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Objectius de la Nota 

Els forts dèficits públics de l’Estat espanyol en els darrers anys han portat a una ràpida 

acumulació de deute (880.000 milions a finals del 2012, prop ja del 90% del PIB), tot i 

partir de nivells molt baixos (36% del PIB el 2007). Combinat amb els costos incerts 

associats amb la recapitalització i/o resolució d’entitats financeres i l’efecte contagi 

d’altres països perifèrics ha portat a un augment persistent, tot i que molt fluctuant, de la 

prima de risc en el deute espanyol (346 punts bàsics en el moment de redactar aquesta 

Nota, però assolint un màxim per sobre dels 600pb el Juliol de 2012).  

Aquest seguit de constatacions han portat a una certa reflexió i debat en el si del CAREC en 

relació amb els escenaris de sostenibilitat, per a l’economia catalana i espanyola, d’un 

diferencial de la prima de risc que, pel que fa al sector privat i de manera especialment 

punyent en el segment de les pimes, comporta costos de finançament que poden arribar a 

doblar els comparables dels països centrals de l’Eurozona. No cal, doncs, estendre’s sobre 

els impactes que se’n deriven en termes de limitacions a la competitivitat i de dificultat 

d’accés a un finançament en condicions suficientment favorables. 

A partir d’aquesta reflexió, el CAREC ha considerat pertinent elaborar aquesta Nota que té 

per finalitat: 

• Avaluar els riscos d’estabilitat de la situació financera per a l’Estat, i indirectament, per 

a la Generalitat, en el marc de volatilitat de la prima de risc i la seva dependència de 

factors interns, però també externs no sempre controlables. 

• Posar en valor els instruments d’assistència financera als estats membres, dissenyats 

pel BCE i la Comissió Europea, fent una breu anàlisi del sistema de funcionament. 

• Mostrar l’opinió del CAREC sobre els aspectes favorables i els inconvenients de 

recórrer al programa d’assistència financera preventiva i sobre les cauteles que 

s’haurien de considerar. 
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Introducció 

 

La combinació d'un rati de deute elevat i uns tipus d'interès alts ha portat a un fort 

augment de la partida de despeses en interessos en els pressupostos 2012. En el cas de 

l'Estat i segons les dades d'execució pressupostària corresponents al 2012 aquesta partida 

s'eleva a 25.696 milions d'euros, el que representa un augment del 15% en relació amb la 

liquidació del 2011. I pel que fa a la Generalitat, segons el pressupost de 2012 (no es 

disposa encara de dades liquidades), la partida d'interessos del deute públic arriba als 

1.999 milions d'euros, el que representa un augment del 34,9% en relació amb la xifra 

pressupostada el 2011. 

Fins i tot en el cas d’un procés de consolidació fiscal gradual reeixit a l’Estat espanyol, la 

difícil situació econòmica i social, així com la continuïtat de les incerteses associades a la 

zona euro, fan difícil imaginar un escenari de reducció significativa o “estructural” de la 

prima de risc.  

 

Certament les declaracions del President del BCE, Mario Draghi, en el sentit de la 

disponibilitat a una intervenció “il·limitada” en els mercats sobirans cas que un país ho 

sol·licités formalment, han tingut un efecte balsàmic i, fins ara, prolongat en el control de 

la prima de risc. Si bé es manté la pregunta sobre si l’estabilització d’aquesta en 

diferencials superiors als 300pb la fa sostenible en el temps. 

 

D’altra banda, és més que probable que altres episodis de fortes tensions en els mercats 

del deute es tornin a repetir –com és el cas de Xipre i Portugal en el moment de redactar 

aquesta Nota−, generant dinàmiques amb finals difícils de preveure. Els problemes 

potencials de refinançament en un futur augmenten el risc associat amb les emissions i 

deute en circulació actuals, que fa que els inversors requereixin un tipus d’interès 

innecessàriament elevat. 

 

 
El programa d’assistència financera preventiva 
 

Actualment la zona euro disposa d’un instrument, l’assistència financera preventiva,  que 

hauria de permetre reduir les incerteses sobre futurs refinançaments del deute. Aquest 

instrument té dues modalitats:  

 

a. les “línies de crèdit condicional preventives” (LCCP) (de l’anglès, “precautionary 

conditioned credit line” o PCCL);  

b. i les “línies de crèdit amb condicions reforçades“ (LCCR) (“enhanced conditions 

credit line” o ECCL).   
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Aquest és un dels instruments de què disposa el Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEdE, 

“European Stability Mechanism”), el fons permanent creat el 2012 per al finançament i 

gestió de programes d’assistència financera, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat 

financera de la zona euro.  

