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Panorama    ECONOMIA
Efectes dels tipus de canvi en l’economia espanyola

RAMON CURTO

La evolución del euro respecto del dólar

CONSEQÜÈNCIES DELS TIPUS DE CANVI EN L’ECONOMIA
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AUTOMÒBIL

EUA, entre els 
mercats que 
més creixen
La indústria de l’automòbil i els 
seus components és un dels sec-
tors més exportadors. La seva ba-
lança comercial és positiva: ven 
més a l’exterior del que importa. 
No obstant, segons la patronal de 
fabricants d’automòbils Anfac, la 
depreciació de l’euro enfront del 

dòlar els afecta «marginalment», 
ja que gairebé el 90% de les expor-
tacions són a països de la zona eu-
ro. Les importacions també prove-
nen d’Europa o d’empreses de capi-
tal espanyol (Ficosa, Gestamp).
 Sí que és beneficiosa per a la se-
va estratègia d’obrir-se a nous mer-
cats, on destaquen els Estats Units, 
que «és qui més creix», asseguren 
fonts d’Anfac. En els últims dos 
anys, les vendes als EUA gairebé 
s’han quadruplicat, segons la pa-
tronal. Des de la factoria de Ford 
d’Almussafes (València), per exem-
ple, es fabriquen els Connect que 
s’usen com a taxis a Nova York.

les repercussions en alguns sectors

ALIMENTACIÓ

Bona notícia 
per al vi i  
l’oli d’oliva
Els productes agroalimentaris 
que més exporta Espanya són els 
del porcí (carns i embotits), el vi i 
l’oli d’oliva. D’aquests, els que mi-
llor es venen als Estats Units són el 
vi i l’oli, i per això mateix les em-
preses que es dediquen a aquests 
subsectors són en principi les més 

beneficiades per un euro feble, ex-
plica Jaime Palafox, director del 
departament d’internacionalitza-
ció de la Federació Espanyola d’In-
dústries d’Alimentació i Begudes 
(FIAB).
 El sector agroalimentari és «ne-
tament exportador», afirma Pala-
fox, i això fa que «el guany de com-
petitivitat sigui molt ben rebut», 
afegeix. Malgrat que només una 
quarta part de la producció es des-
tini a altres països, i d’aquests el 
90% siguin de la Unió Europea, els 
volums són tan elevats que està 
entre els tres sectors més exporta-
dors d’Espanya.

TURISME

Espanya, més 
barata al turista 
nord-americà
El turisme es comptabilitza com 
a exportació, ja que Espanya ven 
els seus serveis als turistes d’altres 
països, i ingressa divises estrange-
res per això. I com qualsevol altra 
exportació, es veurà beneficiada 
si l’euro es deprecia davant del dò-
lar. Especialment en el cas dels pro-

L’euro cau el 
12% en un 
any i anima 
les empreses

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

L’
euro es canviava ahir a 
1,178 dòlars, mantenint 
una tendència a la baixa 
que situa la moneda co-

muna en nivells mínims del 2006. 
Els últims 12 mesos la divisa euro-
pea s’ha depreciat el 12%, i des del 
maig passat, quan va arribar als 1,39 
dòlars, ha intensificat el descens 
(–15%). És bo per a les empreses ex-
portadores, però també per al con-
junt de l’economia espanyola, re-
marquen els experts. I el petroli ba-
rat millora encara més les perspec- 
tives. 
 Un euro feble és resultat de diver-
sos factors, entre ells les dispars po-
lítiques monetàries del BCE i la Re-
serva Federal dels EUA, la fortalesa 
de l’economia nord-americana i els 
dubtes sobre Europa, que fan que els 
inversors confiïn més en el dòlar.
 Els beneficiaris directes d’aques-
ta situació són les empreses expor-
tadores, perquè per a elles és més 
avantatjós vendre els seus produc-
tes a la zona del dòlar. «Qui cobra en 
dòlars hi guanya i qui paga en dò-
lars hi perd», resumeix el professor 
d’Economia del IESE Antonio Argan-
doña. La zona del dòlar no són no-

