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El Banc d'Espanya
diu que el nivell
d'ocupaciópermet
el. deute 'fam"iliar~ - -- ". "~

o Fernández Ordóñe!
alerta sobr~ ISi .

"..sobrevaloració deis'
valors borsaris
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M
entre l'ocupació es man-

. tingu
,

i en t.a~esaccepta-
bles, les famílies notin-

. . dran inoJius de preócu-
pació a l'hora de tornar els credits,

, espetialmep.t els hipotecaris. Elgo-
vernailor det{3anc d'Espanya, Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez, va

crecórrer ahir a aquesta argumenta-
ció per insistir en e-lfet que les
famílies espanYQlesno han de tenit
por a l'e;ndeutáment fi1i.ancermen-
tre els b¿gressos es mantin.guin en
nivells actuals.

Al mntrari que el seupredecessor
en el durec, Jaime Caruana, Majo

-'--c¡pm se'lconeix en els mitjahs
.economics- va ser molt més indul-
gent amb l'endéutament de les
famílies al Paranimf de la Universi-
tat de Bárcelona, on va p'ronunciár
una conferencia per a'la Fundació
Ernest Lluch. «Lesfamílies no pre-
gunten tant sobre els tipus d'interes,

- que només afecten un 30 o 40%,

sinó sobre si els seus fills, els seus
amics, els se,\!sparents estantreba-
llant raonablemenb>. Aquest, en tot
cas, és el parametre que defineixJa
capacitat de les famíliés per fer(ront
al seu nivell d'endeutament.

.En aquest sentit, va recordar que
l'evolució del sector immobiliari
mostra, tant pel que fa als préus deIs
immobles ~om,ai credit hipotecari,
una gradual desacceleració que' afa-
voreix un menor endeutament fami-
liar.

"FECTE Di§LSTIPUS 1/Des del seu punt-
de vista, les pujades de tipus d'in-
teres.aPlicades pel Banc Central
Europeu (BCE)hap. deixat notar el
seu efecte sobre l'economia espanyo-
la: «Contribueixen a normalitzar el
ritme d'expansió de la despesa i a
móderaTl'endeutament en una
línia que esta rp.és d'acord amb el
creixement potencial». També va r~
cordar que"el creixement del pro-
dltcte iIÍterior-brut (PIa) de! tercer
trimestre del 2006 va ser del 4%.
Pero va apuntar que altres parame-
tres mostren una desacceleració. «En
els proxims anys anirem percebent
una recuperació deIs equilib,ris din-
tre d'una via de dinamisme del pro-
ducte més mod~rada». Cosa que per
al governador s'ha d'entendre com

~, ~- ~!,
." --,.- ' ~;'111. '.. " ... Fernández Ordóñez (esquerra), ambel conseller Castells, áf:¡ir,a la UniversitatdeBarcelona.
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~apuJacl¡¡.. mitjana deis sous deis
~onvenis va ser,del 2,88% fins a I'abril

,~

-~ ~ , ~ ~-------------..L'.incremeotsalarial mitjapac- : ~~ La pujada salarial pactada va
bit en el&conv,enis col-lectius re-=-: arribaren els quatre primers me-
gistrats en el primérquadrimestre ~ sos de I'exercici al 2,47%, davant
de I'any va arribar al 2,88%, gai- : del 2,96% deis convenis secto-
rebé cinc decimes per sobre de : rials. També és més baixa la jor-
I'IPCd'abril,que es va situar en ef : nada laboral en els primers
2,4% en taxainteranual. Segons : (1.692,2 hores anuals) que en els
dades del Ministeri de Treball i : segons (1.768,4 hores). Persec-
Afers Socials, es van registrar: tors, I'increment salarial més alt, I

2.616 convenis. pel total~ 2.050 : acordat fins a I'abrilva correspon,.
eren d'empresa i 566 tenien ambit : dre a la constr~cció (3,97%), se..-
sectorial. : guit de I'agricultura (3,54%).
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una eyolució del PIE d'entre ~ J~-i
el 3,5%. I""'~
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'l~
ldea que l'ecónOImamundialm , te
bona salut, pero que existeixen ct~se-
quilibris que posen en risc el créixe-
ment futuro Entre ells, va esmel}tar
la sobrev;lloració deIs actius fi~n-
cers,particularment de.les botses.
«Elspreus semblen haver arri1fJ:ta
nivells que molts ana:Iistes con{~e-
ren difícilment sostenibles», vaca- ,
mentar. 1tot i que es va referir prin-
cipalment als mercats emergents ~la I

, borsa xinesa s'ha revaloritzatínés
del 200% en poc més d'un any-lno I
deixara fora d'aquesta situació aires I

mercats,comJ'espanyol.= ~