 

L’estat que sol·licita “assistència preventiva” en cap cas ha d’haver perdut accés al mercat 

i ha de trobar-se en condició econòmica i financera correcta (“sound”).  L’assistència és 

“condicional”: la Comissió Europea, en coordinació amb el BCE i si és possible  l’FMI 

també, haurà de negociar amb l’estat sol·licitant un Memorandum of understanding (MoU) 

detallant les condicions per establir i mantenir la LCCP.  

 

La decisió sobre l’instrument utilitzat (LCCP o LCCR) depèn d’una sèrie de criteris.
1
 En el cas 

de compliment insuficient dels criteris necessaris per establir i mantenir la LCCP, 

s’aprovaria un LCCR amb el compromís, incorporat al MoU, de complir-los el més aviat 

possible  i amb un “seguiment intensiu” per part de la “troika” que garanteixi aquest 

compliment, amb missions periòdiques i informes trimestrals.  El MEdE, sobre la base d’un   

informe de la CE (+BCE), determinarà quin dels dos instruments (LCCP o LCCR)  és 

l’apropiat. 

 

La durada de l’assistència preventiva és en principi d’un any, renovable dos cops per sis 

mesos. La seva continuïtat estarà condicionada al compliment de les condicions del MoU, 

d’acord amb el seguiment que farà la “troika”. En cas d’incompliment es tancarà la línia de 

crèdit i l’estat beneficiari haurà de sol·licitar un crèdit ordinari vinculat a un programa 

d’estabilitat macroeconòmica. En cas que un estat arribi a fer ús de la línia de crèdit, el 

MEdE haurà de decidir la continuïtat de la mateixa o la necessitat d’utilitzar algun altre 

instrument. 

 

Arguments favorables a sol·licitar un “programa d’assistència preventiva” 
 
1. Malgrat l’accés continuat de l’Estat espanyol als mercats de capital i la disminució de 

les tensions en comparació a l’estiu del 2012, els mercats són molt volàtils i qualsevol 

esdeveniment exterior (eleccions italianes, evolució crisi Grècia, “rescat” o sortida de 

l’Euro de Xipre, etc.) pot comportar un augment de les tensions (amb les inevitables 

conseqüències: augment prima risc, sortida de capitals, caiguda inversió i activitat, 

etc.). La disponibilitat d’una línia de crèdit hauria d’ajudar a “generar confiança” i 

limitar el risc de contagi. 

 

                                                           
1
Compliment compromisos del Pacte d’Estabilitat i Creixement i Procediment de Desequilibris Excessius , sostenibilitat deute,  

accés als mercats internacionals de capital en condicions raonables,  posició externa sostenible, i absència de riscos d’insolvència 

bancària sistèmics. 
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2. L’aprovació d’un programa d’assistència preventiva suposaria, si la situació financera 

ho fes necessari, l’activació del programa de “transaccions monetàries simples” 

(outright monetary transactions, OTMs) del BCE.  

 

Això portaria a compres de deute públic espanyol, amb venciments entre 1 i 3 anys en 

el mercat secundari, la qual cosa hauria de portar a una reducció del cost de les noves 

emissions.  

 

Donat que el deute en mans del BCE no tindria la màxima prioritat de cobrament 

(super seniority), aquestes compres no augmentarien la percepció de risc per als 

inversors privats. 

 

3. L’activació d’aquest programa implicaria també la suspensió automàtica dels “ràtings” 

mínims per a l’ús del deute públic espanyol, com a col·lateral en les subhastes de crèdit 

del BCE.
2
 

 

Part del nerviosisme actual dels inversors pot estar relacionat amb el risc 

d’incompliment d’aquests mínims en un futur proper, la qual cosa podria portar a una 

venda massiva de deute públic espanyol per part de les entitats financeres que hi han 

invertit.
3
 

 

Si aquests mínims deixessin d’acomplir-se sense tenir un programa activat, l’Estat 

espanyol perdria immediatament l’accés al mercat i hauria de sol·licitar un programa 

d’assistència financera “complet” (amb ajustament macroeconòmic i una supervisió 

molt més intensiva). 

 

4. Tot i que el cost mitjà  actual del deute públic espanyol (4%) seria raonable en un 

context de normalitat econòmica, la situació de recessió continuada fa que el 

creixement del PIB nominal sigui força inferior a aquest cost, la qual cosa implica una 

“dinàmica explosiva del deute”, si bé aquesta dinàmica es pot modular si el país 

compta ja amb un bon superàvit primari.  

