Nota de premsa

Els economistes catalans valoren positivament la
resposta de la Unió Europea davant la crisi
econòmica generada per la Covid-19
•

Segons una enquesta del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la majoria
dels economistes catalans aproven les mesures extraordinàries de
recuperació adoptades per la Unió Europea per fer front als efectes de la
crisi econòmica provocada per la Covid-19. En canvi, són escèptics
respecte a la transparència, l’eficiència, l’objectivitat i la transversalitat a
l’hora de distribuir i gestionar els fons de recuperació europeus.

•

Els economistes suspenen la gestió de la crisi de la Covid-19 per part de
les diverses autoritats públiques, però valorant relativament millor la de les
autoritats europees.

•

Un 96,2% dels economistes catalans creu que l’economia catalana està
pitjor ara que fa un any per l’impacte de la Covid-19. L’índex de confiança
dels economistes cau radicalment respecte al d’abans de la pandèmia.

•

L’impacte de la Covid-19 continua situant-se, amb molta diferència, com el
principal problema actual de l’economia catalana, seguit per l’atur i per la
situació política.

Barcelona, 15 de desembre de 2020.- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya
(CEC) Anton Gasol i el responsable tècnic de l’Enquesta de Situació Econòmica del
CEC Xavier Segura han presentat aquest matí en roda de premsa virtual les principals
conclusions de l’Enquesta de Situació Econòmica de Tardor de 2020 realitzada entre el
5 i el 26 de novembre i a la qual han donat resposta 1.200 economistes. L’Enquesta de
Situació Econòmica del CEC es fa des de la tardor de l’any 2001 en tres onades: a la
primavera, la tardor i l’hivern.
Una de les qüestions que ha abordat l’Enquesta de Situació Econòmica de Tardor de
2020 del CEC ha estat la gestió de la crisi de la Covid-19 per part de les autoritats
públiques. Dins aquesta valoració, que se situa per sota de l’aprovat per a les autoritats
públiques de diversos àmbits territorials, les autoritats europees són ara les que
mereixen una valoració més alta (4,60), 93 centèsimes més que l’obtinguda en
l’enquesta de la primavera passada (3,67). En segon lloc, se situen les autoritats locals
(3,83), les autoritats catalanes (3,61) i les autoritats espanyoles (3,39). En coherència
amb aquesta opinió, els enquestats aproven (amb un 5,71) les mesures
extraordinàries de recuperació adoptades per la Unió Europea per fer front als
efectes de la crisi econòmica provocada per la Covid-19 recollides al fons Next
Generation European Union. Tot i valorar-lo positivament, els economistes són
escèptics en relació amb com es distribuirà i gestionarà la part d’aquests fons que arribin
a Espanya. Així, d’una escala de 0 a 10 puntuen amb un 4,32 la previsió de
transparència, amb un 4,15 la d’eficiència, amb un 4,03 la d’objectivitat i amb només un

3,83% la de transversalitat. Un escepticisme que es combina amb el convenciment (amb
un 6,33 sobre 10) que una bona aplicació dels recursos que arribin d’Europa serà
decisiva per al futur econòmic de Catalunya dels propers anys.
Un dels elements que es tenen sempre en compte a l’Enquesta de Situació Econòmica
del Col·legi d’Economistes de Catalunya és l’índex de Confiança dels Economistes
que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant de la situació econòmica general tenint
present tots els factors que hi incideixen. L’índex cau radicalment respecte al d’abans
de la pandèmia, passant del 5,44 al 3,54 per a l’economia catalana i del 5,21 al 3,37
per a l’economia espanyola. Tot i que la valoració de la situació de l’economia
espanyola es manté per sota de la de la catalana, la valoració sobre l’economia
espanyola és ara 4 centèsimes superior a l’obtinguda a la primavera i la de l’economia
catalana 8 centèsimes inferior.
La davallada en l’índex de confiança dels economistes va en línia amb el fet el 96,2%
dels economistes considera que l’economia catalana està pitjor ara que fa un any
fruit de l’impacte de la COVID-19.
En relació als principals problemes de l’economia catalana, la crisi sanitària provocada
per la Covid-19 continua sent, amb molta diferència, el principal problema que
afecta l’economia catalana, tot i que el percentatge dels enquestats que l’assenyalen
com un dels tres principals problemes de l’economia catalana (88,2%) és una mica
inferior a l’enregistrat a la primavera (90,3%). El segon problema més greu que apareix
en aquesta enquesta de tardor del Col·legi d’Economistes de Catalunya és l’atur,
assenyalat per un 45,9% dels enquestats. La situació política es manté en la tercera
posició del rànquing dels principals problemes que afecten l’economia catalana, però
ara assenyalat per un percentatge força superior (43,6%) que a la primavera (36,7%).
L’Enquesta de Situació Econòmica de Tardor de 2020 del CEC també ha consultat als
col·legiats i col·legiades per les previsions d’evolució del PIB espanyol per al 2020 i
2021 (-11,2% per al 2020 i +9,8% per al 2021) contingudes en el projecte de
pressupostos de l’Estat. El 20,3% dels economistes les veuen raonables, mentre que el
70% creu que l’evolució serà pitjor i només un 4% creu que la realitat serà més favorable
que aquestes previsions.
Finalment, l’Enquesta de Situació Econòmica de Tardor de 2020 del CEC ha traslladat
preguntes concretes per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona. A Barcelona s’han consultat els àmbits que haurien de rebre prioritàriament
les ajudes europees per a la recuperació post Covid-19 i els economistes barcelonins
han determinat que haurien de ser la sanitat, la recerca i la innovació, la reactivació del
consum, l’educació, la digitalització i la indústria. A Girona s’ha preguntat pel trasllat de
les persones amb possibilitats de teletreballar de les grans ciutats a les comarques: el
65,7% dels economistes gironins creuen que després de la pandèmia es mantindrà el
trasllat de persones amb possibilitats de teletreballar de les grans ciutats a les
comarques, mentre que el 28,6% creu que no. A Lleida el 70,5% dels economistes
enquestats creu que la segona onada de la Covid-19 impactarà menys les comarques
lleidatanes que la resta de Catalunya. A Tarragona, el 24% dels economistes pensa que
la Covid-19 canviarà el model econòmic a les comarques tarragonines, mentre que el
12% creu que no. La majoria (60%) creu que el canvi de model afectarà només alguns
sectors.

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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