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L'estiu de 2007 esclata el mercat immobiliari
dels EUA i s'albira un efecte dominó que repercuteix en tota l'economia global. El govern
espanyol, però, va negar l'evidència fins que
aquesta va traspassar la cortina de fum amb
què miraven d'amagar-la.
Hi ha crisi, però no ens podem quedar amb
els alarmistes i constants titulars de premsa. Hem de reaccionar. Els Països Catalans en som capaços, com hem
demostrat al llarg de la història. Vam fer la revolució industrial sense tenir ni ferro, ni cotó, ni carbó. Vam esdevenir
una potència industrial sense disposar de cap de les primeres matèries que necessitàvem. I ho vam fer perquè teníem un element que pot amb qualsevol obstacle, les habilitats de la nostra gent: el seu esforç, la seva imaginació
i la seva tenacitat. Som capaços de sortir-nos-en de nou.
I ens en sortirem.
Però no hem de sortir de la crisi esperant tornar al passat del turisme de sol i platja i els beneficis fàcils del mercat del totxo. Hem d'aprofitar aquest repte com una oportunitat i convertir la crisi en un punt d'inflexió per al nostre
model econòmic. La clau està en substituir quantitat per
qualitat i emfatitzar valors com l'esforç, la constància, l'eficiència, la creativitat, la formació al llarg de la vida... No
hem de limitar-nos a esperar que el cicle econòmic torni
a bufar a favor, hem de treballar per fer que el cicle tingui
un context més fort que el faci més estable.

Som conscients que l'escenari pot resultar
desmotivador, sobretot tenint en compte la
manca de previsió estatal i l'actitud amb què
el govern de Madrid està enfrontant aquesta
dura realitat. El populisme improvisat sembla
ser la seva medicina, però nosaltres apostem
per mesures realistes i la planificació a llarg
termini. Hem de reflexionar sobre les potencialitats del
país i posar-nos a treballar-hi de manera conjunta i sense oblidar els col·lectius més colpejats per la crisi. Hem
de mirar de relativitzar el present pensant en les oportunitats de futur. Totes les mancances d'avui són oportunitats
econòmiques de propers escenaris. Ara toca repensarse i innovar per assolir un bon lloc en el panorama multipolar que sembla divisar-se al final del túnel.
Aquest món multipolar que s'està configurant ha de ser
el nostre mercat, hem de deixar enrere la idea de vendre
preferentment dins l'Estat. Espanya només representa un
1‰ del mercat mundial. No ens hem d'autolimitar. I com
hem d'anar al món? La millor manera per fer-ho és sent
nosaltres mateixos, venent allò que realment ens diferencia, allò que ens defineix com a nació, i fer-ho amb qualitat i de manera conjunta. Hem d'aprofitar les grans sinergies que la cooperació empresarial, sigui al nivell que
sigui, proporciona. |
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