 

  

                                                           
2
Caldria estudiar si això comportaria també la possibilitat d’utilitzar el deute de la Generalitat com a col·lateral, la qual cosa 

restabliria l’accés als mercat i reduiria la dependència. En la documentació explicativa del programa es fa referència només al 

deute emès o garantit pels governs centrals. 
3
Ràtings mínims actuals (cal complir-ne un): BBB- (Fitch, S&P), Baa3 (Moody’s), BBB (DBRS). Ràtings del deute públic del Regne 

d’Espanya:  BBB-, Baa3, A(low). 
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Qualsevol reducció del cost mitjà  del passiu de l’estat, com el que seria de preveure 

en cas d’aprovació d’un programa d’assistència preventiva, seria benvingut. A més és 

plausible pensar que al mateix temps hi hagués un contagi positiu i es rebaixés el cost 

de l'endeutament del sector privat competitiu, ara mateix penalitzat pel "risc país". 

 

 
Arguments que qüestionarien la sol·licitud d’un “programa d’assistència preventiva” 
 
1. Risc que una LCCP no fos aprovada, i que només fos acceptable una LCCR, la qual cosa 

suposaria una intervenció més intensiva per part de la “troika”. 

Des del punt de vista del Govern català, aquesta intervenció podria comportar un 

reforç de les polítiques impulsades en l’àmbit de la gestió dels fluxos de demanda de 

determinats serveis públics (p.ex.: mesures de copagament orientades a potenciar 

estalvi en la despesa pública), però també pot derivar en limitacions i restriccions (p. 

ex: condicionalitat als recursos destinats a empreses i organismes públics,...). 

 

2. Risc d’enviar un senyal que “les perspectives no són bones”, que porti a una pèrdua de 

confiança en els mercats. 

 

Conclusió 

 

D’aquesta anàlisi es desprèn que, en aquest escenari, acollir-se al mecanisme d’assistència 

preventiva podria tenir més avantatges que inconvenients, sempre que fos possible: 

 

• Assegurar que s’acompleixin, i siguin reconeguts per l’organisme avaluador, els criteris 

per ser aprovada l’assistència en la modalitat LCCP (preventiva), per tal que no 

impliqués canvis significatius addicionals als contemplats en el MoU (Memorandum of 

Understanding) sobre “Política Sectorial Financera” signat el juliol de 2012 entre el 

Govern espanyol i la Comissió Europea. 

• Acotar el moment adequat per prendre la decisió, havent fet prèviament un estudi 

dels mercats financers per tractar de preveure els efectes en la prima de risc. 

 

• Disposar d’un relat pedagògic per a la comunicació de la decisió a l’opinió pública i als 

mercats financers.   

 

Finalment, amb aquesta Nota el CAREC no pretén precipitar una activació inadequada del 

mecanisme d'assistència financera, sinó posar en evidència la seva existència i recomanar 

una atenció proactiva davant la possibilitat que els esdeveniments fessin recomanable 

recórrer-hi.  



 

 

Nota del CAREC sobre un programa d’assistència financera a l’Estat espanyol 

 

Pl. Sant Jaume, 4  7 
Palau de la Generalitat 

08002 Barcelona 

Tel. 93 402 46 00 

ANNEX: NOTA TÈCNICA 

1. Programes d’assistència financera 

Objectiu: posar fi a situacions de dinàmica fiscal insostenible o explosiva (nivells alts i amb 

creixement accelerat del rati de deute, dificultats de refinançament, tipus d’interès 

elevats).  

Causes crisi fiscal: “fonamentals” (dèficits primaris elevats, baix creixement) o “equilibris 

múltiples”. 

1.1. Programes recents a Europa 

• Fora zona euro:  Letònia, Hongria, Romania (UE+FMI) 

• Zona euro: Grècia (Maig 2010, 110b ; Març 2012, 130b), Irlanda (Novembre 2010, 

85b), Portugal (Maig 2011, 78b). 

• Actualment negociacions amb Espanya i Xipre. 

 

1.2. Característiques dels programes recents 

• Línies de crèdit 

o Inicialment: 7.5 anys, 300pb penalització 

o Des de Juliol 2011: 15 anys, no penalització. 

o 2012: renegociació Grècia: +15 anys venciments, 10 anys gràcia interessos 

 

• Instruments:  

o EFSM (pressupost UE) 

o EFSF (capacitat crèdit: 440.000 milions; garanties ampliades juliol 2011 a 780.000)  

� Irlanda , Portugal, Grècia 2 (192.000 milions) 

o European Stability Mechanism (“MEdE”) 

� Creat per tractat intergovernamental; opera des d’Octubre 2012. 

