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ners europeus. També el president 
del govern espanyol, Mariano Ra-
joy, va treure pit dient que el siste-
ma financer espanyol “està molt bé” 
després de l’esforç que ha fet. 

Però després de les notes vénen 
els mercats. Avui es veurà com re-
ben les borses les notes de la banca 
europea. En joc hi ha alguna cosa 
més que la seva recapitalització. Hi 
ha el futur de l’economia europea, 
molt estancada i en risc de caure en 
una tercera recessió. D’aquí que 
tant el Banc d’Espanya com el Banc 
Central Europeu (BCE) s’afanyes-
sin ahir a destacar que no hi ha cap 
excusa perquè els bancs no donin 
crèdit, que és un aspecte clau per-
què hi hagi recuperació. 

Més bona posició per al crèdit 
Luis María Linde va afirmar que 
l’examen de solvència del BCE 
col·loca la banca “en més bona posi-
ció” que abans per concedir “més 
crèdit”, si bé va matisar que depen-
drà d’altres condicions com l’evolu-
ció macroeconòmica o l’atur. Per la 
seva banda, el subgovernador del 
Banc d’Espanya, Fernando Restoy, 
va expressar que confia que el test 
d’estrès, com a pas per reforçar la 
Unió Bancària, servirà per norma-

litzar les condicions al mercat de 
crèdit, ja que contribueix a la con-
fiança en el sector. 

En una línia similar es va pro-
nunciar el vicepresident del BCE, 
Vítor Constâncio, quan va presen-
tar ahir al migdia els resultats a ni-
vell europeu. “El sanejament que 
seguirà als resultats i la resiliència 
demostrada garanteixen que la re-
cuperació econòmica no es veurà 
malmesa per restriccions en el crè-
dit”, va indicar el vicepresident del 
BCE, que va advertir de la importàn-
cia que tindrà la demanda perquè 
l’economia tiri endavant. Constân-
cio va destacar la importància de les 
proves –que han tingut uns resul-
tats acceptables – i del fet que a par-
tir del 4 de novembre el BCE sigui el 
supervisor únic de la banca euro-
pea, que posarà tot el sector del con-
tinent en igualtat. 

Els bons resultats de la banca es-
panyola en els tests d’estrès són evi-
dents. Un excés de capital de 56.000 
milions d’euros en el pitjor escena-
ri ho avalen. Kutxabank seria el més 
solvent (vegeu el quadre adjunt) 
mentre que Liberbank, que hauria 
suspès al tancament de l’exercici del 
2013 en faltar-li 32 milions, ja ha 
corregit la situació durant el 2014 
amb 640 milions de coixí. 

Entre els grans bancs d’Europa 
cap suspèn. Però destaca el capital 
per sobre de les exigències de la 
banca espanyola. El Santander se 
situa com a primer d’Europa, amb 
un coixí de 19.442 milions. El BBVA 
té un coixí de 13.223 milions, Caixa-

Bank 6.780 milions, Bankia 4.763 
milions i el Sabadell 2.265 milions. 
Els representants dels principals 
bancs catalans van expressar la se-
va satisfacció. Isidre Fainé, presi-
dent de CaixaBank, va afirmar: “[El 
resultat confirma] la nostra ex-
cel·lent solidesa financera, fins i tot 
en els escenaris més adversos, grà-
cies a una gestió prudent que ens ha 
permès assolir uns alts nivells de 
solvència i impulsar el nostre crei-
xement orgànic i inorgànic”.  

En el cas de La Caixa, la ràtio de 
capital de tot el grup és del 9,3%, pe-
rò és molt millor fins i tot la de Cai-
xaBank, el banc cotitzat, que puja al 
10,3%, i se situaria com el primer 
entre els deu primers bancs euro-
peus per capitalització borsària. Jo-
sep Oliu, president del Sabadell, va 
destacar que l’entitat se situa entre 
les més sòlides d’Europa just en el 
moment que entrarà en vigor la 
Unió Bancària Europea.  

Risc de deflació 
En la seva compareixença el vice-
president del BCE va haver de fer 
front a una de les principals críti-
ques a les proves. El risc de deflació 
plana sobre l’economia europea, pe-
rò els tests d’estrès no l’han previst. 
El vicepresident del supervisor eu-
ropeu va excusar-se dient que l’or-
ganisme no espera que la UE entri 
en deflació, tot i que va admetre que 
s’ha previst una situació de mínima 
pujada de preus. 

