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GRAN ANGULAR

Per a Banc Sabadell, ara s’obre una etapa de confirmació de tot el potencial acumulat durant
aquests anys, amb diverses adquisicions, i per esdevenir no només un dels grans bancs de l’Estat
espanyol, sinó també un actor reconegut en el mercat global, especialment a l’àrea de
Llatinoamèrica, com explica el seu conseller delegat. Per Jordi Garriga Riu /Ramon Roca

“El crèdit a l’empresa
tindrà fluxos positius
aquest any 2014”

Jaume Guardiola
CONSELLER DELEGAT DE BANC SABADELL

sims, aniran cap amunt, a
poc a poc. En general, hi
haurà un creixement dels
marges aquest 2014, de
manera endògena, per més
preu a l’actiu i menys cost
als dipòsits. Crec que a par-
tir d’ara les bases del crei-
xement dels resultats dels
bancs seran els marges i les
comissions, el que corres-
pon a l’activitat bancària.

És realment possible la re-
vitalització del crèdit?
Hi ha una mica de confusió.
L’estoc de crèdit general
del sistema financer encara
baixarà el 2014. Nosaltres
vam tenir una baixada el
2012 del 6% i l’any passat
del 16%. Per a l’any 2014
preveiem una baixada del
4% i el 2015 pensem que
quedarem neutres. A més,
cal tenir en compte que la
massa total de crèdit des-
prés es compon per carte-
res diferenciades: hi ha la
cartera que té a veure amb
el promotor, que va caient;
les carteres hipotecàries
també cauran, perquè en-
cara que es faci producció,
és molt més baixa de la de fa
uns anys perquè els preus
dels actius han baixat molt,
i renovar l’estoc serà difí-
cil. En canvi, les carteres
que tenen més a veure amb
l’activitat corrent, les em-
preses i el consum, ja el
2013 va tenir fluxos posi-

tius, i el 2014 també en tin-
drà. Per això preveiem que
la producció que pensem
fer el 2014 serà un 20% su-
perior a la que vam fer el
2013. Tot i que creixi, en
conjunt final, però, el 2014
serà una mica a la baixa.

Us preocupa que la moro-
sitat encara continuï pu-
jant el 2014?
Creiem que hi ha senyals
que pugui baixar. Ho diem
d’una manera poc categò-
rica després de constatar
que la mora del quart tri-
mestre del 2013 va ser més
baixa que la del tercer tri-
mestre. Tot i que va ser
molt minsa aquesta baixa-
da, tenim la impressió que
estem a punt que les entra-
des en morositat siguin
més baixes que les recupe-
racions. De fet, en el nostre

pressupost ja preveiem una
baixada de la morositat per
a l’any 2014. Crec que totes
les entitats tindran com-
portaments similars. Com
que el Banc d’Espanya va
canviar la normativa de
classificació dels refinan-
çaments dels préstecs, ens
ha fet passar a morositat un
seguit d’operacions que,
tot i estar al corrent, han
estat objecte d’un seguit de
reestructuracions perquè
d’una manera subjectiva es
podria pensar que podrien
entrar en morositat en el
futur. Hem fet una posada
al dia en què el criteri de
morositat que té Espanya
és molt estricte.

Realment no està Banc Sa-
badell obert a noves ad-
quisicions?
Sí, realment la finestra per

a noves operacions està
tancada, però si sorgís al-
gun plantejament molt clar
i evident, nosaltres ens el
miraríem perquè, en defi-
nitiva, hem de crear valor
per a l’accionista. Com a
principi general, el fet és
que el banc té una xarxa
d’oficines prou gran a Es-
panya, de 2.200 sucursals,
molt més del que hauríem
pensat fa anys, i ens veiem
amb cor de fer un creixe-
ment de quota de mercat,
fins a arribar al 10%, que
permetria al banc treure
tota l’escala al seu negoci.
Si hem dit que manteníem
oberta una petita finestra
de farmàcia és perquè, si
demà ens surt una petita
oportunitat, no ens diguin
que havíem dit que no pen-
sàvem fer res.

