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Oriol Amat: “El pitjor problema no és el deute públic, és salvar 

empreses. Calen més subvencions a fons perdut i ajudes de liquiditat” 
 
L’economista preveu que “el 2021 recuperarem una mica la capacitat econòmica, però 
segurament no serà fins el 2022 que la recuperarem del tot”. 

Manresa, 5 de novembre de 2020. “El problema no és el deute públic, és salvar 
empreses. Calen més subvencions a fons perdut i ajudes de liquiditat, tot reduint 
la burocràcia perquè els ajuts arribin abans”. Així ho ha dit el reconegut economista, 
Oriol Amat, durant la trobada digital organitzada per PIMEC Catalunya Central sota el 
nom ‘Economia en temps de pandèmia: Situació actual i perspectives de recuperació’, 
moderat pel director de Regió 7, Marc Marcé. Amat també ha explicat que l’evolució de 
l’economia mundial està mostrant signes de recuperació mentre que a Espanya, 
Grècia, Itàlia i Portugal la crisi serà més llarga i més profunda que la mitja mundial.  

L’economista ha destacat que “el que pugui passar amb l’economia depèn totalment del 
què passi amb el virus i de la capacitat del nostre sistema sanitari”, tot afegint que “la 
previsió és que el 2021 recuperarem part de la capacitat econòmica, però no serà 
fins el 2022 que la recuperarem del tot”. D’altra banda, ha avisat que els governs han 
de ser conscients que “hi ha sectors que necessiten més ajudes i durant més temps” 
i ha recordat que, inclús en moments de crisi, hi ha oportunitats com les relacionades 
amb la 4ª Revolució Industrial. Així mateix, ha exposat algunes lliçons d’aquesta crisi: 
“la ciència és el millor pla de contingència; sense persones no hi ha respostes; cal 
un optimisme conscient; més flexibilitat; autoconeixement; més col·laboració 
publico-privada i adaptació activa”, entre altres. 

En la seva intervenció, el president de la patronal a la Catalunya Central, Esteve Pintó, 
ha animat els participants a “ser solidaris fomentant el consum de productes i 
serveis de proximitat” i ha defensat la necessitat de “posar quan abans en marxa el 
règim sancionador de la morositat que reivindica PIMEC”. “Conscients que 
l’economia és un pilar fonamental de la societat, hem fet aquesta trobada per ajudar les 
pimes i els autònoms a tenir una visió més completa de la situació actual”, ha conclòs.  

Preguntes i respostes amb els empresaris del territori 

El president de PIMEC Comerç Catalunya Central, Joan Vila, ha preguntat l’Oriol Amat 
pels reptes del seu sector, tot posant en valor el comerç de proximitat davant les 
amenaces del gran comerç electrònic. L’economista ha respost que “el petit comerç ho 
té difícil per adaptar-se, però sempre pot fer aliances per accedir a oportunitats de 
forma conjunta”.  
 
Per part seva, Carles Pons, president de PIMEC Joves al territori, ha demanat una 
valoració i una previsió sobre la situació dels emprenedors. “És important aprofitar 
més el talent davant la situació mundial que vivim,  amb milions de persones 
intentant fer Apps”, ha assegurat Oriol Amat. 
 
Finalment, Josep Mª Vinyeta, gerent d'AICO Instal·ladors d’Osona, quins consells han 
de seguir les pimes del sector per superar aquesta situació de crisi econòmica derivada 
de la pandèmia. L’economista ha reconegut que “és un sector que pateix una forta 
transformació” i ha recomanat “aprofitar els punts forts i destacar el valor afegit, 
intruint aquells elements que suposin una millora de la competitivitat”. 


