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Editorial

la Jornada el va encapçalar la magnífica i 
apreciada conferència inaugural del profes·
sor José Manual Campa, que de manera 
sòlida, rigorosa i entenedora va il·lustrar els 
condicionants del camí de la recuperació i 
alhora va desfer diagnòstics erronis de la 
interpretació de determinats fets econò·
mics. La cloenda, a càrrec del físic Lluís 
Torner, director del reconegut ICFO, l’Ins·
titut de Ciències Fotòniques, va deixar la 
mel a la boca dels assistents en parlar de la 
recerca de frontera de manera atractiva i 
engrescadora. 

Entremig de les dues guindes que van su·
posar les conferències inaugural i de cloen·
da, van transcórrer les dotze sessions de 
treball, dutes a terme el divendres 25 d’oc·
tubre a l’Hotel Fira Palace de Barcelona. 
Semblantment com si dels 12 treballs del 
cèlebre heroi Hèrcules (Hèracles en la mito·
logia grega) es tractés, les 12 sessions 
d’enguany van encarar com superar els ex·
cessos i els desequilibris que la nostra eco·
nomia havia anat acumulant durant els anys 
de bonança per, després del llarg període 
de recessió, recuperar el tan convenient 
creixement. 

Una prova de força i d’adaptació a les cir·
cumstàncies de competència global que la 
nostra societat i la base productiva ja han 
posat de relleu, amb esforç i amb intel·
ligència i que, com es va assenyalar durant 
les sessions, el creixement s’ha d’apuntalar 
en el nostre potencial tecnològic i industrial, 
amb l’estímul de l’actitud emprenedora, 
amb unes polítiques públiques que facin de 
palanca del creixement, en un entorn de 
transparència i de seguretat jurídica i comp·
table, basat en una confiança empresarial 
que atregui l’interès de l’inversor estranger, 
en un territori on el paper dels serveis a les 
empreses i a les persones es basi en la qua·
litat i l’eficiència, en què el teixit empresarial 
tingui al seu abast el finançament adient, en 
un sistema tributari equitatiu i afavoridor de 
l’activitat econòmica, en una logística facili·
tadora de la gestió i direcció dels fluxos de 
mercaderies, i en un marc de relacions la·
borals basat en la interlocució entre els 
agents i la necessària flexibilitat d’adapta·
ció a un entorn canviant. 

I tot plegat perquè Catalunya torni a situar·
se en el mapa de les economies més pròs·
peres i dinàmiques del món. n

tenir una gran capacitat de convocatòria i 
de valoració positiva per part dels assis·
tents, té una estimable repercussió en els 
mitjans de comunicació i dóna al Col·legi la 
màxima visibilitat per la seva contribució a 
l’anàlisi i a la nostra competència professio·
nal pel que fa a la capacitat de reflexió i pro·
posta en matèria econòmica i empresarial. 
Així, en la presentació de la Nota d’opinió, 

una dotzena de mitjans de comunicació –
premsa, ràdio i televisió– van acudir a la 
roda de premsa, amb la consegüent ampli·
ficació d’impactes a la societat. Tanmateix, 
els Premis de reconeixement que el Col·legi 
atorga posen nom i cara públicament a 
economistes i despatxos professionals que 
el Col·legi ha distingit per la seva vàlua i 
aportacions. La Jornada Anual va estar co·
berta també per una dotzena de mitjans de 
comunicació desplaçats a cobrir el desen·
volupament de l’acte que es van traduir en 
gairebé un centenar d’impactes mediàtics, 
un altre centenar de tuits amb l’etiqueta 
#economistes.cat13, i força fotos de la 
Jornada publicades a les xarxes socials. 

Tot plegat figura a continuació en aquest nú·
mero especial digital sobre el desenvolupa·
ment i continguts de la 18a Jornada Anual 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

La Jornada 2013 tenia per leitmotiv com 
s’activa el creixement econòmic. L’inici de 

El creixement s’ha 
d’apuntalar en el nostre 

potencial tecnològic i 
industrial, amb l’estímul 
de l’actitud emprenedora

El compendi d’actes inherents a 
la Jornada Anual dels Econo·
mistes comprèn: 

l Nota d’opinió. Prèviament a la celebra·
ció de la Jornada, la Junta de Govern del 
Col·legi emet una Nota d’opinió, que pre·
senta als mitjans de comunicació, en la qual 
fa públic el seu parer en relació amb la rea·
litat econòmica del moment, alhora que fa 
un reguitzell de reflexions, consideracions i 
propostes que, en sintonia amb els contin·
guts que es tractaran a la Jornada, prete·
nen contribuir a la tan desitjada recuperació 
econòmica. 

l Sopar dels Economistes. Constitueix 
l’aspecte festiu de la Jornada, de retroba·
ment entre els companys de professió, al·
hora que s’aprofita per fer reconeixement i 
distinció de la professió des de diferents 
vessants.

l Jornada Anual del Col·legi. La ciutat de 
Barcelona acull la Jornada dels Economis·
tes, en el transcurs de la qual, al llarg d’un 
intens matí, es debaten en una plèiade de 
sessions de treball la munió de continguts 
que giren al voltant del lema de la Jornada, 
enguany Propostes per al creixement: ex-
periències comparades.

l Jornada Anual a les seus territorials de 
Girona, Lleida i Tarragona. La celebració 
de la Jornada té un caràcter descentralitzat 
i, per això, se celebra, a més de Barcelona, 
a tots els altres àmbits territorials del Col·
legi, amb continguts que, tot i estar en línia 
amb el lema anual de la Jornada, tenen es·
pecificitat i característiques pròpies.

l Ressò de la Jornada. El conjunt d’actes 
que componen la Jornada Anual, a més de 

ANTON GASOL
Director tècnic de la Jornada  
dels Economistes 
jornada@coleconomistes.cat
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mistes, Joan B. Casas, van ser els encarre-
gats de fer entrega dels premis de reconei-
xement als millors currículums universitaris. 
Els estudiants distingits van ser:

l Carles Mas Rodríguez, Universitat Pom-
peu Fabra. 
l Sílvia Closa Bacardit, ESADE.
l Núria Pijuan Cases, Universitat de Lleida.
l Sergi Marín Arànega, Universitat Autòno-
ma de Barcelona. 
l Iván Bringué Varela, Institut Químic de Sar-
rià de la Universitat Ramon Llull (IQS).
l Jordi Calvo Torras, Universitat Internacio-
nal de Catalunya.
l Judith Creixans i Tenas, Universitat de Vic.
l Daniel Orpí Marrero, Universitat Oberta de 
Catalunya. 

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 3
Crònica del Sopar

L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Economia 
i Coneixement i Col·legiat de Mèrit, Andreu Mas-Colell, que va 
lliurar els guardons d’enguany junt amb el degà, Joan B. Casas

El Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya ha celebrat el Sopar 
Anual dels Economistes, una 
cita que permet als col·legiats 

trobar-se d’una manera distesa i agrada-
ble, però que també serveix per fer un reco-
neixement pel treball, la dedicació i la col-
laboració amb el Col·legi de diferents 
professionals. En l’edició d’enguany, el So-
par va comptar amb la presència del con-
seller d’Economia i Coneixement i Col-
legiat de Mèrit del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, Andreu Mas-Colell.

Després del sopar, que es va celebrar tal 
com és habitual a l’Hotel Majestic de Bar-
celona, el conseller d’Economia, Andreu 
Mas-Colell, i el degà del Col·legi d’Econo-

L’Economista d’Empresa de l’any
Tot seguit va ser el torn per al premi a l’Eco-
nomista d’Empresa de l’Any, que es va con-
cedir a l’economista i empresari, Benito Gar-
cía, impulsor de la cadena de botigues 
Benito Sports i fundador de la central de 
compres Base-Detall Sport, de la qual és ac-
tualment president honorífic; de l’Associació 
Nacional de Centrals de Compres i Serviceis 
(ANCECO) de la qual també és president ho-
norífic, i de l’Associació Catalana de l’Empre-
sa Familiar del Retail (COMERTIA). 

Benito García és també fundador i membre 
del Comitè de Direcció de Barcelona Shop-
ping Line de Turisme de Barcelona i un dels 
promotors del Grup de Treball de Retail del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomsites.cat

El Col·legi celebra 
el Sopar dels 
Economistes 2013
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tes que s’ha especialitzat en una vessant de 
l’assessorament fiscal que és poc comuna: 
els impostos especials en l’àmbit dels hidro-
carburs i l’energia. En el moment de recollir 
el premi de mans del degà, Eduardo Espejo 
es va mostrar molt agraït pel guardó obtingut 
i va assegurar que estava “molt content per-
què s’ha reconegut els impostos marginals”.

Premi Joan Sardà Dexeus 
Després del lliurament dels premis a l’Eco-
nomista d’Empresa i al Despatx Professional 
es va fer entrega del Premi Joan Sardà De-
xeus de la Revista Econòmica de Catalunya. 
En la modalitat a la publicació de més relle-
vància d’Economia i Empresa, el premi va 
ser per a Cinco ensayos sobre la crisis y sus 
consecuencias para el estado del bienestar, 

L’Economista d’Empresa, 
Benito García, va 

demanar al Col·legi 
que ajudi a posar seny 
al comerç, un dels més 

castigats per la crisi

El Despatx Professional de l’any
Tot seguit va ser el torn del lliurament del pre-
mi en reconeixement al Despatx Professio-
nal de l’any. Un guardó que es va atorgar a 
Eduardo Espejo, soci fundador de FIDE FIS-
CAL, SLP,  un despatx d’economistes i juris-

Amb aquest premi, el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya ha volgut distingir la tasca 
d’aquest reconegut empresari del sector del 
retail, un dels més afectats per la situació de 
crisi econòmica actual, que ha sabut impul-
sar la cooperació amb l’objectiu d’aconse-
guir la millora del prestigi i de la competitivitat 
del sector. Durant la seva intervenció, Benito 
García va recordar que el comerç s’ha ca-
racteritzat sempre per la seva capacitat 
d’adaptar-se als nous temps i necessitats i 
que és un dels sectors que millor copsa la 
situació que viu la societat. És per això que 
es va mostrar contrari a l’ampliació dels ho-
raris, perquè no faran augmentar les vendes, 
va dir, i va demanar al Col·legi que ajudi a 
posar seny en el sector del comerç, un dels 
més castigats per la crisi econòmica actual.

Més de 200 persones  
van assistir al Sopar  
dels Economistes 2013, 
escenari anual que el 
Col·legi d’Economistes 
de Catalunya organitza 
per reconèixer les 
contribucions dels 
economistes a la 
professió.  L’acte es  
va celebrar a l’Hotel 
Majestic de Barcelona.
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laboració entre els periodistes que expli-
quen la realitat i els economistes que aju-
den a interpretar-la és més necessària  
que mai, perquè així ajuden els ciutadants 
a formar-se un criteri”.

Els premis Joan Sardà Dexeus els van lliurar 
Martí Parellada, director de la Revista Eco-
nòmica de Catalunya, i Joan Llonch, vice-
president del Banc Sabadell.

1. Carles Mas Rodríguez  
2. Sílvia Closa Bacardit  
3. Núria Pijuan Case  
4. Sergi Marín Arànega  
5. Iván Bringué Varela  
6. Jordi Calvo Torras  
7. Judith Creixans i Tenas  
8. Daniel Orpí Marrero

Estudiants distingits

1

53

2

6 87

4

s’han donat en diferents crisis i va afegir que 
se sentiria “recompensat si amb aquest llibre 
he ajudat a algú a entendre-ho”. 

També pel que fa al Premi Joan Sardà De-
xeus a la millor tasca periodística, el re- 
coneixement va ser per al periodista de  
TV3 especialitzat en temes econòmics  
Jordi Fortuny. El guardonat va explicar  
que, amb “la situació de crisi actual, la col-

de Josep Maria Bricall. L’obra recull cinc as-
saigs que tracten de l’estat del benestar i la 
crisi dels anys setanta, de la transformació 
del sistema financer, de les interpretacions 
sobre la crisi iniciada el 2007, dels desequili-
bris territorials durant la crisi i sobre els pro-
blemes de la moneda europea. 

El guardonat va explicar que el que pretenia 
era estudiar les causes i els elements que 
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El Col·legiat de Mèrit
Més tard, es va fer el nomenament d’Eco-
nomista de Mèrit, que enguany ha estat per 
a Carles Gasòliba, doctor en Ciències Eco-
nòmiques i màster en Economia Industrial 
per la Universitat de Sussex, al Regne Unit. 
Gasòliba és president del Barcelona Centre 
for International Affairs (CIDOB), del Comitè 
Espanyol de la Lliga Europea de Coopera-
ció Econòmica (LECE), a Madrid i a Barce-
lona, president de la Comissió Mediterrània 
i del Comitè Executiu de la LECE a Brussel-
les, i president de la Cambra de Comerç i 
Cooperació Hispano-Polonesa. En l’actua-
litat, dirigeix l’equip d’especialistes de la 
Consultoria Europea AXIS. 

El guardonat ha desenvolupat també una 
extensa carrera política, havent estat di- 
putat a les Corts Generals i al Parlament 
Europeu, i senador espanyol, entre moltes 
altres coses. 

Amb aquest premi, el Col·legi d’Economis-
tes ha volgut reconèixer la seva trajectòria 
professional, en què ha sabut compaginar 
la vessant acadèmica i professional amb 
una altra de política i de servei al país, en el 
significatiu impuls d’aproximar la presència 
de Catalunya a Europa. La Junta de Govern 
també ha volgut destacar el seu continu 
suport i col·laboració amb la professió 
d’economista i, especialment, amb el Col-
legi d’Economistes de Catalunya. 

