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El Banc d'Espanya alerta 
dels riscos de la . incertesa política 
El regulador confinna la desacceleració en el període 2016-2018 
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El Banc d'Espanya va alertar ahir de les 
conseqüències que per a l'economia 
pot tenir "la prolongació del període 
d'incertesa política després de la con
vocatòria d'unes noves eleccions legis
latives". En concret, el supervisor va 
alertar que aquesta situació "pot donar 
lloc que els agents posposin temporal
ment algunes decisions de. despesa 
com a conseqüència de la indefinició 
sobre el curs futur de les polítiques 
eCQnòmiques". Els comentaris del 
Banc d'Espanya s'inclouen en la nota 
sobre l'actualització de les projeccions 
macroeconòmiques en les quals es con
firma la desacceleració en el creixe
ment econòmic des del 3,2% l'any pas
sat al 2,7% aquest any, un 2,3% el 2017 i 
un 2,1 % el 2018, com mostra el gràfic. 

Aquesta projecció ésjdèntica a la que 
va realitzar el supefVIsor el març pas
sat. El canvi més significatiu en les pre
visions són l'estimació d'IPC per a 
aquest any, que va passar del -0,1% al 
març a l'.actual -0,5%. El Banc <t.Espa
nya esti:maque l'IPC presentarà "taxes 
de variació negatives fins a fin31de l'es
tiu" que donaran lloc a l'assenyalat re
trocés anual del -0,5%. D'altra banda, 
s'estima un creixement en els anys vi
nents "associat a la trajectòria de recu
peració del preu del petroli". 

En canvi, el Banc d'Espanya va millo
rar les estimacions de dèficit públic per 
a aquest any, que passen del 4,4% del 
PIB al març al 4,1% actual. El 2017, la 
previsió és que el desfasament pressu
postari sigui del 3,4% del PIB. No seria 
fins d'aquí dos anys quan l'economia 
espanyola aconseguiria situar el dèficit 
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públic per sota del 3% en quedar fixat 
eneI2,9%. 

Si es complissin aquestes expectati
ves, Espanya trigaria un any més de 
l'exigit per Brussel-les en deixar el dèfi
cit en eI3%. En qualsevol cas, la millora 
de les projeccions del 2016 es basa en 
la incorporació de la informació de 

L'organisme avisa 
que es poden posposar 
"decisions de despesa" 
per la "indefinició" 

l'Actualització del Programa d'Estabi
litat, que inclou mesures de control de 
la despesa pública per valor de 3.500 
milions d'euros, dels quals 2.000 mili
ons corresponen a l'ajust pressupos
tari de l'Estat i la resta a mesures que 

PREVISiÓ DE L'EXECUTIU 

El PIB serà més a prop 
del 3% que del 2,7% 

• El ministre d~onomia 
en funcions, Luis de Guindos, 
va afinnar ahir que el creixe
ment de l'economia espanyola 
se situarà "més a prop" del 3% 
.que del 2,7% que estima el Banc 
d'Espanya, ''tret d'una situació 
de catàstrofe de l'economia 
mundial, de l'economia euro
pea i l'economia espanyola, 
cosa que no és previsible" _ I EP 

Peri~dePVvCratifiquen 
els sobresous a Caja Madrid 
MADRIDEfe 

Els tres perits de la consultora PwC que 
van detectar presumptes sobresous per
cebuts per la cúpula de l'antiga Caja Ma
drid durant la presidència de Miguel Ble
sa van ratificar ahlr la seva versió inicial 
malgrat les, noves proves aportades per 
l'exbanquer, segons fonts jurídiques con
sultades per l'agència Efe. 

Durant dues hores i mitja de declaració 
davant la jutgessa de Madrid, Luisa Ma
ríaPrieto, els perits van subscriure la ver-

sió de l'informe elaborat el 2014 a instàn
cies del FROB en què advertien d'irregu
laritats en els pagaments a alts càrrecs de 
la caixa entre el 2007 i el 2010. Una tesi 
contrària a la de Blesa, que va aportar una 
sèrie d'actes, fetes públiques durant la 
instrucció del cas Bankia, en què sí que 
quedarien motivades les retribucions a la 
cúpula de Caja Madrid, entre les quals el 
polèmic complement de pensions. 

Els experts es van sotmetre a les qües
tions de la jutgessa d'instrucció, la Fisca
lia Anticorrupció i les parts. La sala es va 
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s'espera que adoptin les autonomies. 
On s'aprecien pocs canvis és al mer

cat laboral. Segons les estimacions del 
supenrisor d'aquí a dos anys encara hl 
haurà 17 de cada 100 treballadors a 
l'atur. Actualment la taxa està en el 
21%. Aquesta reducció de l'atur se sus
tentarà en un augment dels llocs de tre
ball d'un 2,5% aquest any i d'un 1,9% el 
que ve. 

El Banc d'Espanya va advertir ahlr 
també de "la incertesa entorn del pro
çés de consolidació pressupostària". 
Obviament, el supervisor recorda que 
"l'evolució macroeconòmica vindrà 
també condicionada per l'agenda de 
reformes estructurals". Per aquest fet, 
el Banc d'Espanya adverteix de "la con
veniència d'evitar retards en l'aplicació 
de les reformes encara necessàries" . 

