56 LA VANGUARDIA

EC ONO MIA

P AN OR AM A

Espanya va rebre més de 6,1 milions
de turistes internacionals fins al febrer
w Espanya

LLIBERT TEIXIDÓ / ARXIU

Turistes a Barcelona

va rebre prop de 6,2
milions de turistes estrangers
fins al febrer, la qual cosa suposa un augment de l’11,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons l’Enquesta de Moviments Turístics en Frontera
(Frontur) difosa pel Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme.
Al febrer, 3,1 milions turistes
van visitar el país, amb un augment de l’11,2% en relació amb
el mateix mes del 2013. Fins al
febrer, tots els mercats principals van mostrar increments
en les seves arribades. El Regne
Unit, el principal mercat emissor, va registrar un repunt del
10,4%, fins als 1,18 milions de
turistes. / Agències
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El misteri del creixement
omple l’auditori de la Pedrera
Mas-Colell modera un debat amb els Nobel Lucas i Prescott

Solvia ven la seu de Vodafone a Madrid
a un inversor britànic per 117 milions
w Solvia, la immobiliària de Banc Sabadell, va comunicar ahir la
venda d’un complex d’oficines de Madrid, en el qual s’inclou la seu
de Vodafone, per 117 milions d’euros. El complex s’ubica al Parc
América, al costat d’Ifema i l’aeroport de Barajas. La urbanització
va anar a càrrec de Solvia, en un solar que havia estat propietat de
Royal Urbis i que va ser lliurat a Banc Sabadell en la renegociació
del deute de la immobiliària. L’operació de Solvia forma part de
l’estratègia de la filial del Sabadell, per la qual l’any passat es van
formalitzar vendes per 187 milions. / Redacció

BBVA es reorganitza
per impulsar la
digitalització

Banco Popular creu
que la mora tocarà
sostre aviat

w BBVA ha canviat la seva organització per impulsar la seva
transformació digital amb la
creació de l’àrea de negoci
de banca digital, que liderarà
Carlos Torres Vila. El BBVA
va informar que ha nomenat
Jaime Sáenz de Tejada director d’estratègia i finances i que
també s’ha creat una nova
divisió que inclou les línies
globals de negoci minorista
i les franquícies d’Amèrica del
Sud, que comanda Ignacio
Deschamps. Cristina de Parias
s’incorpora al comitè de
direcció com a responsable
d’Espanya i Portugal. Serà
la primera dona al comitè
de direcció. / Redacció

w El

president de Banco Popular, Ángel Ron, va augurar ahir
que la morositat en el sistema
financer espanyol anirà “ràpida” a tocar sostre, una vegada
que el producte interior brut
i l’ocupació comencen a millorar. “Encara que desconeixem
el moment en què la mora
tocarà sostre al sector, sí que
podem conjecturar que es produirà amb un desfasament
temporal de diversos trimestres”, va dir Ron al Fòrum Nova Economia. Segons el president del Popular, en els primers dos mesos de l’any
la taxa de morositat del banc
ha estat “la millor en molt
de temps”. / Redacció
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Chong-En Bai (dret), Andreu Mas-Colell i el Nobel Robert Lucas (en primer pla)
RAMON AYMERICH
Barcelona

Dues de les institucions barcelonines més joves, la Barcelona
Graduate School of Economics
(BGSE) i l’associació empresarial FemCat (Fundació d’Empresaris de Catalunya), van organitzar ahir a l’auditori de la Pedrera –que es va fe petit davant l’expectació despertada– un debat
sobre la riquesa de les nacions
al segle XXI. Formalment, l’excusa va ser el desè aniversari de
l’associació que presideix Miquel Martí. A la pràctica, significava aprofitar la presència a
Barcelona d’un grapat d’economistes de primera fila internacional –desplaçats a la ciutat per
participar al consell assessor de
la BGSE, que dirigeix Teresa
García Milà– per organitzar un
debat que va tenir com a inusual moderador el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu
Mas-Colell.
“Parlarem del que importa

–va dir Mas-Colell a tall de presentació–. Estem acostumats a
parlar de transferències entre
persones i territoris. Però l’important és crear riquesa i créixer. Si ho féssim de veritat, tot
aniria millor”.
A l’escenari es van succeir
Chong-En Bai (de la Universi-

Barcelona School of
Economics i FemCat
organitzen un debat
sobre la riquesa de
les nacions
tat de Tsinghua), i els premis
Nobel Robert Lucas (de la Universitat de Chicago) i Edward
Prescott (de la Universitat de
l’Estat d’Arizona). Chong-En
Bai es va encarregar de relativitzar les virtuts de l’economia xinesa en descriure les estretes
relacions entre les grans empre-

ses d’aquell país i les autoritats
polítiques. Va arribar fins i tot
a afirmar que “la Xina no es
diferencia gaire d’altres estats
fallits”.
Contràriament, tant Prescott
com Lucas van elogiar les performances dels països asiàtics i
van ser poc optimistes respecte
al futur de les economies dels
Estats Units i d’Europa, a les
quals auguren un creixement
lent. Prescott va ser especialment pessimista a l’hora de
diagnosticar el futur de l’economia espanyola. “Ho estan fent
malament”, va dir. I Lucas es
va preguntar si les economies
de l’OCDE podien continuar
creixent al ritme que ho han fet
en la segona meitat del segle
XX. “La principal novetat –va
dir– vindrà dels països pobres,
de la seva capacitat per atrapar
els rics”.
El millor de l’acte, l’atenció
amb què empresaris i economistes van seguir les exposicions dels acadèmics.c

Applus sortirà a borsa amb una
valoració de fins a 2.500 milions
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

L’empresa de certificació Applus sortirà a borsa en els propers mesos per a inversors institucionals, sense oferta a minoritaris. Fonts consultades van
explicar que serà difícil que la
sortida a borsa es pugui dur a
terme el mes d’abril i que seria
en un moment posterior.
L’empresa –controlada pel
fons d’inversió Carlyle– està
valorada entre 2.200 i 2.500
milions d’euros, segons diverses fonts. Quan Carlyle va
entrar en aquesta empresa de
certificació nascuda a Catalunya, el nou grup es va valo-

rar en 1.480 milions d’euros.
L’empresa ha contractat
Rothschild com el banc assessor global de la sortida a borsa,
mentre que els col·locadors
són Morgan Stanley i UBS.
Applus seria la primera gran
sortida a borsa al mercat espanyol després que l’operadora
de cable Ono renunciés a ser
adquirida per Vodafone. L’última gran col·locació en borsa
va ser la del grup de distribució Día, fa més de dos anys.
A més de Carlyle, que participa amb més del 70% en el capital d’Applus, ho són presents
Catalunya Banc, amb al voltant del 10%, Carlos Kinder
(GTD), Juan Manuel Soler

(Quadis), BBVA i Bankia.
Aquestes dues últimes societats n’han heretat les accions
d’Unnim i de Caixa Laietana.
La inversió de Carlyle en
Applus va ser la més important de la societat a Espanya.
Els ingressos d’Applus són del
1.470 milions d’euros, i el seu
resultat d’explotació va ser de
171 milions d’euros el 2012. El
grup ocupa més de 18.000 treballadors en més de 60 països.
Applus va néixer a Catalunya
com a empresa gestora d’ITV
(inspecció tècnica de vehicles), encara que en l’actualitat
aquesta divisió ja és minoritària dins del volum total de
negoci.c