Carles Gasòliba va mostrar el seu agraï-
ment per convertir-se en Col·legiat de Mèrit, 
un col·lectiu amb noms il·lustres entre els 
quals ell va destacar els de Mercè Sala que, 
segons va dir, combinava intel·ligència i 
bondat, i el d’Artur Saurí, amb qui va man-
tenir una estreta relació professional. 

Per acabar, Gasòliba va fer una defensa 
d’Europa: “No és només l’euro i els fons es-
tructurals, sinó que és un ideal de civilització 
on compartim valors comuns, una manera 
d’entendre la societat més avançada, equi-
librada i amb respecte per a les persones”.

El Col·legiat d’Honor
Finalment, va ser el torn del lliurament del 
reconeixement al Col·legiat d’Honor, un 
guardó que enguany va ser per a l’ecòleg, 
doctor en Biologia i sociòleg Ramon Folch. 
La Junta de Govern va voler destacar les 
seves aportacions en les investigacions a la 
gestió territorial i urbana i per la seva contri-
bució a la teoria del creixement econòmic 
des d’una aproximació sostenible. 

El reconeixement com a Col·legiat d’Honor 
de Ramon Folch s’emmarca en la voluntat 
de la Junta de Govern del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya de distingir aquells 
professionals de camps vinculats amb la 
tasca d’economista que han ajudat a im-
pulsar àrees de coneixement i l’exercici 
professional d’activitats dels economistes.
Ramon Folch es va mostrar molt satisfet 

per aquesta distinció i també, va dir, perquè 
és un guardó; i en la seva intervenció va 
demanar més capacitat “d’innovar i propo-
sar solucions”. A més a més, el guardonat  
va convidar els professionals de l’economia 
que ”ajudin la humanitat a construir el futur 
i a no perpetuar el passat”.

El degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, Joan B. Casas, va tancar l’acte 
adreçant unes paraules de felicitació als 
premiats en el decurs del Sopar. El degà va 
afegir que aquest acte és el preludi a la Jor-
nada dels Economistes, un esdeveniment 
que s’emmarca en les moltes activitats que 
organitza el Col·legi per reflexionar sobre 
l’economia i l’empresa. Joan B. Casas va 
concloure amb el desig que al llarg de la Jor-
nada es trobessin les eines i les propostes 
que serveixin per construir un futur millor. n

El Col·legiat d’Honor, 
Ramon Folch, va demanar 

als economistes que 
“ajudin la humanitat  

a construir el futur i no a 
perpetuar el passat”

1. Benito García, impulsor de la cadena de 
botigues Benito Sport, Economista 
d’Empresa de l’any.
2. Eduardo Espejo, soci fundador de FIDE 
FISCAL, SLP, Despatx Professional de l’any. 
3. Josep Maria Bricall, Premi Joan Sardà 
Dexeus a la publicació de més rellevància 
d’Economia i Empresa.

Els sis guardonats de la vetllada
4. Ramon Folch, ecòleg, biòleg i sociòleg, 
Col·legiat d’Honor.
5. Carles Gasòliba, economista, polític, 
consultor en temes europeus i president  
del CIDOB, Col·legiat de Mèrit.
6. Jordi Fortuny, periodista de TV3  
especialitzat en Economia, Premi Joan 
Sardà Dexeus, millor tasca periodística.

1

3 4

65

2
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Crònica de la Jornada

La comparació de les experiències que s’han donat en altres 
països per sortir de diferents crisis va permetre el debat a 
l’entorn de les solucions que es podrien aplicar al nostre país 

La Jornada dels Economistes 
d’aquest any es va celebrar sota 
el títol Propostes per al creixe-
ment, experiències compara-

des, amb l’objectiu d’analitzar i contrastar 
experiències que s’han donat en altres paï-
sos per sortir de diferents crisis, amb la fina-
litat de trobar-ne alguna que sigui aplicable 
al nostre país.

Andreu Mas-Colell, conseller 
d’Economia i Coneixement
La Jornada es va celebrar a l’Hotel Fira Pa-
lace de Barcelona i va aplegar gairebé 1.000 
economistes. La sessió inaugural va anar a 
càrrec del conseller d’Economia i Coneixe-
ment, Andreu Mas-Colell. En la seva inter-

MONTSE CARLAS, periodista 
Departament de Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
premsacec@coleconomsites.cat

ELS ECONOMISTES CATALANS 
ANALITZEN DIVERSES FÓRMULES 
PER A LA RECUPERACIÓ

Propostes per  
al creixement
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El degà dels economistes catalans va afegir 
que “amb la perspectiva de sis anys de crisi, 
sabem que les economies que han aguan-
tat millor són les que han tingut una sensibi-
litat especial per a l’activitat productiva. És a 
dir, les que han fet de la indústria l’eix verte-
brador de la seva economia”. En aquest 
sentit, el degà va insistir que les economies 
més resistents “s’han caracteritzat per una 
forta cohesió social, amb grans consensos 
sobre les grans decisions, amb participació 
publicoprivada i riscos i beneficis compar-
tits”. En aquestes societats, va afegir, “l’eco-
nomia submergida és petita i està mal vista”. 

Valentí Pich, president del Consell  
General de Col·legis d’Economistes 
El principal missatge que va transmetre Va-
lentí Pich, president del Consell General de 
Col·legis d’Economistes d’Espanya, va ser 
que, “en una situació com l’actual, els eco-
nomistes poden ajudar eficientment a la so-
cietat fent bé la seva feina, ja sigui en un 
despatx professional o des de l’Administra-

Cal que les empreses  
siguin més grans i estiguin 

més capitalitzades per 
competir en el mercat 
internacional, segons  
el conseller Mas-Colell

Joan B. Casas, degà del  
Col·legi d’Economistes de Catalunya
En la seva intervenció, el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya , Joan B. Casas, 
va dir que “el creixement serà lent i inicial- 
ment sense impacte en l’ocupació”. El degà 
va advertir que el 2011 “semblava que es re-
puntava i va haver-hi una recaiguda” i, per 
evitar que torni a passar el mateix, Joan B. 
Casas va assegurar que calen propostes de 
creixement sostingut. “El debat no és entre 
polítiques d’expansió i polítiques d’austeritat, 
sinó sobre les reformes que cal fer tant a nivell 
europeu com local”, va advertir. Per a Joan B. 
Casas, “la unió bancària i fiscal és fonamental 
a nivell europeu. En l’àmbit de l’Estat, és im-
portant la reforma energètica, fiscal i de l’Ad-
ministració. A Catalunya, són imprescindibles 
les inversions pendents en logística”. 

venció, el conseller va afirmar que “les bones 
pràctiques per accelerar la sortida de la crisi 
són: innovació fonamentada en el capital 
humà, obertura de mercats, dinamisme em-
presarial i flexibilitat davant de la incertesa”. 
Per al conseller, “cal que Catalunya aprofiti 
els avantatges comparatius que té en relació 
amb altres indrets, com per exemple el me-
nor cost de la vida o la moderació dels cos-
tos salarials”. El titular d’Economia i Conei-
xement va afegir que, “en aquests moments, 
la internacionalització és vital i cal que les 
empreses siguin més grans i estiguin més 
capitalitzades per tal de poder competir en 
el mercat internacional. Per això és tant im-
portant que hi hagi fusions entre empreses”. 

Xavier Trias, alcalde de Barcelona
En la jornada inaugural, també va prendre la 
paraula l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
que va assegurar que “la feina ben feta ha 
permès que l’Ajuntament no tingui dèficit i 
això farà que l’any 2014 tinguem capacitat 
per invertir fins a 550 milions d’euros”. Trias 
va fixar quins són els objectius de les priori-
tats inversores: “La cohesió social i la gene-
ració d’habitatge de lloguer usant el patri-
moni municipal”. L’alcalde va expressar la 
voluntat d’aconseguir que “el que és vist 
des de fora com una ciutat d’èxit no deixi 
exclòs a ningú dels que hi viuen”. 

L’Hotel Fira Palace de Barcelona 
va rebre els prop d’un miler 
d’economistes participants. 



1 0  •  E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 3

ció pública”. Pich va demanar als economis-
tes que participin en el debat polític i social 
“aportant sentit comú, professionalitat i in-
formació contrastada per així contribuir a 
marcar camins i a reduir la crispació social”. 

Després de la inauguració, va tenir lloc la 
conferència inaugural, que enguany va anar 
a càrrec de José Manuel Campa, professor 
de l’IESE Business School.

Posteriorment, va ser el moment de les ses-
sions de treball en les quals els ponents van 
exposar i analitzar diferents propostes. 
L’objectiu passava per identificar aquelles 
experiències, ja sigui en l’àmbit empresarial 
com en el públic, tant a escala local, nacio-
nal com internacional, que han trobat el 
desllorigador per fer plausible el creixement. 

Com a conclusions, en la Jornada Anual, els 
economistes van constatar que l’economia 
es recupera de manera tímida però alerten 
que calen mesures que fomentin el creixe-
ment sostingut. Per als economistes la re-
cuperació passa per impulsar l’enfortiment 
de la indústria i garantir la cohesió i la con-
certació social.

Propostes per al creixement 
De les dotze sessions celebrades en la XVIII 
Jornada dels Economistes, es van extreure, 
entre d’altres, les següents propostes per a 
l’impuls del creixement econòmic: 

l Buscar fórmules de cooperació. Entre 
el sector públic, el sistema financer i el sec-
tor privat. Impulsar i accelerar el procés de 
capitalització i diversificar el finançament de 
les empreses, potenciar la cultura financera 
de les pimes, crear mecanismes d’assesso-
rament especialitzat, formar el personal de 
projectes empresarials de les entitats finan-
ceres i crear una xarxa d’experts en l’emis-
sió de deute no bancari orientat a les pimes.

l Desplegar una política industrial po-
tent, ambiciosa i rigorosa. Amb una visió 
a mitjà i llarg termini, que permeti potenciar 

Una de les conclusions 
de la Jornada és que 

l’economia es recupera  
de manera tímida i que  

cal fomentar el 
creixement sostingut

J O R N A D A  D E L S  E C O N O M I S T E S  2 0 1 3
Crònica de la Jornada

Sobre aquestes línies, 
els membres de la 
taula presidencial de 
la Jornada conversen 
abans de la 
inauguració. 
Dreta, José Manuel 
Campa, durant la 
seva intervenció. 
A sota, Joan B. Casas 
pren la paraula.



E s p e c i a l  D i g i t a l  J o r n a d a  d e l s  E c o n o m i s t e s  2 0 1 3  •  1 1

el creixement de les indústries tractores glo-
bals, juntament amb el teixit de pimes i im-
plicant les universitats en un programa de 
modernització de la indústria catalana, com 
a part de la seva responsabilitat social.

l Prioritzar la relació entre la indústria i 
els serveis. Potenciar el paper del sector 
serveis en el desenvolupament d’una nova 
política de creixement, incloent-los en les 
polítiques d’innovació, d’accés al finança-
ment, de formació i d’internacionalització, 
privilegiant les complementarietats i les si-
nergies amb les activitats industrials, per la 
qual cosa cal reconfigurar l’arquitectura po-
liticoadministrativa.

l Capacitat tecnològica. Per garantir la 
sostenibilitat de l’economia a llarg termini. 
Catalunya a nivell tecnològic està ben situa-
da a nivell internacional des del punt de vis-
ta comparatiu, però cal intensificar els recur-
sos destinats a la innovació, així com l’efici-
ència de la transferència del coneixement i 
de la innovació existent a les empreses.

l Impulsar la recerca científica. A universi-
tats i centres de recerca, orientant-la cap al 
desenvolupament experimental i la genera-
ció de solucions a problemes específics; pro-
moure l’acostament de la recerca científica i 
el món acadèmic a la innovació tecnològica.

l Potenciar la recerca de frontera. O por-
tar el futur al present. Investigar en temes 
que busquin tenir impacte global, que siguin 
nous arreu del món i que puguin generar 
productes que arribin al mercat mundial i, 
per tant, amb capacitat de generar rendes 
econòmiques.

l Potenciar l’activitat logística al voltant 
dels ports. Construir i promocionar l’eix 
mediterrani segons la proposta europea de 
xarxa de transport, i continuar invertint en 
l’ampliació i millora dels grans ports cata-
lans, així com en els polígons i àrees d’acti-
vitat logística, per tal de fer de Catalunya la 
gran plataforma logística del sud d’Europa.

l Potenciar la inversió estrangera a Cata-
lunya. A través de la desregulació/simplifica-
ció administrativa de l’entorn empresarial, de 
donar a conèixer els avantatges de consoli-
dar clústers a Catalunya entre les empreses i 
de potenciar els processos de compravenda 
d’empreses per tal que guanyin dimensió.

l Protecció social per a l’ocupació. Dina-
mitzar polítiques de protecció social que 
incentivin l’ocupació i experimentar amb 

nous programes i models de suport als de-
socupats i a les empreses, aprenent d’ex-
periències foranes.

l Potenciar l’esperit emprenedor. Com a 
estratègia necessària per al creixement de 
l’activitat econòmica, la generació d’ocupa-
ció i la creació de riquesa. Incidir sobre els 
col·lectius més joves, estimulant la seva ca-
pacitat de generar i aprofitar oportunitats i 
reposicionant el prestigi de la figura de l’em-
presari com a motor del canvi. 

l Adequar impostos i pressió sobre les 
classes mitjanes. S’ha de reduir la pressió 
fiscal sobre les classes mitjanes, ja que el 
pes de la recaptació recau sobretot en elles, 
cosa que desmotiva el capital humà, no per-
met la generació d’estalvi per al finança-
ment i el consum i crea inseguretat jurídica. 

l Ajudar a estendre l’adopció de les Nor-
mes Internacionals d’Auditoria (NIA). Amb 
l’objectiu d’homogeneïtzar el treball dels au-
ditors amb els dels altres països i aprofundir 
en temes d’interès per a la societat que ajudin 
a la transparència i a la bona governança 
(frau, control intern).

l Augmentar la flexibilitat interna de les 
empreses. S’ha d’incrementar la flexibilitat 
dins de les empreses, mitjançant reduccions 
temporals de temps de treball i salari, com-
pensades amb prestacions socials i perío-
des de formació, la desvinculació de conve-
nis col·lectius sectorials en cas de dificultats 
econòmiques i l’impuls de bancs d’hores.

l Transparència i control en la informació 
comptable. Introduir modificacions en la 
informació financera i els sistemes de con-
trol de les companyies cotitzades i establir 
una sèrie de mesures per protegir l’acciona-
riat i terceres persones vinculades o que 
tenen una relació amb l’empresa (creditors, 
proveïdors) en cas d’incompliment dels sis-
temes de control.

