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En el cicle de conferènci-
es “Visions de la Catalunya 
del futur”, que enguany or-
ganitza el Col·legi, el 27 de 
maig va tenir lloc la sessió 
“És normal que un país ges-
tioni la seva economia”, dedi-
cada a l’economia futura del 
nostre país tenint en compte 
el procés en què Catalunya 
està immersa.  

El degà del Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya, joan 
B. Casas, va centrar la ses·
sió —presentada i modera·
da en forma de col·loqui pel 
degà del Col·legi, Miquel 
Darnés—, en l’economia del 
nostre país a partir de qua·
tre qüestions principals: les 
balances fiscals, la perma·
nència a la unió Europea i a 
la zona de l’euro, la possibi·
litat d’un boicot comercial i 
les pensions, sempre des del 
punt de vista de la hipòtesi 
d’un estat propi. D’aquestes 
qüestions se’n parla en el lli·
bre Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes sobre 
l’impacte econòmic de la in·
dependència, editat pel Col·
legi d’Economistes de Cata·
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lunya, en la redacció del qual 
han intervingut diverses per·
sonalitats del món econòmic.

Pel que fa a les balances fis·
cals, Casas va posar exemples 
dels dos mètodes que hi ha, el 
flux monetari i el flux de bene·
fici, i va explicar les implicaci·
ons de la utilització d’un mèto·
de o de l’altre. Casas va posar 
en valor el fet que Catalunya 
ha estat capaç de disminuir, en 
4 anys, el dèficit de 8.000 mi·
lions d’euros als prop de 2.000 
amb què acabarem aquest any. 
També va tractar de la impor·
tància de la negociació del re·
partiment del deute de l’Estat 
espanyol en cas que es creï un 
estat propi a Catalunya. 

CATALUNYA DINS D’EUROPA

un dels moments més interes·
sants del col·loqui va ser quan 
es va tractar de la posició de 
Catalunya dins o fora de la 
unió Europea i dins o fora de 
la zona de l’euro. Amb relació a 
això, es van donar unes quan·
tes dades, com ara que l’econo·
mia de Catalunya és més gran 
que la de Portugal o Romania 
i, per tant, força important o 
que la nostra posició territori·

al i empresarial és estratègi·
ca per al sistema europeu. Es 
van proposar solucions com 
acords, com el que hi ha amb 
noruega, per la qual cosa no 
és necessària la unanimitat 
per realitzar·se. Quant a l’eu·
ro, el degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya va ex·
plicar que, encara que seria 
possible una moneda sòlida 
diferent de l’euro, els costos 
elevats de transició serien in·
assolibles; per tant, la millor 
opció és continuar amb l’eu·
ro. També es va parlar de les 
implicacions que el manteni·
ment o no de l’euro tindria en 
el sistema financer. 

Casas va descartar la pos·
sibilitat d’un boicot comerci·
al que afectés d’una manera 
important el conjunt de l’eco·
nomia catalana. Respecte a 
les pensions, malgrat que hi 
ha un problema estructural 
d’envelliment de la població 
que afecta de la mateixa ma·
nera sigui quina sigui l’opció 
a la qual ens referim, com 
que Catalunya és un contri·
buent en positiu a la bossa de 
les pensions, és a dir, hi apor·
ta més del que rep, la situació 
dels jubilats milloraria en un 
estat propi.

Finalment, joan B. Casas 
va explicar el resultat d’una 
enquesta feta als seus col·
legiats en què es van fer pa·
leses les opinions que tenen 
els economistes de Catalunya 
sobre dotze punts clau. n

La sala 
d’actes del 
Col·legi, de 
gom a gom, 
durant la 
primera 
conferència 
del cicle 
“Visions de 
la Catalunya 
del futur”.

La propera conferència del cicle “Visions de la Catalunya del futur” se celebrarà el 3 de juliol a la sala d’actes del Col·legi 
i serà impartida pel president de la Cecot, Antoni Abad.

És normal que un país gestioni  
la seva economia




