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Resum 
 
 El sector de l’habitatge dels Estats Units està 

experimentant la correcció més profunda dels 
últims seixanta anys. Els preus encara no s’han 
estabilitzat i l’excés d’oferta encara és considerable. 

 La relació entre el preu dels immobles i la renda 
disponible de les famílies és la variable que defineix 
millor el lloc en què es troba el mercat immobiliari 
nord-americà. En aquest sentit, hi ha indicis 
esperançadors que aquesta relació torna a estar 
propera als valors que secularment han estat 
normals. Així, es podria afirmar que el mercat està 
pròxim a una situació d’overshooting, en funció de 
l’índex de preus que es prengui com a referència. 

 Tanmateix, la gran sobreoferta que acumula el 
sector i l’elevat endeutament de les llars fan pensar 
en una prolongació de la sobrereacció i en una 
recuperació lenta.  

 Es pot concloure, en primer lloc, que, si bé hi ha un 
cert risc de més descensos, el recorregut a la baixa 
dels preus de l’habitatge hauria de ser limitat. En 
segon lloc, la persistència d’aquests factors que 
llasten el mercat farà que fins al 2013 no es 
confirmin símptomes consistents de recuperació. 
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1. Què està passant? 
Una caiguda sense precedents que no ha tocat 
fons 

El sector de l’habitatge dels Estats Units està 
experimentant la correcció més profunda dels 
últims seixanta anys. Els preus dels immobles 
acumulaven al setembre del 2011 un descens del 
32,5% des de l’abril del 2006, i no sembla que 
hagin tocat fons. La baixada és extraordinària. 
Llevat d’excepcions molt poc significatives, el preu 
nominal dels immobles a escala nacional no havia 
baixat en termes interanuals des del 1966, que és 
quan comencen les sèries de preus de l’habitatge 
més antigues. De la mateixa manera que els preus, 
la venda d’immobles, després d’haver assolit 
màxims històrics el 2005, també continua 
ancorada en el fons. Els indicis de recuperació 
a curt termini són pràcticament inexistents. En 
els últims dos anys les alarmes de la recuperació 
han sonat alguna vegada, però totes elles van ser 
brots verds fallits. 

 
En l’àmbit geogràfic, els últims anys s’han 
caracteritzat per una gran dispersió de l’evolució 
dels preus entre diferents zones. Així, importants 
centres d’activitat com ara Detroit, Las Vegas, 
Atlanta, Cleveland o Chicago han vist com el 
valor dels seus immobles perdia pes amb la 
mitjana nacional des del 2000, i l’escletxa es 
continua eixamplant en la majoria dels casos. Això 
fa pensar que, encara que es donés una 
recuperació de l’habitatge en el conjunt del país, 
aquesta podria deixar enrere bosses 
d’estancament en aquestes àrees.  

Per la banda de l’oferta, l’evolució és més baixista, 
si això és possible. L’activitat de la construcció 
està estancada en nivells mínims, al voltant d’un 
terç del que havia estat la mitjana dels anys 
anteriors a la bombolla immobiliària. La paràlisi 
també es trasllada al mercat de treball. La 
recuperació d’aquest i la disminució de la taxa de 
desocupació en queden llastades, atès que els 
llocs de treball perduts en la construcció són més 
difícils de recol·locar. El sector de la construcció 
porta perduts 2,2 milions de llocs de treball des del 
gener del 2007, cosa que equival a la quarta part 
dels 8,75 milions que el conjunt de l’economia va 
perdre durant la gran recessió. A més, si la 
recuperació de l’ocupació total és anèmica, amb 
tan sols 1,7 milions de llocs de treball nets creats 
des de l’inici del 2010, en el sector de la 
construcció és inexistent.  