� mecanisme permanent de resolució de crisis zona euro (garantir estabilitat 

financera i sostenibilitat deute) 

� capacitat crèdit 500.000 milions: capital 700.000 milions dels que  80.000 són 

“paid-in”  transferit gradualment fins 2014, “callable” 620.000 milions. 

� “preferred creditor status” (després de FMI). Excepció: recapitalització bancària 

Espanya (negociat per EFSF) i programes negociats abans creació MEdE. 

� unanimitat Board of Governors necessària per aprovar suport, termes i 

condicionalitat 

 

• Negociats amb CE+FMI, aprovats (unanimitat) per Eurogrup, supervisats per Troika 

(CE, FMI, BCE). 
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• Forta condicionalitat: ajustaments pressupostaris, reformes estructurals 

 

• Segon rescat de Grècia: “private sector involvement”: intercanvi voluntari de deute, 

50% pèrdues. 

 

2. Programes del European Stability Mechanism (“MEdE”): 

2.1.“Crèdits de suport a l’estabilitat amb programa d’ajustament macroeconòmic”  

• En cas de pèrdua d’accés als mercats 

• MoU centrat en consolidació fiscal i reformes estructurals 

• Terminis crèdits a negociar 

• Cost: “base rate” (cost finançament ESM) + “service fee” (0.5%)+ “marge” (0.1%) 

• Quitança per part dels inversors privats esperada 

 

2.2.“Programa de recapitalització bancària” 

• Problemes restringits al sector financer, i impossibilitat (o molt costós) de recapitalitzar 

amb fons privats o públics solament. Afegim-hi “dimensió sistèmica” 

• Capitalització indirecta, via crèdit a l’Estat o fons creat per l’Estat (p. ex. FROB).  

Computa a efectes de deute públic. Quan estigui en marxa el supervisor bancari únic, 

possibilitat de capitalització directa al bancs (possiblement solament per cobrir 

pèrdues associades amb nous crèdits, no històrics). Mida: determinada per stress test.  

• Condicionalitat restringida a reformes del sector financer (supervisió, governança,..) 

• Crèdit “en espècie” (títols ESM que poden ser utilitzats com col·lateral) 

 

2.3. “Assistència Financera Preventiva”  

• Línies de crèdit per fer front a contingències futures. Vol garantir l’accés al mercat 

actual i evitar crisi de refinançament per pèrdua de confiança. 

• Dues modalitats de “conditioned credit lines”: “precautionary” (tot ok) i “enhanced” 

(algun incompliment�mesures correctives) 

• MoU: centrat en consolidació fiscal i reformes estructurals. 

• Mecanisme de “seguiment”: immediat si ECCL, a l’activar línia si PCCL (CE + informe 

trimestral troika) 
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2.4. “Facilitat suport mercat primari”.  

• Compra de deute públic a l’emissió (<50% excepte emergències), a preu de mercat 

• Pensada per transicions de retorn al mercat al final d’un programa “complet”  o per 

desembossar  crèdit en programes 1 o 3 

• No MoU específic 

 

2.5. “Facilitat suport mercat secundari”.   

• Per fer front a crisi de liquiditat puntuals, països amb o sense programa 

• MoU necessari si no n’hi ha un en vigor 

 

3. Programes BCE 

3.1. Securities Market Programme (Maig 2010) 

3.2. Outright Monetary Transactions (“operacions monetàries simples”) (Set. 2012)  

• Compra de deute públic en el mercat secundari. Objectiu: preservar mecanisme 

transmissió de la política monetària i unicitat de la PM 

• Condicionat a existència (nou) programa preventiu o complet i a compliment d’aquest 

programa (per als existents, condicionat a accés al mercat) 

• Sense super seniority 

• Deute amb venciments entre 1-3 anys 

• Avantatge addicional elegibilitat OMT: suspensió “ràtings” mínims del deute públic 

com a col·lateral 

• Requeriment per a col·lateral (ECAF): “credit quality step 3” 

• Ràtings mínims actuals step 3: BBB- (Fitch, S&P), Baa3 (Moody’s), BBB (DBRS)Espanya:  

BBB-, Baa3, A(low) 

 

4. Dades fiscals bàsiques Espanya: 

• Rati deute (desembre 2012): 84,4% 

• Dèficit 2012: 7.0% 

• Tipus: 1.5% (1 any), 3.5% (3 anys), 5.5% (10 anys) 

• Cost mitjà deute: 4% 

• Venciment mitjà: 6 (caient) 


