
 

DECLARACIÓ DELS LÍDERS ECONÒMICS DE LA 
MEDITERRÀNIA 

Barcelona, 25 de novembre 2011 

La setmana de Líders Econòmics de  la Mediterrània conclou després de dur a  terme 
més de 50  sessions  i esdeveniments paral∙lels, amb més de 1500 participants de 20 
països i 200 ponents del més alt nivell. 

Mentre  es  produeixen  grans  canvis  socials  i  econòmics  a  la  regió,  la  Setmana  de 
Barcelona  confirma  la  necessitat  d'un  enfocament  integrat  del  desenvolupament 
econòmic  i  social  de  la  regió.  També  destaca  que  ara  la  necessitat  d'enfortir  la 
cooperació Euromediterrània  a  través de  la Unió per  la Mediterrània  (UpM) és més 
important  que  mai,  per  a  assegurar  un  desenvolupament  econòmic  inclusiu.  Per 
aquest  motiu,  la  UpM  i  l’ASCAME  han  signat  un  conveni  de  col∙laboració  per  a 
assegurar la implicació del sector privat en el desenvolupament econòmic i social de la 
regió. 

RECOMANACIONS PRINCIPALS 

Els actors principals de  la cooperació euromediterrània destaquen  les qüestions clau, 
propostes i recomanacions següents: 

1‐La implicació sistemàtica del sector privat en el desenvolupament socioeconòmic de 
la regió és més crucial que mai, sobretot per tal de generar ocupació entre el jovent. 

2‐Estimular  les  reformes  estructurals  polítiques  i  econòmiques  amb  l'objectiu  de 
millorar la competitivitat de la Unió per la Mediterrània mitjançant: 

• el  Foment  de  les  associacions  públic‐privades  com  una  eina  essencial  per  a 
promoure  el  desenvolupament  social  i  econòmic,  la  creació  d'ocupació  i  la 
inversió en projectes d'infraestructura entre les regions; 

• l'Enfortiment del bon govern com una condició fonamental per al creixement, 
la transparència i auditories clares; 

• la Millora del marc legal i la reducció de la pirateria; 

• l'Estímul a una cooperació i un diàleg econòmic Sud‐Sud més actius; 

• la Lluita contra el proteccionisme i la promoció del comerç i les inversions; 

• la  Creació  de  condicions  atractives  per  a  la  participació  de  les  diferents 
diàspores. 
 

3‐Configurar eines específiques per a donar suport a  les PIME en el marc de  la Carta 
Euro Mediterrània per a l'empresa i de la Iniciativa Mediterrània del Desenvolupament 
Empresarial. Més del 90% de les empreses euromediterrànies són PIME. Aquestes són 



el motor del creixement econòmic i de la creació d’ocupació a la regió. Però alhora les 
PIME tenen serioses dificultats per a accedir al finançament i rebre assistència tècnica. 
Per tant, destaquem  la necessitat de desenvolupar programes específics  i de garantir 
els mecanismes i les iniciatives que facilitin el seu accés a la formació, al finançament i 
a  les bones pràctiques, així com  recolzar el desenvolupament dels  sectors de  treball 
intensiu, com ara l’agroindústria. 

4‐Donar suport al desenvolupament de les institucions micro‐financeres ja existents o 
de  nova  creació  per mitjà  d'una  iniciativa  de micro‐finances  específica,  que  ajudi  a  
introduir  nous  productes  i  a  assistir  els  programes  existents  de  suport  al 
desenvolupament dels micro‐empresaris amb potencial de  creixement. Això  significa 
facilitar institucions de micro‐finances que ofereixin assistència i préstecs majors. 

5‐Promoure  l’emprenedoria  de  les  dones,  ja  que  és  necessària  per  a  construir  una 
societat basada en la igualtat d'oportunitats, i assegurar així la participació de la dona 
en el desenvolupament econòmic i empresarial. Per aquesta raó, és obligatori recolzar 
els programes que promouen les dones empresàries en la vida econòmica dels països 
de  la Mediterrània,  i el desenvolupament de polítiques  i programes específics amb  la 
participació de dones. 