 
Els mecanismes de transmissió de la crisi del 
sector de l’habitatge al conjunt de l’economia no 
sols se circumscriuen al mercat laboral. La 
magnitud de la riquesa immobiliària és l’altra gran 
corretja de distribució. La riquesa immobiliària bruta 
de les llars va passar entre el primer trimestre del 
2006 i el segon del 2011 del 188,0% del producte 
interior brut (PIB) al 121,0%. Així, la caiguda del 
preu de l’habitatge va provocar en aquell període 
una pèrdua de riquesa equivalent a 67 punts 
percentuals del PIB. Aquesta important pèrdua de 
riquesa afebleix el consum privat a través de 
l’efecte riquesa i de les dificultats que comporta per 
refinançar préstecs hipotecaris als tipus d’interès 
històricament baixos.  
La pregunta del milió és òbvia: què passarà amb el 
preu de l’habitatge? O, el que és el mateix, quan 
vindrà la recuperació? S’ha tocat fons o no? I, si no 

Una caiguda sense precedents
Preu de l'habitatge de segona mà. Mitjana de 2000=100

Fonts: National Association of Realtors,  Standard and Poor's, 
               Thomson Datastream i elaboració pròpia.
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s’ha tocat fons, cal que ens preguntem: quant de 
recorregut a la baixa li queda als Estats Units al 
preu de l’habitatge? 

 

 

2. Evolució històrica del valor dels 
immobles 
Històricament, els preus de l’habitatge han pujat 
més que l’IPC  
Per poder contestar aquesta pregunta, és a dir, per 
formular una hipòtesi sobre quin camí agafaran els 
preus dels immobles en el futur, caldrà conèixer 
com ha estat evolucionant secularment el preu dels 
immobles als Estats Units.  
Del gener del 1968 al juliol del 2006, els preus de 
l’habitatge de segona mà van pujar un rotund 
1.069%. Però, si bé el preu dels immobles 
evolucionava a l’alça, els altres preus també 
pujaven. Si de l’evolució del preu de l’habitatge 
descomptem l’IPC, sí que es poden distingir llavors 
períodes en què els immobles van perdre valor 
relatiu, és a dir, que el seu preu mitjà va créixer 
menys que el nivell general de preus mesurat per 
l’IPC. Dit això, al llarg de la segona meitat del 
segle XX, fins al 2006, els immobles van ser una 
molt bona inversió, és a dir, que el preu de 
l’habitatge va tenir una mitjana elevada d’apreciació 
anual acompanyada d’una evolució poc fluctuant 
en comparació amb altres actius. En l’evolució del 
preu dels immobles deflactats amb l’IPC es poden 
distingir sis grans etapes. 

 
 

Les quatre primeres etapes abasten un llarg 
període predominantment alcista en el qual va 
regnar una calma relativa. Aquest període va des 
del 1968, que és quan comencen els índexs de la 
National Association of Realtors (NAR), fins al 
2000. Aquesta calma, com és inevitable, també va 
tenir els seus vaivens. La primera etapa es 
caracteritza per una pujada sostinguda dels 
preus, amb un increment acumulat del preu de 
l’habitatge sobre l’IPC del 34,1% entre el gener del 
1968 i l’abril del 1979, cosa que representa un 
creixement anual mitjà del 2,6% en termes reals. A 
la segona etapa, de l’abril del 1979 a l’abril del 
1984, els preus de l’habitatge van baixar un 
9,9% respecte de l’IPC, amb la qual cosa van 
perdre part del que havien guanyat en el repunt de 
la segona meitat dels setanta.  
La tercera etapa constitueix un llarg període 
d’estancament. En els deu anys que van des de 
l’abril del 1984 fins al gener del 1995, els preus 
dels immobles van tenir una evolució mitjana molt 
similar a la de l’IPC, per tal com van acumular una 
imperceptible pujada del 0,4% real. La pujada a la 
segona part dels anys vuitanta es va corregir a 
principis dels noranta. Tot i que el descens en 
termes reals entre el punt culminant del 1987 i el 
fons de l’octubre del 1990 va arribar a ser d’un 
13,1%, el preu dels immobles es va recuperar 
ràpidament, en un camí d’anada i tornada.  
La quarta etapa es caracteritza per una 
apreciació sostinguda amb caires similars als de 
la primera etapa. Entre finals del 1994 i inicis del 
2000, els immobles es van apreciar un 14,5% 

Una enorme pèrdua de riquesa
Riquesa Immobiliaria en percentatge del PIB

Fonts: REA, Federal Reserve, Thomson Datastream i elaboració pròpia.
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respecte de l’IPC, cosa que reflecteix un 
creixement anual mitjà d’un 3,1% en termes reals, 
una taxa molt similar a la del primer període. Així, 
en el conjunt d’aquests quatre períodes, des de 
l’inici del 1968 fins al començament del 2000, 
els immobles van registrar una apreciació del 
41,5% respecte de l’IPC, amb un creixement 
mitjà de l’1,1% anual per damunt de la inflació. 
En aquest lapse de temps hi va haver dos 
descensos en els quals la correcció de preus, en 
termes reals, no va sobrepassar el 10% interanual, 
llevat d’un mes. 

