
 

 

Nota de premsa 
 

La Comissió d’Economia Catalana del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya demana que 

“l’administració prioritzi evitar el tancament 

d’empreses viables” 
 

El Grup de Conjuntura de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya ha analitzat la situació actual de l’economia catalana 

reconeixent el fort impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID-19 i ha 

reclamat “facilitar els ajustaments necessaris perquè les empreses es recuperin”. 

Barcelona, 9 de juliol de 2020.- El Grup de Conjuntura de la Comissió d’Economia 

Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha analitzat aquest matí en 

roda de premsa virtual l’evolució de l’economia catalana des de diverses perspectives 

tenint present l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19. 

Els economistes Modest Guinjoan, Albert Carreras i Jordi Goula han abordat dades 

macroeconòmiques, així com indicadors d’activitat empresarial i d’estat del sector públic.  

En primer lloc, Jordi Goula ha advertit de “la poca fiabilitat de les previsions econòmiques 

en relació al PIB per l’elevat grau d’incertesa de la situació actual” i ha apuntat que “la 

clau serà seguir l’evolució des les dades de l’afiliació a la Seguretat Social, el número 

de treballadors en ERTO i l’atur registrat per tenir un termòmetre de la situació”. En 

aquest sentit ha assegurat que “la recuperació a nivells pre-COVID no es donarà de 

forma generalitzada fins a finals de l’any 2022 o inicis del 2023, tot i que hi ha sectors 

que sí que es recuperaran abans”.  

En relació al consum, el turisme i l’habitatge, Jordi Goula ha afirmat que “les dades 

d’abril, maig i juny són òbviament negatives” i ha comentat que “el turisme i el 

comportament dels consumidors acabarà determinant les xifres del tercer trimestre i en 

conseqüència del conjunt de l’any”. 

Seguidament, Modest Guinjoan ha abordat la situació actual de l’activitat empresarial 

deixant constància de “l’excepcionalitat i magnitud de la crisi econòmica que tenim al 

damunt” i admetent que “amb les dades actuals i el que veiem en el dia a dia de la vida 

econòmica podem afirmar que estem davant d’una crisi sense precedents”. Tot i això, 

ha apuntat que “els darrers registres empresarials mostren una certa inflexió en positiu, 

com en el cas de l’índex de producció industrial ,que al maig va créixer un 18% en relació 

a l’abril”. 

Modest Guinjoan ha destacat que “l’administració ha parat el cop amb un instruments i 

unes mesures raonablement eficaços”. En aquest sentit, ha afegit que “en un context de 

certa represa de l’activitat després de l’aturada marcat per una demanda feble, els 

ingressos, els costos, la inversió, els resultats i els balanços de les empreses estan 

tocats”. Segons Modest Guinjoan, el més important ara és “facilitar els ajustaments 

necessaris perquè les empreses es recuperin”. “L’administració ha de prioritzar evitar el 

tancament d’empreses viables”, ha conclòs. 



 

 

Per la seva banda, Albert Carreras ha comentat l’estat del sector públic recordant que 

el pressupost de la Generalitat de Catalunya vigent, el del 2020, “està completament 

superat per les noves circumstàncies des d’abans de la seva aprovació, ja en plena 

pandèmia i confinament”. 

Albert Carreras ha analitzat l’evolució dels ingressos no financers i despeses no 

financeres de la Generalitat des de l’any 2018 fins al maig del 2020 subratllant que “el 

2018 hi havia un increment dels ingressos per sobre de les despeses fruit d’un esforç 

per reduir el dèficit, una tendència que es va anar revertint l’any 2019 i es va entrar a 

l’any 2020 amb l’esperit de donar aire a la despesa pública amb una perspectiva més 

expansiva”.  

Segons Albert Carreras, “amb la pandèmia, l’alineació de les administracions de l’Estat 

i de la Generalitat de Catalunya ha estat molt important i han estat molt conscients del 

seu paper contra cíclic, fent el possible per facilitar liquiditat i per posar menys pes sobre 

els ingressos de tributació”. També ha afegit que “l’administració de l’estat és qui té més 

capacitat d’endeutament, mentre que la de les comunitats autònomes és menor i 

completament regulada per l’estat”. “Segurament que sigui l’estat qui s’endeuti amb el 

suport del Banc Central Europeu és ara mateix el més eficient”, ha assegurat.  

Finalment, Modest Guinjoan ha tancat la roda de premsa assegurant que “la crisi de la 

COVID-19 deixarà rastre i comportarà sacrificis per part de tothom, però a Catalunya la 

capacitat de regeneració és ràpida gràcies a una important capacitat emprenedora”. 

“L’economia catalana s’adaptarà a les noves circumstàncies i, tot i que una mica 

malmesos, ens en sortirem a mig i llarg termini”, ha conclòs. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. 

Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre 

de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 

general. www.coleconomistes.cat  
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