
El Govern accelera la posada en marxa del fons 

de liquiditat 
• La banca accedirà als primers 10.000 milions des d'ara fins al final 

d'aquest any 

• Avui entra en vigor la garantia de 100.000 euros per a dipòsits i fons 

d'inversió 
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El fons per injectar fins a 50.000 milions d'euros de liquiditat a la banca 

espanyola entrarà en vigor a principis de la setmana que ve, després que 

el Consell de Ministres aprovés ahir el reial decret que en permet la 

creació. A més a més, avui mateix entrarà en vigor l'ampliació de la 

garantia sobre dipòsits i fons d'inversió des dels 20.000 euros actuals 

fins a 100.000 euros per entitat i titular, gràcies a un altre reial decret 

que també es va aprovar ahir. 

 

Des d'ara fins al final del 2008, el nou fons de liquiditat farà arribar 

10.000 milions als bancs i caixes que ho sol·licitin, amb la finalitat 

d'estimular la concessió de crèdits a famílies i empreses. La resta --fins a 

30.000 milions, ampliables a 50.000-- s'anirà oferint al llarg del 2009, 

mentre persisteixin les dificultats de les entitats per captar en el mercat 

interbancari la liquiditat que necessiten per al seu negoci, segons va 

explicar el vicepresident econòmic Pedro Solbes. 

 

Per dotar les entitats de recursos, el fons els comprarà actius "de 

màxima qualitat", a través d'un procediment de subhasta (o similar) que 

li permeti adquirir els millors títols al millor preu, i així el cost per als 



contribuents sigui nul. Les primeres subhastes es faran al novembre i 

desembre. La gestió del fons correspondrà al Tresor i estarà sotmesa a 

controls de la Intervenció General de l'Estat i del Parlament, mitjançant 

informes quadrimestrals. 

 

DESTÍ FINAL 

 

No estava previst que el Consell de Ministres aprovés ahir el reial decret 

de la creació del Fons d'Adquisició d'Actius Financers. S'havia anunciat 

que s'estudiaria un esborrany per remetre'l al Consell d'Estat i a la 

Comissió Europea, abans de la seva definitiva aprovació la setmana que 

ve. Així l'hi va dir Solbes al titular d'Economia del PP, Cristóbal Montoro, 

el dia anterior. Però ahir, el Consell de Ministres, després d'haver 

demanat la seva opinió al Consell d'Estat, va entendre que el dictamen 

d'aquest no era preceptiu i va optar per accelerar el procés. En aquesta 

decisió, sens dubte, va pesar l'entossudiment del PP a donar el seu 

suport a la mesura més potent del Govern per afrontar la crisi financera. 

 

El PP dubta que els fons públics injectats a la banca es tradueixin en més 

crèdit a famílies i empreses. CiU va proposar que el Banc d'Espanya en 

vigili l'ús. Solbes va explicar que el fons farà prevaldre la concessió de 

liquiditat a les entitats que ofereixin títols sobre crèdits o hipoteques 

recents; però també es tindran en compte les necessitats de 

refinançament de deute antic. Més enllà, "no és tasca del Govern dir als 

bancs com manejar les seves carteres", va protestar Solbes. 

 

Els detractors del fons també critiquen que els bancs i caixes l'utilitzin 

per atendre els venciments del seu deute (20.000 milions fins al final 

d'aquest any i 80.000 milions el 2009). Segons el ministre, els 



venciments es produiran en tot cas. "Si hi posem una quantitat 

addicional, hi haurà més crèdit per a empreses i famílies", va dir. 


