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Guindos adverteix
sobre l’elevat preu
de l’habitatge
 El vicepresident del BCE considera
que el risc de bombolla afectaria l’estabilitat
Luis de Guindos, vicepresident
delBCE,vaadvertirahirlabanca, i per extensió el Govern espanyol, que el nivell dels preus

de l’habitatge en algunes zones
ja podria estar sobrevalorat i
suposar una amenaça per a l’estabilitat. ECONOMIA 50
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L’evolució de l’habitatge

Guindos diu que cal
vigilar la pujada dels
preus immobiliaris
La patronal bancària aprecia tensions en el
sector en zones com Barcelona i Madrid
EDUARDO MAGALLÓN
Santander

El fantasma de la bombolla immobiliària a Espanya va tornar a
aparèixer tímidament ahir en
boca del vicepresident del Banc
Central Europeu (BCE), Luis de
Guindos, que va advertir que
s’estaven produint pujades importants en segments determinats en diversos països europeus. “L’evolució dels preus immobiliaris és un dels elements
que vigilarem més des del punt
de vista de l’estabilitat financera”, va dir ahir a Santander.
Posteriorment, el president de
la patronal de banca AEB (Associació Espanyola de Banca), José
María Roldán, va assegurar que a
Espanya només s’aprecia un cert
“rescalfament” a les ciutats de
Barcelona i Madrid. “No hi ha
evidències de rescalfament a Espanya i sí s’observen certes tensions de preus en algunes ciutats
grans, cosa que fa pensar si la demanda està superant l’oferta”, va
dir. Segons el seu parer, en
aquestes ciutats els ajuntaments
haurien d’actuar per la via de
l’oferta amb polítiques que permetin aportar més habitatges al
mercat.
Aquestes reflexions van sorgir
ahir a Santander en el marc del
seminari “Les finances sostenibles i la seva importància en el
futur de l’economia” organitzat
per la Universitat Menéndez Pelayo i l’Associació de Periodistes
Econòmics (Apie). En aquest
mateix fòrum dilluns passat, el

governador del Banc d’Espanya,
Pablo Hernández de Cos, va
alertar dels riscos per al sector financer d’una baixada dels preus
de l’habitatge. Hernández de
Cos va reconèixer que l’economia espanyola passa per un període de “repunt dels preus de
l’habitatge” i malgrat que va dir
que eren en nivells correctes sí
que va posar èmfasi en les “importants alces” a les principals
ciutats espanyoles i a les Illes Balears i les Canàries.
A fi de prevenir potencials crisis immobiliàries futures, Guindos va assenyalar la importància
SAREB

Possible retard
en la liquidació
El president del Fons de

Reestructuració Ordenada
Bancària (FROB), Jaime
Ponce, va reconèixer ahir
que el termini per liquidar
la Sareb podria endarrerirse més lluny de l’any 2027.
En relació amb Bankia,
Ponce va assenyalar que la
“nostra confiança en
l’equip gestor” de l’entitat
“és la mateixa que el 2012”.
Sobre la privatització de
Bankia va avisar que podria
tornar a endarrerir-se més
enllà de finals del 2021 si les
condicions de mercat es
mantenen “inadequades”
per desinvertir.

El BCE nega que la
baixa rendibilitat de la
banca sigui pels tipus
E. MAGALLÓN Santander

Luis de Guindos va intervenir
ahir en la polèmica oberta sobre
l’impacte de la política de tipus
d’interès baixos en la rendibilitat
de la banca i va negar la seva vinculació automàtica. El vicepresident del Banc Central Europeu

(BCE) va assegurar a Santander
que els baixos tipus “no són una
causa de la baixa rendibilitat de
la banca europea”. Qui va ser
ministre d’Economia va afegir
que és al contrari ja que “els tipus baixos han generat una
situació de recuperació econòmica que ha permès la reducció

de dur a terme mesures macroprudencials per part dels governs europeus. En aquest sentit.
el vicepresident del Banc Central Europeu va recordar que
tant Alemanya com França acaben d’instaurar coixins anticíclics, del 0,25% i del 0,5%, respectivament. En canvi a Espanya, el Banc d’Espanya va
decidir aquesta mateixa setmana
deixar les seves exigències
addicionals de capital a la banca
en el 0%. En la decisió de mantenir estables les exigències de
capital hi influeixen diferents
mètriques com l’evolució del
preu de l’habitatge. L’objectiu
d’aquestes mesures és que “les
entitats de crèdit acumulin un
coixí de capital durant períodes
expansius a fi que aquest pugui
ser alliberat durant una fase subsegüent de contracció”, segons la
informació facilitada pel Banc
d’Espanya.
Ahir en la seva intervenció,
Luis de Guindos va assenyalar:
“Donarem la nostra opinió en
l’entorn de la zona euro i estic
convençut que el Banc d’Espanya farà una anàlisi detallada i
prendrà les decisions adequades
en aquesta matèria”. L’exministre d’Economia va indicar també
de manera genèrica que el BCE
ha identificat segments i països
específics on els preus han augmentat “més enllà del que és raonable en funció dels fonaments
econòmics”.
El president de la patronal es
va referir també a la possibilitat
que s’augmentin els requeri-