Format dual
La Jornada dels Economistes 2013 es va 
desenvolupar en un format dual, de manera 
que es van combinar sessions professio-
nals i estratègiques alhora. Així, s’augmen-
tava el ventall de possibilitats d’elecció per 
part dels assistents. 

La cloenda de la Jornada va anar a càrrec de 
Lluís Torner, director de l’Institut de Ciències 
Fotòniques, que va parlar de Recerca de fron-
tera: raons econòmiques, i la va presidir Albert 
Carreras, secretari general d’Economia i Co-
neixement de la Generalitat de Catalunya. n

Per als economistes,  
la recuperació passa per 
impulsar l’enfortiment 

de la indústria  
i garantir la cohesió i  
la concertació social

La cloenda de la Jornada  
va anar a càrrec de Lluís Torner,  
director de l’Institut de Ciències 
Fotòniques. La va presidir  
Albert Carreras, secretari general 
d’Economia i Coneixement  
de la Generalitat de Catalunya.
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Sessions de Treball

Primer torn 
de sessions 
SESSIÓ 1

“El potencial 
tecnològic i industrial 
de Catalunya”

President: Kim Faura, director general a 
Catalunya de Telefónica
Introductor: Francesc Santacana +info , 
economista
Ponent: Josep Martorell +info , director 
general de Recerca de la Generalitat
Panell: Joan Campreciós, coordinador ad-
junt del PEMB. Xavier Obradors +info , di-
rector de l’Institut de Ciències dels Materials. 
Frederic Segura, director general d’Esbelt

Josep Maria Martorell va fer una detalla-
da exposició del potencial de recerca que 
s’ha assolit a Catalunya i que es pot consi-
derar dins d’una primera divisió europea. 
Es crea, per tant, molt coneixement; el pro-
blema, segons Martorell, es com es traslla-
da a les empreses de tal manera que es 
converteixi en innovació i, per tant, en un 
augment de la competitivitat. I, en aquest 
punt, no s’acaba de trobar el desllorigador. 
Per tant, s’està apostant per accions i pro-
grames concrets que permetin avançar en 
aquesta direcció, com els doctorats indus-
trials, l’intercanvi entre l’acadèmia i la indús-
tria, fons per al prototipatge.... Programes, 
però, que demanen un impuls a les neces-
sàries reformes en la governança de les 
universitats.

Precisament un d’aquests programes que 
s’estan avaluant és el de la Modernització 
de la indústria catalana que, a partir d’unes 
empreses denominades tractores –empre-
ses globals que estan a Catalunya– confi-
gura un panell de pimes que es posen en 
contacte amb els centres de recerca 
d’excel·lència de Catalunya. 

El responsable d’un d’aquests centres va po-
sar de manifest el llarg camí que cal recórrer 
per tal que la idea d’un investigador pugui ar-
ribar al mercat des d’una empresa industrial. 

De fet, va corroborar les dificultats a què 
s’havia referit Josep Maria Martorell i que va 
subratllar Frederic Segura en posar de 
manifest les dificultats per tal que una pime 
pugui arribar a saber el que un centre de 
recerca pot fer amb uns mecanismes de 
col·laboració adients. 

La conclusió general de la sessió va ser que 
la indústria catalana ha de consolidar el seu 
paper com a motor que ha de permetre la 
sortida de la crisi. I, per tal que això es pro-
dueixi cal que l’important nucli de centres 
de recerca que hi ha a Catalunya puguin 
col·laborar no tan sols amb les grans em-
preses, sinó amb l’entremat de pimes. 

A partir d’aquesta proposta, des de la taula 
es van anar produint una sèrie de suggeri-
ments de mesures i accions entre les quals 
es poden destacar les següents:

l Disposar d’una política industrial potent, 
ambiciosa i rigorosa que, amb els actius de 
la recerca i la tecnologia, plantegi, com fan 
altres països, una visió a mitjà-llarg termini 
amb els corresponents enfocaments estra-
tègics. L’autonomia és, en aquest sentit, el 
marc idoni.

La Jornada dels Economistes d’aquest any a Barcelona la van configurar dos torns de 
sessions que es van celebrar a l’Hotel Fira Palace de Barcelona el divendres 25 d’octubre

Els debats 
més actuals
DE L’ECONOMIA CATALANA
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La sessió de treball va comptar amb l’apor-
tació del seu president Juan Antonio Fer-
nández, conseller delegat d’Unit 4 i amb 
Pere Segarra, economista i responsable de 
la Càtedra d’Emprenedoria i Creació d’Em-
preses de la Universitat Rovira i Virgili, com a 
introductor que van definir com a objectius 
de la sessió les reflexions sobre la necessitat 
d’impulsar l’emprenedoria en l’actual con-
text socioeconòmic, sobre la tipologia d’em-
preses que fan falta i les polítiques públiques 
que n’afavoreixen el creixement. 

La possibilitat de debatre la política de fo-
ment de l’emprenedoria amb els seus mà-
xims representants a escala europea va 
oferir una sessió de treball molt il·lustrativa, 
que aporta una valuosa orientació tant als 
economistes immersos en aquest camp, 
com som els que participem en el Grup de 
Treball d’Emprenedoria i Creació d’Empre-
ses del Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya, però també als qui hi treballen des de 
les administracions, i altres col·lectius. Però, 
sobretot, amb informacions excel·lent als 
emprenedors en potència que hi van assistir.

Amb el títol Entrepreneurship and economi-
cal draw, els dos ponents de la sessió han 
desenvolupat les polítiques que es porten a 
terme des de la Unió Europea i els diferents 
programes que han estat desenvolupats en 
diferents regions d’Europa.

No hi ha dubte que cal adreçar els esforços 
que es vénen fent per impulsar l’emprene-
doria, no únicament vers el creixement 
quantitatiu de les empreses creades, sinó 
també en una millora de la qualitat de les 
noves empreses, que els permeti arribar a 
ser competitives.

La primera ponent de la sessió, Joanna 
Drake, directora general de pimes de la Co-
missió Europea, comenta que l’actual situa-
ció de crisi que ens afecta té un component 
positiu en el sentit que ens ajuda a centrar 
els nostres esforços en els aspectes més 
importants. Aquest punt d’inflexió hauria 
d’afavorir una optimització dels recursos 
destinats a l’àmbit de l’emprenedoria.

Dins de les seves explicacions sobre els 
plans de la Comissió Europea envers l’em-
prenedoria i del programa Entrepreneurship 
2020 Action Plan, Drake destaca l’impor-
tant paper de les petites i mitjanes empre-
ses com a elements dinamitzadors dins 
d’Europa. Per superar l’actual situació de 
crisi caldria augmentar la creació d’empre-
ses, disminuir l’índex de tancament d’em-
preses i incrementar el creixement de les 
empreses. Com a aspecte negatiu per a les 
empreses, va prioritzar la dificultat per 
aconseguir finançament i, com a aspecte 
positiu, l’enfocament de l’emprenedoria a 
l’escola. El potencial de les dones emprene-
dores i el sector dels negocis digitals, també 
caldria afavorir l’augment d’emprenedors a 
la Unió Europea. Drake també destaca la 
figura de l’antic emprenedor com a sistema 
d’aprenentatge per al nou emprenedor i el 
sistema de mentoring a distancia.

El segon ponent d’aquesta sessió, Hen-
drik Theunissen, membre del Comité de 
les Regions i responsable de les Regions 
Emprenedores Europees coincideix amb 
els comentaris anteriors i destaca el canvi 
de mentalitat, ja que no tindrem una feina 
per a tota la vida, la segona oportunitat per 
emprendre, entre el 60 i el 70% de les per-
sones que tornen a començar tenen èxit, i 

l Posar en valor el conjunt de plataformes 
científiques i tecnològiques que tenim a Ca-
talunya establint mecanismes d’intercomu-
nicació per tal que actuïn com a font i pont 
de la innovació industrial. Per tal que això es 
produeixi cal disposar d’un entorn que ho 
faciliti.

l Implicar i comprometre les universitats en 
la modernització de la indústria a Catalunya 
com a part de la seva RSC.

l Generar els espais adients per tal que els 
dos mons es puguin trobar. Un possible 
perfil professional nou –l’analista de conei-
xements– ho podria facilitar.

l Simplificar els processos administratius i 
normatius per estimular les activitats d’em-
prenedoria.

l Potenciar la inversió privada modificant el 
tractament fiscal de la innovació i premiant 
aquelles que provenen de coneixements 
generats a les universitats.

l Crear i potenciar els mecanismes d’infor-
mació suficients sobre els centres de recer-
ca, spin offs i departaments de les universi-
tats que comercialitzen noves tecnologies 
per fer-ne promoció entre les pimes. Fires 
especialitzades i jornades hi podrien contri-
buir.

l Elaborar un indicador segons la meto-
dologia de la Comissió Europea (New In-
dicator of Innovation Output) per al segui-
ment de les idees innovadores que arriben 
al mercat.

SESSIÓ 2 

“Entrepreneurship 
and economical draw”

President: Juan Antonio Fernández, con-
seller delegat d’UNIT4
Introductor: Pere Segarra +info , econo-
mista i responsable de la Càtedra d’Empre-
nedoria i Creació d’Empreses de la URV
Ponents: Entrepreneurship 2020 Action 
Plan, Joanna Drake, directora de Pimes, 
Política i Emprenedoria de la Comissió Eu-
ropea
European regional experiences in promo-
ting entrepreneurship, Hendrik Theunissen 

+info , membre del gabinet del presidente-
del Comitè de les Regions, responsable de 
les Regions Emprenedores Europees
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la reducció de les càrregues administrati-
ves han de ser uns factors determinants 
per aconseguir un canvi del marc actual de 
l’emprenedoria. 

Pel que fa al programa EER (Regions Empre-
nedores Europees) va explicar el seu desenvo-
lupament en les diferents àrees emprenedores 
que s’han detectat a partir de l’any 2011. Des-
taca que Catalunya es troba, l’any 2012, dins 
d’aquestes regions europees, junt amb el land 
Brandeburg, el comtat de Kerry, Múrcia, Hel-
sinki-Uusimaa, la regió autònoma de Trnava, 
Nord-Pas de Calais, Southern Denmark, Estí-
ria, Flandes, les Marques i Brabant Septentri-
onal (www.cor.europa.eu/eer).

 

SESSIÓ 3

“Les noves polítiques 
públiques com a 
palanques per al 
creixement econòmic”

President-ponent: Del Welfare al Workfa-
re, Guillem López Casasnovas +info , ca-
tedràtic de la Universitat Pompeu Fabra
Panell: Les polítiques actives: experiència 
anglosaxona, Albert Bravo Biosca, profes-
sor de Política Pública en el Màster de Pu-
blic Policy de la BGSE i economista sènior 
de NESTA (Londres) 
Les polítiques preventives i reactives: expe-
riència nòrdica, Pablo Hernández de Cos, 
cap de la Divisió d’Anàlisi de Polítiques Eco-
nòmiques del Servei d’Estudis del Banc 
d’Espanya 

Poca broma s’ha de fer amb la llosa de 
l’atur al nostre país. L’anàlisi per buscar-ne 
sortides no pot ser trivial, de manera que 
aquest resum vol ser curós. Que la sala es-
tigués plena a vessar és símptoma de la 
preocupació que comporta l’atur i com això 
ens ocupa als economistes per buscar els 
remeis que millorin la visió que de la profes-
sió té la ciutadania a causa dels estralls de 
la crisi. Trivialitzar vol dir que sempre podrí-
em fer de l’anècdota categoria: sabem dels 
qui estan en atur i treballen d’estranquis, 
coneixem el frau fiscal extensivament (ara 
“d’uns molts que defrauden un poc”, con-
traposada la situació a la d’abans, quan 
“uns pocs defraudaven un molt” a despat-
xos annexos a les nostres notaries). També 
el sistema nostre de subsidis provoca pica-
resca: enlloc d’arrossegar els drets d’atur, 

el sistema incentiva a esgotar el període de 
cobertura (“ja començaré a buscar treball el 
darrer mes”) i que alguns ara fins i tot poden 
contribuir a què una empresa s’acabi en-
fonsant per emportar-se la indemnització 
corresponent (sovint a esquenes de tots) 
abans de saltar cap a una altra ocupació 
que els està esperant. Són històries legacy 
que se’n diu ara del propi sistema d’atur 
que tenim i del que no té sentit culpabilitzar 
massa els afectats.