més els EUA, remarca, sinó també al-
tres mercats que estan referenciats 
en la divisa americana, com alguns 
països de Llatinoamèrica i l’Àsia, o 
les operacions de moltes matèries 
primeres.
  «És una molt bona notícia», es fe-
licita Joan Tristany, director gene-
ral d’Amec, associació d’empreses 
exportadores. Aquestes companyies 
ja noten els beneficis i ho percebran 
encara més els mesos vinents. «Re-
percutirà en una recuperació dels 
marges», que s’havien ajustat mol-
tíssim, preveu Tristany.

PUGEN ELS INGRESSOS / Un exemple 
molt clar: per cada 5 cèntims que 
s’apreciï la divisa americana, la com-
panyia productora de cel·lulosa Ence 
calcula que els seus ingressos per 
vendes s’incrementen en més de 15 
milions d’euros. Aquesta firma espa-
nyola confia que amb la caiguda de 
l’euro, obtindrà «una significativa 
millora del benefici esperat per al 
2015». 
 Per al conjunt de l’economia, l’eu-
ro feble és bo en un moment en què 
les vendes espanyoles a l’exterior 

La divisa europea 
es va depreciar fins 
a 1,178 dòlars ahir, 
a nivells del 2006

El petroli torna
a baixar i mitiga 
l’efecte sobre les 
importacions 

Passa a la pàgina següent

Impreso por Joan Lopez Alegre. Prohibida su reproducción.



LLL

DIMECRES 2314 DE GENER DEL 2015

vinents dels EUA, per a qui canvi-
ar dòlars per euros els serà més fa-
vorable. Per exemple, si un turista 
dels EUA porta 100 dòlars a la but-
xaca, per aquesta quantitat li dona-
ran avui uns 84 euros, mentre que 
fa un any equivalia a 73 euros. És 
just el contrari del que passa amb 
els provinents de Rússia, on la mo-
neda, el ruble, s’ha revaloritzat el 
71% respecte a l’euro, i que és una 
de les principals causes de la caigu-
da del turisme rus.
 Als espanyols, per la seva banda, 
els surt més car viatjar als EUA, per-
què han de pagar més euros per les 
seves compres en dòlars. 

s’alentien. Argandoña matisa l’op-
timisme, al recordar que la meitat 
del comerç exterior d’Espanya es fa 
en la zona euro, on no afecta el ti-
pus de canvi. Tristany replica que 
fins i tot en aquests casos les empre-
ses espanyoles poden veure’s bene-
ficiades, per exemple si competei-
xen a Alemanya amb una empresa 
nord-americana, que ara és menys 
competitiva a Europa.
 Amb tot, la decisió de la justícia 
europea sobre la compra de deute 
dels països per part del BCE el 2012 
pot afectar futures compres de bons 
que ha anunciat l’institut emissor, 
i alterar els tipus de canvi.
 Una de les habituals contrapar-
tides, el fet que les importacions 
s’encareixin, es mitiga gràcies al 
petroli barat. La caiguda del preu 
del barril arrossega l’IPC a taxes 
negatives (-1,1% al desembre), així 

Ve de la pàgina anterior

Per cada 5 cèntims 
que s’aprecia el dòlar, 
l’empresa Ence 
ingressa 15 milions 
d’euros més en vendes

que, tot i que és més car importar, 
a nivell macroeconòmic no es no-
ta perquè els preus estan d’entra-
da molt baixos.
 El cru Brent, de referència a Eu-
ropa, va arribar a caure ahir per so-
ta dels 46 dòlars per barril. Un con-
text favorable per a Espanya que 
previsiblement continuarà a curt 
termini, ja que el càrtel OPEP ha 
descartat reunir-se ben aviat da-
vant la falta de consens.
 Un cas a part és el de les empre-
ses importadores, que «poden pas-
sar de ser rendibles a tenir pèrdu-
es» si van basar les seves previsions 
a comprar barat, explica Philippe 
Gelis, conseller delegat de la firma 
especialitzada en divises Kantox. 
Segons aquest expert, el millor no 
és que l’euro pugi o baixi, sinó que 
sigui «estable», perquè les empre-
ses planifiquin millor. H

