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● La Comissió Europea
(CE) va insistir ahir, a mig
matí, que el govern espa-
nyol «no ha notificat» en-
cara el fons per a la rees-
tructuració ordenada ban-
cària (FROB), del qual de-
pèn el procés de fusions de
la caixes d’estalvi a l’Estat
espanyol. «No se’ns pot
retreure no haver autorit-
zat un esquema del qual
encara no se’ns han notifi-
cats els detalls», va decla-
rar el portaveu de Compe-
tència de l’Executiu de la
UE, Jonathan Todd. Però
al migdia, la ministra d’E-
conomia espanyola, Elena
Salgado, va assegurar que
s’ha enviat tota la informa-
ció a la Comissió Europea
sobre el FROB perquè les
autoritats de Competència
puguin decidir si autorit-
zen el seu esquema d’ac-
tuació. «No conec aques-
tes declaracions de la co-
missió. El que sí que conec
és que està pròxima la seva
aprovació», va insistir Sal-
gado, que va assegurar que
no hi ha grans diferències
entre el govern espanyol i
Brussel·les i va especificar
que «les dificultats són
d’explicació i d’interpre-
tació».

La CE manté des de fa
un temps un diàleg amb les
autoritats espanyoles a
propòsit de la normativa
que regula el funciona-

ment del fons d’ajuda a la
banca, un instrument pú-
blic clau en el procés de sa-
nejament i fusions de les
caixes d’estalvi a l’Estat.
Brussel·les insisteix que si
l’esquema general deixa
massa marge de maniobra
a les autoritats a l’hora de
decidir les condicions de
les ajudes públiques en ca-
da cas, llavors la Comissió
Europea haurà d’examinar
cada operació de reestruc-
turació amb objecte d’as-
segurar que són compati-
bles amb les regles de
competència europees.

Retards pel FROB
El retard en l’aprovació
del fons ha provocat re-
tards en processos de rees-
tructuració com ara la fu-
sió de Caixa Catalunya
amb les caixes de Manresa
i Tarragona. Les tres enti-
tats van desconvocar les
assemblees generals extra-
ordinàries previstes per di-
jous vinent, en què havien
d’aprovar definitivament
l’operació, i les van ajor-
nar fins que Brussel·les
doni el vistiplau al FROB.
Les tres caixes tenen pre-
vist que el FROB subscri-
gui participacions prefe-
rents de la nova entitat per
1.315 milions, una quanti-
tat que, juntament amb els
interessos, ha de ser torna-
da per la nova entitat en un
termini de cinc anys.

Discrepàncies entre el
govern espanyol i la

Comissió Europea sobre la
notificació dels fons bancaris

EFE / Brussel·les / Madrid

● El ministre d’Indústria,
Miguel Sebastián, va ofe-
rir ahir la seva mediació
per resoldre els problemes
interns de Repsol, sorgits
entre el seu president, An-
toni Brufau, i el del princi-
pal accionista de la petro-
liera, Sacyr, Luis del Rive-
ro, però va remarcar que
no hi haurà intervenció si
l’empresa no ho demana.
Després de la presentació
d’un informe elaborat per
les associacions empresa-
rials europees del sector de
les tecnologies de la infor-
mació i les comunicacions
(TIC), Sebastián va afir-
mar que el govern espa-
nyol «sempre» està obert a
intervenir, a «donar un cop
de mà», perquè el «pre-

ocupa» que es produeixi
«algun dany en la imatge
d’una empresa estratègica
per a l’Estat». «Estem a la
disposició del president
[de Repsol] si creuen que
hi podem fer alguna cosa,
però si no ens criden no in-
tervindrem», va insistir.

D’altra banda, el con-
sorci format pel grup ener-
gètic espanyol Repsol (té
un 52,5% de les participa-
cions), la italiana Enel
(27,5%) i la francobelga
GDF Suez (20%) explota-
rà un jaciment de gas a Al-
gèria, després del contrac-
te signat amb l’Agencia
Nacional para la Valoriza-
ción de los Hidrocarburos,
Alnaft, i amb la societat
petroliera estatal Sona-
trach.

