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Societat Andorrana de Ciències

Introducció
El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra neix el 16 de maig de 1991 a través d’un decret de
creació del Govern. Amb tot no se’n reconeix l’oficialitat en no haver estat creat per Llei.
Actualment som 115 col·legiats, amb un perfil molt heterogeni, i només som una vintena que
exercim la professió de manera liberal.
L’objectiu del col·legi, igual que el de la resta de col·lectius professionals, és fonamentalment la
representació dels interessos generals de la professió en benefici dels col·legiats i de la societat.
És un entorn que ens permet compartir coneixements i experiències.

Funcions
Les principals funcions del col·legi són:
- Fomentar el desenvolupament de la professió liberal d’economista.
- Garantir un servei de qualitat als nostres clients (al privat, al sector públic i a la societat en
general).
- Vetllar per un comportament ètic dels professionals.
- Ordenar l’exercici professional dels economistes (per exemple, mitjançant l’emissió de normes
tècniques o bé subscrivint-ne d’internacionals).
- Promoure i facilitar als col·legiats l’accés a la formació continuada (amb les dificultats que
comporta per la reduïda dimensió del col·lectiu).
- Col·laborar amb l’Administració pública en matèria lligada a la nostra professió (comptabilitat, fis-
calitat, auditoria, assessorament, etc.). En aquest punt, volem matisar que ens agradaria que l’Ad-
ministració ens demanés la nostra opinió professional a l’hora de desenvolupar lleis o reglaments i
altres disposicions legals que afectin la nostra professió, ja que al cap i la fi els economistes seran
una part important de la seva aplicació.
- Col·laborar amb altres col·legis professionals i associacions, fins i tot d’altres països o d’altres pro-
fessions liberals, i que en algun moment determinat puguem aportar-los el nostre coneixement.
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En la tasca diària de dur a terme la missió del col·legi, i en concret en el desenvolupament de la
professió, ens trobem amb uns problemes que caldria resoldre al més aviat possible (alguns
dels problemes són comuns a d’altres col·lectius professionals). A títol enunciatiu, i no exhaustiu:
- Assegurança: poder obtenir per a tot el col·lectiu una cobertura adaptada a les necessitats de
la professió, que afavoreixi la contractació de pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil
per a la totalitat dels col·legiats en exercici de professió liberal. En ser un col·lectiu reduït, les
condicions econòmiques de les pòlisses d’assegurances no són gens avantatjoses.
- Regulació de la professió: hi ha una mancança total de regulació interna de la professió. No hi
ha un marc legal que defineixi la nostra professió, com existeix en altres països.
- Formació continuada: tenim serioses dificultats per poder oferir als col·legiats formacions de
qualitat adaptades a les necessitats (dimensió reduïda).
- Deontologia i ètica professional: considerem fonamental un elevat grau d’acompliment de les
pràctiques professionals de manera adequada a la professió.

Reconeixement
Ja han passat més de vint anys des de la creació del col·legi, però finalment aquest mes de desem-
bre el Consell General ha aprovat la Llei de creació del col·legi oficial d’economistes d’Andorra.
Personalment penso que és una fita molt important, i sobretot, que reconeix el treball fet per les
anteriors juntes de govern del col·legi per tal d’obtenir l’oficialitat.
Ara entrem en un moment de canvis, de traspàs entre l’anterior «associació» i l’actual col·legi
oficial. Aquest fet significa més responsabilitat per part nostra, més implicació amb la societat
i farà necessari que tots els professionals liberals autoritzats a exercir s’hagin de col·legiar
obligatòriament.
Som conscients, però, que aquesta oficialització comportarà algunes dificultats.

Obertura de la professió
Amb l’aplicació de la Llei d’inversions estrangeres s’inicien unes noves regles del joc. Ja no és
d’aplicació el criteri de la nacionalitat o dels drets econòmics, sinó que, a banda de la titulació,
podran exercir professionals residents no andorrans però amb reciprocitat en l’exercici de la
professió amb el país d’origen de la persona que vulgui exercir.
Aquest fet implica una sèrie de dificultats d’aplicació de la nova normativa, sobretot respecte al
concepte de reciprocitat, ja que no és gens evident (en alguns casos) determinar amb exactitud
si efectivament existeix o no reciprocitat. Des del punt de vista del nostre col·lectiu, estem d’a-
cord en l’obertura de la professió, però amb unes garanties i alguns matisos. Sempre hem
defensat que hauria estat molt millor haver regulat primer la professió i després obrir-la.
És possible que amb l’obertura hi hagi un increment de professionals liberals que exerceixin al
país, i per tant, haurem de definir correctament què pot fer un economista, quins són els seus
drets i les seves obligacions, les responsabilitats, l’ètica, etc.

Aportacions del col·lectiu a la societat
És estrany el dia que no apareix als principals mitjans de comunicació una notícia de caràcter
econòmic, i últimament (malauradament) més del que voldríem. Dic malauradament perquè les
notícies en matèria econòmica no són gens positives, ans al contrari.
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En un món cada cop més globalitzat, en època de profunda crisi europea (i gairebé mundial), és
quan la nostra professió pot aportar, des de la humilitat, respostes, anàlisi i estudi de les causes
i motivacions de la crisi, algunes propostes de millora... en resum, propostes que aportin solu-
cions per sortir-ne al més aviat possible, i sobretot, pensant en un model econòmic que sigui
sostenible, que perduri en el temps i que sigui respectuós amb l’essència humana i el que ens
envolta.
El model econòmic del món occidental està esgotat i s’ha de replantejar. Al meu entendre, el
creixement continu i sense límits no és sostenible fins a l’infinit.
L’economista ha contribuït al llarg dels anys al progrés de la societat i a la millora del benestar des
del punt de vista d’assignar als recursos els millors usos per aconseguir el desitjat progrés econò-
mic i social. En el fons, el futur de l’activitat productiva no és més que un conjunt de decisions de
milers d’agents econòmics.
L’aportació de l’economista a tots nivells (empresarial, d’assessorament, executiu, etc.) ajuda a
avaluar la repercussió de les diferents accions dutes a terme tant en l’àmbit públic com en el
privat.
Pràcticament totes les activitats humanes tenen un component econòmic, cosa que fa que
l’economista estigui present en molts àmbits de la societat.
Per acabar, com va dir Joan Robinson, una economista anglesa de l’escola keynesiana, «tots
hem de saber d’economia, encara que només sigui per no ser enganyats pels economistes i,
sobretot, pels qui no ho són».
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