
L'expresident del Govern Felipe
González va advocar per vincular,
almenys, dos terços del salari a la
productivitat del treballador i per
incorporar la formació professio-
nal i l'R+D+i a les tasques que re-
alitza. Segons el seu parer, per
aquests dos punts hauria d'haver
començat la negociació de la re-
forma laboral. «S'hauria d'haver
començant per saber com aug-
mentem la productivitat per hora
de treball», quelcom que, segons
la seva opinió, s'aconsegueix mit-
jançant dos procediments «com-
plementaris», vinculant la retri-
bució, almenys en dos terços, a la
productivitat, i incorporant for-
mació professional i R+D+i.

Si no es fa, va advertir, la pro-
ductivitat del col·lectiu humà serà
definida «pel que menys treballa»,
mentre que el més treballador,
per la mateixa retribució, «acaba-
rà sent el babau de la colla».

González, que va indicar que
«és molt més important garantir
l'ocupabilitat que l'ocupació» en
el nou escenari econòmic, va tor-
nar a defensar una descentralit-
zació dels convenis col·lectius
sectorials, al·legant que fixar uns
salaris comuns beneficia unes
empreses però perjudica d’altres.

Va apostar per un contracte
únic per a l'ocupació indefinit i
perquè la durada dels temporals
estigui determinada per la seva
causalitat, al mateix temps que es
va rebel·lar contra la imposició de
l'edat de jubilació.

L'actual president del Grup de

Reflexió del Consell Europeu es va
mostrar a més defensor d'una
«economia social de mercat sos-
tenible mediambientalment i al-
tament competitiva» davant del
capitalisme de «casino» que ha
portat a la crisi econòmica.

L'expresident del Govern va
urgir que es porti a terme «una
bon anàlisi» de l'actual sistema de
pensions per revisar-lo i incorpo-
rar al mateix «elements de soste-
nibilitat i de correcció», amb la fi-
nalitat d'evitar que «en quinze
anys» es plantegi «una crisi de

pagaments en el sistema de la
Seguretat Social».

González va destacar que Es-
panya s'enfronta a «un problema
estructural» a causa les majors
expectatives de vida, fet que cal te-
nir en compte juntament amb els
canvis d'ordre econòmic i geopo-
lític que s'estan produint al món.

Paral·lelament, l'expresident
del Govern conisdera que la Unió
Europea en el seu conjunt hauria
de mantenir les polítiques d'estí-
mul de l'economia abans de pren-
dre mesures per reduir el dèficit,

i va advertir que no està demostrat
que els plans d'ajust siguin un
pas previ a la recuperació.

«El sector públic, per castigat
que estigui pels efectes de la cri-
si, no pot retirar els seus estímuls
i els seus esforços per encoratjar la
demanda», afirma González en el
pròleg del llibre La Unión Europea
ante los grandes retos del siglo
XXI, editat per la Fundació Alter-
nativas com a aportació a l'infor-
me del «grup de savis» que va di-
rigir en el seu moment l'expresi-
dent espanyol.
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Les receptes neoliberals de González
L’expresident del Govern insta a revisar les pensions abans que arribi «una crisi de pagaments»
Proposa vincular dos terços del salari a la productivitat i incorporar formació professional



Felipe González va reflexionar sobre les actuacions que cal portar a terme per sortir de la crisi. 
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El conseller d'Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural, Joaquim
Llena, va considerar que hi haurà
«més d'una concentració empre-
sarial, amb el suport de l'Admi-
nistració», en el sector carni cata-
là, del qual va dir que, a més de ser
emprenedor i potent, sap que no
té volum i capacitat suficient per
treballar de manera aïllada en in-
vestigació i mercats exteriors.

Llena va assenyalar que «el sec-
tor carni és el número 1 en capa-
citat d'exportació i producció», i
«està marcant el camí del que han
de fer altres sectors» en la recerca

de sinergies per potenciar Recer-
ca, Desenvolupament i Investiga-
ció (R+D+I). A escala internacio-
nal, va explicar, s'està treballant en
mercats com Rússia i la Xina.