La idea de contraposar welfare (“m’ajuden si 
no treballo” –formalment, “no tinc ingres-
sos”–) a workfare (“m’ajuden si m’ajudo a mi 
mateix treballant”) té múltiples arestes. La 
més clara és fer que treballar valgui la pena. I 
on no arribi el mercat (el salari com a valor de 
la productivitat marginal del treball), que hi ar-
ribi l’ajut públic. Per desgràcia, són avui po-
ques i mal repartides les capacitats i habilitats 
de molts treballadors en una estructura eco-
nòmica relativament cutrificada com l’espa-
nyola: “Què saps fer, quants idiomes parles, 
quines aptituds i actituds pots demostrar ja 
que ja de jove vas abandonar l’escola i pas-
sada una primera ocupació irrellevant des del 
punt de vista de capital humà amb 23 anys 
hom és ja obsolet?”. El treball com a regene-
rador del welfare: el subsidi, el crèdit fiscal es 
condiciona així no al fet que no es treballi, si 
nó al fet que es treballi. En el marge extensiu, 
que es posi alguna hora més sense fer perillar 
la molt o poca renda social que es pugui ga-
rantir. I que es faci legalment: sense contracte 
no hi ha ajut o deducció. En el marge intensiu, 
que s’entri al mercat, ni que sigui amb un mi-
nijob, per bé que sempre és millor que l’alter-
nativa descapitalitzadora. El workfare lliga així 
el sistema fiscal amb el de protecció social, els 
ingressos de l’esforç propi amb els comple-
ments solidaris per la part d’altres. Tot plegat, 
pareto superior com diem els economistes.

A les presentacions, Pablo Hernández de 
Cos, economista del BdE i ara a la Comis-
sió espanyola de Reforma Fiscal, va fer no-
tar els desincentius que per al treball supo-
sa (amb les trampes de pobresa associades 
i diferents tipus marginals per unitats de 
renda guanyada), el funcionament actual 
del sistema fiscal espanyol. Feina tenen a la 
Comissió, per a la qual el sistema comparat 
és d’ajut; en particular, la Comissió Mirrlees 
i els treballs de R. Blundell al respecte. La 
part més operativa va anar a càrrec d’Al-
bert Bravo, professor de la BGSE i consul-
tor de NESTA a Londres, amb una anàlisi de 
diferents programes específics, voluntaris 
o obligatoris per guanyar experiència i ruti-
nes al sector privat (amb alguns problemes 
–la capitalització del subsidi públic entre 
ells, que ofereix a les empreses salaris me-
nors als eulerians–) i en tasques socials co-
munitàries. I sempre amb la descentralitza-
ció, experimentació i innovació com a 
col·laterals, més enllà d’un simulacre més 
de política activa de mercat de treball.

Les conclusions: quan les respostes de 
comportament es concentren en els marges 
intensius (nombre d’hores treballades), el 
programa de transferència òptim és el de 
beneficis vinculats a la prova de mitjans (ti-
pus impost negatiu sobre la renda) amb una 
renda de suport substancial garantida i un 
ampli mínim exempt. Si ho fan, però, sobre 
el marge extensiu (participació en el mercat 
de treball) el programa de transferències òp-
times és una deducció fiscal amb taxes mar-
ginals negatives per a rendes baixes i una 
renda garantida petita. En general, doncs, 
els crèdits fiscals per treball són òptims quan 
les elasticitats són més importants per al 
marge extens (treballar o no), que intens 
(quantes hores), i quan les preferències re-
distributives no són gaire  importants.
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SESSIÓ 4 

“Auditoria en 
l’entorn de les NIA”

President: Carlos Puig de Travy, president 
del Registre d’Economistes Auditors
Introductor: Manuel Cámbara +info , 
economista membre del ROAC
Ponents: Enrique Rubio +info , sotsdirec-
tor de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes. Ana Maria Gibert +info , 
sòcia de Deloitte

Amb la resolució de 15 d’octubre de 2013 
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), per la qual es publiquen 
les noves Normes Tècniques d’Auditoria 
(NTA), resultat de l’adaptació de les Nor-
mes Internacionals d’Auditoria per a la seva 
aplicació a Espanya (NIA-ES), entren en vi-
gor 33 noves NTA i queden derogades to-
tes les NTA publicades des del 1990 fins 
ara, si bé es mantindrà vigent el que dispo-
sa en aquestes últimes que no es trobi re-
gulat en la nova normativa i no resulti con-
tradictori amb el que disposa en la mateixa. 

Les NIA-ES seran d’aplicació obligatòria en 
el desenvolupament dels treballs d’audito-
ria de comptes referits als comptes anuals 
o estats financers dels exercicis econòmics 
que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2014. 

En tot cas, les NIA-ES seran d’aplicació als 
treballs d’auditoria de comptes contractats 
a partir de l’1 de gener del 2015, indepen-
dentment dels exercicis econòmics als 
quals es refereixin els estats financers ob-
jecte del treball.

L’adopció de les sèries 200, 300, 400, 500, 
600 i 700 de les NIA-ES ve a integrar un nou 
bloc normatiu que servirà per homogeneït-
zar i fer convergir el treball de l’auditor cap 
a la pràctica internacional, i on s’inclou la 
Norma de Control de Qualitat Intern, publi-
cada mitjançant la Resolució de 26 d’octu-
bre de 2011 de l’ICAC.

Les NIA-ES introdueixen nous conceptes i 
llenguatge no habitual com ara risc signifi-
catiu d’incorrecció material (NIA-ES 315), 
disseny, implementació i eficàcia operativa 
de controls (NIA-ES 330), entitat de petita 
dimensió (NIA-ES 200); així com diferents 
enfocaments en l’anàlisi de temes com, 
per exemple, empresa en funcionament 
(NIA-ES 570), responsabilitats de l’auditor 
respecte al frau (NIA-ES 240), determina-
ció de la importància relativa (NIA-ES 320), 
coneixement del control intern (NIA-ES 
315), comunicació amb els responsables 
del govern de la societat (NIA-ES 260-
265), procediments substantius relacio-
nats amb el tancament d’estats financers 
(NIA-ES 330), parts vinculades (NIA-ES 
550) o auditoria d’estimacions (NIA-ES 
540). Tot això dins d’un marc pel qual pas-
sem per fer la feina d’auditoria d’un enfo-
cament de seguretat a un enfocament de 
riscos (identificació i valoració dels matei-
xos i respostes de l’auditor) de manera que 
si amb les NTA anteriors es partia, en gran 
mesura, dels estats financers per a l’inici de 
la realització del treball, amb les NIA-ES 
partirem d’un coneixement profund dels 
riscos de l’entitat. 

Aquest canvi suposa una utilització més 
extensa del judici professional, una docu-
mentació formal més rigorosa que doni su-
port a aquest judici i un control de qualitat 

més profund. La planificació del treball 
d’auditoria cobra especial rellevància en 
aquest enfocament, raó per la qual s’espe-
rar que s’involucri més el personal amb més 
experiència i que el percentatge d’hores 
dedicades a aquesta fase sobre el total ho-
res de l’encàrrec augmentin. 

Addicionalment, les NIA-ES estan basades 
en un marc normatiu dinàmic i subjecte a 
canvis, per la qual cosa requerirà un esforç 
continuat i significatiu per als auditors en 
relació amb la formació específica, la imple-
mentació de noves metodologies i les for-
mes de documentació adaptades als nous 
requeriments.

L’auditoria és i ha de continuar sent un ele-
ment útil per al món empresarial i la societat 
en general. A través de la feina de l’auditor 
s’identifiquen i s’avaluen els riscos de les 
empreses i es proposen mesures per miti-
gar-los, tot això amb l’objectiu últim d’aug-
mentar el grau de confiança dels usuaris en 
els estats financers. 

En aquests moments, un desafiament de la 
nostra professió és fer-ho millor i tractar de 
reduir el gap d’expectatives entre allò que 
els usuaris dels estats financers esperen 
del resultat de treball de l’auditor i allò que 
la norma tècnica li exigeix. En aquest sentit, 
l’aplicació de les NIA-ES servirà per homo-
geneïtzar la feina de l’auditor amb què es fa 
a escala internacional i aprofundir en temes 
d’interès per a la societat com són el frau, 
l’enfocament en els riscos, el control intern, 
entre d’altres.

 
SESSIÓ 5

“Interès de l’inversor 
estranger per invertir 
a Catalunya”

President: Josep Bagué, secretari general 
d’Agbar
Introductor: Narcís Marfà, economista i soci 
de WindCorp 
Ponents: Joan Josep Berbel, director d’In-
vest in Catalonia–ACCIÓ. Generalitat de Ca-
talunya. Ramon Núñez +info , soci de MCH 
FCR Internacional

Hi ha hagut una reducció del 18% dels fluxos 
mundials d’inversió estrangera directa (IED) 
entre el 2011 i el 2012 però hi ha expectatives 
positives per part de la CNUCID (Conferència 
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de les Nacions Unides sobre Comerç i De-
senvolupament) per als pròxims anys. Les 
economies en desenvolupament van atraure 
el 52% del total de fluxos d’IED mundials el 
2012. Espanya va passar el 2012 de la posi-
ció 16 a la 14 en el rànquing de països recep-
tors d’IED al món, en què els Estats Units 
ocupa el primer lloc. La inversió estrangera a 
Catalunya va ser de 3.143,7 milions d’euros 
el 2012 i el primer semestre del 2013 ha arri-
bat ja als 1.817 milions d’euros. La inversió de 
Catalunya a l’estranger va ser de 1.632,6 mi-
lions d’euros el 2012 i el primer semestre de 
l2013 ha estat de 573,9 milions d’euros. El 
2012, Catalunya va ser la regió de l’Europa 
continental que va atraure més volum d’inver-
sió. Segons Joan Josep Berbel, hi ha 255 
projectes d’inversió en cartera, amb 2.358,5 
milions d’euros d’inversió associada, 17.357 
nous llocs de treball potencials, 6.769 llocs de 
treball que mantenir i 42 projectes d’inversió 
materialitzada de 148,6 milions d’euros d’in-
versió, 1.972 llocs de treball creats i 1.273 
llocs de treball mantinguts.

El 2012, Invest in Catalonia va implementar un 
total de 48 projectes d’inversió amb un valor 
agregat de 632 milions d’euros que crea 2.324 
llocs de treball i manté 3.066 llocs més. La ma-
joria d’aquests projectes van ser en el sector 
manufacturer seguit pels serveis i per recerca 
i desenvolupament. Hi ha més de 5.000 em-
preses estrangeres establertes a Catalunya, 
de les quals el 2% de les companyies industri-
als creen el 23% de l’ocupació total i el 6% de 
totes les companyies exportadores represen-
ten el 43% del total de les exportacions.

Joan Josep Berbel també ens va deixar un 
breu argumentari sobre les tendències que 
cal que les empreses tinguin en compte: 

l Posició estratègica a la Mediterrània i des 
de la Mediterrània.
l Re-shoring d’activitat industrial.
l M&A i joint-ventures; partners globals.
l Inversió en R+D.
l Aprofitament d’actius diferencials.
l Nova classe econòmica.
l Distress trends.
l Private-public-partnerships (PPP).
l Aprofitament del paradigma liberalitzador.
l Unió Econòmica Europea.

A l’exposició feta per Ramon Núñez, va en-
raonar sobre els clústers: com es creen, 
s’amplien i es desenvolupen. Cal un marc le-
gal estable, una infraestructura actualitzada i 
un ampli accés a recursos.

Cal saber escollir els sectors objectiu però 
pensant en:
l Ser realista amb el context.
l Els sectors sobrerregulats són complicats.
l Posar les debilitats a favor (per exemple, 
sobreoferta de talent).
l Impulsar els que comencen i atraure al ta-
lent internacional.
l Objectiu de competir globalment i focalit-
zar-se en mercats internacionals com a reforç 
positiu.
l Inversió a gran escala sostinguda en el 
temps.
l Donar importància de manera continuada 
a l’excel·lència en qualitat de productes i ser-
veis per construir mercats i marques.

Ramon Núñez ens va proposar una sèrie 
d’idees al respecte:
l Serveis: salut, tecnologia, consultoria, edu-
cació, turisme, restauració, publicitat.
l Productes: industrial, farmacèutic, agricul-
tura, moda i tèxtil.

l Capital requerit per créixer: capex a llarg 
termini, despeses d’inversió (R+D, proces-
sos, marca, canal).
l Inversió: pública (garanteix les infraestruc-
tures clau) i privada (sectors i companyies 
específiques).
l Recursos del sector privat que van des d’un 
deute corporatiu fins a pur accionariat amb 
moltes opcions entre ambdues.
l Factors clau per considerar projectes: pre-
sència, talent, objectius assolits, ambició i 
característiques de mercat.
l Principi de momentum: La inversió segueix 
projectes amb creixement, economies d’es-
cala i domini potencial.
l Focalitzats en el llarg termini.

 
SESSIÓ 6

“El paper dels serveis 
en el creixement 
econòmic”
President: Josep Maria Rovira, director ge-
neral d’Endesa a Catalunya
Introductor-ponent: Ezequiel Baró +info , 
economista
Panel: Montserrat Vendrell +info , directora 
general de Biocat. Josep Ros Santasusana 

+info , economista i soci de la consultora 
turística ROS Development & Planning, SL

La progressiva terciarització de les econo-
mies més desenvolupades ha estat una 
tendència de molt llarg termini. Des d’una 
perspectiva de classificació de les (molt he-
terogènies) activitats de serveis atenent a la 
destinació de les seves prestacions es pot 
distingir entre els serveis destinats a la pro-
ducció i els serveis destinats al consum (fi-
nal). Ambdues categories de serveis inter-
venen, de manera rellevant, en el creixement 
del conjunt de l’economia, tot i que seguint 
unes pautes diferents. En la sessió –pre-
sentada, com a ponent, per Ezequiel 
Baró, professor de la Universitat de Barce-
lona i expert en economia del sector tercia-
ri– es van presentar alguns exemples de 
tots dos grups de serveis en la nostra eco-
nomia: els serveis a les empreses (com a 
exemple important dels serveis destinats a 
la producció) i els serveis turístics (com a 
mostra dels serveis destinats majoritària-
ment al consum de les llars).

Una de les característiques més destaca-
des de les economies avançades actuals 
rau en la creixent complementarietat entre 
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les activitats manufactureres i les activitats 
de serveis (destinats a la producció). 