Sí que preveieu, un cop
culmini el pla Triple, fer
alguna adquisició interna-
cional de pes.
El pla Triple el que pretén és
assentar les bases per a la
internacionalització. En
aquests tres anys, el que
volem fer és donar valor a
tot el negoci que el banc ha
adquirit, fer convergir les
rendibilitats de les entitats
que hem adquirit amb la
rendibilitat original de
Banc Sabadell, tot aprofi-
tant que tindrà lloc mentre
es recupera l’economia es-

l Banc Saba-
dell, després
de deixar en-
rere aquests
anys de crisi,
en què els es-

forços s’han destinat a
mantenir el tipus, ara
afronta un nou pla estratè-
gic que l’ha de dur a ser un
actor de pes en el mercat
internacional, com explica
el conseller delegat de l’en-
titat, Jaume Guardiola.

De cara als pròxims anys
serà complicat mantenir
els marges financers, sos-
tenir el negoci genuïna-
ment bancari?
Jo no ho veig tan difícil. Els
dos últims anys, sobretot el
2013, han estat anys d’una
economia en recessió, cosa
que vol dir que no hi ha ac-
tivitat econòmica, no hi ha
demanda de crèdit. A això
caldria afegir que els tipus
d’interès han estat els més
baixos possibles, i això ha
provocat que els marges
hagin estat molt pressio-
nats. El 2014, l’economia
sembla que s’enlaira, que
hi haurà més activitat, més
crèdit, més transaccions, i
de mica en mica l’efecte
dels tipus d’interès co-
mençarà a ser més positiu,
perquè s’apujaran una mi-
ca, i totes les masses del ba-
lanç dels bancs que estan en
hipoteques, a tipus baixís-
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Un banc que mira cap al mercat global ha d’observar
amb atenció la crisi argentina i els seus efectes en altres
mercats emergents. Per a Guardiola, la crisi argentina
“pot influir en els seus veïns, com ara Xile, l’Uruguai o
el Brasil, amb els quals té molta relació comercial”.
“Per això veus com les accions de companyies
espanyoles que tenen interessos allà –constructores,
utilities o bancs- s’han ajustat una mica perquè les
previsions de resultats seran més baixes. Dit això,
l’efecte al continent serà passatger”, comenta.

A partir d’ara, les

bases de

creixement seran

els marges i les

comissions

Tensions als emergents
ELS MERCATS FINANCERS

El Punt Avui - Suplemento L'Econòmic
sábado, 01 de febrero de 2014
Pág: 1,20,21
Ocupación: 264,09%                                        Valor: 20.458,48 €                                                                             Tirada: 27.769                                                                                                          Difusión: 21.487



 

DE L’1 AL 7 DE FEBRER DEL 2014 21

panyola. El dia que el banc
hagi arribat a la seva velo-
citat de creuer i estigui
traient sobre el capital ren-
diments del 10%, serà difí-
cil que hi hagi oportunitats
d’adquisicions a Europa,
que és un mercat molt ban-
caritzat, molt madur, i amb
creixements petits. Així
doncs, després del pla, el
banc ha de construir la seva
millora de rendibilitat més
enllà, a l’àrea llatinoameri-
cana. Llatinoamèrica és in-
teressant precisament per-
què és un mercat poc ma-
dur, amb un nivell de ban-
carització baix, amb per-
centatges de crèdit sobre el
PIB que va del 20% de Mè-
xic al 50% de Colòmbia,
contra el 250% d’Espanya.
A més, el modus operandi
del client, per la presència
del BBVA i el Banc Santan-
der, s’assembla bastant al
d’aquí, més que al dels
EUA, amb una banca molt
oficinitzada. A més, els in-
versors americans ens se-
gueixen molt de prop, i el
dia que el Sabadell aparegui
en qualsevol mercat, de se-
guida tindrà una aproxi-
mació significativa dels in-
versors.

Us manteniu oberts a
l’entrada al consell de
nous accionistes interna-
cionals?
El banc ja té una base d’ac-

cionistes internacionals
prou significativa. Abans
de l’entrada de David Mar-
tínez i Ángel Gilinski, el
banc ja tenia participacions
de Lloyd’s, BCP i grans fons
d’inversions. Així, la reali-
tat és que d’oberts ho hem
estat sempre, però com que
cada vegada es fa més gran,
l’objectiu natural és dei-
xar-hi més espai.