Daniel Fuentes, analista d'AFI, va 
declarar ahir que "esperàvem del Banc 
d'Espanya una revisió a l'alça del crei
xement del PIB aquest any després que 
el primer trimestre hagi estat millor de 
l'esperat amb un 0,8% d'increment i el 
segon també sembla bo". Fuentes coin
cideix amb el Banc d'Espanya en l'esti
mació que l'IPC baixarà aquest any i re
corda que si no fos per la caiguda del 
petroli la inflació estaria al voltant de 
1'1% de creixement. Per Pedro Aznar, 
professor d'Esade, hl ha tres elements 
que permetran una alça futura de l'IPC: 
una recuperació del mercat de treball 
que empenyi 'cap amunt els salaris, 
el canvi de cicle del petroli amb ten
dència a l'alça i els fruits de la política 
monetària. 

Sobre el petroli, .el Banc d'Espanya 
creu que aquest any se situarà en 43,4 
dòlars per barril i en 51,3 dòlars el 
2018 .• 

referir a l'escrit en el qual els experts ex
posen que "existeixen indicis de manipu
lacióen el càlcul de la massa salarial de 8,3 
milions d'euros", després que Caja Ma
drid repartís entre els seus consellers la 
retribució d'un alt càrrec, Ramón Ferraz, 
que acabava d'abandonar el consell d'ad
ministració el 2008. Aquest arxiu també 
posava el focus en el cobrament de grati
ficacions i en les quanties percebudes de 
més pels consellers en concepte d'in
demnitzacions per no concurrència, pre
sumptes sobresous pels quals ja van pres
tar declaració els dos investigats de la 
causa, Blesa i el seu ex-director financer, 
Ildefonso Sanchez Barcoj. . 

Segons les mateixes fonts, la jutgessa 
varebutjar la petició de la defensa de citar 
com a testimonis antics representants de 
Caja Madrid .• 

Miquel 
Puil 
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Massa llocs 
de treball 

D
es. del "crearem 800.000 llocs 
de treball", que va impulsar la 
campanya de Felipe Gonzruez 
alaMonclo'al'any1982,lacrea

ció d'ocupació ha estat la prioritat de tots 
els governs espanyols. Sembla raonable, 
atès que, malgrat els sacrificis que la po
blació ha assumit en nom d'aquell objec
tiu, Espanya ha continuat patint UÍl pro
blema gravissim d'atur: si el 1982 la taxa 
era del 16%, ara és del 21%, i, entremig, 
només habaixatd'aquell 16% entre el1999 
ie12008. 

En conseqüència, es continuen propo
sant tota mena de "reformes" per Crear 
ocupació. Les receptes són les habituals: 
flexibilitzar (més) les relacions laborals, 
reduir les contribucions a la Seguretat So
cial, abaixar els impostos, obra pública, 
Barcelona W orlds, derogar la moratòria 
d'hotels ... 

D'una manera o altra, tot això j a s'ha es
tat fent, i des d'abans d'aquell 1982, sense 
cap mena d'èxit. Per què? Perquè el pro
blema d'Espanya no és que no creï prou 
llocs de treball. En crea més que els que 
necessita.. El problema és que, obsessio
nats a crear-ne tants, els creem de qualse
vol manera, i els que creem no valen. 

Considerem el cas de Catalunya, molt 
representativa dels mals espanyols. 

Ara fa 14 anys (2002 és el primer amb es
tadistiques prou detallades), treballaven a 
Catalunya2,83 milions de persones, i la ta
xa d'atur era de poc més del 10%; elevadís-

Espanya crea més llocs de 
treball dels que necessita, el 
que passa és que els crea de 
qualsevol manera i no valen 

sima però minvant. Tenint en compte que 
la natalitat havia caigut en picat a partir 
del 1975, podem calcular que ara tindríem 
un 4% d'atur, i estaríem, doncs, en plena 
ocupació, si hi hagués 74.000 llocs de tre
ball més que aleshores. Com que la taxa 
d'atur supera el 17%, hem de concloure 
que no s'han creat aquells 74.000 llocs 
de treball. 

Error. En realitat, ara treballen a Cata
lunya 301.000 persones més que fa 14 
anys. Un creixement excepcional en el 
panorama europeu. l amb una brutal crisi 
pel mig. Què ha passat? Que d'aquells 
301.000, 276.000 han estat ocupats per 
immigrants. Per què? Perquè els nostres 
mIs, en general, han estudiat i, en canvi, la 
major part dels llocs de treball que hem 
creat són tan poc qualificats que s'adapten 
molt millor a les aptituds i a les actituds 
dels immigrants. No tenim atur perquè 
tinguem immigrants; tenim atur perquè 
creem llocs de treball per als immigrants. 
Ens congratulem de la creació d'ocupació 
per part del turisme, sense adonar-nos 
que bona part del personal amb què trac
ten els guiris és estranger. 

A partir d'aquí, ara tenim dos camins 
possibles. El primer és insistir a seguir li
derant la creació d'ocupació esperant que 
els nostres fills, finalment, s'avinguin a 
treballar com els immigrants. És el camí 
que marca l'última reforma laboral, i val a 
dir que ens fi' estem sortint És un carni in
digne, que, a sobre, porta al col· lapse de 
l'Estat de benestar. 

El segon cami consistiria a crear-ne 
menys però de més qualitat. No cal deixar 
d'apostar pel turisme, però sí que cal que 
el sector exigeixi més i ofereixi més. 