Aquestes sinergies entre les funcions prò-
piament manufactures i les funcions de ser-
veis es palesen d’una manera sovint com-
plexa; en particular, repercuteixen en la 
naturalesa del producte (que, en la majoria 
de sectors econòmics, és un paquet de 
béns tangibles i de prestacions de serveis 
intangibles), en l’arquitectura dels proces-
sos de producció (en els quals predominen 
cada cop més les funcions de serveis –de 
concepció, disseny i R+D– les funcions de 
distribució logística, màrqueting, venda i 
postvenda), en la composició i el nivell de 
qualificació dels professionals i en les prò-
pies estratègies empresarials. Actualment, 
qualsevol  perspectiva de (nova) política in-
dustrial –en la seva definició i en el seu 
abast– no pot defugir, doncs, l’evidència 
d’aquesta (creixent) interdependència en-
tre la indústria i els serveis.

Dins el grup dels serveis destinats a la pro-
ducció mereix una consideració especial  
el sector del serveis a les empreses, que 
aplega des dels serveis informàtics, les ac-
tivitats de R+D (sota contracte), els serveis 
de consultoria i assessorament, els  
serveis tècnics (d’arquitectura i enginyeria), 
la publicitat, la selecció i col·locació de  
personal i altres serveis operacionals per a 
les empreses. 

Entre les firmes de serveis a les empreses i 
els seus clients s’estableix un conjunt d’in-
teraccions de naturalesa molt diversa, la 
pertinença i qualitat de les quals solen tenir 
una influència molt important sobre la com-

petitivitat de les firmes usuàries d’aquest 
sserveis (milloren la seva eficiència econò-
mica, la productivitat i la propensió i capa-
citat d’innovació). Per això, tota (nova) polí-
tica industrial i d’atracció de noves activitats 
en el nostre país ha de comptar amb una 
estratègia de consolidació d’una base sufi-
cient i excel·lent de serveis d’aquesta 
mena. En la sessió, es va comptar amb l’ex-
posició –a càrrec de la directora general de 
Biocat, Montserrat Vendrell– de l’experi-
ència de promoció dels serveis de salut a 
Catalunya.

Per completar la visió del paper dels serveis 
en el creixement econòmic, en la sessió es 
va comptar amb l’exposició –a càrrec de 
Josep Ros Santasusana, economista i 
soci de ROS D&P– de la importància del sec-
tor turístic. Aquest sector, que aplega la con-
tribució d’activitats molt diverses (hosteleria, 
transports, comerç, entreteniment), té uns 
efectes econòmics que cal potenciar i orde-
nar: des del cantó de la demanda, cercant 
d’incrementar la despesa total, especial-
ment dels no residents, en aquesta mena de 
serveis, i des del cantó de l’oferta, mitjançant 
la diversificació i la garantia de la qualitat de 
les prestacions i, així mateix, l’assoliment de 
més capacitat d’arrossegament d’aquella 
despesa dins el nostre territori.

Segon torn  
de sessions 
SESSIÓ 1

“Models de 
creixement 
d’economies 
dinàmiques. Anàlisi 
comparada des d’una 
perspectiva catalana”

President: Josep Aragonés, director general 
de Wolters Kluwer
Introductor-ponent: Jordi Maluquer de Mo-
tes +info , catedràtic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona 
Ponent: Anna Maria Aubanell, professora de 
la Universitat Autònoma de Barcelona

En el transcurs de la sessió es van proposar 
i debatre les següents línies d’actuació i 
propostes específiques:

l Impulsar més orientació de la recerca cien-
tífica (universitats i centres de recerca) cap al 
desenvolupament experimental i cap a la 
generació de solucions a problemes especí-
fics. En altres paraules, promoure l’acosta-
ment de la recerca científica i el món acadè-
mic a la innovació tecnològica. Els plans de 
R+D dels governs acaben essent:

Proposta 1. Demanar al Govern de Catalu-
nya que formi una comissió d’experts –so-
bretot del món empresarial i, molt menys, 
dels elements del sector públic– que elabori 
un diagnòstic detallat de la situació i proposi 
un ventall de mesures d’actuació concreta.
 
Proposta 2. Demanar al Govern de Cata-
lunya que es plantegi la convocatòria d’un 
gran congrés català per a la innovació al 
que siguin cridats a debat i a formular pro-
postes molt específiques els principals 
agents de la innovació que no són ni els 
acadèmics ni, tan sols, els centres tecno- 
lògics, sinó les empreses i les entitats em-
presarials. 

l Provar d’incentivar i estimular l’exploració 
de les possibilitats d’innovar i crear empre-
ses als àmbits on l’economia catalana es 
mostra especialment ben dotada, gràcies al 
turisme i a les rendes de situació –logística–. 
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Proposta. Reforçar la implicació del sector 
públic a aquells tipus d’activitats que puguin 
augmentar el paper de Catalunya (Barcelona) 
en l’organització de grans congressos cientí-
fics i tecnològics i l’aprofitament de les opor-
tunitats per augmentar les activitats produc-
tives als àmbits concernits (com ara el MWC).

l Provar d’augmentar l’atractivitat d’in-
versions productives d’origen exterior i 
promoure, per tots els camins a l’abast, la 
reindustrialització. També la internacionalit-
zació de les empreses.

SESSIÓ 2 

“El finançament  
del creixement. 
Propostes  
i experiències”

Presidenta: M. Àngels Vallvé, presidenta del 
Grup GVC Gaesco
Introductora: Sofía Rodríguez +info , di-
rectora de Macroeconomia, Renda Fixa i Di-
vises del Banc Sabadell
Ponents: Joan Ramon Rovira +info , res-
ponsable del Gabinet d’Estudis Econòmics i 
Infraestructures de la Cambra de Comerç de 
Barcelona. David Noguera +info , director de 
Finançament Estructurat del Banc Sabadell.

Qualsevol discussió sobre els esdeveni-
ments dels últims anys i qualsevol mirada al 
capdavant envers la recuperació i el creixe-
ment econòmic passa necessàriament per 
tractar el tema del crèdit i el finançament 
empresarial. Aquest va ser l’objecte 
d’aquesta sessió en la qual, si bé va quedar 

constància de l’extrema complexitat en les 
causes de l’escassetat de crèdit i de l’enfo-
cament multidimensional necessari per 
buscar solucions, no van faltar propostes 
concretes per impulsar, aquí i ara, vies de 
finançament empresarial.
 
Els dos ponents, Joan Ramon Rovira i Da-
vid Noguera, estan involucrats professio-
nalment, entre altres qüestions, en iniciatives 
concretes orientades a solucionar l’escas-
setat de finançament empresarial. Tots dos 
van presentar la seva visió sobre les restric-
cions de crèdit i van traslladar propostes i 
alternatives per al finançament empresarial.
 
Es van posar sobre la taula propostes per a 
les empreses, per a les entitats financeres i 
per als poders públics. En particular, dins 
de les estratègies que cal que les empreses 
escometin es va discutir la recapitalització 
empresarial, la consolidació sectorial i la fi-
gura del mediador de crèdit, entre d’altres. 
De cara a les entitats financeres, es va dis-

cutir la importància de culminar amb èxit el 
procés de reestructuració del sector, la ne-
cessitat de reforçar la qualificació dels 
equips de les entitats financeres encarre-
gats d’analitzar els projectes empresarials i 
d’explicitar els criteris utilitzats per conce-
dir, modificar o rescindir crèdit i es va posar 
l’accent en el paper de les entitats finance-
res a l’hora de dissenyar canals de finança-
ment diferents del crèdit bancari. Per als 
poders públics, les recomanacions van 
abastar des de l’assumpció conjunta de 
riscos amb el sector privat fins a mecanis-
mes d’impuls públic a la capitalització em-
presarial, com el desenvolupament de líni-
es de finançament públiques per coinvertir 
amb xarxes d’inversors privats mitjançant 
préstecs participatius. També es va analit-
zar l’oportunitat d’establir agències de qua-
lificació de risc i altres mecanismes per es-
tandarditzar el risc de crèdit en les pimes. 
 
A la taula es va concloure que és recomana-
ble que el finançament estigui ben estructu-
rat i sigui complet, dimensionat d’acord a 
mbles necessitats d’ara als propers 3-5 anys 
i adaptat a la capacitat de generació. Un altre 
precepte que cal tenir en consideració, de-
penent del tipus i la dimensió de l’empresa i 
del negoci, és l’accés al mercat de capitals 
combinant deute bancari amb bons. Pel que 
fa a aquestes alternatives al finançament 
bancari, es van analitzar algunes tipologies 
d’operacions: el project finance, el global tra-
de finance, estructures que combinen crèdit 
amb emissions al mercat de capitals. El 
MARF (Mercat Alternatiu de Renda Fixa) i els 
Debt Capital Markets centrats en bons hight 
yield i private placement, són algunes de les 
opcions de finançament corporatiu presen-
tades en detall durant aquesta sessió de la 
Jornada dels Economistes 2013. 
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SESSIÓ 3

“Limitacions  
de la informació 
comptable per a  
la detecció 
d’insolvències. 
Experiències”
President: Rafael Garcia Nauffal, sotsdi-
rector general i director de Riscos del Banc 
Sabadell
Introductor: Ramon M. Soldevila de Mon-
teys +info , professor de la UPF 
Ponents: José Luis Boned Torres, profes-
sor de la UPF. Alejandro Gisbert Mir +info , 
responsable d’Anàlisi de Riscos País de “la 
Caixa”

En aquesta sessió, es van abordar diferents 
aspectes relacionats amb les limitacions de 
la informació comptable per detectar insol-
vències. Com a cas pràctic, es va analitzar 
l’empresa Pescanova, SA, una empresa lí-
der en el seu sector, amb prestigi, que ha 
estat auditada durant els seus exercicis 
econòmics i els informes d’auditoria de 
comptes de la qual han presentat una opi-
nió favorable sense excepcions i que en 
només uns mesos la CNMV en va suspen-
dre la cotització (1 de març del 2013) per 
presentar greus irregularitats per falta d’in-
formació (aquesta societat va presentar 
preconcurs l’1 de març del 2013 ).

El ponent José Luis Boned va recórrer 
històricament l’evolució de Pescanova, SA, 
des de la seva fundació fins als moments 
actuals i va mostrar els diferents mercats i 
països en què comercialitzava i expandia la 
seva activitat. Boned, en l’anàlisi dels 
comptes anuals, es va centrar en l’últim tri-
enni, anys 2010, 2011, 2012 i part del 2013 
on també es va basar en els informes ela-
borats per KPMG mitjançant l’auditoria fo-
rensic publicat a la CNMV i en l’informe 
concursal elaborat per Deloitte com a ad-
ministrador concursal.

Va assenyalar les necessitats de finança-
ment que ja reflectia Pescanova, l’any 
2011, mitjançant l’emissió d’obligacions 
convertibles, subscripció de crèdit sindi-
cat... Especial atenció li va donar a l’Estat 
de fluxos d’efectiu consolidat d’aquest ma-
teix exercici econòmic 2011, on ja s’obser-
va un desequilibri els diferents fluxos nets 
d’efectiu procedents de les activitats d’ex-

plotació, inversió i finançament. A partir 
d’aquí, Boned es va referir a l’evolució del 
2012 en la mateixa línia de necessitats de 
finançament que presentava l’empresa i, 
també , a l’exposat pels informes de KPMG 
i Deloitte . Amb això va quedar argumenta-
da la qüestió sobre si la informació que ofe-
reixen les companyies cotitzades és sufici-
ent o hauria calgut algun altre tipus 

d’informació addicional per tal que no s’ha-
gués arribat a la situació esdevinguda en 
aquest cas concret.

D’altra banda, Alejandro Gisbert va fer un 
diagnòstic de l’empresa sota l’òptica d’una 
entitat financera de reconegut prestigi. 
L’anàlisi econòmic financer de Pescanova, 
el seu diagnòstic, el va fer en dates anteriors 
a l’últim trienni, es va centrar en els anys 
2002 i 2003. El mètode utilitzat va ser fent 
una simulació de Monte Carlo. Ja en aques-
tes dates es podia detectar un focus d’incer-
tesa sobre els resultats financers i l’alta sen-
sibilitat dels beneficis de la companyia a 
aquests pels escassos marges comercials. 
Gisbert va fer especial èmfasi en el fet que les 
hipòtesis utilitzades en aquesta simulació 
són conservadores i no castiguen l’empre-
sa. Finalment, va arribar a concloure que la 
qualificació creditícia per a aquestes dates 
assignada a l’empresa (BB+) no seria del tot 
favorable, ja que no es descartava que en els 
propers cinc anys l’empresa pogués pre-
sentar una reestructuració del seu deute 
motivada per tensions de tresoreria.

Es va donar importància al fet que el diag-
nòstic d’una empresa, en la seva anàlisi, ha 
de ser no només de dades històriques, 
qualitatives i numèriques sinó que ha d’anar 
acompanyat de simulacions predictives.

A la sessió es va assenyalar que, una situa-
ció com l’analitzada i amb un informe d’au-
ditoria de comptes amb opinió favorable i 
sense excepcions no ha de significar que 
l’auditor de comptes no hagi fet la seva fei-
na de manera diligent. 

No seria la primera vegada i tampoc l’última 
que a l’auditor de comptes se li pugui adul-

terar la informació analitzada (com, per 
exemple, no disposar d’informació d’aque-
lles empreses que escapen al perímetre de 
consolidació, no poder utilitzar mètodes 
alternatius idonis en aquestes circumstàn-
cies, Central d’Informació de Riscos del 
Banc d’Espanya).

Una de les propostes és introduir modifica-
cions en la informació financera i els siste-
mes de control de les companyies cotitza-
des per tal d’oferir més transparència i de 
protegir l’accionariat i terceres persones vin-
culades o que tenen una relació amb l’em-
presa com a creditors, proveïdors, clients, 
entitats bancàries, inversors. Per a això, cal-
drà esperar que s’aprovin les reformes o 
propostes que resultin necessàries i que es-
tan recollides en les novetats de la proposta 
de Codi mercantil (incloent-hi el règim gene-
ral de les societats de capital) feta per la Co-
missió d’Experts en Matèria de Govern Cor-
poratiu per millorar l’eficàcia i la gestió de les 
societats cotitzades (amb data 14 d’octubre 
2013, disponible al web de la CNMV).