La Unió Bancària encara
s’està coent, amb les dis-
cussions entre els que vol-
drien mecanismes de su-
pervisió i control més es-
trictes i els que no, o els
que voldrien que la mu-
tualització del fons de li-
quidació s’avancés als 10
anys previstos i els que
volen mantenir el termi-
ni.
L’important és que el pro-
cés és irreversible. Evi-
dentment, en la negociació
s’incorporen els elements
temporals, que poden
alentir el procés, com els
anys de transició cap a la
mutualització, però el cert
és que estem fent passes
fermes cap a la unió bancà-
ria. Cal pensar que al mes
d’octubre, després dels
tests d’estrès dels bancs, ja
entrarà en vigor la supervi-
sió pública. Ja sabem que hi
haurà una direcció general
del BCE que serà l’encarre-
gada de la nostra supervi-

sió. És un canvi radical. El
desacoblament entre risc
sobirà i risc bancari ja s’està
produint, perquè el mercat
anticipa aquests canvis.
Aquest canvi s’està valo-
rant poc, potser per la seva
complexitat.

La vostra divisió immobi-
liària, Solvia, fa uns mesos
semblava que estava en
venda, però ara es veu que
no està tan clar.
El terme vendre no el vam
fer servir mai. Parlàvem
que ho estàvem estudiant.
Hem vist unes operacions
de venda de plataformes
d’altres entitats molt fi-
nanceres, d’intercanvi de
fluxos, tot buscant rendi-
bilitats, en què s’ajuntaven
les ganes dels inversors
d’aconseguir una rendibi-
litat econòmica i les dels
bancs de materialitzar unes
plusvàlues. L’enfocament
que volem donar-hi és més
industrial. Som conscients
que tenim una plataforma
molt potent, combinació
de la del Banc Sabadell i la
de la CAM, de molt poten-
cial. Així que no podem fer
un enfocament només fi-
nancer, d’intercanvi de
fluxos, sinó que ha de ser
més industrial, i poder tre-
ballar per a tercers, incor-
porar socis d’un perfil
menys financer i més de
capital risc.

Banc Sabadell està donant
crèdit per habitatge nou.
Confieu que es recuperarà
el sector?
De fet, ja hem engegat
molts projectes, una qua-
rantena. En aquest país, el
sector immobiliari tornarà
a reeixir, sense tornar als
nivells de bogeria que ens
van dur al desastre. El cert
és que hi ha localitzacions
en què ja hi ha demanda. En
aquest país ja no es torna-
ran a fer 700.000 habitat-
ges a l’any, però sí 100.000,
amb 250.000-300.000
transaccions l’any, que és
el normal en un país
d’aquesta densitat. No hi
ha sectors estigmatitzats.

El ministre De Guindos
diu que l’economia crei-
xerà un 1% aquest 2014. Hi
coincidiu?
El setembre del 2013, Banc
Sabadell ja va publicar la
previsió d’una expectativa
de l’1% per al 2014. A poc a
poc, se’ns han anat acos-
tant, i ara agències priva-
des fins i tot esperen crei-
xements una mica supe-
riors, mentre que les insti-
tucions internacionals,
com l’FMI o l’OCDE, estan
una mica més pessimistes.
Crec que serà a l’entorn de
l’1%, que tindrà el seu
equivalent en una rebaixa
de l’atur, que també serà
d’un punt.

Ha sorprès una mica en el
món empresarial la decisió
del ministre Montoro de
canviar els criteris per
confegir les balances fis-
cals.
A mi també m’ha sorprès, i
parlo en nom propi. Les ba-
lances fiscals requereixen
una metodologia, i n’hi ha
de diferents considera-
cions, de flux, de benefici, i
després hi ha la necessària
neutralització, segons el
cicle, perquè no és el ma-
teix quan hi ha dèficit que
quan no n’hi ha. Crec que
seria el més normal del
món que amb tota transpa-
rència el govern central, o
una agència privada, pu-
bliqués d’una manera sis-
temàtica les balances fis-
cals, i a partir d’aquí enge-
gar la negociació política.

El procés pel dret a deci-
dir, preocupa l’entitat?
Sempre hem dit que, donat
que no podem tenir cap
opinió política perquè ens
devem a 200.000 accionis-
tes que lògicament tenen
visions polítiques de tota
mena, els polítics han de
complir les seves obliga-
cions i han de dialogar,
transaccionar i arribar a
acords que donin un marc
estable a la vida econòmi-
ca, perquè els que ens hi
movem ho puguem fer amb
més seguretat.
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El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, a la seu central de l’entitat financera, a Sant Cugat del Vallès. ORIOL DURAN

Amb Solvia,

volem treballar

per a tercers i

incorporar socis

de capital risc
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