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1. Introducció 

L’economia catalana està passant per una fase de desendeutament del sector privat –

incloent famílies i empreses– que implica una contracció de l’estoc de crèdit viu com a 

proporció del PIB. Una part d’aquesta contracció reflecteix la pèrdua de valor dels 

actius que són la contrapartida dels préstecs, i que en les actuals circumstàncies de 

mercat cal reconèixer com a crèdits fallits. Una altra part reflecteix la disminució de la 

demanda solvent de crèdit en un context de crisi, en què es redueixen tant els fluxos 

de renda com el valor del col·lateral que poden aportar els demandants com a garantia 

a les entitats financeres. En la mesura que l’economia en el seu conjunt, i el sector 

financer en particular, ha de reduir l’actual nivell de risc associat amb un endeutament 

excessiu, aquest procés és en part natural i cal esperar que durant els propers anys el 

creixement del crèdit al sector privat se situï per sota del creixement del PIB nominal. 

 

No obstant, també han augmentat, i molt, les restriccions que limiten l’oferta de crèdit 

per part de les entitats financeres, sobretot a petites i mitjanes empreses amb 

estàndards  de solvència que en el passat els haurien permès fàcilment l’accés al 

crèdit. Aquestes restriccions són un dels principals obstacles per a la reactivació 

econòmica, i és voluntat del CAREC posar de relleu el problema i plantejar propostes 

que ajudin a resoldre’l. 

 

Darrera d’aquestes majors restriccions que operen sobre l’oferta de crèdit hi ha dues 

causes principals. La primera, un canvi dels estàndards d’avaluació del risc per part de 

les entitats financeres. La segona, una disminució en la capacitat de concessió de crèdit 

per part d’entitats amb problemes de liquiditat i/o solvència. Les solucions que 

permetrien fer front a aquesta situació van en una triple direcció: Per una part, es 

tractaria de reforçar la solvència dels projectes empresarials; per exemple, introduint 

mesures fiscals per afavorir una major capitalització.  
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Per una altra part, es pot actuar sobre l’oferta de crèdit, amb propostes en la línia de 

les contingudes a continuació. Finalment, cal facilitar la relació entre la demanda i 

l’oferta de crèdit. En aquest sentit, i a partir de la iniciativa i lideratge del Govern, les 

cambres de comerç i les associacions empresarials, juntament amb les entitats 

financeres, haurien d’emprendre una campanya compromesa de pedagogia dirigida a 

les empreses per clarificar els nous estàndards de concessió del crèdit per part de les 

entitats financeres. 

 

2. Propostes per facilitar l’oferta de crèdit 

Les restriccions que actualment operen sobre l’oferta de crèdit només se solucionaran 

de manera plenament efectiva quan els balanços de les entitats financeres s’hagin 

sanejat de forma satisfactòria. I caldrà veure fins a quin punt la reforma financera 

anunciada pel Govern espanyol servirà per eliminar les restriccions al crèdit a curt 

termini. Però mentre es resol l’arrel del problema i, en paral·lel, va augmentant l’accés 

a instruments de finançament alternatius al bancari, cal facilitar al màxim la funció 

d’intermediació del crèdit al teixit empresarial que exerceix la banca, mitjançant la 

seva xarxa "de distribució" que avui en dia fa d’aquest sector una peça clau per al bon 

funcionament de l’economia.  

 

2.1. Reforçar els instruments de garantia del crèdit comercial (CESCE) 

Una primera proposta seria utilitzar temporalment la Compañía Española de Seguros 

de Crédito a la Exportación (CESCE) per facilitar les transaccions que impliquen la 

concessió de crèdit comercial entre PIMES. Aquest organisme té actualment entre les 

seves funcions valorar el risc del crèdit comercial entre empreses subministradores i 

els seus clients. Com totes les assegurances de crèdit el CESCE té avui un recorregut 

limitat per prudència, manca de mitjans, alguns que altres dèficits operatius i, 

sobretot, falta de capital.  
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Si aquesta entitat tingues més capital i assumís una part del risc permetria millorar 

l’accés al crèdit, sense comportar canvis en el procediment d'aprovació de riscos i, per 

tant, en la qualitat de la supervisió que només poden exercir les entitats financeres. 