I, finalment, Rafael García va tancar la ses-
sió. Es va veure que aquesta necessitat de 
transparència i millor diagnòstic econòmic 
financer afecta no només les empreses co-
titzades sinó la resta d’empreses que pre-
senten certa dimensió.
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SESSIÓ 4 

“Propostes per a una 
fiscalitat adequada  
al creixement”

President: Pedro Pablo Rodés, soci direc-
tor de KPMG
Introductor: Emilio Pérez Pombo +info , 
economista assessor fiscal
Ponents: José María Gay de Liébana +info , 
economista i professor de la Universitat de 
Barcelona. Leopoldo Pons, economista i re-
presentant del Consell General d’Economis-
tes a la Confederació Fiscal Europea

En la Jornada dels Economistes, es va bus-
car reflexionar i analitzar aquelles incidènci-
es del sistema tributari en el creixement 
econòmic. Per fer-ho, vam comptar amb la 
presència del professor José María Gay 
de Liébana y Saludas, doctor en Econo-
mia Financera i Comptabilitat, professor ti-

tular d’Economia Financera i Comptabilitat 
de la Universitat de Barcelona i membre del 
Col·legi; i de Leopoldo Pons Albentosa, 
representant del Consell General d’Econo-
mistes a la Confederació Fiscal Europea.

Doncs bé, com es va explicitar, si alguna 
cosa ha aconseguit aquesta crisi és que hi 
ha un consens sobre que el sistema tributa-
ri espanyol, als diferents nivells, és manifes-
tament millorable, ineficient i, fins i tot, injust. 
En aquest sentit, un dels principals efectes 
de la seva inoperància és que, en lloc d’afa-
vorir el creixement econòmic dels ciutadans, 
el model esdevé un factor rellevant de de-
creixement, estancament econòmic o que 
desincentiva el desenvolupament empresa-
rial. L’única dissensió és que, mentre que 
alguns veuen que cert model de política fis-

cal podria ser un revulsiu per a l’economia, 
d’altres, però, pensem que no hi ha un mo-
del tributari que afavoreixi el creixement i que 
el seu repte o la seva bondat consisteix a 
minimitzar les distorsions i ingerències en les 
decisions dels contribuents. 

Si a les pròpies debilitats del sistema tributa-
ri hi afegim els continus i successius canvis 
de normatives sense un criteri o model eco-
nòmic clar com ha estat succeint en aquests 
anys en un entorn de crisi (elevació de tipus 
de gravamen junt amb mesures extraordinà-
ries de regularització tributària, augments de 
la imposició directa i indirecta, increment de 
les obligacions tributàries, manteniment i 
creació d’incentius fiscals junt amb la desa-
parició d’altres incentius), la conseqüència 
és òbvia entre els inversors i empreses: s’es-
tén la sensació o percepció d’inseguretat 
jurídica, factor o element clau per a la gene-
ració de creixement econòmic.  

Com es va provar d’explicar, és urgent i pri-
oritari que l’actual model es reformuli: men-

tre que la recaptació obtinguda és insufici-
ent per al manteniment de la despesa i la 
inversió pública, amb el consegüent dèficit 
pressupostari de les diferents administraci-
ons i l’augment del deute públic, la càrrega 
tributària resulta excessiva i afecta en gran 
manera les classes mitjanes i mitjanes-al-
tes, autèntics baluards del creixement i es-
tabilitat econòmica. 

En resum, l’objectiu de qualsevol reforma 
no hauria de centrar-se en la consecució 
d’una recaptació tributària més alta sinó 
que aquesta recaptació, en la mesura que 
és necessària i inevitable (parcialment), ge-
neri les menors ineficiències i distorsions en 
els agents econòmics i, en el seu cas, in-
centivi comportaments en favor del desen-
volupament i la prosperitat econòmica. 

SESSIÓ 5 

“Logística, vector per 
al futur creixement 
de Catalunya: 
incidències  
dels grans ports”

President: Ricard Font i Hereu, secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya
Introductor-ponent: Joan Alemany Llovera 

+info , economista
Panell: Santiago García Milà, economista, 
sotsdirector general d’Estratègia i Comercialit-
zació del Port de Barcelona i president de l’Or-
ganització Europea de Ports Marítims. Josep 
Andreu +info , president del Port de Tarragona

De les intervencions de tots els participants es 
pot fer el resum següent.

Perspectives de creixement  
a l’entorn de la logística
La logística, entenent-la com a gestió i direcció 
de fluxos de mercaderies està tenint cada cop 
més més incidència, no sols en la gestió de les 
empreses, sinó en el territori i en l’economia 
global. Els ports pels quals transiten impor-
tants quantitats de mercaderies tenen un pa-
per molt important en les cadenes logístiques. 
Són la infraestructura de canvi de mode de 
transport (del marítim als terrestres i en sentit 
contrari) i aquest paper bàsic els comporta 
una situació especial per polaritzar entorn seu 
un ampli conjunt de serveis i activitats logísti-
ques. És més, en l’enfocament econòmic mo-
dern dels ports aquests es consideren com a 
infraestructures importants i el seu paper es 
valora en el marc de les grans cadenes logísti-
ques del comerç internacional que tenen el 
seu origen en la producció de les matèries pri-
meres, es dirigeixen després cap els centres 
productors i acaben amb la distribució en les 
àrees de consum final de les mercaderies. 

El Port de Barcelona disposa des del 1992 
d’una important zona d’activitats logístiques 
que acull moltes de les principals empreses 
del sector. El Port de Tarragona té un impor-
tant projecte per construir i dotar una àrea 
similar que li permeti assumir i desenvolupar 
aquesta funció en el futur. 

Els ports tenen una gran incidència en l’eco-
nomia (elevada participació en el VAB; impor-
tant creació i manteniment d’ocupació direc-
ta, indirecta i induïda; localització en el seu 
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entorn d’empreses orientades a l’exportació 
o la importació).

Perspectives i accions per al creixement
Atreure activitats logístiques a l’entorn dels 
grans ports no només desenvolupa aquest 
sector sinó que té una incidència en el conjunt 
de l’economia, en facilitar el transport, la com-
petitivitat de les empreses i les exportacions.

Construir i promocionar l’eix mediterrani segons 
la proposta europea de xarxes de transport 
RTE-T és essencial per a l’economia catalana, 
de l’Estat espanyol en el seu conjunt i també per 
al conjunt europeu. El ferrocarril d’ample inter-
nacional de mercaderies és essencial per a 
aquest eix i per a la captació de noves cadenes 
logístiques Àsia-Europa, però ho són també les 
autovies, autopistes i carreteres com a trans-
ports terrestres i les anomenades autopistes 
del mar com a transport marítim.

Continuar invertint en l’ampliació i millora dels 
grans ports catalans i en els polígons i àrees 
d’activitats logístiques és també bàsic per 
esdevenir la gran porta d’entrada-sortida de 
mercaderies i la gran plataforma logística del 
sud d’Europa.  
 
 
SESSIÓ 6 

“Propostes per a un 
nou marc laboral. 
Experiències”

Presidenta: M. Àngels Tejada, directora de 
Public Affairs de Randstad
Introductor: Ignasi Farreres +info , econo-
mista
Ponent: Santiago Loranca García +info , 
cap de la unitat responsable de l’Estratègia 
Europea d’Ocupació i de Govern
Panell: Juan Sánchez +info , gerent de Re-
lacions Laborals i Planificació de Seat. Pedro 
Ayllón, secretari de la Secció Sindical d’USOC-
SIGEN de Nissan 

Va ser una sessió en què va imperar l’anàlisi 
del canvi d’actituds d’empresaris i treballa-
dors davant els fenòmens de la crisi econòmi-
ca i la globalització, i també la recerca de no-
ves possibilitats per avançar en més flexibilitat 
del marc laboral a fi que les empreses puguin 
adaptar-se millor a un entorn canviant.

Van ser significatives les intervencions tant 
de Pedro Ayllón, líder sindical d’USOC-SI-
GEN a Nissan, com del gerent de Relacions 
Laborals de Seat, Juan Sánchez. El sindi-
calista va explicar el procés complex que 
porta als treballadors a acceptar condici-
ons de treball i retribucions menors, a fi 
d’assegurar la continuïtat de la càrrega de 
treball i la continuïtat dels llocs. El represen-
tant de SEAT va explicar la pràctica quasi 
de negociació continua amb els represen-
tants dels treballadors per anar trobant so-
lucions als ajustos de plantilla necessaris 
que es deriven de la caiguda de les vendes 
d’automòbils en aquesta llarga crisi econò-
mica. Habitualment, en lloc de procedir a 
acomiadaments, acorden uns ERO (expe-
dients de regulació d’ocupació) pels quals 
d’una manera rotatòria apliquen reducció 
horària al conjunt de la plantilla. També acos-
tumen a disminuir els costos indirectes (els 
administratius, per exemple) i els reconver-
teixen en mà d’obra directa.

La dissertació de Santiago Loranca, repre-
sentant de la DG de la UE, va posar l’accent 
en els principis de flexiseguretat i que de la 
pràctica de la seva aplicació es desprenen 
diverses conclusions. Hi ha polítiques que 
funcionen positivament encara que no hi ha 
un model únic. Un altre ensenyament és que 
és millor fer reformes integrades que no dis-
perses i aïllades. Així mateix, cal tenir present 
que, per a l’acceptabilitat de les reformes, cal 
implicació dels interlocutors socials.

Després, va explicar experiències positives 
per a la millora de l’ocupació i de la competiti-
vitat en diversos països de la UE. D’aquestes 
experiències en podríem dir bones pràctiques 
i es duen a terme sobre diversos fronts:
l Donar eficàcia als serveis d’ocupació i ac-
tuar sobre les prestacions de desocupació, 
procurant l’activació dels aturats.
l Augmentar la flexibilitat interna de les em-
preses.
l Reduir la dualitat laboral.
l Lligar salaris a productivitat.
l Reduir els impostos sobre treball.
l Millorar les transicions formació-ocupació.

La taula va concloure que, per a la superació 
dels problemes als quals s’enfronten les em-
preses i els seus treballadors, la millor manera 
és afrontar-los mitjançant una bona interlocu-
ció, suficient transparència i confiança mútua 
entre els agents socials, fet que els facilita una 
negociació franca i realista que els permeti 
arribar a uns pactes que els garanteixin la 
seva presència en els mercats en condicions 
de la necessària competitivitat.

Una singularitat de la sessió fou que entre el 
nombrós públic assistent hi havia una àmplia 
representació d’empleats i sindicalistes tant 
de Nissan com de Seat. n
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Aquest any, la seu del Col·legi 
d’Economistes de Tarragona va 
organitzar en un mateix dia la Jor·

nada i el Sopar dels Economistes amb un 
denominador comú: les possibilitats de de·
senvolupament i reactivació de l’economia, 
d’aquí el lema de la Jornada: Propostes per 
al creixement: experiències comparades. 
Oportunitats que, en un territori com el nos·
tre no han de faltar: tenim una potentíssima 
indústria petroquímica (i també auxiliar), un 
sector turístic molt rellevant, infraestructu·
res importants (marítimes, aèries i terres·
tres), un reconegut sector primari, un co·
merç i la universitat, entre d’altres.

Veu autoritzada
En aquest sentit, vam tenir la possibilitat 
d’escoltar una persona força autoritzada 
per parlar d’aquest tema, Marta Espasa, 
professora del Departament d’Economia 
Pública de la Universitat de Barcelona i 
membre del Consell Assessor per a la Re·
activació Econòmica (CAREC).

Durant la seva conferència, no van faltar les 
referències comparatives en relació amb el 
dèficit públic i els problemes econòmics 
estructurals des d’un àmbit estatal i inter·
nacional. Va constatar que caldrà fer un 
gran esforç conjunt en matèria de reducció 
del dèficit públic, però que ja tenim unes 
bases macroeconòmiques més positives 
on apuntalar l’incipient creixement. Ens va 
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comentar alguns punts de l’informe del CA·
REC sobre l’evasió fiscal i l’economia sub·
mergida, i també ens va parlar sobre 
l’evolució previsible de l’Agència Tributària.

Professionals de prestigi
A continuació, un panell de quatre professi·
onals de primer nivell en els seus respectius 
àmbits ens va explicar les seves experièn·
cies i les seves visions al voltant del creixe·
ment econòmic i les perspectives de futur.

Va començar l’exposició Xavier Ponce, pro·
fessor d’Economia de la Universitat Rovira i 
Virgili. Ens va obsequiar amb uns clarificadors 
percentatges per demostrar que una petita 
part del món, Europa occidental, és la que 
manté un estat del benestar més important, 
però que en un futur proper, només amb un 
gran esforç en R+D+I, podrà competir amb la 
força dels països emergents, que a més del 
seu creixent desenvolupament econòmic tin·
dran una població molt més jove i amb una 

Les possibilitats de 
desenvolupament 

i reactivació de 
l’economia van ser els 

denominadors comuns 

Aspecte de la 
Jornada a la 
demarcació  
de Tarragona. 

Inauguració
Pere Segarra
president territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Tarragona

Ponent
Marta Espasa
professora titular del Department d’Economia 
Pública de la Universitat de Barcelona  
i membre del CAREC

Taula rodona
Fernando Aldecoa
director general de Port Aventura
Juan Gallardo
cap del Gabinet d’Estudis de la CEPTA
Xavier Tarrés
tinent d’alcalde de Projectes d’Activació 
Econòmica, Ocupació i Empreses
Xavier Ponce
professor d’Economia de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la URV

Moderadora
Mireia Segú
periodista

Cloenda
Joan B. Casas
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Data
7 de novembre a l’Hotel Mas Gallau de 
Cambrils (Tarragona)

TARRAGONA

Propostes per al creixement, 
experiències comparades
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qualificació superior a l’actual. Però va deixar 
també notes per l’optimisme.

