política 
En la primera intervenció del debat, Ignasi Guardans va fer un anàlisi de la 
situació econòmica europea des de la dimensió política. “Hem tancat la incertesa 
jurídica amb el Tractat de Lisboa”, va esmentar Guardans.  
 
El Parlamentari europeu va valorar molt positivament el redactat del Tractat de 
Lisboa i va assegurar que “donarà més capacitat a la Unió Europea per prendre 
decisions en àmbits com l’energia, les telecomunicacions o la immigració”.  
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A més, va afegir que aquest acord a Lisboa permetrà que les decisions no s’hagin 
de prendre per unanimitat, factor que facilitarà l’acord entre els integrants de la 
Unió Europea. Ignasi Guardans va considerar imprescindible pel futur europeu la 
cohesió social dels països de l’Europa dels 27, per poder reforçar i coordinar millor 
la política exterior amb altres estats. A més, va assegurar que cal trobar la 
fórmula per mantenir aquest model social i la competitivitat europea. Guardans, 
però, va acceptar que la competitivitat europea es troba a la baixa, un 39% 
inferior en termes de productivitat a la dels Estats Units, i que el nivell espanyol 
en llengües estrangeres, com ara l’anglès, és molt baix. “El nivell d’anglès a 
Espanya ha de canviar per poder ser més competitius en el mercat internacional 
donat que les fronteres han canviat”, va afirmar el diputat europeu. No obstant, el 
Tractat de Lisboa proposa i preveu que la Unió Europea sigui l’economia més 
competitiva l’any 2010. Una Europa que, segons el ponent, depèn en gran part del 
bon funcionament en l’economia de l’aliança entre França i Alemanya.  
 
Finalment, també va esmentar la importància de reforçar el diàleg transatlàntic 
entre Europa i els Estats Units, i tractar d’harmonitzar les economies de mercat de 
les dues parts.  
 
 
Guillem López-Casasnovas: “Si el PIB per càpita caigués en picat, 
Catalunya en sortiria més afectada que la resta d’Espanya”  
Per la seva banda, Guillem López-Casasnovas va remarcar la importància de 
donar estabilitat als marcs referencials de la Unió Europea per facilitar el bon 
funcionament de l’economia de la unió d’estats. López-Casasnovas va discrepar 
amb Ignasi Guardans en l’objectiu d’aconseguir la cohesió social a Europa.  
 
El catedràtic d’economia de la UPF va esmentar que “la diferència de les 
condicions d’estatus social entre els països de l’est i de l’oest d’Europa és molt 
gran i dificulta la creació d’un únic espai social europeu”. En aquest sentit, va 
esmentar que la incorporació de nous països a la UE influeix també notablement 
en el desenvolupament econòmic.  
 
D’altra banda, va afirmar que les perspectives econòmiques espanyoles no estan 
tan malament com havien previst, i que el PIB es tancarà l’any 2007 amb una 
tendència a la baixa, però no tant com gran part dels economistes esperaven. A 
més, el saldo exterior espanyol ha augmentat, donat que les importacions han 
baixat més que les exportacions en el mercat internacional. 
 
Pel que fa al panorama polític i econòmic europeu, López-Casasnovas va remarcar 
la importància de recuperar a Europa països com Itàlia, el qual va definir com a 
“un encefalograma pla”. Un dels punts més interessants que va tractar López-
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Casasnovas en el final de la seva intervenció va ser el de la crisi hipotecària, en 
concret a Catalunya. En aquest sentit, el conseller de Banc d’Espanya va afirmar 
que “la clau de l’economia catalana és el PIB per càpita. A Catalunya el PIB per 
càpita és vulnerable perquè hi ha una àmplia representació de treballadors 
autònoms que sortirien molt afectats per una caiguda del PIB. Per tant, si el PIB 
per càpita caigués en picat, els efectes a Catalunya serien més greus que a la 
resta d’Espanya”. 
 
 
Emilio Ontiveros: la visió macroeconòmica 
Finalment, Emilio Ontiveros va analitzar en la seva intervenció la vessant 
econòmica de la realitat europea. Una realitat que, segons Ontiveros ha canviat, i 
molt, des de l’estiu fins avui dia.  
 
En referència a la crisi de les hipoteques, el president d’Analistas Financieros 
Internacionales va assegurar que no afectarà a l’estat espanyol, donat que “la 
banca espanyola és un referent mundial en l’evaluació de riscos i té una taxa molt 
baixa de morositat en comparació amb la dels Estats Units”. Així mateix, va 
assegurar que a la resta d’economies europees no hi ha gaires desequilibris tot i la 
manca de matèries primeres, i va aportar que Alemanya tan sols decreixerà un 
0,4% enguany. Ontiveros va valorar positivament que l’economia europea creixi 
poc, però a la vegada creixi amb millor qualitat, i va afegir algunes dificultats que 
poden travar el desenvolupament de la nostra econòmica, com ara els problemes 
que hi hagi als Estats Units o el moviment dels preus del barril de petroli o dels 
tipus de canvi.  
 
Pel que fa a la Unió Europea, Emilio Ontiveros va destacar l’estabilitat de la 
majoria d’estats que en formen part i va afirmar que “la Unió Europea suporta la 
tensió internacional dels mercats financers”. A més, Ontiveros va preveure 
estabilitat en els tipus d’interès, donat que la situació actual de la inflació no és 
preocupant.  Finalment, el ponent va esmentar que Espanya ha sabut sobreviure 
a la crisi de la construcció i va preveure que el creixement econòmic a Espanya 
estaria mig punt per sota de les previsions del Govern Espanyol.  
 
 

Què és Cambractiva? 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa lidera i organitza des de l’any 2001 
debats empresarials de tarda amb el nom de Cambractiva. Aquests esdeveniments 
ofereixen als empresaris i directius un punt de trobada que promou el coneixement sobre 
temes d’actualitat, i tenen com a objectiu informar i generar opinió entorn dels diferents 
temes de transcendència en l’entorn econòmic. 
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Des de la seva creació, Cambractiva ha comptat amb l’assistència de 1.500 empresaris i 
la participació de 75 ponents de reconegut prestigi en àmbits com l’economia, la 
política, el món empresarial o l’acadèmic. Aquest fet ha consolidat Cambractiva com un 
referent dins de l’àmbit institucional i empresarial català. 