 6‐Crear  oportunitats  per  al  jovent  i  abordar  el  desajust  entre  els  seus  estudis  i  les 
necessitats del mercat  laboral, mitjançant  la promoció de  la formació professional,  la 
cultura empresarial  i  les escoles de  segona oportunitat. La comunitat educativa  i  les 
empreses  han  de  treballar  en  estreta  col∙laboració  i  cal  desenvolupar  un  programa 
d'orientació professional. La mobilitat dels estudiants ha de ser afavorida per mitjà de 
programes  específics,  com  ara  un  programa  Erasmus  Mediterrani  o  el 
desenvolupament d'iniciatives similars. 

 7‐Compromís amb l'economia verda, ja que pot ser vital per a la generació d'ocupació 
i  la  millora  de  la  competitivitat  de  les  nostres  economies.  L'enfortiment  de  la 
cooperació ambiental entre els països ha de ser encoratjat, especialment mitjançant la 
Iniciativa sobre el Canvi Climàtic Mediterrani, que cerca la creació de recursos eficients 
i  economies  que  s'adaptin  al  canvi  climàtic,  creant  el  potencial  necessari  per  a  les 
empreses locals i els llocs de treball. 

8‐Suport  al  Pla  Solar  Mediterrani,  iniciativa  de  referència  de  la  Unió  per  a  la 
Mediterrània, amb l'objectiu d'impulsar a gran escala i amb una orientació econòmica 
la  implantació  de  les  energies  renovables  i  de  l'eficiència  energètica  a  la  regió 
mediterrània. El Pla Solar Mediterrani tindrà un gran impacte socioeconòmic, sobretot 
en el desenvolupament de la indústria local i l'ocupació. 

 
9  ‐  Prendre  les mesures  necessàries  per  a  preservar  el medi  ambient  i  els  recursos 
naturals. Considerem que les polítiques ambientals són la pedra angular de l'impuls al 



desenvolupament econòmic  i social, a  la millora de  la qualitat de vida a  la regió  i a  la 
limitació  de  l'impacte  del  canvi  climàtic  i  les  seves  repercussions  en  les  societats 
mediterrànies. 

10  ‐ Completar els  acords d'integració  euromediterranis. A més de  crear un mercat 
regional  de  serveis,  fem  una  crida  a  la  reducció  progressiva  de  les  barreres  no 
aranzelàries,  la millora de  la normtiva  sobre  la  inversió  i  la protecció de  la propietat 
intel∙lectual,  la reducció de  la burocràcia  i  la creació d'un mecanisme de resolució de 
conflictes vinculant i eficaç, així com un marc legal més simplificat i regulat. 

11 ‐ Promoure i planificar adequadament una xarxa integrada de transports que tindrà 
un efecte multiplicador sobre el comerç, el creixement i el desenvolupament equilibrat 
dels  territoris.  L'harmonització  del  sector  de  la  logística  ha  de  ser  encoratjada,  en 
particular mitjançant la promoció del projecte validat per la UpM: LOGISMEDTA. 

12 ‐ Augmentar la cooperació i la coordinació amb altres institucions interessades en el 
desenvolupament  de  la  regió  euromediterrània,  incloent  les  principals  institucions  i 
entitats financeres dels països del Golf. 

 

CONCLUSIÓ 

L’UE  té  una  oportunitat  històrica  per  a  promoure  la  consolidació  de  les  reformes 
polítiques i econòmiques als països de la regió, i per a garantir la cooperació tècnica i 
financer  per  mitjà  de  mesures  específiques.  Cal  programes  efectius  i  eines  per  a 
aprofundir  les  relacions  econòmiques mediterrànies  i  per  tal  que  les  empreses  del 
sector privat juguin un paper crucial donant suport a la transició econòmica i social a la 
regió. 

ASCAME ha coordinat aquesta declaració, en nom del sector privat de la Mediterrània 
amb la col∙laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, a fi de crear un espai comú 
de democràcia, de pau  i de prosperitat,  així  com de desenvolupament  i  creixement 
econòmic  compartit,  amb  el  suport  de  la  Secretaria  de  la Unió  per  la Mediterrània 
(UpM), del Banc Europeu d'Inversions  (BEI)  i de  l'Institut Europeu de  la Mediterrània 
(IEMed), a més d'altres organitzacions  rellevants que promouen el desenvolupament 
econòmic a la Mediterrània i a Europa. 