El Fons de Reestructuració Orde-
nada Bancària (FROB) i BFA, la ma-
triu de Bankia, van intentar ahir 
desmuntar aspectes clau dels in-
formes dels pèrits de la investiga-
ció de l’Audiència Nacional sobre 
la debacle de l’entitat, els inspec-
tors del Banc d’Espanya Antonio 
Busquets i Víctor Sánchez. Pe-
rò aquests van ratificar pràcti-
cament totes les seves opinions 
i van acusar el grup financer de 
no facilitar-los tota la informació 
que li van demanar.
 Segons fonts jurídiques, els ex-
perts van assegurar que el banc 
no els va proporcionar totes les 
dades requerides sobre una sè-
rie de crèdits problemàtics, cosa 
que els va impedir calcular exac-
tament si la reformulació dels 
comptes del 2011 que va realit-
zar l’actual president, Jose Igna-
cio Goirigolzarri, va ser del tot 
correcta. Fonts de Bankia, no obs-

tant, van assegurar que als pèrits 
«se’ls va donar tota la informació 
que van reclamar i que mai van 
requerir dades addicionals».
 Els experts van argumentar 
que no van insistir perquè el banc 
havia trigat molt a contestar-los 
i la seva anàlisi podria allargar-
se excessivament. Davant la fal-
ta d’acord, el jutge Fernando 
Andreu va tancar la qüestió re-
cordant que Bankia està imputa-
da i que per això pot col·laborar o 
no, i en aquest cas no ho ha fet, se-
gons una font que era present a la  
sala.
 El FROB i BFA van intentar bus-
car contradiccions i flaqueses en 
les opinions dels pèrits perquè de 
la credibilitat que els atorgui el 
jutge pot dependre que l’Estat i 
Bankia hagin de tornar diners als 
més de 300.000 accionistes que 
van aportar 3.000 milions en la 
sortida a borsa del banc una vega-
da s’acabi tot el procés judicial. El 
problema és que amb això podri-
en donar un cop de mà als 31 ex-
consellers de l’entitat imputats.
 Els experts, segons algunes 
fonts, van admetre que la refor-
mulació dels comptes de Goiri-
golzarri era bàsicament correcta. 
Però altres afegeixen que van de-
fensar els errors detectats als seus 
informes i que només van adme-
tre haver-se equivocat en un su-
posat cobrament irregular de 4,3 
milions per part de consellers. H 

ESCÀNDOL BANCARI

Els pèrits 
acusen 
Bankia de 
negar-los 
informació 

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

El banc nega falta de 
col·laboració i el jutge 
diu que no era obligatòria

FINANÇAMENT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El Tresor preveu ser 
l’únic emissor de deute

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

S
i es compleixen els plans 
presentats ahir per la se-
cretària general del Tre-
sor, Rosa María Sánchez-

Yebra, l’organisme es convertirà el 
2015 en l’únic emissor de deute pú-
blic a Espanya, per compte no sols de 
l’Estat, sinó de tots els governs auto-
nòmics i dels ajuntaments.
 Sánchez-Yebra va explicar ahir 
que el Tresor preveu demanar pres-
tats als mercats un total de 239.369 
milions (xifra una mica inferior als 
241.333 milions del 2014) amb els 
quals finançar el dèficit i les noves 
necessitats de totes les administra-
cions (55.000 milions) i atendre els 
venciments previstos per a totes  
(184.369 milions en total).
 La secretària general va explicar 
que aquestes xifres han estat calcu-
lades sota el «supòsit» que totes les 
autonomies quedaran adherides o 
bé al Fons de Liquiditat Autonòmi-
ca (FLA), o bé a la nova mesura ofer-
ta per Hisenda per assumir els venci-
ments del deute autonòmic amb la 
banca. 
 Les autonomies que no han acon-
seguit complir els seus objectius de 
dèficit (cas de Catalunya), estan obli-
gades a acollir-se al FLA. Les compli-
dores, en canvi, tenen fins al dia 20 
per comunicar si volen que el Tre-
sor assumeixi el refinançament del 
seu deute bancari que venci al llarg 