Per països, Itàlia, amb nou sus-
pensos, i la rescatada Grècia, que no 
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No hi va haver sorpreses en els re-
sultats de les proves de solvència 
que s’han fet als bancs europeus. De 
les 130 entitats analitzades, només 
25 van suspendre, amb unes neces-
sitats de capital de 24.600 milions 
d’euros. Però, dels suspesos, una 
dotzena de bancs ja han fet els deu-
res durant l’any 2014, entre els 
quals l’espanyol Liberbank, que 
presentava un dèficit de capital de 
32 milions però que n’ha aconseguit 
640 aquest any. És a dir, a Europa hi 
ha tretze bancs –entre els impor-
tants– que necessiten més capital, 
prop de 9.500 milions d’euros. 

Tots els bancs catalans –Caixa-
Bank, el Sabadell i CatalunyaCaixa– 
van aprovar amb bona nota. I en ge-
neral la banca espanyola va quedar 
bé. “La millor nota d’Europa”, se-
gons el governador del Banc d’Espa-
nya, Luis María Linde, si bé va haver 
de reconèixer que els bancs espa-
nyols superen l’examen amb nota 
perquè han fet els deures, perquè 
s’han desprès dels actius tòxics, 
agrupats al FROB –el banc dolent– 
i perquè van ser rescatats amb di-
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Deures fets... i per fer

Ala tercera pot ser la vençuda . La publicació de les últimes proves de 
resistència hauria de proporcionar prou confiança als inversors. 
El desglossament de la informació i la seva quantitat és enorme. En 

conjunt els bancs que no han superat la prova necessitaven, a finals del  
2013, 24.600 milions de capital addicional . Això és una mica més dels in-
jectats a Bankia . Tenint en compte que des de llavors molts han ampliat 
capital, la necessitat neta es queda en 9.500 milions. Els bancs espanyols 
queden bé. Presenten la diferència més petita entre els seus balanços i la 
revisió de la qualitat dels seus actius que fa el BCE en proporció als seus 
actius ponderats . Els 280.000 milions de provisions que han realitzat te-
nen molt a veure amb aquests resultat . Pel que fa a la reducció de capital 
en l’escenari advers, en els bancs espanyols baixa només un 1,8% davant 
la caiguda del 4% del conjunt. La injecció de 61.000 milions a la banca es-
panyola no és aliena a aquests resultats . Però, compte!, això no resol ni la 
qüestió del crèdit ni el problema de la baixa rendibilitat de la banca.
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LA MILLOR NOTA 
El governador del Banc 

d’Espanya, Luis María Linde, 
va treure pit. CHEMA MOYA / EFE

El 50% d’empresaris 
augmentaran 

plantilles el 2016

INDÚSTRIA

La meitat dels empresaris catalans (51%) creuen 
que ampliaran les seves plantilles a partir de 

l’any 2016, segons l’informe de perspectives de 
KPMG. És una enquesta a 125 empresaris i directius 
d’empresa catalans sobre la situació econòmica ac-
tual i les perspectives a curt i mitjà termini. En 
aquest tercer informe l’enquesta es va fer durant el 
primer semestre d’aquest any. 

Entre altres aspectes, es destaca que més de dos 
terços dels enquestats –el 69%– creuen que les se-
ves vendes creixeran en l’exercici del 2014, enfront 
de només un 8% que creuen que vendran menys. 
Respecte a l’enquesta anterior, això suposa una mi-
llora, ja que la segona meitat del 2013 només el 63% 
dels enquestats apostaven per un augment de ven-
des i els que esperaven una caiguda eren pràctica-
ment el doble que ara, el 15%. Aquestes previsions 
d’augment de vendes van acompanyades d’una mi-
ca d’optimisme, ja que el 44% dels que creuen que 
creixeran les seves vendes auguren que ho faran 
per sobre del 5%.  