A continuació, Xavier Tarrés, tinent d’alcal·
de de Projectes d’Activació Econòmica, 
Ocupació i Empreses, va fer un repàs sobre 
les importants implicacions econòmiques 
de present i de futur dels Jocs del Mediterra·
ni del 2017. Tal com ja s’ha demostrat en 
altres ciutats organitzadores d’un esdeveni·
ment d’aquestes característiques, l’efecte 
dinamitzador en l’economia local és impor·
tantíssim i afectael mercat laboral, les infra·
estructures, noves instal·lacions reutilitza·
bles i la imatge de la demarcació, entre 
d’altrs. Tot això, a més, s’ha de fer en un con·
text de lògica austeritat i a més tenint cura de 
l’entorn mediambiental, com va apuntar.

Tot seguit, Fernando Aldecoa, en qualitat 
de director general de Port Aventura, ens va 
parlar sobre les possibilitats de futur del 
sector del turisme. Port Aventura ha estat i 
és un referent de primer ordre en el sector 
dels resorts. Tot començant com a parc te·
màtic, ha anat evolucionant durant més de 
15 anys per esdevenir un pol d’atracció tu·
rístic fonamental. Les ampliacions del parc 
temàtic i el parc aquàtic, les seves noves 
atraccions, l’amplitud en l’oferta hotelera i 
les sinergies amb el projecte de Barcelona 
World suposen unes grans expectatives de 
futur per un dels sectors emblemàtics del 
nostre territori.

Per tancar la taula rodona, Juan Gallardo, 
cap del Gabinet d’Estudis de la CEPTA, va 
parlar de les infraestructures a la demarca·
ció de Tarragona i en va detallar la planifica·
ció en els darrers 15 anys, quan s’ha fet un 
gran esforç, malgrat que algunes infraes·
tructures importants (àmpliament reclama·
des pels agents econòmics del territori) no 
s’han dut a terme en la seva totalitat. 

Un cop finalitzades totes les intervencions, 
Pere Segarra, president territorial del Col·
legi d’Economistes a Tarragona, va clausurar 
la Jornada i va donar pas al Sopar dels Eco·
nomistes, on es va distingir amb el reconeixe·
ment a la trajectòria econòmica a Manel 
Balfegó, que també ens va explicar les seves 
experiències i la seva evolució dins el sector 
de la pesca i com van saber convertir en opor·
tunitats moments especialment difícils. n

A dalt, imatge dels 
ponents de la 
Jornada: Xavier 
Ponce, Xavier Tarrés, 
Fernando Aldecoa, 
Juan Gallardo i Mireia 
Segú, moderadora. 
Al centre, Pere 
Segarra distingeix 
Manel Balfegó.
A sota, el Sopar dels 
Economistes celebrat 
a Tarragona.
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GIRONA

Les infraestructures: entre la crisi 
pressupostària i el creixement econòmic

manera que la política d’infraestructures ca·
talana ha estat més aviat descentralitzado·
ra, orientada al reequilibri territorial.

En la seva intervenció, el professor Bel es va 
referir a les diferents infraestructures, des de 
l’AVE fins als aeroports, autopistes i ferrocar·
rils regulars. En conjunt, l’Estat espanyol 
ocupa posicions capdavanteres quant a do·
tació d’infraestructures, però molt més en·
darrerides en demanda i utilització.

La Jornada dels Economistes a Girona 
comptava –com ja és norma– amb una dis·
tingida fila zero, encarregada de trametre al 
ponent els punts de vista i les inquietuds des 
del territori i dels diferents sectors. El grup 
estava format per Domènec Espadalé 
(president de la Cambra de Comerç de Gi·
rona), Miquel Gotanegra (Comitè Executiu 
de la FOEG), Pere Cornellà (president de 
PIMEC a Girona) i Oriol Puig (periodista 
econòmic del Diari de Girona).

El debat entre aquests representants del 
món econòmic i professional de Girona i el 
professor Bel va ser viu, ric i profund. Era 
compartit el judici negatiu respecte a la molt 
millorable política d’infraestructures, però no 
a tot arreu ha estat el mateix. Els membres 
de la fila zero van remarcar algunes velles 
reivindicacions de les comarques de Girona, 
destacant que són econòmicament i social·
ment bàsiques, i com la “mala política” ha 
estat especialment perjudicial a la zona. En·
tre elles, la Nacional II, el transport de merca·
deries per ferrocarril (amb la reivindicació de 
PortBou com a ruta principal), la gestió de 
l’aeroport de Girona, entre d’altres. 

Una coincidència va ser especialment cele·
brada: tot just el dia de la Jornada (el 19 de 
novembre), el Corredor Mediterrani rebia 
l’aprovació d’Europa. Aquest projecte, d’es·
pecial incidència a les comarques gironines, 
palesa millor que cap altre el contrast entre 
els criteris racionals de priorització europeus 
i els que se segueixen a l’Estat espanyol. 

El debat es va fer després extensible al 
nombrós públic assistent, que va aprofitar 
l’ocasió. I, com és habitual, el debat i la Jor·
nada van concloure amb una copa de cava 
obsequi de la Facultat i amb el Sopar dels 
Economistes. n

La Jornada dels Economistes 2013 a 
la seu de Girona va tractar sobre els 
reptes i dificultats de la política d’in·

fraestructures, fortament limitada per les 
restriccions pressupostàries actuals, i previ·
siblement també futures, d’una banda, i la 
necessitat de contribuir al creixement eco·
nòmic, de l’altre.

La ponència principal va anar a càrrec de 
Germà Bel, catedràtic d’Economia a la Uni·
versitat de Barcelona i professor visitant de la 
Universitat de Princeton. Per al professor Bel, 
la política d’infraestructures a Espanya no ha 
ajudat ni ajuda al creixement econòmic, sinó 
que el frena. El títol de la conferència era ja 
suggeridor: Catalunya, capital París? Infraes-
tructures, centralitat i centralització. Al llarg de 
la seva intervenció, el professor Bel va anar 
relacionant de manera persistent infraestruc·
tures i creixement econòmic a un tercer ele·
ment: la Política, escrita així, en majúscules, i 
entesa com una concepció de l’Estat al servei 
de la qual havia de respondre la política d’in·
fraestructures. La irrupció de la política desdi·
buixa, i fins i tot fa negativa, la relació entre 
infraestructures i creixement econòmic.

La comparació entre Catalunya i Espanya 
suggereix a primera vista un mateix resultat: 
una elevada concentració de capital públic a 
l’entorn dels respectius centres. Tanmateix, 
les causes són ben diferents. El que a l’Estat 
respon a una decisió deliberada i conscient 
al servei d’una voluntat política, a Catalunya 
és més aviat la conseqüència de la concen·
tració prèvia de l’activitat econòmica. De 

Inauguració
Joaquim M. Puigverti
vicerector de Relacions Institucionals, 
Societat i Cultura 
Carme Saurina
degana de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials de la Universitat de Girona
Esteve Gibert
president del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Girona

Ponent
Germà Bel
catedràtic d’Economia de la UB i professor 
visitant de la Universitat de Pricenton

Interlocutors
Domènec Espadalé
president de la Cambra de Comerç a Girona
Miguel Gotanegra
Comitè Executiu de la FOEG
Pere Cornellà
president de PIMEC
Oriol Puig
periodista

Coordinadors
Modest Fluvià
economista, professor de la Universitat de Girona
Manuel Serra
economista

Data
19 de novembre a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universitat de 
Girona
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La Jornada a les seus territorials
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LLEIDA

Com poden créixer les petites i mitjanes 
empreses en el context actual ?

Dimarts, 12 de novembre, es va cele·
brar la Jornada dels Economistes a 
Lleida sota el títol Com podem créixer 

les petites i mitjanes empreses en el context 
actual? amb un centenar d’assistents, l’acte 
va tenir lloc a la Sala d’Actes de la seu territori·
al del Col·legi a Lleida. Presidida pel degà del 
Col·legi, Joan B. Casas, es va iniciar amb les 
intervencions del president de la seu territorial 
del Col·legi a Lleida, Xavier Ticó, que va donar 
la benvinguda als assistents, i de María José 
Puyalto, degana de la Facultat de Dret i Eco·
nomia de la UdL, que va fer esment a les acci·
ons de col·laboració entre el Col·legi d’Econo·
mistes i la Facultat de Dret i Economia.

Oriol Amat, catedràtic d’Economia i Comp·
tabilitat de la UPF i conseller de la Comissió 
Nacional de Mercats de Valors, va perfilar, 
d’una manera molt didàctica i amb el suport 
d’estudis, estadístiques i exemples d’em·
preses espanyoles, les característiques co·
munes que presenten les empreses d’alt 
creixement i que han aconseguit trobar un 
fort avantatge competitiu. Va destacar, entre 
altres apectes, la necessitat d’augmentar el 
nombre d’emprenedors, de generar entorns 
favorables als negocis (business friendly), la 
innovació i avantatge competitiu, la impor·
tància de les empreses d’alt creixement, el 
problema de dimensió de les empreses i com 
a claus de competitivitat va esmentar: ambi·
ció, apostar per les persones, capitalització, 
R+D, qualitat, internacionalització i saber 
gestionar conflictes. Per concloure, va dir 
que “cal aconseguir més adeptes a les pràc·
tiques que aconsegueixen bons resultats”.

A continuació, va intervenir Guillermo 
Martínez, vicepresident internacional de 

Lleidanetworks, Serveis Telemàtics, SA, 
amb seu al Parc Científic i Tecnològic de 
Lleida i amb un fort avantatge competitiu en 
l’àmbit de les comunicacions via SMS certi·
ficades a escala internacional, amb presèn·
cia en 206 països. Va descriure l’estratègia 
de l’empresa basada en l’aprenentatge 
continu, el sistema motivacional de cadas·
cun dels empleats de l’equip, la innovació, 
el desenvolupament de nous projectes que 
derivin en nous productes i serveis, i la inter·
nacionalització de l’empresa. 

En el col·loqui, van sorgir moltes preguntes 
per part dels assistents com les caracterís·
tiques que cal que reuniexin les start-ups, la 
fórmula jurídica més rellevant per créixer, la 
qualitat, Catalunya com a Estat, el paper de 
les administracions públiques en el foment 
de l’emprenedoria i el creixement empresa·
rial, els problemes derivats dels permisos 
vinculats al comerç internacional, el paper 
de la universitat i el perill de la deflació.

La clausura va anar a càrrec de Joan B. Ca·
sas, que va assenyalar que “en època de 
crisi hem de ser intel·ligents i ser intel·ligents 
és aprendre de les experiències dels altres”. 
De les exposicions dels ponents va destacar 
que “hem de prendre consciència del que 
hem de fer per tal que les empreses sobrevis·
quin durant molt temps i guanyin dimensió: 
formació, incentius, internacionalització, in·
novació...” i va destacar els conceptes d’am·
bició empresarial, inversió i visió a mitjà i llarg 
termini i que, com a societat, tenim el repte 
de promoure l’augment de dimensió de les 
empreses, “sent conscients que el marc nor·
matiu pot arribar a tenir efectes perversos per 
superar el repte de la dimensió”. n

Inauguració
María José Puyalto
degana de la Facultat de Dret i Economia  
de la Universitat de Lleida 
Xavier Ticó i Camí
president territorial del Col·legi d’Economistes  
de Catalunya a Lleida

Ponent
Oriol Amat
catedràtic d’Economia Financera  
i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, 
conseller de la Comissió Nacional  
del Mercat de Valors

Taula rodona
Guillermo Martínez
doctor en Economia i Direcció d’Empreses,
vicepresident Internacional de Lleidanetworks, 
Serveis Telemàtics, SA
Jordi Pellicer
enginyer industrial i administrador del Grup 
AE3000 (Alternativa Energètica 3000, SL; 
Olten·Llum, SL; Svendborg, SL, i Agro 
AE3000SL)

Moderador
Josep Maria Riu i Vila
vicepresident territorial del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya Lleida

Cloenda
Joan B. Casas
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Data
12 de novembre a la Sala d’Actes del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya a Lleida
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Amb motiu de la Jornada dels Economistes 2013, la Junta 
de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya vol fer 
públiques aquestes reflexions sobre l’actual conjuntura

Tot i que es palesa un canvi de ten-
dència i que una part significativa 
de les transformafcions estruc-
turals estan fetes, es mantenen 

moltes incerteses i la superació de la crisi 
serà lenta.

l La crisi ha afectat les bases del model pro-
ductiu, les vies del creixement econòmic i, fins 
i tot, la viabilitat de l’estat del benestar. 

l Cal continuar definint les bases per impulsar 
una nova etapa de creixement (finançament, 
marc empresarial, reforma fiscal, retorn de la 
indústria) per a la qual Catalunya compta amb 
actius innegables i potents. 

l Ha arribat el moment de reflexionar i debatre 
sobre el creixement per fer propostes que el 
facin possible de manera eficient i sostenible. 

l El restabliment de la confiança és fonamen-
tal per a la reactivació econòmica, sobre la 
fase de la transparència, la governança, el li-
deratge, el consens polític i social i la lluita con-
tra la corrupció. 

l Cal cercar i impulsar fórmules i complicitats 
que sumin esforços públics i privats. 