L’ens vol aconseguir  
239.369 milions per a  
l’Estat, les autonomies
i els ajuntaments

del 2015 i algunes d’aquestes, com 
Madrid, temen perdre autonomia si 
s’acullen al paraigua del Tresor. 
 Sánchez-Yebra es va mostrar opti-
mista sobre la negociació que s’està 
portant a terme amb la banca per re-
finançar els venciments del deute 
autonòmic.

 «Resulta ineficient que el sector 
públic espanyol es financi a través 
de múltiples emissors i, per aques-
ta raó, a tipus superiors als del Tre-
sor Públic», s’afirma en el document 
d’estratègia de l’organisme, difós 
ahir. «Racionalitzar i unificar les 
emissions al voltant d’un únic emis-
sor més gran redueix les despeses» 
i facilita el compliment dels objec-
tius de dèficit, s’afegeix. Segons el 
Ministeri d’Economia, els menors ti-
pus a què s’ha finançat el Tresor en 
els dos últims anys han permès un 
estalvi de 13.000 milions a les admi-
nistracions.
 
ESTRATÈGIA / L’estratègia del Tresor 
per al 2015 inclou l’emissió de 
141.996 milions a mitjà i llarg termi-
ni (264 menys que el 2014) i de 97.323 
milions en lletres a curt termini 
(1.730 menys que el 2014).
 Almenys una vegada cada trimes-
tre es preveu llançar una emissió lli-
gada a la inflació europea a mitjà ter-
mini. Es calcula que el 2015 el volum 
total de deute espanyol se situarà al 
voltant del 100% del PIB.
 El 2014 el Tresor va aconseguir re-
baixar a uns mínims històrics tant 
el cost mitjà de les noves emissions 
(fins al 1,52%) com el del deute viu 
(al 3,48%). Així mateix, es va allar-
gar a 8,5 anys la vida mitjana de les 
noves emissions mentre que la del 
deute en circulació va pujar a 6,28 
anys.
 Segons el Tresor, les seves previsi-
ons s’han estimat amb «prudència i  
flexibilitat» per encaixar les incerte-
ses derivades de l’entorn internaci-
onal, les tensions geopolítiques i la 
política monetària de les potències 
mundials. H

El Govern pretén 
traslladar a totes les 
administracions el seu 
menor tipus d’interès

33 La secretària general del Tresor, Rosa María Sánchez-Yebra, presenta els plans de l’organisme públic.

EFE / PACO CAMPOS

Foment planeja 
que Aena comenci 
a cotitzar en borsa 
l’11 de febrer

33La ministra de Foment, Ana 
Pastor, va afirmar ahir que la pri-
vatització parcial del gestor pú-
blic d’aeroports Aena avança se-
gons «el calendari que havia pro-
posat» la comissió encarregada 
del procés, després d’haver-se 
ajornat la data inicialment previs-
ta, del 12 de novembre, per pro-
blemes en el procés de designa-
ció de l’auditor. Fonts del sector 
pensen en l’11 de febrer per a la 
sortida a borsa de la companyia, 
després de ser aprovat pel Con-
sell de Ministres del 23 de gener. 
L’Estat preveu col·locar el 28% 
del capital en borsa i un altre 21% 
entre els tres inversors seleccio-
nats el 2014. Amb tot plegat es 
preveu ingressar fins a una mica 
més de 3.900 milions. 
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