
MANIFEST 

 

La sostenibilitat: oportunitat per a la recuperació de la crisi del COVID-19 

La Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya considera que la 
sostenibilitat econòmica ha de ser al centre de les accions de recuperació de la crisi del COVID-19, la 
qual constitueix una oportunitat per al foment d’una economia que faci possible la prosperitat per a 
tothom.  

La pandèmia del COVID-19 representa una crisi sense precedents de proporcions globals. Molts la 
consideren l’expressió d’un gran fracàs col·lectiu. Quan la situació sanitària entri en la fase de control, 
es plantejaran les accions econòmiques per refer el teixit productiu, vigoritzar el mercat i recuperar la 
inversió, el treball, la producció i la demanda. Tot això exigirà un formidable esforç col·lectiu que hauria 
de fer-se amb una mirada posada en el futur que volem.  

En aquest sentit, la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya es 
manifesta a favor de situar els següents temes clau en matèria de sostenibilitat econòmica en el centre 
de les accions de recuperació: 

1. Lluitar contra l’emergència climàtica, desenvolupant decididament l’eficiència energètica i la 
generació d’electricitat a partir de fonts renovables per tal d’aconseguir, amb urgència, la neutralització 
del carboni. 

2. Limitar al màxim la utilització de recursos naturals no renovables, especialment  l’extracció de 
minerals. En aquest aspecte, ha de tenir un paper central donar impuls a l’economia circular. 

3. Fomentar que els recursos que es mobilitzin a través dels mercats financers s’orientin al finançament 
de projectes sostenibles-ESG a llarg termini, minimitzant-ne  la volatilitat i inseguretat. 

4. Impulsar les accions d’assegurança conjunta per fer front als riscos globals, incloent-hi els sanitaris, 
a fi de dotar de la major estabilitat possible el teixit productiu i el benestar general. 

5. Assegurar el desenvolupament del capital natural i dels ecosistemes (biodiversitat) per convertir-los 
en un element essencial de benestar present i futur. 

6. Desenvolupar una economia sostenible efectiva, prenent per guia els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides . 

Aquests temes clau per a la recuperació econòmica i social de la crisi del COVID-19 demanen un 
lideratge fort i valent per part dels governs i de les institucions internacionals, nacionals i locals. Cal, 
també, fer una crida als responsables de les empreses i al món empresarial, hi ha una oportunitat real i 
creixent d’inversions i de generació d’ocupació. És igualment necessària l’exigència decidida i conscient 
per part de la població. Aquest coratge intel·ligent de tots els agents és imprescindible per fer un pas 
significatiu en la superació del que habitualment s’anomena  business as usual.  

Ens trobem davant d’una oportunitat per orientar les accions cap a una prosperitat global i sostinguda. 
Per aconseguir-ho cal sortir d’aquesta crisi sobre la base de la cooperació a tots els nivells, ser conscients 
de la limitació dels recursos del planeta i utilitzar la innovació, la ciència i la tecnologia al servei de les 
persones. 
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