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Espanya, el tercer país quemés
vadestinar al rescat bancari
El país va dedicar el 9% del PIB a ajuts bancaris, davant el 5,17% de la UE

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Espanya va ser el tercer país que més
recursos va destinar a rescatar el sec
tor bancari entre el 2008 i el 2015, els
exercicis més durs de la crisi, segons
l’Informe Anual d’Ajuts Públics del
2017 publicat ahir per la Comissió Na
cional dels Mercats i la Competència
(CNMC). En concret, en el conjunt de
la Unió Europea es van dedicar
654.000 milions en aquell període i
Espanya va representar el 14,5% del
total. “Peròperdarrere–assenyala l’in
forme– d’Alemanya i el Regne Unit,
que han hagut de dedicar importsmolt
rellevants a sanejar el seu sistema ban
cari” .
L’informe recorda que “són ajuts

distorsionadors pel seu caràcter es
tructural”. En concret, a Espanya la
suma total d’ajuts públics destinats
durant la crisi a la recapitalització i el
rescat d’entitats va ser superior a la
mitjanade laUnióEuropeaenelperío
de 20082015, en suposar un percen
tatge del 9,03% sobre el PIB del 2008
(uns 93.000milions), davant el 5,17% a
la Unió Europea.
En concret, a recapitalitzacions es

van dedicar 61.853 milions (un 5,72%

del PIB), sent el 2012 l’any que més es
va aportar, quan es va rescatar Bankia.
En total, aquell any els ajuts a recapita
litzar van ascendir a 40.418 milions,
emportantse gairebé la meitat l’enti
tat que ara presideix José Ignacio Goi
rigolzarri. Al rescat d’actius bancaris
s’han destinat 32.905 milions (un
3,04% del PIB), a garanties 71.969 mi
lions (el 6,6% del PIB) i a altres me
sures de liquiditat 19.314,6 milions
(l’1,79% del PIB).

El 2014 i el 2015, com que ja es va sa
nejar el sector, no es van destinar més
diners a rescats, ni recapitalitzacions.
Al contrari, l’estudi recull que a ga

ranties encara es van destinar 6.100
milions. Això, explica, “es deu a la par
ticular forma de còmput d’aquestes
mesures, que consigna en cada exerci
ci com a ajuts atorgats en elmateix sal
domig viu de les obligacions assegura

des”. Al que afegeix “en relació amb el
concepte de garanties, el 2015 encara
quedava viu un import de 6.100 mi
lions”.
“L’any 2015 hi van havermesures de

recapitalització a Grècia, Xipre, Itàlia i
Portugal”, afirma l’informe. És a dir,
que aquests països han anat fent els
seus deures de sanejament per darrere
d’Espanya.
No obstant això, Espanya ocupa el

setè lloc –per darrere d’Irlanda, Xipre,
Bèlgica i Eslovènia– quant al volum de
PIBdedicat durant la crisi (20082015)
a l’adopció de mesures de recapitalit
zació d’entitats i el rescat o protecció
d’actius deteriorats. El Banc d’Espa
nya, en el seu informe sobre la crisi fi
nancera i bancària a Espanya 2008
2014, de maig del 2017, xifra l’import
dels ajuts de capital ja recuperats en
3.466milions d’euros.
Respecte als ajuts regulars, aquells

no destinats al sector financer ni al fer
roviari, l’informe reflecteix que Es
panya va tancar l’any 2015 com l’últim
país de la UE28 en percentatge del
PIB. En concret, l’any 2015 va dedicar
2.665,14 milions a aquests ajuts, el
0,24% del PIB espanyol, enfront dels
98.230,98 milions de la UE, el 0,67%
del PIB comunitari.c

EMILIA GUTIÉRREZ

Bankia, de la qual es vendrà un paquet abans de finals d’any, es va emportar lameitat dels ajuts del rescat de l’any 2012

Miquel Puig

Tres notes
sobre turisme

Primera: sentim que la inestabilitat
política a Catalunya ha retret el tu
risme durant el mes d’octubre. El

contrariresultariasorprenent:lesimatges
de policies atonyinant ciutadans indefen
sos van donar la volta al món i la majoria
dels turistes són reticents a visitar unpaís
onpoden trobarseambviolència física.
Ara bé, la magnitud de l’impacte no ha

