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ESTRUCTURA DEL CRÈDIT A ESPANYA
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XIFRES EN MILERS DE MILIONS D’EUROS ENTRE PARÈNTESIS, VARIACIÓ INTERANUAL
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EL PERIÓDICOFont: Banc d’Espanya
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instal·lacions del Parc Científic de 
Barcelona (PCB) que van ser inau-
gurades per Soria hi van assistir els 
presidents de Repsol, Antoni Bru-
fau; de Gas Natural, Salvador Ga-
barró; la de Siemens, Rosa García; 
el d’Enagás, que al seu torn presi-
deix Funseam, Antoni Llardén; o el 
conseller delegat de la portuguesa 
EDP REnováveis, a més d’experts i 
acadèmics, entre altres.
 Durant el discurs d’obertura de 
les sessions, que duren fins avui, 
Llardén va destacar la importàn-
cia de la interconnexió de xarxes 
de gas i electricitat amb Europa i va 
assegurar que el preu de l’energia 
és «fonamental» per a la competiti-
vitat, en especial en un país com Es-
panya que ha d’apostar per la rein-
dustrialització. El president d’Ena-
gás va afegir que, en aquest sentit, 
el sector ha fet esforços per a la re-
ducció de costos. H

EL FINANÇAMENT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA

Les famílies es van desendeutar 
en 37.189 milions el 2014

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

E
l crèdit va tornar a caure el 
2014 per sisè any consecu-
tiu, va destacar ahir el 
Banc d’Espanya. La notícia 

té un aspecte positiu: prossegueix 
el desendeutament de les famílies i 
empreses; no tant del sector públic, 
que ha engruixit la cartera de prés-
tecs. Les dades no fan més que con-
firmar el missatge llançat per algu-
nes entitats bancàries que és aviat 
per llançar les campanes al vol. «El 
crèdit no va créixer el 2014 i és pre-
visible que per al conjunt del sector 
tampoc ho faci aquest any», va ex-
posar la setmana passada el presi-
dent del Banc Sabadell, Josep Oliu. 
Però «el procés d’ajust és previsible 
que finalitzi aquest any i a finals de 
l’exercici ens acostem a l’estabilit-
zació del crèdit», van afegir fonts 
del sector.

El crèdit a Espanya  
va tornar a caure  
l’any passat per sisè 
exercici consecutiu

Les empreses no 
financeres han reduït  
els seus deutes en
el 24% durant la crisi

 La realitat és que l’amortització 
de crèdit vell es realitza a un ritme 
més acusat que la concessió de nous 
préstecs, de manera que el resultat 
és que tant les famílies com les em-
preses tenen registrat un saldo me-
nor que el 2013. De fet, el finança-
ment de les llars va caure el darrer 
exercici en 37.189 milions d’euros 
respecte al tancament del 2013. El 
saldo al desembre era de 745.793 mi-
lions, de manera que el deute de les 
famílies espanyoles va caure el 4,7% 
i va tornar a nivells del setembre del 
2006. El descens de l’endeutament 
de les famílies es deu a la caiguda al 
desembre tant dels crèdits al con-
sum com dels destinats a l’adquisi-
ció de vivenda. Així, els primers van 
caure el 5,2% respecte al mes ante-
rior, fins als 160.997 milions, xifra 
que suposa una caiguda del 6,5% en-
front del desembre del 2013. L’im-
port dels préstecs hipotecaris va cau-

progressió és constant al llarg de la 
crisi econòmica. 
 La tendència del sector públic es 
comença a traslladar al sector pri-
vat. Les dades relatives al nou finan-
çament –no a l’estoc– són positives. 
És a dir, que el nou crèdit creix, al-
menys per a les famílies, i una mica 
menys per a les empreses. «En part 
és fruit de la millora de les condici-
ons econòmiques: ha augmentat la 
demanda i ha millorat l’oferta amb 
tipus de finançament més baixos», 
comenten fonts bancàries. L’última 
enquesta sobre crèdits del Banc d’Es-
panya reflecteix aquesta tendència. 
I les dades del butlletí estadístic pu-
blicades divendres passat apunten 
en la mateixa línia: el préstec nou 
per al finançament de vivenda va ar-
ribar als 26.991 milions el 2014, gai-
rebé 5.000 milions més que els con-
cedits el 2013. 
 Malgrat les intencions que mani-
festa la banca de finançar les empre-
ses, el crèdit nou a la indústria no 
va augmentar el 2014, excepte per a 
les pimes, amb un volum que va ser 
lleugerament superior al del 2013. 
Però el finançament a les grans em-
preses va resultar inferior. H

re el 0,44% al desembre respecte al 
mes anterior, fins als 584.796 mili-
ons d’euros. 

MENYS DEUTE EMPRESARIAL / Les em-
preses no financeres ja han aconse-
guit reduir el seu endeutament el 
23,7% respecte als màxims del 2007, 
segons dades recollides pel sector 
bancari. Les del Banc d’Espanya 
abunden en aquesta tesi al recollir 
una caiguda del 3,4%, fins als 
959.358 milions. És a dir, 33.950 mi-
lions d’euros menys que el 2013. Si 
s’examina l’evolució del crèdit per 
activitats, la principal caiguda cor-
respon al sector de la construcció, 
amb un volum de préstecs que ha 
baixat gairebé el 60% des del 2009, 
fins al tercer trimestre del 2014. Es 
tracta de les dades més recents del 
Banc d’Espanya. 
 El procés de desendeutament de 
l’economia espanyola ha tocat fons 
per a empreses i famílies, mentre 
que l’Administració segueix aug-
mentant la seva dependència del fi-
nançament. Al novembre, el sector 
públic acumulava un passiu d’1,02 
bilions d’euros, enfront dels 966.993 
milions del desembre del 2013. La 

claus

Amb el sistema que va entrar en 
vigor a l’abril, la part variable del 
rebut de la llum (al voltant de la 
meitat del total) està subjecta a 
720 preus al mes (un per a cada 
hora del dia). Encara que la part 
regulada no es mogui, el rebut està 
subjecte a una elevada variabilitat.

1Una part fixa i una 
altra molt variable

Després de disparar-se el preu de 
la subhasta trimestral en què es 
fixava la part de consum del rebut 
(preu del quilowatt), el Govern va 
anul·lar la fórmula. A l’abril va 
entrar en vigor la nova que, en els 
seus primers mesos va contenir 
l’evolució de les factures.

2Un model rere 
l’altre anul·lat

La pedra angular del sistema és el 
comptador digital o intel·ligent, 
amb el qual el consumidor pot 
modificar els seus comportaments 
per pagar menys. El problema és 
que els mesuradors encara no 
estan preparats per a la telegestió i 
les companyies tenen fins al 2019 
per canviar tot el parc.

3Un comptador que 
encara no funciona

Les elèctriques han respost al 
temor dels consumidors davant la 
variabilitat del rebut amb propostes 
que ofereixen estabilitat. Es tracta 
de les tarifes planes o preus 
preestablerts en funció del 
consum. Els estalvis, si existeixen, 
són baixos, però es guanya en 
previsibilitat.

4La resposta de les 
companyies
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