
 

 

 

 

Nota de premsa 
 

Enric Fernández, Núria Mas, Sofía Rodríguez i Toni Roldán 

coincideixen que el pla del govern espanyol per gestionar 

els fons europeus ajudarà a apuntalar la recuperació 

econòmica 

 

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 el “Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència: Espanya Pot” que recull l’estratègia del govern espanyol per 

a la gestió i el desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU. 

Barcelona, 6 de maig de 2021.- Aquesta tarda ha tingut lloc una sessió virtual organitzada pel 

Col·legi d’Economistes de Catalunya i centrada en els fons europeus en el marc del cicle de 

conferències “Economia espanyola: mirades de llarg termini”. A la sessió, a la qual ha donat la 

benvinguda el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Oriol Amat, 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 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. 

A la sessió s’ha fet en primer lloc una valoració del “Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència: Espanya Pot” que recull l’estratègia del govern espanyol per a la gestió i el 

desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU i que podrien suposar 

per a Espanya la recepció d’uns 140.000 milions d’euros en transferències i crèdits. L’economista 

en cap de CaixaBank Enric Fernández ha assegurat que “el Pla parteix d’un diagnòstic encertat 

de les principals debilitats que ha d’abordar l’economia espanyola, que coincideix amb les 

apuntades reiteradament per la Comissió Europea i altres observadors”. Pel que fa a les 

inversions, Enric Fernández ha opinat que “començar amb projectes que puguin implementar-se 

de forma més àgil i que tinguin una alta capacitat tractora serà positiu de cara a estimular la 

recuperació a curt termini”. Per a la professora de l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria 

Mas “el Pla és una oportunitat única tant per a la Unió Europea com per als seus països membres” 

i ha afegit que “les reformes poden tenir a llarg termini un impacte sobre l’economia fins i tot 

superior que el de les inversions”. “Hi ha temps, és més important gastar bé que gastar ràpid”, 

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

d'Economistes de Catalunya Sofía Rodríguez ha destacat que “el Pla de Recuperació és una 

bona eina per impulsar la recuperació econòmica i modernitzar el nostre teixit productiu” i ha 

afegit que “s'han pres mesures per assegurar l'absorció dels recursos europeus”. ”L'èxit del Pla 

dependrà de l'efectivitat d'aquestes mesures i de fer una gestió i ús adequat dels fons”, ha 

assegurat Rodríguez. El director del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán 

ha afirmat que el Pla “és un bon punt de partida” i que “encerta en el diagnòstic, l’adequació amb 

les prioritats establertes per Brussel·les i la desaparició d’algunes reformes qüestionables”. 

També ha apuntat algunes deficiències com “la falta de concreció reformista i l’ambició insuficient 

en l’àmbit del capital humà”. 

 



 

 

 

A la sessió també s’ha parlat de quines són les reformes estructurals prioritàries que hauria 

d’abordar Espanya aprofitant els fons europeus. L’economista en cap de CaixaBank Enric 

Fernández ha considerat que “el Pla no aborda el detall de les diverses reformes estructurals que 

planteja i que són necessàries a nivell del mercat laboral, pensions i educació”. En aquest sentit 

ha defensat que “la reforma laboral ha de convertir els ERTOs en una eina estructural 

d’ajustament davant de caigudes transitòries de demanda”, mentre que “la reforma de les 

pensions, perquè sigui efectiva i duradora, ha de ser sostenible econòmica i políticament”. La 

professora de l'IESE i Consellera del Banc d'Espanya Núria Mas ha afirmat que “necessitem un 

pla integral de reformes que tingui com a eix principal oferir un bon futur a les generacions 

següents” i ha afegit que “la millora de la productivitat de l’economia espanyola és clau per poder 

millorar els salaris i crear llocs de feina de qualitat”. “La productivitat només va créixer un 0,2% 

les últimes dècades: la baixa innovació i la qualitat del nostres sistema educatiu en són les 

causes”, ha recordat.  L’economista en cap de Banc Sabadell i membre de la Junta de Govern 

del Col·legi d'Economistes de Catalunya Sofía Rodríguez ha defensat que “és especialment 

important la reforma de l’Administració Pública i els fons destinats a la mateixa perquè 

necessitem una Administració àgil i digital que afavoreixi el desenvolupament de l’activitat 

empresarial”. Sofía Rodríguez també ha assenyalat com a altres àmbits de reforma prioritaris 

“combatre les deficiències del sistema educatiu, solucionar les disfuncions del mercat laboral 

amb una visió holística, augmentar l’eficiència del sistema tributari i implementar mesures que 

garanteixin la suficiència i sostenibilitat del sistema públic de pensions”. El director del Centre de 

Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni Roldán ha afirmat que “les tres claus per al creixement 

de la productivitat són les reformes institucionals, especialment avançant en la digitalització, la 

formació i l’atracció del talent a l’administració; les reformes en el capital humà amb especial 

èmfasi en la reforma educativa; i les reformes en el mercat laboral”. 

Finalment, a la sessió s’ha parlat de la governança dels fons europeus. L’economista en cap 

de CaixaBank Enric Fernández ha opinat que “la governança del pla hauria d’implicar experts 

externs en la selecció i disseny dels projectes i en l’avaluació del seu progrés”. “El pla de 

recuperació ha de servir per impulsar una cultura i una estructura institucional molt més 

orientades a l’avaluació de resultats”, ha afegit Fernández. La professora de l'IESE i Consellera 

del Banc d'Espanya Núria Mas ha defensat que “els projectes comptin amb uns indicadors clars 

i fàcils de mesurar, que permetin fer un seguiment dels objectius aconseguits” i ha comentat que 

“un gran avantatge d’aquests fons és que imposen la cultura de l’avaluació de les polítiques 

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

d'Economistes de Catalunya Sofía Rodríguez ha destacat que “les empreses més petites podran 

optar a fons per a la digitalització del seu negoci” i ha recordat que “les pimes són necessàries 

perquè la transformació del teixit productiu sigui possible”. Rodríguez ha afegit que “l’impacte a 

llarg termini del Pla dependrà de la capacitat de crear una cultura de medició transparent i 

sistemàtica de resultats”. El director del Centre de Polítiques Econòmiques EsadeEcPol Toni 

Roldán ha apuntat que “la falta de transparència respecte els processos de selecció de projectes 

i inversions podria redundar en una selecció de projectes amb un biaix favorable als actors 

econòmics consolidats i no als més innovadors” i ha assegurat que “el document reflexa un 

insuficient compromís amb una cultura d’avaluació i rendiment de comptes”. 
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