dels préstecs dubtosos, a més
d’un increment de la demanda
de crèdit”.
Els comentaris de Guindos es
van produir després de les queixes expressades en dies anteriors al mateix fòrum de la
UIMP per diferents bancs espanyols com CaixaBank o Bankia.
El president de la patronal AEB,
José María Roldán, per la seva
part, va assegurar que aquell enfrontament entre reguladors i
sector financer era una falsa
polèmica.
Sigui com sigui, el que és segur
és que fins com a mínim mitjans
de l’any vinent el BCE no apujarà
els tipus d’interès, va recordar

Santander
El vicepresident del
Banc Central Europeu va impartir ahir

una conferència en
el marc del seminari
sobre finances
sostenibles

ments de capital a les entitats espanyoles en línia amb el que s’ha
fet en altres països. “Quan miro
els països de l’entorn i veig que
s’ha activat el coixí anticíclic, les
probabilitats que s’apliquin a Espanya són més altes”. En tot cas,
Roldán va recordar que després
de l’esmentada decisió d’aquesta
setmana del Banc d’Espanya de
deixar-lo en el 0%, no serà fins a
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José María Roldán

finals d’any quan es torni a discutir si s’activa o no. I en cas que
s’optés per seguir la línia d’altres
països europeus, l’augment de
capital hauria de cobrir-se al
llarg de l’any vinent.
Preguntat per la possibilitat
que la banca espanyola hagués
de limitar o restringir els crèdits
hipotecaris a les zones on s’han
registrat més alces, Roldán la va
rebutjar.
Tant Guindos com Roldán van
destacar especialment la posada
en marxa de la nova autoritat
macroprudencial a Espanya que
ha de vetllar precisament per

ahir Guindos. No va detallar
quin mecanisme s’utilitzaria ni
tampoc en quin moment es podria activar. Un dels mecanismes
podria ser el d’una baixada de tipus addicional per part del BCE.
Davant d’això, Guindos va dir
que no creia que la banca repercuteixi aquesta baixada als clients i, per tant, continuaria sense
cobrar-los pels dipòsits.
La confirmació va arribar unes
hores després per boca del president de l’AEB que va manifestar
que en cap cas no es plantegen
cobrar al client pels dipòsits. “De
facto el límit és zero: no ens
plantegem cobrar pels dipòsits”,
va precisar.
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La borsa

El deute

Les empreses

L’immobiliari

Els tipus baixos permeten un
millor accés al finançament de les
empreses cotitzades, cosa que en
millora els marges i n’apuja el preu

L’excés de liquiditat eleva la
demanda de bons, i això porta
a mínims la seva rendibilitat

Les companyies s’endeuten a preus
baixos i això redunda en la seva rendibilitat i afavoreix la compravenda d’empreses a preus de vegades molt alts

L’accés a préstecs a tipus baixos
contribueix a augmentar la demanda de pisos, la qual cosa
redunda en una alça dels preus

Josep Oliver
Alonso

Trump, Powell
i Draghi

E

l comú dels mortals no ho acaba d’entendre: si les coses de l’economia van
malament, les borses pugen. Aquesta
contradicció es va denominar, en la dècada anterior, el put de Greenspan, el banquer central
dels Estats Units que sempre calmava els mercats: si la recessió amenaçava, o s’enduria, rebaixava tipus d’interès i proporcionava abundant liquiditat. Amb això, venien les alces en
borsa, en els bons, en certes divises o al mercat
immobiliari. El problema d’aquella política tan
favorable a les finances és que, si es perpetua en
excés, acaba molt malament. És el que va succeir el 2008: la liquiditat es va tornar sequera i,
amb ella, van aparèixer massives retirades de
capital d’inversions de risc, caigudes de preus i,
finalment, la crisi financera.
Alguna cosa del put de Greenspan hi ha en la
política monetària d’avui. A finals del 2018, la
Fed i el BCE van anunciar el final de les seves
polítiques expansives, tot i que lògicament a
diferents ritmes, però el pànic que van provocar va obligar els dos bancs centrals a desdir-se d’aquelles intencions. I, descartades les
restriccions, els mercats financers van respirar de nou: la seva recuperació en els primers
mesos del 2019 així ho testifica. Des d’aleshores la situació ha empitjorat. Als Estats Units, la
maduresa del cicle, el final de l’expansió fiscal i
el conflicte amb la Xina afecten el creixement
del PIB i la inflació. A més, Trump ha amenaçat que si la Fed no fa el que ell considera que ha
de fer –abaixar els tipus– prendrà mesures. En
aquest context, el pròxim moviment de la Fed
de Powell sembla que serà de reducció de ti-
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l’evolució del sector immobiliari
entre altres variables.
En relació amb la política interna a Espanya, Guindos no va
voler pronunciar-se més enllà
d’expressar el seu desig que es
formi un “govern estable” i que
es posin en marxa les “reformes
necessàries”. Preguntat també
per la polèmica entre el Govern
espanyol i el Banc d’Espanya a
propòsit de l’impacte de l’SMI
(salari mínim interprofessional)
en l’ocupació, el vicepresident
del BCE va assenyalar que té “en
alta consideració la qualitat” de
l’anàlisi portada a cap pel su-