pogut ser gaire gran, perquèel nombrede
passatgers que van passar pel Prat el mes
passat va ser de 4,2 milions, el 3,9% més
que dotze mesos enrere. Dit d’una altra
manera, el turisme segueix com un coet.
Es podrà argumentar que la xifra encara
hauria pogut ser més alta. Sens dubte.
Després de tot, el tràfic a Barajas va pujar
un 4,6%, que és més que el 3,9% del Prat.
Sí, però aquest ésmés gran que el 3,7%de
Palma... El cas és que l’octubre de fa cinc
anys, Barajas va tenir un 27%més de pas
satgers que el Prat, mentre que el mes
passat ladiferènciavasernoméslameitat:
del 13%.
Segona: fa cinc anys, el turisme a Ca

talunya en general i a Barcelona en par
ticular semblava amenaçat. El mes de
març, el Parlament de Catalunya havia
creat un impost sobre les estades en esta
bliments turístics, la mal anomenada “ta
xa turística”, i dos mesos després Aena
anunciavaqueapartirde l’1de juny les ta
xes aeroportuàries al Prat augmentarien
un22,08%(!).
Perònohiha indicisquecapde lesdues

mesureshagi tingutelmenorefecte sobre
el fluxdeturismeestrangerqueensvisita.
Aquest fluxhacrescutaun increïble6,2%
acumulatiuenaquestscincanys(elqueha
passatpelPrat, aun6,4%).Aquestes taxes
suposen, de fet, una acceleració, perquè
entreel2000iel2012l’entradadeturistes
estrangers a Catalunya havia crescut al
4,1% acumulatiu. Perquè el lector es faci
una idea, que una xifra creixi a una taxa
acumulativa del 6% significa que es dobla
cadadotzeanys:veuquantsturisteshihaa
la Rambla avui? Doncs imagini’s el doble
d’aquí adotzeanys.
Tercera: És ben sabut que només hi ha

dues menes de persones que creguin que
un fenomen pugui créixer indefinida
ment: els rucs i els economistes.
Tanmateix, devegades els economistes

tenim punts de vista valuosos. Per exem
ple, sobre la manera de combatre les
conseqüències negatives de la saturació
turística.
Sovint, es pretén regular aquest excés

actuant sobre l’allotjament. Es comença
limitant el nombre d’hotels, però alesho
res apareix el fenomen dels apartaments
turístics; quan es controlen aquests, apa
reixen els apartaments no turístics com
partits, o directament il∙legals... Es tracta
d’unabatallaperduda.
Els economistes tendim a un enfoca

ment diferent: si considerem que hi ha
massa turistes és perquè el producte que
compren els surt massa barat, i es tracta
d’encarirlo. Com?Tenint en compte que
els salaris turístics són els més baixos de
l’economiacatalana(un32%persotadela
mitjana!), el camí hauria de ser diàfan:
apujarlos.Totshi sortiríemguanyant.

Hi hamassa turistes perquè
el producte surt barat;
apujar salaris seria una
bonamanera per encarirlo

La inflació baixa dues
dècimes fins a l’1,6%

AudaxRenovables
guanya 3,1milions

wL’índex de preus de consum (IPC)
va registrar un increment interanual
de l’1,6% a l’octubre, dues dècimes
per sota de la pujada de setembre, a
causa sobretot d’unmenor encari
ment dels carburants, segons l’INE.
L’organisme atribueix aquesta mo
deració a unmenor encariment
dels preus del transport (fins al
2,2%), influïts pels carburants,
així com a la reducció de preus
del transport aeri i els automòbils.
També va influir el menor enca
riment de la moda. / Redacció

wAudaxRenovables, abansFersa
EnergíasRenovables, va tancarel
tercer trimestre ambunbenefici de
3,1milionsd’euros, davant lespèr
duesde8,3milionsd’unanyabans.
Laxifradenegoci vaaugmentarun
28%fins assolir els 26,2milions.La
millora s’hadegut, principalment, a
l’alçade laproduccióenun10%,que
elpreudevendade l’energia almer
cat espanyolhaestatun48%supe
rior, a l’augmentde les retribucions
peralsparcs i a la retalladadel 19%de
lesdespesesd’explotació. /Redacció

PANORAMA

L’11% de les compres
a Espanya són en línia
wEl comerç electrònic continua
creixent a Espanya i l’11% de les
compres ja s’efectuen en línia. La
moda és la categoria reina, segons
es desprèn dels resultats de la se
gona edició de l’eShopper Barome
ter, informe elaborat per Seur i
DPDgroup a escala europea. La
moda representa el 48% de les com
pres en línia l’últim any, mentre que
la bellesa suposa un 38% i la tecno
logia un 36% del total. Els productes
frescos i les begudes ja suposen un
18% del total. / Redacció

Enajutsregularsadiferents
sectorsproductius,
Espanyavadedicarel
0,24%delPIBel2015


