
6A

Nacional 11

La crisi econòmica que fa set
anys va arribar al país per que-
dar-se pot estar vivint la seva fi,
segons l’opinió d’alguns dels em-
presaris que ahir van acudir a
l’acte de presentació de la memò-
ria de la Confederació Empresa-
rial d’Andorra (CEA) que es va ce-
lebrar al Centre de Congressos de
la capital. El primer a donar fe
d’aquest optimisme va ser el pre-
sident de l’entitat, Xavier Altimir,
que va assegurar que “ja hem to-
cat fons, la recessió s’ha aturat i
comencen a haver-hi indicadors
que ens fan preveure que hi hau-
rà una petita recuperació”. Serà
una recuperació molt lenta, va
assenyalar, perquè “és ara quan
hem començat a veure el canvi
de tendència, i no serà fins d’aquí
a 3, 4 o 5 anys que el creixement
serà més intens”. Per aconseguir-
ho, Altimir va reclamar al Govern
el tancament de tot el marc fiscal,
la signatura dels convenis de no
doble imposició i tenir clares les
regles del joc. “Quan tinguem
més seguretat jurídica, la gent in-
teressada a invertir a Andorra
anirà creixent”, va sentenciar.

EMPRESARIS ESPERANÇATS

Més enllà de la posició oficial de
la CEA, la majoria dels empresa-
ris enquestats pel Diari albiraven
també la fi dels anys de la crisi
econòmica. “L’any 2013 des del
punt de vista comercial ha estat
un any dolent, ja que no hem as-
solit els resultats de l’any 2012,
que ja eren dolents”, va indicar
Antoni Miralles, gerent de l’Andor -
ra 2000. L’inici de l’any, però, el fa
ser optimista, ja que “tant al da-
rrer trimestre de l’any passat com
els dos primers del 2014 han mi-
llorat les xifres”. 

Pere Augé, en el seu paper d’as-
sessor empresarial ho té més clar.
“L’any 2013 ha estat l’últim any de
la crisi, tanquem un període i en
comencem un altre amb noves
expectatives”, va assenyalar, afe-
gint que el 2014 “no es creixerà
molt, però ens estabilitzarem per
preparar el terreny perquè el
2015 sigui un any de ple creixe-
ment”. Per Augé, el més preocu-
pant és que el ciutadà no s’adoni
del canvi en el cicle econòmic.

“La ciutadania està patint i no sap
quan sortirà realment d’aquesta
crisi, probablement veuran els re-
sultats un pèl més tard.”

Des de Segarra-Terés, l’empre-
sari Àlex Terés va indicar que des
del 2011 s’està experimentat una
petita millora any rere any. “No
sé si hem vist el final de la reces-
sió, però sí un repunt que ha per-
mès que surtin els números”, va
assenyalar Terés, que hi va afegir
que “el futur es veu millor que el
2013, amb optimisme i amb pos-
sibilitats que sigui òptim”.

El sector de la construcció és
dels pocs que no ho veu gens clar.
“No s’ha tocat fons i encara es pot
baixar més”, va indicar l’empresa-
ri Josep Cairó, que va vaticinar
que “el 2014 serà difícil perquè
l’activitat està molt aturada i per
créixer primer cal un període
d’estabilitat”. Des del sector del
transport de mercaderies també
es va parlar d’un 2013 força com-

plicat. Tot i això, la presidenta de
l’associació, Paqui Barbero, va
parlar de bones perspectives.
“Potser no remuntarem però sí
ens estabilitzarem”, va dir.

L’any passat sí que ha estat po-
sitiu, almenys per als assessors
fiscals. El consultor Edgar Bastús
va assenyalar que “hem pogut es-
quivar la crisi gràcies al nou marc
fiscal i els dubtes dels empresa-
ris”. Felip Gallardo, empresari
d’esdeveniments, es va negar a
parlar de “brots verds”, ja que du-
rant el 2013 “encara hem anat
arrossegant la panxa”. Ara, va dir,
“comença a haver-hi moviment”. 

Respecte de la memòria de la
CEA, Altimir va destacar la feina
feta en comunicació a l’estranger
i es va marcar l’objectiu d’aconse-
guir més associats. En el marc de
la presentació, l’ambaixador in-
ternacional de la CEA, Douglas
Pate, va oferir una xerrada en què
va lloar l’obertura econòmica.  
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L’empresariat es mostra optimista
en albirar la fi dels anys de la crisi 
Consideren que el 2013 es va tocar fons, auguren el final de la recessió i asseguren que enguany es
començarà a créixerSLa CEA creu que en un horitzó de cinc anys la millora econòmica serà més intensa
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QUÈ HA DIT

Paqui Barbero

“Potser no remuntarem,
però sí que [el 2014] 
ens estabilitzarem”

PRESIDENTA TRANSPORTISTES MERCADERIES

Pere Augé

“La ciutadania està
patint i no sap quan
sortirà d’aquesta crisi”
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Xavier Altimir

“És ara quan hem
començat a veure el
canvi de tendència”

PRESIDENT DE LA CEA

El ministre d’Economia i Territo-
ri, Jordi Alcobé, va anunciar ahir
que ja s’han rebut un total de
750 sol·licituds d’inversió es-
trangera des que es va aprovar
l’obertura econòmica. El minis-
tre va celebrar que d’aquestes
750 sol·licituds, 200 ja s’hagin
materialitzat amb l’obertura de
comerços. Del total, 660 han
estat autoritzades i al voltant
d’una vintena han estat denega-
des, mentre que la resta encara
s’estan analitzant. Alcobé tam-
bé va explicar que el tràmit d’im-
plantació al Principat ara és
molt més ràpid perquè no cal
l’autorització del Govern per a
l’obertura de societats.

Més sol·licituds
d’inversió forana