Sebastián s’ofereix per
resoldre la pugna a Repsol
entre Brufau i Del Rivero

EFE / Madrid● La diferència de salaris
entre homes i dones a l’Es-
tat espanyol va ser del
34,4% el 2008; mentre que
la remuneració mitjana
dels treballadors homes es
va situar en 24.020 euros
bruts a l’any, la de les do-
nes va ser de 17.855 euros.
Segons l’informe, realitzat
per l’empresa de treball
temporal Adecco i l’escola
de negocis IESE, l’Estat
espanyol se situa com el
quart país europeu amb la
diferència de sous més
àmplia entre sexes.

Tot i això, segons l’in-
forme, que analitza l’e-
volució del sou mitjà a la
UE entre el 2003 i el 2008
a través d’un estudi sobre
catorze països europeus, la
diferència salarial es va re-

duir els últims anys en 3,6
punts. A més, l’Estat espa-
nyol és el novè d’Europa
amb els sous més baixos
en jornades de treball
completes, amb una remu-
neració mitjana de 21.500
euros bruts a l’any, respec-
te dels 46.058 euros que

guanyen al Regne Unit.
Això suposa que la remu-
neració bruta a l’Estat va
ser un 20% inferior a la
mitjana del 2008, quan la
mitjana europea va ser de
27.036 euros.

Per darrere del Regne
Unit es va situar Holanda,

amb una remuneració mit-
ja bruta de 42.720 euros,
seguida d’Alemanya
(40.914 euros), Bèlgica
(39.343 euros) i Àustria
(38.622 euros), mentre
que a l’altre extrem hi ha-
via Bulgària (2.862 euros)
i Romania (5.479 euros).

IMMA BOSCH / EFE / Madrid

Els homes guanyen de mitjana un 34,4%
més que les dones, segons Adecco

DIFERÈNCIA ENTRE LES REMUNERACIONS MITJANES D'HOMES I DONES EL 2008
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El turisme espanyol va ser
objecte el 2009 dels efec-
tes de la crisi amb més in-
tensitat que el conjunt de
l’economia de l’Estat,
amb una caiguda del 5,6
per cent del PIB turístic,
cosa que suposa una pèr-
dua de 6.380 milions d’eu-
ros respecte al 2008, se-
gons va informar ahir Ex-
celtur.

D’aquesta manera, per
novè any consecutiu el tu-
risme no participa al crei-
xement de l’economia de
l’Estat, que en el seu con-
junt va tancar l’exercici
amb una reculada del
3,7%, i tampoc ho farà en
el 2010. Exceltur preveu
un descens del 0,9% en
l’activitat del sector per a
finals d’aquest any, al cos-
tat d’una contracció del
0,5% del conjunt de l’eco-
nomia espanyola, que va-
ticinen els analistes.

El 2009 es van perdre
51.000 ocupacions en el
sector turístic, xifra que
podrà augmentar aquest
any com a conseqüència
de les polítiques d’ajusta-
ment de capacitats, con-

tenció de costos i guany en
eficiència en les opera-
cions que les empreses
apliquen des del 2008.

La caiguda de resultats
del 2009, que s’afegeix a
la que ja es va experimen-
tar a partir de la segona
meitat del 2008, és un re-
flex de «l’existència de
problemes pendents de

competitivitat estructural
que van més enllà dels
efectes conjunturals de la
crisi, va assenyalar el vice-
president executiu d’Ex-
celtur, José Luis Zoreda.

Les empreses turísti-
ques espanyoles van expe-
rimentar el 2009 una dràs-
tica reducció dels seus
marges i els seus beneficis,

especialment les agències
de viatges i els hotels ur-
bans, mentre que les com-
panyies del transport fer-
roviari, les grans empreses
de lloguer de cotxes, les
estacions d’esquí i els mu-
seus van aguantar millor la
crisi. Els beneficis van
caure de manera generalit-
zada més del 10%.

Segons Exceltur, el sector té problemes pendents de competitivitat estructural

El PIB turístic va caure un 5,6%
el 2009 en generar-se 6.380

milions d’euros menys que el 2008
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IMMA BOSCH / AGÈNCIES
● El 2009 va ser un exercici «per
oblidar» amb una caiguda del 5,6 per
cent del PIB turístic, cosa que suposa
una pèrdua de 6.380 milions d’euros

respecte al 2008. Així, per novè any
consecutiu el turisme no participa al
creixement de l’economia de l’Estat,
«reflex de l’existència de problemes
pendents de competitivitat estructu-

ral que van més enllà dels efectes de
la crisi». El 2009 es van perdre
51.000 llocs de treball en el sector tu-
rístic i es van tancar empreses en
pràcticament tots els subsectors.
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