Comunicat de premsa

L’anàlisi del capital de Catalunya des d’una
perspectiva econòmica centra la Jornada dels
Economistes 2015
- Més de 1.100 professionals de l’economia i de l’empresa s’han reunit
aquest matí a la 20ª edició de la Jornada dels Economistes a Barcelona
organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i que s’ha centrat en
analitzar el capital de Catalunya des d’una perspectiva econòmica. El
conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig,
i el regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona,
Agustí Colom, han participat a la inauguració.
- L’exsecretari d'Estat d'Economia, sotsdirector gerent responsable de
Banca del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE) i professor
d’Economia i Finances d’ESADE Barcelona, David Vegara, ha estat
l’encarregat d’impartir la conferència inaugural sobre governança
econòmica de la Unió Europea subratllant que “la capacitat de la comissió
europea d’avaluar, supervisar i incidir en els estats membres és més
elevada que abans de la crisi”.
- La conferència de cloenda ha anat a càrrec d’Andreu Veà, president
executiu de la Internet Society (ISOC-ES) i Digital Champion for Spain
(European Comission), el qual ha explicat com es va crear internet i
innovacions clau com el correu electrònic, el ratolí o el router. També ha
fet un repàs de les darreres novetats tecnològiques i les seves
aplicacions.
Barcelona, 6 de novembre de 2015.- Més de 1.100 professionals de l’economia
i de l’empresa han assistit aquest matí a l’Hotel Crowne Plaza Barcelona Fira
Center de Barcelona a la 20ª edició de la Jornada dels Economistes que
organitza anualment el Col·legi d’Economistes de Catalunya i que enguany s’ha
centrat en analitzar les suficiències i les mancances de sis diferents
expressions del ‘capital’ amb el qual compta l’economia catalana: capital humà,
capital físic, capital científic i tecnològic, capital empresarial i organitzatiu,
capital social i capital institucional.
A la inauguració de la jornada, el degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, Joan B. Casas, ha destacat que l’economia catalana i espanyola
presenta “una recuperació feble, vulnerable, desigual i molt heterogènia” amb
unes taxes d’atur encara “indigeribles”. Casas ha explicat que la voluntat de la
Jornada del Col·legi d’Economistes de Catalunya és aportar “un anàlisi dels
capitals de Catalunya per tal d’aportar als gestors i responsables polítics una
mesura de com posicionar l’economia catalana al món després del tsunami de
la crisi del 2008”.

Per la seva banda, el president del Consejo General de Colegios de
Economistas, Valentí Pich, ha destacat també durant l’obertura de la jornada
que “l’objectiu dels economistes és sempre el foment de l’activitat econòmica
sostenible i inclusiva socialment” i ha demanat “defugir les actituds pessimistes
en relació a l’economia catalana i espanyola ja que el creixement del PIB i de la
recaptació d’impostos donen peu a l’optimisme”. Pich també ha apuntat que “el
paper dels economistes és fomentar una societat informada i exigent que
obligui al sector públic a plantejar debats que vagin més enllà dels cicles
electorals”.
La inauguració de la jornada també ha comptat amb la participació d’Agustí
Colom, regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona,
que ha afirmat que “tot i que Barcelona manté un pols econòmic important”
també presenta “forts desequilibris en atur i distribució de la renda que
impliquen una pèrdua de talent i un problema social”. En aquest sentit, Colom
ha defensat que “la igualtat i la cohesió social són factors clau per a la creació
d’activitat econòmica” i que el repte de Barcelona és aconseguir nivells de
prosperitat compartits”.
Seguidament, el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, Felip Puig, ha intervingut defensant que “la recuperació econòmica
de Catalunya és una realitat sòlida i sostenible tot i que també desigual”. Puig
ha afirmat que “la diversificació, la recuperació de la indústria, la forta capacitat
d’atracció d’inversió estrangera i la potència exportadora de l’economia
catalana permeten ser optimistes”. En contraposició ha afirmat que hi ha
“alguns factors com la inversió pública de l’estat, les polítiques energètiques i
les d’infraestructures que no estan prou ajustats a les necessitats de l’economia
catalana”. Finalment, el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya ha apostat per “repensar el model de cohesió social, de
representativitat política i d’estat” per tal que les institucions i la societat “es
posin al servei de l’economia productiva”.
Conferència central: governança econòmica de la Unió Europea
El director tècnic de la Jornada dels Economistes 2015, Anton Gasol, ha estat
l’encarregat de presentar la conferència central a càrrec de l’exsecretari d'Estat
d'Economia, sotsdirector gerent responsable de Banca del Mecanisme Europeu
d’Estabilitat (MEDE) i professor d’Economia i Finances d’ESADE Barcelona
David Vegara, la qual s’ha centrat en abordar les suficiències i mancances de
la nova arquitectura institucional europea sorgida de la crisi econòmica. Vegara
ha defensat que “malgrat el que pugui semblar en aparença, el projecte
europeu surt reforçat de la situació viscuda els últims anys amb lligams que
faran difícil fer passos enrere en el futur”. Vegara ha afirmat que des del 2009
Europa ha vist com els reptes econòmics “desbordaven les fronteres dels
països de la zona euro i s’escapaven clarament dels mecanismes i eines de
gestió de crisi existents”. Davant d’aquesta situació Europa s’ha dotat d’un
mecanisme de “fiscal compact” per reforçar la disciplina fiscal a la zona euro i
ampliar els procediments sancionadors quan els estats membres mostren
dèficits excessius. Segons Vegara, amb el nou esquema de revisió
pressupostària “la capacitat de la Unió Europea d’incidir en els pressupostos
estatals és molt més elevada i efectiva que abans de la crisi” però ha admès
que “no s’ha avançat en la creació d’una veritable política fiscal federal”.

