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GonzaloBernardos Professord’EconomiadelaUBexpertenelsector immobiliari Entrevista

Gonzalo Bernardos, fotografiat a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, a prop del seu despatx! JORDI GARCIA

“Labancaencaracreuen
elcontedelaVentafocs”
BENEFICIS · “Les entitats financeres pensen que aconseguiran grans plusvàlues amb l’habitatge i no
serà així”SEGONESRESIDÈNCIES ·“Laproperabaixadadepreus, i aquí sí que serà forta, serà en la
vivenda turística”ESTOCS ·“Hi haurà immoblesqueelmercat nopodràabsorbirmai”Per: LaiaBruguera

L
úcid i sense pèls a la llen-
gua, l’expert en el sector
immobiliari Gonzalo Ber-
nardos reclama al sector fi-
nancer que assumeixi

l’error d’haver confiatmassa en el
boomdel totxo.

Defensaquehauriaestatbenfàcilevi-
tar labombolla immobiliària.Com?
Erasenzill i, amés, gratuït.Primer
s’haviadeprohibirvendresobreplà-
nols, així s’eliminadecoptota la falsa
demanda,els especuladors.Alque
compraperreformar i vendrese
l’haviad’obligaraesperaralmenys
cincanysabansde fer l’operació i, fi-
nalment, s’haviad’impedirque lesen-
titats financeresdonessinmésdel
50%del seucrèdital sector immobili-
ari.Ésquehihaviacaixesqueel2007
hi tenienel85%dels crèdits!

Perquènos’hivaferres?
NonomésaEspanyahihahagut
bombolla.Entreel2001 iel2005n’hi
hahaguta totarreumenysal Japó,
Àustria,Alemanya iPortugal. I a tot
arreus’han fetmalament lescoses
entrealtresmotiusperquèunboom
generamolta riquesa imolts llocsde
treball. Lesbombolles sónunadroga
quedónamoltaenergia idespréset fa
caureestrepitosament.

Quèéspotferara?
Espoden ferescoles,hospitals...Però
noconstruirméspisosnioficinesni
naus industrials, quesobrenper tot
arreu!Apartird’aquí, cal fer totel
contraridelques’està fent.Proposo
unadesgravació fiscal, del10%,aqui
compriunasegonaresidència i lades-
tinidurantdeuanysalmercatde llo-
guer.Abanda,elministerid’Econo-
miahauriad’avalarel30%dels crè-
ditsquedonen lesentitats
financeres, i aqui signiunahipoteca
cal assegurar-li quecomamàximpa-
garàuntipusdel2,5%durant5anys.

Per això cal unacordamb labanca...
Sí, però ja li convé. A la banca li inte-
ressa que elmercat immobiliari
s’estabilitzi. De què depèn que el
forat dels bancs no creixi ?Depèn
de si el preu de l’habitatge s’estabi-
litza o fins i tot de si puja unamica.
Si disminueix el risc de fer aquest
foratmés gran, bancs i caixes
s’atreviran a donarmés crèdits i
l’economia podrà tirar endavant.

Labancaestàtornantadonarcrèdit?
Limitadament.Lapornos’hasupe-
ratdel tot i, amés, lescaixes tenenun
problemaafegit: amb les fusionsno

sabenquinsdirectiusesquedaran i
no fanhipotequesperquèésunpro-
ducteganxo, elprincipalbenefici és
quedónaclientspermoltsanys.És
moltdiferent lapolíticaqueestan im-
pulsantbancs internacionalsque
volenguanyarquota–comelBar-
claysoelDeutscheBank,onels llocs
de treball estanassegurats–que lade
lescaixes, onaranomésexisteixel
curt termini. I aquíhihaunproblema
brutal, perquè labombolla la fa i la
derrueixel sistemafinancer. I elmer-
cat immobiliarinomilloraperculpa
de l’economiaespanyola,quenoge-
neraconfiança,però tambéperculpa
de lesentitats financeres.

Aquísempres’haditquelabancano
vatanmalament...
Atotelmónvamalament labanca i
aquí, que juntamentambIrlandaés
ontenimlabombollamésgrande
l’EuropaOccidental, resultaqueva
bé?Noésaixí.Tenenuna important
pèrduadevalordelsactius inosónen-
caraconscientsquepagaranbona
partdelserrors.Enmatèria immobili-
ària, algunesentitats financeresen-
caracreuenenel contede laVenta-
focs.Pensenqueelmercates recupe-
rarà,que tot seràmeravellós ique
farangransplusvàlues.Niparlar-ne.

Quanveig l’evoluciódelsúltimstemps
de l’economiaespanyola tinc la sensa-
ció, sobretotenel fetd’amagarelque
estàpassantal sector financer,quehi
hacosesmolt semblantsambel Japó.

Enquinsentit?
AlJapópensavenqueel foratde la
banca–lapèrduapeldeteriorament
d’actius–seria temporalperquèse
n’aniria solquanelpreudelspisos
tornésapujar.Esvadecidirno fer re-
formes traumàtiques i esperar.A
més,allàelsbancssónpropietat
d’empreses, aixíque tambéesvan
taparels foratsde lesempreses.Això
va ferunsector financermolt feble,
quenodonavacrèdits, cosaqueva fer
caureel consum.Asobreesvan fer
polítiquesabsolutament incorrectes.
L’any1997esvanapujarels impos-
tos i el2000,ambunadeflacióde
l’1%,esvanapujarels tipus interès.
Al centredenegocisdeTòquio, entre
el1990 iel2008,elpreude l’habitat-
gevabaixarun70%.Enun llocones
negociavaelpreudel centímetrequa-
dratperquèsinosortienxifresmassa
altes!

Potpassarelmateix?
Nohemarribata tantni labaixada
serà laquehivahaverperquèafortu-

nadamentelBancCentralEuropeu,
ambtotes les sevesmancances, és
millor i el sistemafinancer també
perquèhihamoltamésdotacióde
provisions.

Elspisosbaixaranmés?
Tenimmodels immobiliarismoltdife-
rents.ABarcelona,Madrid i engene-
ral a lesgranscapitals elsproblemes
devendesdesapareixeran ielpreu,a
principisdel2010, japotdeixarde
baixar.Encanvi, a leszones turísti-
quesencarahadebaixar força.Els
propietarispensenquesempre troba-
ranunestrangerques’encapritxarà i
queacabaràcomprant, i es resistei-
xenaabaixarpreus.Laproperare-
baixa, i aquí sí queserà forta, seràde
l’habitatge turístic.

Quanpodràabsorbirelmercatelses-
tocsqueacumula?
Entre tres iquatreanysenel casdels
benubicats i entre7o8els turístics.
Peròcal tenir clarqueunapartdels
estocs, elsmalubicats,nopodranser
absorbits.LesBorgesBlanques:28
anysd’excésd’oferta.Tenen800ha-
bitatgesenvenda.Alcarràs: venia
gentde totEspanyaacomprarun
solarperquèsemblava laciutatd’or.
Totaixònoseràabsorbitmai.!

PERFIL:
Tocantdepeusa
terra
Gonzalo Bernardos
és conscient que el
seu discurs no
sempre és
políticament
correcte. Defensa,
per exemple, que
no s’ha de fermés
habitatge protegit
perquè qui hi pot
accedir no
aconsegueix
finançament i al
mercat ja hi ha
pisos lliuresmés
barats. No creu en
els discursos
oficials sinó en la
informació real
que li donen els
milers d’alumnes
que han passat per
les seves classes.