Sobre la situació de l’economia catalana els en-
questats mostren més optimisme que en el segon se-
mestre de l’any passat. I en general veuen millor la si-
tuació a Cataluya que al conjunt de l’Estat. Així, el 
37% dels enquestats esperen una millora de l’eco-
nomia catalana, mentre que només el 29% creuen 
que millorarà l’economia espanyola. També es reflec-
teix aquest optimisme en el fet que el primer semes-
tre de l’any passat el 89% dels empresaris pensaven 
que la conjuntura era dolenta, un percentatge que 
va passar al 69% el segon semestre i ara és del 44%.
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Els empresaris enquestats creuen majoritàriament 
que augmentaran les vendes. CRISTINA CALDERER

El vicepresident del BCE, Vítor Constâncio, va informar ahir a 
Frankfurt dels resultats dels tests d’estrès. RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Uns exàmens que no tenen 
uns resultats infal·libles

Però no és l’únic cas. A Europa 
s’ha viscut aquest mateix estiu un 
cas similar. Un dels principals  
bancs de Portugal, Espírito Santo, 
que l’any 2011 va aprovar els test de 
solvència, ha estat a punt de fer fa-
llida. La seva salvació ha passat per  
dividir-lo en dos. L’un, Espírito San-
to, és com un banc dolent i recull tots 
els actius tòxics o problemàtics. 
L’altre, Novo Banco, té tots els ac-
tius bons. Ara serà venut i, evident-
ment, té pretendents fins i tot entre 
la banca espanyola perquè s’ha que-
dat la part bona del negoci. 

Un altre dels que va aprovar l’any 
2011 va ser Dexia, a Bèlgica. I tot i re-
bre una nota suficient, no va pro-
gressar adequadament i va acabar 
intervingut. En els test d’estrès de 
l’any 2010 els bancs irlandesos van 
aprovar, però poc després Irlanda 
demanava el rescat. I tots els bancs 
espanyols van aprovar. Les males 
notes van ser per a les caixes, tot i 
que Caja Madrid va aprovar, enca-
ra que després va necessitar uns 
23.000 milions d’ajudes públiques. 
Dels que van suspendre, destaca Ca-
talunyaCaixa, Caja Duero, Caja Es-
paña, Banca Cívica (ara en mans de 
CaixaBank) o Unimm (ara en mans 
del BBVA). Després de l’examen es 
va dir que les entitats espanyoles 
necessitaven 1.835 milions per reca-
pitalitzar-se. Finalment la banca 
espanyola va ser rescatada amb més 
de 43.000 milions.e

Després de la fallida de Lehman 
Brothers i veient com empitjorava la 
crisi econòmica, Europa va decidir 
sotmetre la banca a proves de sol-
vència –test d’estrès–. Es volia aca-
bar amb la idea que les entitats es-
taven en una situació precària de ca-
pitalització i solvència i, d’alguna 
manera, retornar la calma als mer-
cats, punt bàsic i necessari perquè 
torni a fluir el crèdit, que és la gaso-
lina perquè l’economia funcioni. 

Aquests són els tercers tests d’es-
très que es fan a la banca europea 
des que va començar la crisi. Els 
analistes, aquesta setmana, coinci-
dien a dir que hi ha d’haver entitats 
que suspenguin, bàsicament perquè 
les proves siguin creïbles per als 
mercats. Per què? Doncs perquè en 
els casos anteriors van aprovar 
bancs o caixes que després s’ha vist 
que no han pogut aguantar. 

El cas més pròxim és  el de Bankia. 
L’any 2011 aquesta entitat va apro-
var amb nota. Però després s’ha vist 
que no és or tot el que lluu. Bankia va 
necessitar 23.000 milions del rescat 
europeu a la banca espanyola. Evi-
dentment ara treu bona nota, per-
què després del rescat l’entitat s’ha 
desfet dels actius dubtosos, ha nete-
jat el balanç i s’ha recapitalitzat. Pe-
rò no de manera gratuïta. 
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aconsegueix remuntar, amb tres, 
són els que han sortit més malpa-
rats d’aquestes terceres proves de 
resistència del BCE. Les més dures 
fins ara, després que les del 2010 i 
2011 donessin per bons bancs que 
van fer fallida poc després d’haver 
passat l’examen. 

Els pitjors 
L’italià Monte dei Paschi di Siena 
(amb un dèficit de capital de 2.100 
milions), el grec Eurobank (1.760 mi-
lions) i el BCP portuguès (1.150 mili-
ons), participat pel Banc Sabadell 
amb un 5,5%, són els bancs amb més 
necessitats de capital. En canvi, l’aus-
tríac Erste Bank, participat per Cai-
xaBank i que els rumors apuntaven 
com una de les entitats amb necessi-
tats de capital, aprova les proves de 
resistència.e