 
 

A partir del 2000, la calma s’acaba. Arriba la 
bombolla i el seu esclat posterior. La cinquena 
etapa és, en efecte, la de la formació de la 
bombolla immobiliària, caracteritzada per una 
espiral alcista amb increments explosius de 
preus. El final de la fase alcista depèn de l’índex 
de preus de l’habitatge que es prengui en 
consideració. Utilitzant l’índex de preus de 
l’habitatge de segona mà de la NAR, la fase alcista 
va ser des de l’inici del 2000 fins al juny del 2005. 
En aquest període, el preu de l’habitatge es va 
incrementar en un 65,9%, un 44,6% si se’n 
descompten les pujades de l’IPC. Així, en un lapse 
d’una mica més de cinc anys, els immobles es van 
apreciar més que en els 32 anteriors, amb un 
increment anual mitjà d’un 5,8% en termes reals.  
Prenent com a referència l’índex Case-Shiller, que 
és l’índex més utilitzat avui dia, tot i que la seva 
història només arriba al 1987, aquesta fase de 
pujada explosiva va des del començament del 2000 
fins a l’abril del 2006. Aquí les variacions encara 

són més grans, ja que l’índex Case-Shiller és un 
índex més exhaustiu que el de la NAR, en incloure 
els habitatges del sector subprime, de baixa 
qualitat de crèdit, que van tenir en el període una 
evolució alcista que va ser més intensa que en el 
sector prime. Així, el preu dels immobles es va 
doblar amb escreix, amb una pujada nominal del 
127,1% que, descomptant la inflació, va ser del 
91,0%, cosa que es tradueix en un avenç anual 
mitjà del 9,3% per damunt de la inflació.  
La sisena etapa és la punxada abrupta de la 
bombolla. A partir de 2005-2006, els preus baixen 
d’una manera abrupta en el conjunt del país per 
primera vegada des que se’n tenen dades. L’índex 
Case-Shiller portava perdut al setembre del 
2011 un 32,5% des del seu màxim de l’abril del 
2006, un 39,1% descomptant-ne la inflació. El 
menys volàtil índex de preus de l’habitatge de 
segona mà de la NAR acumulava a l’octubre del 
2011 un descens del 29,0% des del seu màxim 
del juny del 2005, un any anterior al del Case-
Shiller, cosa que equival a un 39,4% 
descomptant-ne l’IPC. Els preus van semblar 
tocar fons a l’interval que va de l’abril del 2009 al 
juny del 2010, però, des de llavors, s’ha reprès un 
camí baixista d’intensitat moderada que només va 
semblar estabilitzar-se i tocar fons al maig del 
2011.  
I a partir d’ara, què? Com serà el setè capítol de 
la saga del preu de l’habitatge? Un observador 
optimista diria que, segons l’índex de la NAR, el 
preu de l’habitatge en termes reals va arribar a 
l’abril del 2011 al nivell de finals dels anys noranta, 
que coincideix amb el que va prevaler a la tercera 
etapa, els deu anys d’estabilitat relativa. Basant-se 
en això, el nostre observador optimista diria que 
potser ja s’ha tocat fons i que el pitjor ja ha passat. 
Però, de debò s’ha tocat fons? 