Cal reconèixer, no obstant, que això implicaria una subvenció efectiva dels préstecs i 

una major assumpció de riscos a càrrec, en última instància, de fons públics. Per tant, 

caldria modular l’aplicació d’aquesta mesura tenint en compte, per un costat, els 

avantatges d’una major facilitat creditícia i, per un altre costat, els costos potencials de 

la transferència de riscos al sector públic.  

 

2.2. Reforçar el paper de les entitats de crèdit oficial (ICO) 

En la mateixa línia de la proposta anterior també es podria facultar a l’ICO, Institut de 

Crèdit Oficial, per ampliar les línies en què assumeix una part del risc que tramita. Això 

permetria fer més efectiva la concessió de crèdit oficial al sector privat en col·laboració 

amb les entitats financeres, però caldria tenir en compte les mateixes salvaguardes 

que s’han esmentat pel cas del CESCE i valorar el grau de capitalització que hauria de 

tenir l’ICO en funció del nivell de risc que hagi d’assumir. 

 

2.3. Condicionar els ajuts públics a la concessió de crèdit 

També es podrien condicionar els ajuts públics a entitats financeres amb problemes a 

la concessió de crèdit. Per exemple, fent que el tipus d’interès de les preferents 

subscrites pel sector públic augmenti quan disminueix el crèdit i a la inversa. Aquesta 

mesura es podria aplicar coincidint amb la propera onada d’exigència d’un nivell mínim 

de recursos propis a les entitats financeres, que haurien de comptar amb l’ajuda del 

FROB quan no fossin  capaces d’aconseguir-los al mercat. 
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Encara que aquesta proposta podria dificultar la viabilitat de les entitats amb més 

problemes, l’hem d’emmarcar en un procés de reestructuració del conjunt del sistema 

financer.  

2.4. Incloure els crèdits comercials com a col·lateral al BCE 

L’ampliació dels instruments que les entitats financeres poden utilitzar com a 

col·lateral per demanar finançament al BCE seria sens dubte una mesura efectiva per 

facilitar l’oferta de crèdit. Per exemple, incloent el crèdit al teixit empresarial. Però 

convindria modular el seu abast per tal d’evitar una devaluació excessiva del concepte 

de col·lateral. 

   

2.5. Vincular els avals a la concessió de crèdit 

Finalment, posat cas que en el proper futur cessin les mesures extraordinàries del BCE 

per facilitar la liquiditat de les entitats financers es podria reforçar la via de les 

avalades. Es tractaria de vincular l’import que s’assigna a cada entitat segons la seva 

quota de crèdit, i no a la de dipòsits com s’ha fet fins ara. I potser es podria vincular 

també el volum a assignar i el cost de l’aval a l’evolució i composició del crèdit 

d’aquestes entitats. 

Aquesta mesura pot convenir en especial a les entitats que no disposen de col·lateral 

per demanar finançament al BCE. És possible que aquestes entitats facin servir els 

avals per fer front als venciments dels seus propis compromisos, en  comptes  de 

facilitar el crèdit, però convé fer propostes en aquesta línia per treure arguments a les 

restriccions al crèdit. 
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3. Propostes per facilitar l’atorgament del crèdit 

Tot i la importància d’actuar sobre les restriccions que limiten l’oferta de crèdit, cal 

tenir en compte que hi ha entitats públiques de crèdit que en els darrers anys no han 

esgotat  totes les línies que han ofert per fer front a l’escassetat de crèdit.  Els motius 

també estan relacionats amb la qualitat de la demanda o del demandant del crèdit.  

Hi ha tres factors principals que condicionen l’atorgament  del crèdit:  

1. Que l’empresa tingui un nivell de capitalització acceptable.  

2. Que les empreses presentin projectes més solvents i més creïbles.  

3. Que l’empresa aporti garanties addicionals (col·lateral).  

Per actuar sobre aquests factors es recomana: 

1. Augmentar la capitalització empresarial. Sobre aquesta qüestió el CAREC ja ha fet 

suggeriments en altres documents (per exemple utilitzant incentius fiscals, entre 

d’altres instruments) que cal tenir en compte. També es pot actuar sobre la cultura 

financera de les empreses, amb iniciatives de col·laboració público-privades en la línia 

de la proposta que s’incorpora al final d’aquest document.  

