Barcelona, 19 de setembre del 2019
En el marc de la inauguració curs 2019 – 2020 de l’Escola d’Auditoria

Oriol Amat valora la “resiliència” del teixit empresarial
català davant la “desacceleració econòmica mundial” i
sosté que Catalunya s’acosta al llindar de “l’atur tècnic”
• Tot i les actuals turbulències internes i externes, Amat defensa que “les
empreses han sortit reforçades” de la crisi econòmica i que, malgrat tot,
“2019 pot ser un bon any” en termes d’evolució econòmica per a
Catalunya
• Tot i valorar negativament el Brexit, l’economista apunta que un aspecte
positiu seria que : “Les negociacions en el marc dels països membres de
la Unió Europea serien més senzilles en absència del Regne Unit”
• Antoni Gómez, president dels auditors catalans, anuncia un nou Pla
Estratègic per a l’Escola més enllà de l’horitzó del 2020 i afirma que “la
formació permanent és essencial en un món canviant com l’actual on la
tecnologia suposa un factor de disrupció que cal saber gestionar”

El catedràtic de la UPF, economista i auditor Oriol Amat ha valorat la “resiliència”
del teixit empresarial català davant la “desacceleració econòmica mundial” i ha
defensat que, tot i les nombroses turbulències internes i externes, “les empreses
han sortit reforçades” de la crisi econòmica i que, malgrat tot, “2019 pot ser un
bon any” en termes d’evolució econòmica per a Catalunya. Ho ha explicat en la
seva conferència sobre el present i futur de l’economia catalana, durant la
inauguració del curs 2019 – 2020 de l’Escola d’Auditoria, a la seu del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).
En el mateix acte, el president del CCJCC, Antoni Gómez, ha anunciat un nou
Pla Estratègia per a l’Escola més enllà de l’horitzó del 2020 i ha afirmat que “la
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formació permanent és essencial en un món canviant com l’actual i en què el
factor tecnològic suposa un factor de disrupció que cal saber gestionar”.
Economia internacionalitzada i diversificada
Oriol Amat ha sustentat el seu diagnòstic en el context d’aquesta sessió en un
reguitzell d’indicadors que, en la seva opinió, “permeten ser optimista” en el futur
de la nostra economia. Així, ha precisat que l’economia catalana pot tancar el
2019 amb un creixement del PIB d’entre el 2,1% i el 2,2%, una circumstància
que, afirma, “és positiva, perquè tot creixement superior a l’1% suposa la creació
de llocs de treball”.
El també vicepresident primer de l’ACCID ha indicat que durant el període 2007
– 2018 la intensitat exportadora (és a dir, vendes a l’estranger sobre vendes
totals) de les empreses catalanes ha crescut d’un 19% a un 30%
aproximadament, i que si l’any 1995 les vendes a l’exterior es desglossaven en
la següent proporció (63,5%, vendes a la resta d’Espanya; 36,5%, vendes a la
resta del món), l’any 2018 es van invertir els termes “de forma significativa”, això
és, fins al 35,4% i 64,6%, respectivament. Així mateix, ha precisat que la
rendibilitat empresarial sobre capital invertit va assolir el 14% el 2018 -“una molt
bona xifra”, ha sentenciat-, que el nombre d’empreses en el període 2014 – 2018
va créixer un 7,4% -amb una incidència particular en el grup de les mitjanes i
grans empreses- i que el pes del sector industrial a Catalunya, d’un 20,3% el
2018, “és positiu i denota una economia ben diversificada”.
Com a aspectes negatius, Amat ha destacat el “necessari impuls de la inversió
en R+D” i les “incerteses” derivades de l’actual clima polític, al costat d’un
percentatge de població en risc de pobresa a Catalunya que, situat en un 17,9%
el 2016, palesa que “alguna cosa no estem fent bé”, ha lamentat.
Atur tècnic a Catalunya i un aspecte positiu del Brexit
En referir-se a les xifres d’atur, l’economista i auditor ha sostingut que Catalunya
s’acosta al llindar de “l’atur tècnic”, que ell situa a l’entorn del 6% i que explica
per l’existència de l’economia submergida.
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En un altre ordre de coses, Oriol Amat ha apuntat un factor positiu davant
l’eventual materialització del Brexit: “Les negociacions en el marc dels països
membres de la Unió Europea serien més senzilles en absència del Regne Unit”.
“En aspectes relacionats amb quin ha de ser el paper de l’Estat o en matèria de
burocràcia, són masses les coses que separen el Regne Unit de la resta dels
seus encara socis comunitaris”, ha conclòs.
L’Escola d’Auditoria: estratègica i referent
En la seva intervenció, el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya ha reivindicat que l’Escola d’Auditoria sigui “un referent” en
formació per al col·lectiu de col·legiats i auditors de comptes, però també per a
altres professionals. “Ha de ser el centre de formació per excel·lència”, ha reblat
Gómez, que ha explicat que des d’enguany ja es deslocalitza al centre de
Barcelona una part de la proposta formativa a fi i efecte de facilitar el seguiment i
l’assistència a les persones inscrites en els diversos programes.
El president del CCJCC també s’ha compromès a presentar amb més antelació
l’oferta formativa de cada curs a disposició del conjunt d’interessats i ha anunciat
que es desenvoluparan activitats formatives en firmes del sector. Com a novetat
del curs 2019 – 2020, s’han doblat les places (60) per al Màster d’Auditoria de
Comptes i Comptabilitat.
En la inauguració del curs també ha intervingut el president de la Reial Acadèmia
Europea de Doctors, Alfred Rocafort, que ha dissertat sobre la importància de la
relació entre el món acadèmic amb els professionals i ha fet referencia a la tasca
que realitza aquesta institució acadèmica, que signarà properament un conveni
de col·laboració amb el Col·legi per desenvolupar activitats i projectes conjunts.

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 1.500 professionals
La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l’auditor
s’adeqüi als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els àmbits
relacionats amb l’entorn econòmic i financer, defensar els interessos dels
col·legiats, regular en el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de
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censor jurat de comptes, així com facilitar la formació professional de l’auditor i
vetllar pel compliment de la qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi
l’integren 1.500 professionals pertanyents a més de 200 firmes del sector. El
president actual és Antoni Gómez.

Per a més informació: Sergi Cañisà / Josep Nieto
IP Comunicación - Tel. 93 414 31 75
scanisa@ipcomunicacion.com
jnieto@ipcomunicacion.com
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