 

Quatre etapes normals i dues més
Preu de l'habitatge de segona mà respecte de l'IPC

Fonts: Bureau of the Census, Thomson Datastream i elaboració pròpia.
(*) NOTA: Base 100 = final de 2000.
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3. La relació entre el preu de l’habitatge i 
els ingressos de les llars 
El preu de l’habitatge evoluciona amb els ingressos 
de les llars.  
Si haguéssim comparat el preu de l’habitatge amb 
els ingressos mitjans de les llars en comptes de fer-
ho amb l’IPC, les quatre primeres etapes de 
normalitat que van del 1968 al 2000 s’haurien fos 
en una de sola, ja que, durant aquest període, la 
relació entre el preu de l’habitatge (nominal) i els 
ingressos mitjans de les llars es va mantenir 
pràcticament constant, és a dir, si la renda de les 
famílies pujava, l’habitatge s’apreciava en la 
mateixa mesura. La robustesa d’aquesta relació 
entre preus de l’habitatge i ingressos mitjans de les 
llars és molt notable perquè cal tenir en compte que 
durant tot aquest llarg període en què la relació va 
romandre inalterable, el PIB, l’IPC, la borsa, els 
tipus d’interès i el preu del petroli van tenir pujades, 
baixes, tempestes i oratges. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La bombolla ha estat un viatge d’anada i 
tornada 

 
 

La relació preu-ingressos és l’indicador que descriu 
millor la formació d’aquesta bombolla sense parió i 
el seu trencament posterior. A partir del 2000, la 
relació preu-ingressos divergeix de la seva mitjana 
històrica per primera vegada d’una manera 
continuada. Precisament quan els ingressos de 
les llars es van començar a estancar o a baixar, 
en termes reals, va ser quan va començar a 
pujar de manera exponencial el preu dels 
immobles. Això va fer que s’obrís una diferència 
sense precedents entre les dues variables. 
 

Per què la divergència? 
El trencament d’aquesta relació entre ingressos 
i preu de l’habitatge, l’inici de la bombolla 
immobiliària, va ser possible per l’augment de 
l’endeutament de les llars, a més del de les 
entitats financeres. Així, el deute brut de les llars va 
passar del 66,6% del PIB a l’inici del 2000 al 97,6% 
en el primer trimestre del 2009. Aquest 
endeutament va quedar emmascarat per 
l’increment del valor dels actius, al llarg del temps 
que va durar la bombolla. Amb l’apreciació dels 
actius, el valor d’aquests menys el del deute contret 
va continuar pujant, amb la qual cosa el balanç de 
les famílies no va mostrar un deteriorament aparent 
malgrat un endeutament més gran.  
 

Ingressos i preus de l'habitatge: 
vides paral·leles
Ingrés medià i el preu de l'habitatge de segona mà 
en termes reals (*)

Fonts: BEA, Census, Thomson Datastream i elaboració pròpia.
(*) NOTA: Base 100 = final de 2000.
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Aquest clima optimista va fer que es produís un 
relleu gairebé perfecte entre borsa i habitatge a 
partir del 2000, quan es començava a trencar la 
bombolla tecnològica. El valor de la capitalització 
borsària del mercat nord-americà va passar del 
148,9% del PIB al 82,7% entre el primer trimestre 
del 2000 i el primer del 2003, una pèrdua de 
riquesa equivalent al 66,2% del PIB. Tanmateix, el 
valor dels actius immobiliaris de les llars va passar 
d’un 125,6% del PIB a l’inici del 2000 al 188,2% al 
començament del 2006, un guany de riquesa del 
62,6% del PIB que pràcticament iguala el que 
s’havia perdut a la borsa. Aquest procés de relleu 
es consolida encara més quan també la borsa, a 
partir del 2003, comença a recuperar-se. Però, amb 
la crisi del crèdit, aquest mateix endeutament que 
havia fet possible el relleu borsa-immobles va fer 
que els lliris es convertissin en llances perquè, si 
els actius van perdre el seu valor, el deute no ho va 
fer, amb la qual cosa el palanquejament de les 
famílies va augmentar de manera considerable. 
Després de cinc anys de descensos en el preu dels 
immobles, el cercle sembla haver-se tancat. Amb el 
trencament de la bombolla immobiliària i el descens 
dels preus, la relació entre preus i ingressos de les 
llars ha tornat al seu nivell secular anterior als anys 
de la bombolla, fins i tot situant-se en uns nivells 
una mica inferiors a la mitjana històrica. També 
això fa suposar que el cicle s’ha tancat i que, en el 
present, ja som en un període de sobrereacció del 
mercat de l’habitatge.  

