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En els darrers anys moltes persones coneixedores de la realitat catalana han 
realitzat estudis sobre el futur de Catalunya. La present publicació pretén difondre 
alguns d’aquests treballs en un format breu i entenedor.

La base la constitueix un conjunt de treballs que s’havien publicat el 2017 en el 
diari El Punt Avui. Més de trenta experts, la majoria economistes, però també 
juristes, enginyers, empresaris... van participar, sota la coordinació del professor 
Oriol Amat i meva, en la col·lecció d’articles en què s’analitzaven aquelles qüestions 
de l’àmbit econòmic que preocupen els catalans i les catalanes.

Bona part dels autors havien participat bé en el llibre Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència elaborat en el 
marc de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(Profit Editorial), bé en el número extraordinari 2016/1 de la Revista de Catalunya, 
Impacte econòmic de la independència. També alguns havien col·laborat en el 
cicle de conferències “10 temes clau per a Catalunya” organitzat pel Col·legi 
d’Economistes...

Ara hem demanat als mateixos experts que amb visió actual analitzin i actualitzin 
la seva visió sobre els mateixos temes. I aquí tenim el resultat. La problemàtica que 
tractem en aquesta publicació abasta molts terrenys, però en comú hi trobarem 
cinc paraules clau: les persones, l’economia, les empreses, el futur i Catalunya.

Llegint els temes que s’analitzen, entendrem com és que hem arribat fins aquí en 
les relacions econòmiques amb Espanya, en quin moment es troba l’economia 
catalana, quin grau de solidesa té, com pot evolucionar l’activitat econòmica, quin 
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pes pot tenir en un futur el deute públic. També veurem quin és el marc monetari europeu perquè el 
finançament i les transaccions monetàries segueixin amb normalitat en el cas d’escenaris canviants 
com els que va endegar el Parlament de Catalunya.

Els experts ens expliquen les oportunitats generals que pot oferir un nou estat, els models econòmics 
de futur, les polítiques econòmiques pròpies i les que es poden posar en marxa en el marc de la Unió 
Europea. També analitzen quins marcs financers pot tenir el nou estat, el seu pressupost i la hisenda 
catalana.

I tot això com podria afectar les persones? Dediquen atenció a estudiar l’impacte en el benestar de les 
persones, els llocs de treball que es crearien com a conseqüència que Catalunya administrés íntegrament 
els seus recursos econòmics, quines possibilitats de millora tindrien els autònoms, com podrien millorar 
les pensions, com podrien millorar els serveis, com afectarien les inversions en infraestructures en 

l’economia i en el transport de les persones, quins beneficis 
tindria la pagesia...

I a les empreses? Analitzen com les empreses podrien tenir 
més finançament i si el preu del mateix milloraria, quin futur 
tindria la banca, quins impostos pegarien, ens expliquen les 
condicions en què el finançament podria ser menys feixuc per 
a les empreses i els ciutadans, quins models energètics...

Tenim també una visió sobre el futur del món empresarial, com 
s’han preparat les empreses per adaptar-se a la nova situació... 
S’analitzen també aspectes importants en la separació d’estats. 
Com es repartirien els passius i els actius. Quina seria la 
nacionalitat dels catalans. Com romandria integrada Catalunya 
a Europa i al món.

En la major part de les problemàtiques analitzades sectorialment 
pels experts trobem un comú denominador: per atendre 
adequadament en el futur els interessos de les persones i dels 

sectors d’activitat, Catalunya necessita, en primer lloc, plenes competències i en segon lloc poder 
administrar els recursos que els catalans i les catalanes generen amb el pagament dels seus impostos 
i de les cotitzacions socials. Dues condicions que s’obtindrien amb un nou estat.

Ningú ignora que després dels treballs publicats l’agost i setembre de 2017, van passar molts fets que 
han afectat els catalans, els seus representants i els seus governants; també un marc extraordinari 
amb les mesures adoptades per l’Estat espanyol amb l’aplicació de l’article 155 i aquelles mesures que 
van afectar les seus de les empreses, el funcionament de les nostres institucions, el moviment de 
dipòsits bancaris... aspectes que també han estat analitzats per la Comissió d’Economia Catalana en 
el cicle de conferències celebrat al Col·legi durant els mesos de gener i març del 2019 (“Retirada de 
dipòsits bancaris per part d’empreses vinculades a l’Estat”, “Impacte Econòmic de l’aplicació de 
l’article 155”, “Trasllat de seus empresarials i efectes econòmics”).

Vull agrair a la Comissió d’Economia Catalana i al Col·legi d’Economistes l’oportunitat de donar 
difusió a aquests treballs que els autors han actualitzat per a la present publicació.

Per atendre adequadament 
els interessos de les persones  
i dels sectors d’activitat, 
Catalunya necessita plenes 
competències normatives  
i poder administrar els 
recursos que els catalans  
i les catalanes generen amb el 
pagament dels seus impostos  
i cotitzacions socials.

https://www.youtube.com/watch?v=v201TCfO0pk
https://www.youtube.com/watch?v=v201TCfO0pk
https://www.youtube.com/watch?v=OTK03Vk0kqU