Després de sis anys de crisi excepcional, ano-
menada per alguns “Gran Recessió”, sembla 
que d’un temps ençà es nota un cert canvi de 
tendència, caracteritzat per un alentiment del 
ritme baixista en els diversos indicadors eco-
nòmics i per un canvi d’inèrcia pel que fa a les 
previsions, que semblen apuntar la fi de la re-
cessió. Tot i així, encara hi ha moltes incerteses 
i s’és conscient que la seva superació serà 

JUNTA DE GOVERN
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Experiències 
comparades

Cal continuar definint 
les bases per impulsar 

una nova etapa de 
creixement per a la 

qual Catalunya 
compta amb actius 
innegables i potents

lenta. En qualsevol cas, és un panorama més 
favorable que el de fa uns mesos, que ens 
permet ser una mica més optimistes cara el 
futur proper, després d’una llarga temporada 
de notícies negatives.

Durant aquests anys la nostra societat, en tots 
els àmbits, mundial, europeu, estatal i català, 
ha patit un profund sotrac, que ha conduït a 
una transformació substancial de les seves 
bases principals i ha produït un intens canvi 
estructural. De fet, la societat actual i, encara 
més, la dels pròxims anys és molt diferent a la 
del passat en molts sentits. No hem d’oblidar 
que la crisi ha fet aparèixer les febleses del sis-
tema econòmic i, en concret, del financer, que 
és, precisament, el seu origen. Es pot afirmar, 
categòricament, que la crisi ha afectat les ba-
ses el model productiu, les vies del procés de 
creixement econòmic i, fins i tot, la viabilitat de 
l’estat del benestar, en les seves característi-
ques actuals, en la majoria dels països occi-
dentals, cosa que obliga a afrontar el futur amb 
nous plantejaments i amb la necessitat de re-
forçar els punts forts del passat i del present.

A Catalunya i a Espanya, una part significativa 
de les transformacions estructurals necessà-
ries estan fetes i darrerament s’estan produint 
avenços positius. Entre d’altres, cal esmentar 
les correccions dels desequilibris macroeco-
nòmics, la reforma del sistema financer i l’inici 
d’altres reformes, que estan dibuixant, d’algu-
na manera, un marc per a l’activitat econòmi-
ca dels propers anys. 

En la construcció d’un model de creixement 
per al futur, lògicament, mai no es poden obviar 
els innegables i potents actius que té Catalunya 

i la necessitat de continuar actuant sobre els 
factors de competitivitat reals. Aquests actius 
estan ajudant a superar la situació actual i per-
metran afrontar amb garantia d’èxit el futur. 
L’obertura a l’exterior i els guanys de competi-
tivitat dels darrers temps, que estan fent possi-
ble el dinamisme de les exportacions, la capa-
citat d’atracció turística liderada per la imatge 
de Barcelona o la disponibilitat d’unes bases 
sòlides en els factors competitius (teixit empre-
sarial, capital humà, infraestructura tecnològi-
ca) són alguns exemples d’aquests actius. 

Al llarg de la seva història la societat catalana 
ha sabut sempre aprofitar les oportunitats i 
sortir reforçada dels reptes econòmics als 
quals ha hagut de fer front, fins i tot en contex-
tos adversos com l’actual.

Atesa la fase del cicle econòmic en què ens 
trobem, cal plantejar-se sense dilació la neces-
sitat de continuar definint les bases per impul-
sar una nova etapa de creixement. Aquesta és 
condició imprescindible per generar ocupació 
i augmentar el nivell de renda i benestar de les 
persones. Està clar que s’haurà d’assentar 

PROPOSTES PER AL CREIXEMENT: 
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guin assentades les bases per a una millora 
de l’entorn financer, però la societat i els 
agents econòmics, en particular, encara no 
ho perceben directament.

La creació de noves empreses, l’impuls de 
l’emprenedoria i la millora del marc que envol-
ta les empreses ja existents, per tal d’aconse-
guir la seva consolidació i progrés, són neces-
sitats estratègiques d’un nou model de 
creixement per a Catalunya, tal com ho ha es-
tat en el passat. Cal millorar el terreny en el que 
es desenvolupa l’activitat empresarial i esti-
mular-la i prestigiar-la socialment. De manera 
paral·lela, no es pot oblidar la urgència de de-
finir un model empresarial que tingui en comp-
te tots els avantatges d’una estructura basada 
en les pimes, però que consideri, a la vegada, 
la necessitat d’impulsar una dimensió més 
gran de les empreses, sobre la base que la 
mida és un dels factors més decisius de la 
supervivència de les organitzacions en qual-
sevol etapa del cicle econòmic. Val a dir que la 
menor grandària de les empreses catalanes 
es deriva tant de problemes amb l’entorn ins-
titucional com d’estratègies i decisions em-
presarials inadequades.

En els darrers anys, s’han endegat un nombre 
significatiu de reformes estructurals en el con-
junt de l’Estat, algunes més encertades que 
d’altres. No obstant això, resten una sèrie de 
reformes que continuen sent urgents i que 
necessiten les voluntats i els esforços de tots. 
Una d’aquestes és la reforma del sistema tri-
butari espanyol (ampliar les bases imposables 
de tributació directes i indirectes, simplificar 
els tipus en la imposició indirecta, acabar amb 
el gap entre tipus nominals i tipus efectius en 
la imposició directa, més coordinació amb al-
tres Estats). Aquest és considerat injust i inefi-
cient, caracteritzat per nombroses febleses i 
desestructurat pels diversos canvis norma-

els següents principis:
l la transparència, 
l la bona governança,
l el lideratge,
l el consens polític i social.

La recuperació de la confiança exigeix lluitar 
contra aquelles pràctiques que enverinen la 
competència i el creixement i que configuren, 
en sentit ampli, l’anomenada corrupció. Cal 
superar això i no tornar a errors del passat, 
mitjançant un bon funcionament dels esta-
ments supervisors i la garantia d’una segure-
tat jurídica convenientment definida (codi ètic). 
En aquest sentit, calen actuacions decidides i 
valentes.

El finançament continua sent un dels princi-
pals colls d’ampolla de la nostra economia. 
Les restriccions creditícies i les condicions fi-
nanceres desfavorables escanyen el present 
i, el que és més preocupant, poden malmetre 
la reactivació econòmica en ofegar projectes 
que ajudin a sortir de la crisi. Això és especial-
ment preocupant en el cas de les petites i 
mitjanes empreses (les pimes). Per tant, és 
urgent trobar solucions que permetin actuar 
sobre els problemes existents, que afecten 
tant l’oferta (reestructuració del sistema finan-
cer, reducció de l’endeutament de les entitats 
bancàries) com la demanda (despalanqueja-
ment de llars i empreses, escassetat de pro-
jectes solvents). I, en tots els casos, cal evitar 
decisions i actuacions que fomentin l’oligo-
polisme en el procés de transformació del 
sistema financer. És molt probable que esti-

sobre uns principis diferents als quals van ca-
racteritzar fases de creixement passades.

Bases per a un creixement sostenible
Un debat sobre les mesures necessàries per 
a la reactivació econòmica i per a un creixe-
ment sostenible ha de preveure enfoca-
ments microeconòmics i macroeconòmics, 
d’una manera combinada i tenint sempre 
present el context en què ambdós nivells se 
situen. 

La superació de la crisi de manera ordenada i 
planificada necessita aprofundir en la definició 
de les línies de canvi sobre les quals s’han de 
dibuixar les bases per a la recuperació d’un 
model de creixement per a Catalunya, que 
sigui sostenible en el temps i amb el seu en-
torn. Aquest ha de tenir per objectiu crear ocu-
pació d’alta qualitat, reforçar la competitivitat 
global i resoldre els reptes que la societat ca-
talana té en l’actualitat. Per això, cal adoptar 
una visió de llarg abast i tenir present que s’ha 
d’inserir en la nova organització mundial que 
s’està perfilant.

El restabliment de la confiança en tots els 
sentits (famílies, empreses, inversors inter- 
nacionals) és fonamental per a la reactiva- 
ció econòmica. Cal superar la manca d’ex-
pectatives i de seguretat que preval, aclarint 
el panorama present. Això fa necessari  
prosseguir amb l’agenda de reformes i con-
tinuar destinant esforços a complir amb els 
compromisos acordats a nivell internacional. 
El restabliment de la confiança pivota sobre 
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tius, sense que respongui a un model o criteri 
clar i perdurable. La reforma fiscal ha d’acabar 
amb la sensació d’inseguretat jurídica, ha 
d’impulsar una recaptació més eficient i cohe-
rent i menys distorsionadora, i ha centrar-se 
en la consecució del creixement econòmic i la 
prosperitat social. Altres reformes pendents 
són l’energètica, la del sector públic, la de l’en-
senyament, la de la regulació dels mercats o 
la de la sanitat.

El retorn a l’economia industrial i el redescobri-
ment de la importància de la indústria és una 
de les conclusions més positives de la crisi 
actual, que torna a situar aquest sector com el 
pivot central de reactivació econòmica. I això 
a les portes de l’anomenada tercera revolució 
industrial (producció individualitzada, noves 
tecnologies, impuls del coneixement, reloca-
lització de la producció). A Catalunya, això 
passa per aturar i invertir la continuada pèrdua 
de pes específic de la indústria i potenciar en-
cara més la seva competitivitat, ja demostrada 
amb el fort creixement de les exportacions 
dels darrers temps.

El redescobriment de la indústria no ha de fer 
perdre de vista continuar potenciant el paper 
de les activitats de serveis en general, i de les 
de més valor afegit en particular, especialment 
en un context d’impuls del creixement econò-
mic. El seu protagonisme dins del sistema 
econòmic s’està reconsiderant per part dels 
països més moderns, però, alhora, està clar el 
seu paper fonamental en la transició cap a un 
model basat en el coneixement i la innovació i 
en el desplegament de la globalització de les 
economies. En aquest sentit, a Catalunya cal 
replantejar-se el model terciari existent en l’ac-
tualitat, amb un pes elevat d’un tipus singular 
d’activitat turística.

Un creixement econòmic sostenible necessi-
ta d’uns vectors de competitivitat forts lligats 

al territori, però amb visió global. Catalunya en 
disposa i té una posició força avantatjosa. Dos 
exemples són la logística i les infraestructures, 
juntament amb la seva situació geoestratègi-
ca i l’existència d’un important teixit de clús-
ters industrials, que estructuren econòmica-
ment el territori.

La col·laboració publicoprivada ha estat, tra-
dicionalment, un punt fort de Catalunya, que 
ha fet possible l’assoliment de reptes de gran 
transcendència. Cal continuar cercant i impul-
sant fórmules i complicitats que sumin esfor-
ços públics i privats per tirar endavant iniciati-
ves i projectes. El paper de la societat civil i el 
seu compromís serà cada vegada més deter-
minant en els propers anys, i les institucions de 
tota mena hauran de posar-se al seu servei.

Dibuixar les bases per a un creixement de 
l’economia sostenible passa per donar una 
resposta urgent i realista a un tema encara no 
resolt com és el de les dificultats de finança-
ment de la Generalitat i la necessitat de refor-
mular les relacions entre Catalunya i l’Estat. 
L’actual model de finançament de règim 
comú està obsolet, és injust i està allunyat de 
la realitat, així mateix és la causa dels dèficits/
superàvits públics que presenten les diferents 
comunitats autònomes. Per això, cal obrir un 
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debat objectiu i documentat sobre l’oportuni-
tat de modificar els principis del sistema de 
finançament i de relacions territorials, especi-
alment pel que fa a Catalunya.

Mentrestant, s’ha de reflexionar sobre la ne-
cessitat de flexibilitzar els compromisos en 
matèria de dèficit fiscal de les administracions 
autonòmiques i adaptar tan aviat com sigui 
possible els programes d’austeritat pressu-
postària. D’una banda, perquè les polítiques 
de consolidació poden provocar conseqüèn-
cies negatives no desitjables, en ocasions 
amb uns costos extremadament elevats per a 
la societat i determinats col·lectius, sobretot si 
les mesures s’allarguen en el temps, com per 
exemple l’atur. En altre sentit, perquè cal tenir 
present que Catalunya ha fet un gran esforç 
per endreçar les seves finances, cosa que, 
juntament amb les reformes impulsades des 
del Govern central, ha tingut resultats positius, 
com així han posat de manifest diferents ins-
tàncies internacionals. I, per últim, perquè la 
reactivació de l’economia passa per un canvi 
d’orientació en la política pressupostària si es 
volen aprofitar les bases aconseguides i, es-
pecialment, la millora que sembla palesar 
l’economia europea. En aquest sentit, val a dir 
que les autoritats comunitàries haurien de 
possibilitar la posada en marxa de polítiques 
més expansives, així com fer un pas endavant 
en la creació d’una veritable Europa, cosa que 
passa per la unió fiscal i la unió bancària. En el 
cas de Catalunya i del conjunt de l’Estat, les 
polítiques expansives han d’impulsar activi-
tats productives de valor, amb sentit comú i 
amb una perspectiva de sostenibilitat a llarg 
termini, tot i que a curt termini cal posar l’ac-
cent a potenciar les exportacions i l’entrada 
d’inversió estrangera, atès l’estancament de 
la demanda interna.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya sem-
pre s’ha mostrat actiu en els debats econò-
mics de la nostra societat i ha estat respectuós 
amb les diverses sensibilitats. És conscient del 
paper que tenen els economistes en el context 
actual, de reactivació i sortida de la crisi, i del 
seu gran protagonisme en la definició del que 
ha de ser la societat catalana del segle XXI. Per 
això, el Col·legi no vol defugir la seva respon-
sabilitat social d’exercir un veritable lideratge 
en l’àmbit corporatiu en el conjunt de Catalu-
nya per tal d’aportar elements que permetin 
orientar la societat en allò que serà el seu futur. 
En aquesta tessitura, és obligat continuar in-
sistint en la necessitat de combinar la intensifi-
cació en principis tradicionals (esforç, treball, 
tenacitat, implicació, seny) amb l’impuls dels 
nous valors (emprenedoria, gestió sostenible, 
productivitat, innovació, excel·lència). n
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