Segons l’opinió de Luis de
Guindos, el principal risc per al
sector bancari és precisament
“l’escassa rendibilitat de la banca
europea”. Les conseqüències
d’aquesta situació –va afegir el
vicepresident del BCE– és que
les entitats tenen problemes per
“anar al mercat” per capitalitzar-se i també fer-ho de manera
orgànica.
Preguntat Guindos pels dubtes sobre com es va dur a terme
la decisió d’aquesta setmana de
perllongar els tipus baixos, l’exministre del PP va declarar que

VIGILÀNCIA

El Banc Central Europeu
identifica pujades de preus
en diversos segments en
diferents països
AEB

La patronal bancària creu
que els ajuntaments haurien
de disposar de mesures
per augmentar l’oferta

ESTALVI

La patronal del sector
es va comprometre
a continuar sense cobrar
als clients pels dipòsits
TECNOLOGIA

El banc recorda que la
moneda de Facebook haurà
de complir amb regulacions
com el blanqueig de capitals

pervisor espanyol. L’exministre
es va referir després a la venda
de Bankia que es va privatitzar
quan formava part de l’executiu
de Mariano Rajoy el 2012. Guindos va explicar que “hi ha
temps” per vendre el paquet que
encara manté el Govern a través
del FROB a Bankia.
En relació amb el cas Villarejo
i BBVA, Guindos va recordar que
el BCE va demanar “rapidesa i
una anàlisi el més profund possible”. L’exministre va assegurar
que “al final, el que diguin els tribunals serà el més rellevant, sens
dubte”.

Santander, Roldán va mostrar
els dubtes que té el sector sobre
el funcionament de la nova moneda virtual que ha anunciat Facebook. Segons la seva opinió la
iniciativa de la coneguda xarxa
social tindrà un impacte més
gran pel costat dels reguladors i
supervisors, ja sigui el BCE o la
Reserva Federal, que no pels
bancs. Sobre aquesta qüestió
Luis de Guindos va assenyalar
que la moneda virtual “haurà de
complir amb les condicions regulatòries” habituals i va posar
com a exemple la legislació so-

Esperem que l’experiment
monetari dels últims deu anys,
en el qual estem immersos, no
acabi malament ni aquí ni allà
pus d’interès, la primera des del 2008.
En l’àrea de l’euro, la incertesa, el fre econòmic i la debilitat dels preus també amenacen el
futur immediat. I malgrat que el marge de maniobra és menor que el de la Fed, Draghi no ha
dubtat a dir que, si és necessari, el BCE situaria
encara més en negatiu els tipus d’interès que
cobra a la banca o reactivaria el programa d’adquisició d’actius. La resposta dels mercats ha
estat la previsible: caiguda de l’euro fins als 1,12
dòlars –i acusació de Trump a Draghi per manipular la divisa!– i fortes alces del preu del
deute públic i privat, en espera dels guanys que
es produiran si el BCE reactiva les seves compres. Això ha situat els tipus d’interès del deute
públic a Espanya en uns registres insòlits: negatius per a l’inferior a 5 anys i en el 0,391% per
al de 10 anys, amb el consegüent col·lapse de la
prima de risc, fins als 68 punts. Cosa mai vista!
Veurem com acaba tot. Per a Espanya, amb
un deute exterior molt elevat, no són males notícies. Però per a l’eurozona i els Estats Units
–en la mesura que els tipus d’interès molt baixos generen bombolles en borsa, divises, deute
públic o habitatge– no són bones. Esperem que
l’experiment monetari dels últims deu anys, en
el qual estem tots immersos, no acabi malament ni aquí ni allà. I que no s’obri un nou front
de Trump amb la UE. Quins temps que ens ha

