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Opinió

Heterodòxies

Perdre el temps
de cimera en cimera

A
questasetmanaels líderspolíticseuropeuss’hantor-
natareuniraBrussel·lespercelebrarunanovacime-
ra i, igualquehapassatamblesanteriors,nosembla
quen’hagidesortirresdeprofit.Arahanacordatgra-
varambfocenles legislacionsdelsestatsunesregles
fiscalsquelimitarandemaneraestrictaels futursdè-

ficits públics. Aquesta vegada, però, atenent a un clamcada vega-
damés fort, han fet unapetita concessió a la galeria endedicarun
petit sobrant dels pressupostos europeus a la creació de llocs de
treball per als joves i al crèdit a lapetita imitjanaempresa.

Noésprevisible, però, queaquests acords tinguinefectesposi-
tius perquè,mentre els líders europeus segueixin pensant que la
solucióde la crisi passaper la consolidació fiscal i perunspressu-
postos públics equilibrats, no és previsible que l’economia ai-
xequi el vol. Un pressupost pú-
blicequilibratimplicaqueelsaldo
delsectorprivat(ladiferènciaen-
tre el que gasten i el que ingres-
sen les empreses i els consumi-
dors)hadeser igualal saldodela
balança exterior.

Necessitat d’endeutar-se
Per tant, si un estat té undèficit
exterior, comésel casdegairebé
tots els estats del sudd’Europa, i
insisteix a equilibrar el seupres-
supostpúblic,obligaqueelsector
privatincrementielseudeute,just
elcontraridelquel’economiane-
cessita: que els bancs i les empreses sanegin els seus balanços per
tornar a invertir i a contractarpersonal.Ésun fet indiscutibleque,
sihihadèficit exterior, és impossiblequeel sectorpúblic i elprivat
redueixin alhora el seusdeutes. Perquèel sectorprivat es refaci, el
sectorpúblic s’had’endeutar, i a l’inrevés.

Aquest intent de reviure el fracassat Pacte per l’Estabilitat i el
Creixementdel1999quelimitavaelsdèficitspúblicsal3%delPIB,
fent-lo encaramés exigent, no té en compte la interdependència
de les economies europees ni el paper que juguen els desequi-
libriscomercialsentreaquesteseconomies.Lacompetitivitatsem-
pre és relativa, i si Itàlia i Espanya han demillorar la seva dins la
zona euro, Alemanya i altres països hauran de sermenys compe-
titius, via inflació.Alemanyahauriad’entendrequenototselspa-
ïsoseuropeuspodemsercomells, sinoésquetots tinguemunsu-
peràvitenverspaïsosdeforadel’eurozona.Unobjectiu lloableperò
queentotcasrequeriria temps,moltmésdelquetenimsi insistim
en lapolíticad’equilibri pressupostari.
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Evolució

Consells d’experts familiars
sobre habitatge: quin perill!

T
enenmolt bona intenció, però sónun gran perill. Són
els familiars experts en inversions. Presumeixen de
sentitcomúide lasaviesaqueproporciona l’experièn-
cia.Lamajorianos’atreveixenaopinarsobre laborsa,
peròsí sobre l’habitatge.Creuenque tenenungenad-
dicional: elde la intuïció immobiliària.Faunsanys,en

plenabombolla, recomanavenlacomprad’unpisalsmembresmés
joves de la família. El seumissatge era: “Estàs desaprofitant una
granoportunitat”.Elsdeienqueenelspròximsanyselpreudel’ha-
bitatgepujariamoltperquèaixíhohavia fet enelpassat.Evident-
ment,noeraunaafirmacióbasadaenelsentitcomú,sinóenlamés
absoluta ignorància. Indiscutiblement, commés car és un actiu,
mésdifícil és queel seupreucontinuï pujant.

Els erronis consells del passat no han afectat la seva autoesti-
ma, ja que segueixenoferint-ne.
Així,quanunfamiliarmanifesta
quevolcomprarunhabitatge, el
titllendeboigi insensat.Lidiuen:
¿és que no saps que el preu bai-
xaràmoltmés?És curiós: fa uns
anyshaviad’arribarpràcticament
a l’infinit i, en canvi, d’aquí poc
estaràgairebéazero.Niabanste-
nien raóni ara tampoc.

Les oportunitats actuals
El preu dels pisos ja ha caigut
molt. En relació a principis del
2007, a les gransciutats entreel
35% i el 50%, i a les zones turís-
tiques i a les petites localitats fins i totmés. No és el que s’obser-
va si analitzem els imports oferts, però sí quan considerem els
acordats.La futuracaigudadelpreudelshabitatgesdelsbancspot
suposar una oportunitat per a alguns inversors, però no per a la
majoria dels que volen comprar unpis per residir-hi. Elmotiu és
queel seuprincipal estocestà situatenbarrisopoblacionsongai-
rebé ningú vol viure-hi. Per tant, a la demanda dels que volen un
pis per viure-hi els és igual si baixenun 10%, 20%o30%més.

Actualment lamajoriade lademanda solventbuscaadquirir un
habitatge en les zoneson resideix la classemitjana a les grans ciu-
tats,oenlesubicacionsmésemblemàtiques.Enaquestes localitza-
cionsl’ofertaésescassailamajorpartdepropietarisnotépressaper
vendre. Per tant, és força dubtós que el preu demercat baixi no-
tablementenel futurenaquelleszones.Peraixò, recomanoalsque
vulguincomprarunpisallàquenoesprecipitin,queregateginmolt
iquefacinunacontraofertafinal.Sinegocienbé,comprantarahau-
ranrealitzatunamagnífica inversióamitjà i llarg termini.
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