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Crisi econòmica

Zapatero sol·licita ajuda als empresaris
per sortir de la crisi
El president del govern central es reuneix amb els responsables de 39 grans companyies
EFE/MADRID El president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demanarà avui ajuda per
sortir de la crisi als responsables de 39 grans empreses espanyoles, en un moment d'especial
complexitat, en què Espanya està sota el focus dels mercats internacionals.
La vicepresidenta segona i ministra d'Economia, Elena Salgado, va explicar que Zapatero es
dirigirà a les grans empreses, que "són les tractores de l'economia", perquè segueixin apostant
per invertir i crear ocupació a Espanya.
Segons fonts consultades per Efe, els empresaris també esperen que la reunió serveixi per
arrencar el compromís del president del Govern que farà les reformes estructurals, ja que si no
s'acceleren els mercats van a carregar més contra Espanya.
De fet, el deute sobirà espanyol ha viscut una de les seves pitjors setmanes (la prima de risc ha
pujat un 22,5%), cosa que ha fet que altes institucions com el Banc d'Espanya hagin expressat
el seu temor que el país sigui una nova "víctima" dels inversors.
En el llistat de convidats -que s'ha hagut d'ampliar respecte als 25 previstos inicialment i als 30
anunciats dimarts per les suspicàcies generades- no hi seran els líders de la CEOE i de
Cepime, que són els representants de tot el teixit empresarial espanyol , cosa que ha generat
múltiples crítiques.
Per a alguns representants sectorials, la CEOE ja ha fet arribar al Govern propostes per
encarar la situació actual, de manera que el normal seria que l'Executiu seguís parlant amb
l'organització sobre elles, encara que no necessàriament amb el president sortint, Gerardo Díaz
Ferrán.
A la reunió hi seran presents els "pesos pesants" de tots els sectors econòmics, des de la
banca i el turisme a la construcció, la distribució, les telecomunicacions o l'energia, encara que
curiosament mentre executiu només hi haurà previsiblement una dona: la presidenta
d'Hispasat, Petra Mateos.
A més del BBVA, els responsables de les principals entitats del país- Santander, Popular, La
Caixa i Caja Madrid- tornaran a seure amb Zapatero.
També estan convocats els de les companyies energètiques i de comunicació -Repsol-YPF,
Gas Natural-Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, Gamesa, Cepsa i Telefónica- i les principals
constructores: Acciona, ACS-Dragados, FCC, Ferrovial, OHL i Sacyr -Vallehermoso.
Zapatero ha inclòs als representants d'altres sectors empresarials com els presidents d'El Corte
Anglès, Inditex, Indra, Iberia, Ebre Foods, Grifols, Mapfre, Mercadona, Mondragón, Sol Meliá, i

Telecinco, a més de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, ANFAC.
A última hora s'ha ampliat la llista a Abertis, Globalia, Banc Sabadell, Planeta, l'esmentada
Hispasat, Hotels Riu i Técnicas Reunidas, Abengoa i Aigües de Barcelona (Agbar).
L'únic empresari que s'ha atrevit a revelar les seves peticions a Zapatero ha estat el conseller
delegat de la cadena hotelera Sol Meliá, Gabriel Escarrer, que va assegurar a Efe que és
fonamental que s'escometen reformes fiscals que fomentin l'estabilitat del sector turístic, que
sempre ha tingut més pes en l'economia que la construcció.
El directiu de l'hotelera balear -que estarà representada pel seu vicepresident, Sebastià
Escarrer, també president de l'Aliança per l'Excel lència Turística (Exceltur)- va ressaltar que el
sector necessita una reestructuració que passa per una major col·laboració público-privada que
tingui un efecte "multiplicador" sobre l'economia espanyola.
Zapatero, que donarà compte de la trobada, ha pres la iniciativa després que un nodrit grup
d'experts i empresaris es dirigís al Rei la passada setmana per traslladar un document titulat
"Transforma Espanya", impulsat per la Fundació Everis i en el qual es pretenen establir les
bases futures del país.
La declaració, que van signar responsables de 17 de les 39 empreses que acudeixen demà, no
només ha tingut calat pels seus plantejaments (proposa repensar i refundar els pilars del
sistema per substituir el concepte de 'Spain is different' pel de 'Spain is unique') sinó per ser
una iniciativa de la societat civil traslladada a la Corona, el paper ha estat crucial en moments
d'adversitat.

