
 
 

ELS FONS NEXT GENERATION I LA SITUACIÓ ENERGÈTICA 
AJUDARAN A MITIGAR L’IMPACTE D’UNA POSSIBLE RECESSIÓ  
 
L’economista Alfred Pastor considera, però, que el canvi climàtic ens afectarà més 
intensament que d’altres regions i que la transició energètica completa no serà efectiva fins 
d’aquí una generació  

 
L’arribada del Fons Next Generation i una situació energètica més favorable que d’altres països, 
ajudaran al nostre país a mitigar l’escenari de recessió econòmica que planeja en aquests moments 
a l’economia mundial. Aquests han estat els arguments que ha emprat aquest migdia el Doctor en 
Economia i professor emèrit de l’IESE, Alfred Pastor per poder fer un pronòstic del que pot passar 
en els propers mesos. “Els recursos de la Unió Europea poden ajudar a suplir la manca de 
demanda privada i també de demanda pública, que estarà limitada per problemes de dèficit” ha 
dit Pastor als socis del Cercle durant la trobada. “En aquests moments estem en una situació 
relativament favorable ja que hem tingut un bon segon trimestre i tampoc és segur que els Estats 
Units entrin en recessió” ha afegit. “Qualsevol cosa que es pugui fer per mitigar la recessió a la 
Unió Europea es farà. No sabem que passarà amb Ucraïna i els preus de l’energia no tenen perquè 
canviar: seguiran alts” ha afegit. En aquest sentit, Pastor ha fet esment que una altre de les 
avantatges competitives d’Espanya pot venir donada pel fet de gaudir d’una situació energètica 
menys complexa que d’altres països, tot i que és conscient que la Unió Europea voldrà fer tabla 
rasa per tots. Pastor ha afegit que és important defensar els interessos d’Espanya dins Europa però 
també ha reconegut que un país deutor deixa de ser sobirà.  
 
Canvi climàtic i transició energètica  
 
On sí que ha avançat que Espanya pot patir més és amb els efectes del canvi climàtic perquè no 
seran iguals a totes les parts del mon i les regions més afectades seran les tropicals i les sub-
tropicals, on es troba la península ibèrica. “Estem davant d’un gran repte que generarà conflictes i 
discussions perquè per exemple, una de les mesures que es pretenen és fer desaparèixer la 
ramaderia i l’agricultura intensiva, un fet que països com Holanda no estan disposats a complir 
perquè afecta de ple la seva economia. Ja hem començat a sentir que els països rics ens hem 
d’acostumar a ser més pobres però trobo que és una expressió poc encertada. El que hem fer els 
països rics és aprendre a viure amb menys recursos materials” ha reblat Pastor.  
 
L’economista també ha fet referencia a la transició energètica. “Es parla del 2050 com horitzó per 
aconseguir la transició energètica però crec que costarà com a mínim una generació aquest canvi 
perquè la nostra economia ha estat basada en energia barata i basada en combustibles fòssils, un 



 
fet que s’ha de revertir al cent per cent, materialment impossible fer-ho en pocs anys” ha afirmat. 
En la mateixa línia, Pastor ha afirmat que cal escollir els remeis més eficaços per lluitar contra els 
efectes del canvi climàtic i anticipar-nos amb una bona prevenció. “Cal una participació ciutadana 
activa perquè estem davant d’un assumpte molt seriós: caldrà fer ajustos que generaran oposició, i 
si no es fan, en una  democràcia, la gent dirà que algú altre ho haurà de fer amb el perill que això 
pot comportar” ha argumentat.  
 
Finalment també ha apuntat que hem de procurar que els preus ens guiïn amb les tries que s’han 
de fer. “És bò que els preus de l’energia pugin si es tracta d’estalviar energia, perquè la alternativa 
és el racionament, molt mènys eficient, però alhora cal ajudar a aquells ciutadans que no ho puguin 
suportar Això és difícil perquè requereix una administració més descentralitzada, amb poder de 
decisió a baix nivell amb el perill d’augmentar la corrupció”. Pastor ha afegit que s’ha de ser 
rigorós a tots els nivells i donar explicacions de com s’administren els recursos, un fet que no 
sempre passa.  
 

 
 



 

 