Però, quina intensitat i quina durada tindrà aquesta 
sobrereacció? Si el preu de l’habitatge ha tornat a 
la cleda en termes d’ingressos de les famílies, i si 
el preu dels immobles en termes reals està en el 
mateix nivell que en el període d’estabilitat entre el 
1979 i el 1996, es pot pensar que el nostre 
observador optimista podria tenir raó. Llavors, no hi 
ha prou raons per suposar que s’ha tocat fons? La 
resposta és que podria ser que no. 
 
Case-Shiller i NAR: conclusions diferents 
En primer lloc, cal considerar que no pas tots els 
índexs són iguals. Quan es prenen els preus de la 
NAR de l’habitatge de segona mà, que avui dia 
suposen el 90% de les vendes i que tenen uns 
valors històrics que arriben fins al 1968, la ràtio 
preus habitatge-ingressos mitjans de les llars 
estava, al setembre del 2011, un 1,7% per sota de 
la mitjana de 1968-2000. Segons això, es pot 
afirmar que, en efecte, l’habitatge està barat i que 
si no puja és simplement perquè el mercat encara 
està sobrereaccionant. 
El problema és que tot índex té les seves 
limitacions, i més en el cas dels índexs de preus de 
l’habitatge, dels quals cal recordar que no n’hi ha 
dos d’iguals. L’índex Case-Shiller, elaborat amb la 
col·laboració de Standard & Poor’s, mesura els 
preus de l’habitatge incloent-hi immobles dels 
anomenats subprime, per la qual cosa és l’índex 
més universal que hi ha en aquest moment, i el 
més seguit avui dia. Si es prenen els preus de 
l’índex Case-Shiller, la relació entre el preu de 
l’habitatge i els ingressos familiars mitjans al 
setembre del 2011 continuava estant un 20% per 
sobre de la mitjana 1987-2000. Aquesta conclusió 
continua sent la mateixa, tant si agafem la mitjana 
des del 1987 com si allarguem aquesta mitjana de 
l’índex Case-Shiller suposant que entre el 1967 i el 
1987 l’índex es va comportar com el de la NAR. 
D’una manera o una altra, la conclusió és que 
l’índex Case-Shiller continua un 19,5% per sobre 
del preu que faria que la relació preu immobles-
ingressos estigués en el seu nivell de llarg termini. 
A més d’aquest, al nostre observador optimista 
l’esperen altres desenganys. 

Un relleu gairebé perfecte
Valor del parc d'habitatges i capitalització borsària
en relació amb el PIB en %

Fonts: Reserva Federal, BEA, Thomson Datastream i elaboració pròpia.
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4. Tres factors més a tenir en compte: 
endeutament, ingressos i sobreoferta 
Els preus han baixat fins a nivells del 2000, però no 
som al 2000.  

Endeutament 
Tot i admetre que els preus podrien estar tornant a 
nivells normals, la gran diferència amb altres 
períodes anteriors és que el nivell d’endeutament 
de l’economia nord-americana és molt superior al 
que hi havia en el punt de partida, just abans de 
l’inici de la bombolla. Malgrat haver-se reduït en els 
dos últims anys, l’endeutament de les llars, i dels 
sectors, continua sent molt superior al que 
històricament tenia l’economia nord-americana. 
Així, el deute de les famílies va baixar del 97,6% al 
88,3% del PIB, entre el març del 2009 i el juny del 
2011, però encara està molt per sobre del 66,6% 
del 2000. A la resta de l’economia s’esdevé una 
situació similar, una reducció del deute a la qual 
encara li queda recorregut. L’excepció és el sector 
públic, en el qual els continuats estímuls fiscals 
faran que el deute brut governamental sobrepassi 
el 100% del PIB el 2011. Aquest endeutament 
excessiu fa que els consumidors destinin part dels 
seus ingressos a la reducció del seu deute i no pas 
per consumir, alhora que es perpetua la sequera 
del crèdit; tots dos factors són un llast per al 
creixement i la formació d’ocupació. El peix es 
mossega la cua perquè el creixement nominal és 
una forma de reducció del palanquejament tan 
efectiva o més que l’estalvi. 