Va afegir que, en la gamma alta
de qualitat, la fruita catalana està
molt ben posicionada a escala
mundial, sobretot pel tipus de cli-
ma i les diferents varietats. «És
un sector madur i potent», va in-
dicar, i va posar  com a exemple els
últims acords d'empreses de frui-
ta catalanes amb els Emirats Àrabs.
La campanya de la fruita d'aquest
any és presenta millor que la del
2009 en producció i preu. 
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Llena preveu «més d’una
concentració empresarial»
en el sector carni 

Catalunya ocupa el tercer lloc en
el Monitor de Competitivitat Tu-
rística de les Comunitats Autò-
nomes (MoniTUR) publicat per
Exceltur i Deloitte, i se situa per
darrere del País Basc i la Comuni-
tat de Madrid. L'informe argu-
menta que aquesta posició es deu
a la riquesa i la varietat de recur-
sos turístics, àmbit en el qual es
col·loca en la primera posició es-
tatal. 

Entre els aspectes més positius
destaca la dotació de recursos cul-
turals, la inversió en equipaments
per acollir el turisme de negoci

-amb la ciutat de Barcelona com a
principal centre de referència-,
complementats per l'oferta de neu
del Pirineu, les instal·lacions per al
desenvolupament d'activitats nàu-
tiques, i una oferta gastronòmica
situada en primer lloc respecte la
resta de comunitats autònomes.   

Segons l'estudi, aquesta diver-
sitat de recursos ha comptat amb
una «encertada estratègia» de po-
sada en valor i comercialització per
part de la Generalitat, reforçada
per la recent participació activa
dels empresaris en la gestió del
màrqueting i la promoció a la co-
munitat. 
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Catalunya és la tercera
autonomia pel que fa a
competitivitat turística

Les altes en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA)
van augmentar en els cinc pri-
mers mesos de l'any respecte el
mateix període de l'any anterior a
totes les comunitats autònomes,
especialment a castella-la Manxa
(16,7 per cent) i Extremadura
(15,8). Segons la Federació na-
cional d'Associacions de Treba-
lladors Autònoms (ATA), en aquest
període 215.810 emprenedors es
van donar d'alta, fet que suposa un
augment del 10,5 per cent en com-
paració de 2009, any en el qual van
ser 195.305 els autònoms que van
decidir donar-se d'alta com a tre-
balladors per compte propi. Per
darrere de Castella-la Manxa i Ex-
tremadura, se situen les altes a Ca-
talunya, la Rioja i Comunitat Va-
lenciana, amb increments supe-
riors al 13 per cent a totes elles.  A
l'extrem oposat, cal esmentar a la
ciutat autònoma de Ceuta, única
en la que el nombre de noves al-
tes ha estat inferior a 2009, un -10,8
per cent. 

Per al president d’ATA, Lorenzo
Amor, els tres factors que van in-
fluir en aquest augment són la
dificultat de trobar una feina per
compte d'altri, que impulsa molts
a constituir-se per compte propi;
les altes dels autònoms estrangers
i la influència de la campanya es-
tival, especialment a l'hostaleria i
el comerç. Va explicar que, malgrat
aquest creixement, les baixes con-
tinuen sent molt elevades.
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Les altes dels
treballadors
autònoms
creixen un 10,5%
respecte el 2009

El Govern romanès va decidir
pujar l'IVA del 19 al 24 per cent des
de l'1 de juliol per complir les
 exigències de contenció del dèfi-
cit públic del Fons Monetari In-
ternacional (FMI), va anunciar el
primer ministre, Emil Boc. Aques-
ta mesura recaptatòria, que serà
adoptada com  a decret, substitu-
eix la retallada de les pensions
aprovada per l'Executiu en un
principi, que va ser rebutjada di-
vendres pel Tribunal Constitu-
cional. Romania lluita per mante-
nir el dèficit públic per sota del 6,8
per cent el 2010.
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Romania decideix
apujar cinc punts
l’IVA per complir
amb l’FMI
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