
 

 

 

Nota de premsa 
 

Enric Fernández, Núria Mas, Sofía Rodríguez i Toni Roldán 

coincideixen que les mesures de suport a les empreses 

han estat determinants per limitar la destrucció de teixit 

productiu 

En una sessió virtual organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, 

l’economista en cap de CaixaBank Enric Fernández, la professora de l'IESE i 

Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas, l’economista en cap de Banc Sabadell 

i membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya Sofía 

Rodríguez i el director del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni 

Roldán han valorat la situació financera de les empreses espanyoles i les mesures 

de suport a les mateixes. 

Barcelona, 8 de juny de 2021.- Aquesta tarda ha tingut lloc una sessió virtual organitzada 

pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i centrada en la situació de les empreses en el marc 

del cicle de conferències “Economia espanyola: mirades de llarg termini”. A la sessió, a la 

qual ha donat la benvinguda l’exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol, 

hi han participat l’economista en cap de CaixaBank Enric Fernández, la professora de 

l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas, l’economista en cap del Banc Sabadell i 

membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya Sofía Rodríguez i 

el director del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán. 

A la sessió s’ha fet en primer lloc una valoració de la situació financera de partida de les 

empreses espanyoles i com s’han vist afectades per la crisi. Enric Fernández, Núria 

Mas, Sofía Rodríguez i Toni Roldán han coincidit a apuntar que abans de la crisi sanitària, 

el sector empreses gaudia, en general, d'una posició de relativa fortalesa. L’economista en 

cap de CaixaBank Enric Fernández ha afirmat que “la crisi ha deteriorat la situació financera 

de moltes empreses, situant-les en una posició de major vulnerabilitat i amb unes majors 

necessitats de liquiditat”. “El deteriorament ha estat més evident en les pimes, especialment 

dels sectors més afectats per les restriccions imposades per les autoritats”, ha afegit. La 

professora de l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas ha destacat que “ens hem 

enfrontat així a una crisi amb un clar impacte asimètric a nivell sectorial, on activitats com el 

turisme o el transport de passatgers s'han vist especialment castigades”. En aquest sentit, 

Enric Fernández ha assegurat que “en aquesta crisi, les empreses han suportat una part 

important de l'ajust” i ha afegit que “tot i que a nivell agregat, el deteriorament del balanç 

empresarial ha estat limitat i ha estat més centrat en la caiguda dels beneficis que en 

l'augment de l'endeutament, determinats sectors han patit un deteriorament molt rellevant”. 

L’economista en cap del Banc Sabadell i membre de la Junta de Govern del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya Sofía Rodríguez ha afirmat que “la reactivació de l'activitat 

econòmica hauria de contribuir a una millora de la situació de les nostres empreses” i s’ha 

mostrat convençuda que “la vacunació i el Fons de Recuperació Europeu permetran que el 

PIB mostri un important dinamisme aquest any i el que ve”. 

A la sessió també s’ha fet una valoració de les mesures de política econòmica 

adoptades en suport a les empreses. Els quatre participants del debat han coincidit que 

les mesures aprovades en la primera fase de la pandèmia, entre les quals destaquen els 

ICOs i els ERTOs, van ser fonamentals per contenir l'impacte econòmic, financer i social de 

la crisi. Segons Enric Fernández, Núria Mas, Sofía Rodríguez i Toni Roldán, aquestes 



 

 

mesures es van centrar en evitar la materialització dels riscos de liquiditat i ho van fer amb 

eficàcia. Han opinat que resulta positiu que s'hagin establert ajudes directes, encara que 

hagin arribat més tard que als principals països europeus i la seva quantia hagi estat menor 

(7.000 milions d’euros), per la qual cosa han defensat que hauria d'existir certa flexibilitat en 

el volum de fons si se’n necessitessin més. L’economista en cap de CaixaBank Enric 

Fernández ha afirmat que “les ajudes directes són la via més adequada per resoldre els 

problemes en el balanç empresarial derivats de la falta temporal d'ingressos” i ha afegit que 

“és molt important que els fons es reparteixin amb celeritat i que els mecanismes de 

repartiment siguin simples i transparents”.  

Finalment, a la sessió s’ha parlat de què s’hauria de fer a partir d’ara per donar suport a 

les empreses. Tots han coincidit que la política econòmica ha de continuar salvaguardant 

el teixit productiu mentre duri el xoc. El director del Centre de Polítiques Econòmiques 

EsadeEcPol Toni Roldán ha opinat que “en els propers mesos, la intervenció pública hauria 

de centrar-se en evitar la destrossa del teixit productiu, reforçant i agilitzant el suport a les 

pimes viables”. La professora de l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas ha 

apuntat que “cal oferir temps perquè l'economia consolidi la seva recuperació i els diferents 

sectors puguin desenvolupar la seva activitat amb normalitat” i ha afegit que “cal facilitar al 

màxim que les empreses viables continuïn operant”. L’economista en cap del Banc Sabadell 

Sofía Rodríguez ha afegit que “a la retirada de les mesures d'estímul s'hauria de tenir en 

compte l’asimetria en els impactes d'aquesta crisi per als diferents sectors i empreses”. 

Els ponents del debat organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya han assegurat que 

és important reduir les traves administratives per a la realització de l'activitat empresarial i 

que la política econòmica contribueixi a millorar la productivitat del teixit productiu i amb això 

incidir en aspectes com la grandària i la innovació de les empreses. En aquest sentit, 

l’economista en cap del Banc Sabadell Sofía Rodríguez considera que “els recursos 

procedents de l'FRE haurien de contribuir a avançar cap a una administració pública 

moderna i eficaç”. D’altra banda, el director del Centre de Polítiques Econòmiques 

EsadeEcPol Toni Roldán ha defensat “eliminar les barreres regulatòries que frenen el 

creixement empresarial” i ha afegit que “és important recordar que les nostres empreses són 

igual de productives que les alemanyes, però el problema és que són molt més petites”. 

Roldán ha apuntat també a la problemàtica associada a “una limitada digitalització de les 

nostres empreses, sobretot de les pimes”. Finalment, els participants al debat han proposat 

assentar el terreny per facilitar els mecanismes de recapitalització privada de les empreses 

i millorar els procediments concursals. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. Mitjançant 

l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació i 

actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 

www.coleconomistes.cat  
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