L’ex secretari d’Estat d’Economia també ha parlat del Mecanisme Europeu
d’Estabilització (MEDE) com una altra fita destacable per augmentar la
integració i els lligams entre els estats membres. Vegara ha destacat que “tot i
que és un organisme intergovernamental i no una institució europea prevista
als tractats”, el MEDE “ha permès proporcionar temps i finançament a alguns
estats membres a un cost raonable i en uns volums impensables abans de la
crisi”. Finalment, Vegara ha fet referència al sistema bancari i ha subratllat que
“la crisi va fer evident que mancaven mecanismes europeus dirigits a la
regulació de les entitats financeres”. En aquest sentit ha afirmat que “la unió
bancària i la millora dels mecanismes per la resolució ordenada de les entitats
financeres és la fita més rellevant de la zona euro des de la creació de la
moneda única”.
Finalment, Vegara ha apuntat que malgrat les mesures preses són “positives”,
l’entramat que suposen el fiscal compact, el MEDE i la unió bancària “planteja
interrogants que no queden resolts”. Entre els reptes a resoldre Vegara ha
destacat “l’exercici de nous poders per part dels nous supervisors, la
coordinació entre les noves autoritats creades i les ja existents als estats
membres, així com el disseny defectuós del marc de gestió de futures crisis en
els països que necessiten assistència financera”. En aquest sentit ha apuntat a
“la inexistència de factor d’un mecanisme de recolzament a l’esquema de
resolució dels bancs que no assegura que el fons de resolució siguin suficient”.
Els capitals de l’economia catalana, eix de les sessions professionals i
estratègiques
La Jornada dels Economistes 2015 ha combinat una jornada d’actualització
fiscal amb un total de 12 sessions professionals i estratègiques amb els sis
capitals de l’economia catalana (humà, físic, científic i tecnològic, empresarial i
organitzatiu, social i institucional) com a eix vertebrador i configurades a
l’entorn de l’empresa, dels despatxos professionals, dels indicadors per
analitzar el funcionament empresarial, en el camp de l’exercici professional de
l’economista auditor, en el terreny de l’assessorament empresarial o al voltant
de la controvèrsia entre els diferents models comercials. Entre d’altres
professionals que han participat a la jornada destaquen Salvador Alemany,
president d’Abertis Infraestructuras S.A.; Oriol Amat, economista i catedràtic
de la Universitat Pompeu Fabra; Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia i
professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de
Barcelona; Cristóbal Martell, soci administrador de Martell Abogados o
Sebastián Piedra, inspector d’Hisenda en excedència i soci de Crowe Horwath
Legal y Tributario.
La creació d’internet
La conferència de cloenda ha anat a càrrec del doctor en enginyeria en
telecomunicacions Andreu Veà, president executiu de la Internet Society
(ISOC-ES) i Digital Champion for Spain (European Comission), el qual ha
explicat com es va crear internet basant-se en l’experiència de les més de 300
entrevistes realitzades durant 19 anys de recerca per escriure el llibre “¿Cómo
creamos internet?”. Veà ha fet un recorregut per la història de les diverses
creacions que han canviat el dia a dia de les empreses i les persones com el

correu electrònic, un ratolí o un router. També ha parlat de les aplicacions
tecnològiques en base al món digital i d’internet que ja s’han aconseguit
desenvolupar com ara les impressores 3D, la telepresència d’alta definició o els
telèfons hologràfics. Veà ha destacat que “internet empodera les persones” i
que “el present i futur està marcat per les connexions que es generen entre les
persones”.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.
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