2. Augmentar el nombre de projectes solvents. Sobre això el CAREC també ha fet 

suggeriments en altres documents (per exemple, pel que fa  al foment de 

l’emprenedoria) i també pot ajudar actuar sobre la cultura financera de les empreses. 

3. Millora de les garanties. En aquesta qüestió pot ser de gran ajuda una major 

implicació del CESCE i de l’ICO, en línia amb les propostes contingudes a l’apartat 

anterior. Es podria afegir l’impuls de les Societats de Garantia Recíproca (SGR), encara 

que caldria actuar sobre les causes que han fet que mai no hagin acabat d’arrancar tot 

i els anys que fa que es varen posar en marxa. També cal convèncer als accionistes i 

propietaris de les empreses que maximitzin el propi suport als seus projectes. El risc de 

l’estalvi aliè en un projecte només pot arribar com complement del risc de l’empresari.    
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4. Vies alternatives al crèdit bancari 

Més enllà dels problemes específics que limiten el crèdit bancari, cal reconèixer que 

estem davant d’un canvi estructural en el sector financer, que farà que la tendència del 

finançament del sector empresarial vagi, cada vegada més, cap a un model més 

anglosaxó. És a dir, que siguin els mercats financers, i no tant el sistema creditici, els 

que financin majoritàriament el desenvolupament i el creixement de les empreses. Als 

països anglosaxons el finançament empresarial se situa a l’entorn del 80/20 (mercat de 

capitals/crèdit bancari). Nosaltres estem a l’inrevés. Per això cal potenciar el següent: 

1.  Facilitar l’accés als mercats de capital de les empreses de tota mida. 

2.  Que els fons de capital risc de dret espanyol puguin fer crèdits, participatius o no, 

amb els mateixos avantatges operatius i fiscals dels fons de capital risc que es 

dediquen només a participació accionarial directa. 

3.  Que les Institucions d’Inversió Col·lectiva (IICs) de dret espanyol tinguin els mateixos 

avantatges operatius i fiscals dels  que gaudeixen les IICs de dret comunitari (que, a 

més, es comercialitzen  lliurement al mercat espanyol). Això permetria  retenir el talent 

del nostre subsector financer de gestió de l’estalvi.1

4. També convé potenciar l’activitat financera d’aquells que acompanyen i assessoren 

(especialistes en Corporate Finance) a les empreses per facilitar el seu accés al mercat 

de capitals, entenent-ho en el sentit ampli. És a dir, sortida a borsa primer mercat o 

mercat per a PIMES, ja sigui nacional o internacional, emissió de bons, recerca de 

capital risc adequat a les companyies (en forma de crèdit participatiu en una primera 

etapa), etc. A Espanya, degut a la manca de costum i de necessitat d’acudir al mercat 

de capitals, convé impulsar una indústria intermediària que ajudi a les empreses a 

apropar-se a aquest nou món per a elles. 

  

                                                 
1  Des de la crisi el volum gestionat per les IICs de dret espanyol ha passat de 280B€ a 120B€, el 
que representa una caiguda de quasi el 60%, recollida, en part, per gestors estrangers.   
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5. Per acabar... una actuació concreta 

Finalment, cal reiterar la proposta formulada a la introducció sobre la necessitat de 

facilitar la relació entre oferents i demandants de crèdit, amb més transparència sobre 

els paràmetres de valoració del risc utilitzats en l’actual context econòmic.  

Hi ha consens en què els criteris de concessió del crèdit han de ser diferents  dels 

aplicats en els  anys de bonança, però la pràctica imperant genera un desconcert en 

l’àmbit empresarial que hauríem de corregir.   

Per això proposem crear una plataforma liderada des del Govern amb les 

organitzacions empresarials i les entitats financeres contribuiria al fet  que molts 

demandants de crèdit tinguin una percepció de suport, encara que sigui moral. A més, 

ajudaria a les empreses a fer una millor autodiagnosi i, per tant, a depurar els casos de 

manifesta insolvència i s’introduiria un clima de major racionalitat en l’imprescindible 

procés d'ajustament. També serviria per analitzar les propostes que es formulen en 

aquesta Nota. 

Si més no, quan arribin els esperats efectes de la reforma del sistema financer, 

tindríem els actors econòmics més preparats i coordinats. 

 

 

 

 