 

Els ingressos mitjans de les famílies no 
reaccionen 
La segona qüestió fa referència a l’evolució dels 
ingressos mitjans de les famílies. El poder 
adquisitiu de les llars s’ha reduït en els últims deu 
anys, cosa que no havia passat des que se’n tenen 
dades. Sense una sortida d’aquest cercle viciós, és 
difícil que el preu dels immobles encari la 
recuperació. Una conseqüència d’aquest 
estancament dels ingressos es pot veure en la 
relativament millor evolució que en els últims 
mesos estan tenint els habitatges multifamiliars, 
que són més assequibles que els unifamiliars, que 
s’associaven al somni americà. Una altra 
conseqüència és l’alentiment en la formació de 
llars, cosa que disminueix la demanda de nous 
habitatges. 

 
Sobreoferta 
La gran sobreoferta que hi ha en el mercat 
immobiliari és el tercer factor que impedeix veure el 
final del cicle baixista dels preus. La sobreoferta es 
va poder deure, en un principi, a factors d’oferta, 
però ara com ara obeeix més a factors de demanda 
com la formació de llars, l’endeutament, els 
ingressos de les famílies, la desocupació i la 
morositat. Actualment, la proporció d’habitatges 
vacants continua en màxims històrics. Es calcula 
que la sobreoferta supera els dos milions 
d’immobles. 
Per la banda de l’oferta, entre el 2004 i el 2007 la 
construcció va viure els seus dies de glòria. Els 
habitatges iniciats van assolir els 2,3 milions en 
termes anuals, un 50% per damunt de la mitjana 
dels vint anys previs. La construcció residencial va 
arribar al 5,5% del PIB i va contribuir a una 
cinquena part del creixement del PIB. La reversió 
d’aquesta situació el 2007 va ser molt més ràpida 
que en el cas dels preus. Fruit d’aquesta forta 
correcció, el sector de la construcció ja porta més 
de tres anys estancat en un nivell d’uns 600.000 
habitatges iniciats per any, que és un terç del que 
havia estat normal en l’economia nord-americana, 
un milió menys d’habitatges cada any. Aquest 
temps en què l’entrada d’habitatges construïts al 
mercat ha estat molt per sota del que és normal 
hauria d’haver contribuït a absorbir una part 
important dels habitatges sobrers dels excessos 
anteriors, és a dir, de la sobreoferta. Però, a la vista 
de la proporció d’habitatges vacants, la disminució 
de la sobreoferta d’immobles ha estat molt petita.  

Un retorn al qual li falta una mica
Preu de l'habitatge Case-Schiller dividit pels ingressos 
medians (*)

Fonts: Standard and Poor's,  Thomson Datastream i elaboració pròpia.
(*) NOTA: Mitjana 1980 - 2000=100.
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La feblesa de la demanda 
En aquests moments, la causa principal de la 
sobreoferta d’immobles rau en la demanda. En 
primer lloc, s’ha establert un cercle viciós entre 
la desocupació i el preu dels immobles. 
L’economia nord-americana va perdre 8,75 milions 
de llocs de treball des del 2007, una correcció 
sense precedents des dels anys trenta. La 
desocupació és la principal font de morositat. Les 
llars que tenen membres en atur veuen una 
reducció dràstica dels seus ingressos que acaba en 
hipoteques executades per impagament i en una 
reducció en el ritme de la formació neta de noves 
llars. Els habitatges que provenen de les 
execucions per impagament passen a estar 
pendents de ser subhastats i contribueixen a 
engrandir l’exèrcit d’immobles disponibles per ser 
venuts, amb la qual cosa alimenten la sobreoferta. 
Al seu torn, aquesta sobreoferta té el doble efecte 
de tirar cap avall el preu dels immobles i de 
perpetuar la paralització de la construcció. El 
primer, la caiguda del preu dels immobles, afebleix 
el consum privat via efecte riquesa, ja que els 
consumidors gasten menys en sentir-se més 
pobres. Amb menys consum, menys creixement i 
menys recuperació de l’ocupació. El segon, la 
paralització de la construcció, dificulta també la 
recuperació del nivell general de l’ocupació, ja que 
la construcció és un sector intensiu en mà d’obra. 
Els incentius públics com el programa 
governamental Making Home Affordable, que 
redueix temporalment les quotes hipotecàries, no 
han donat els resultats esperats, ja que, després 
del període de gràcia el deute continua existint i, 
mentre no hi hagi ocupació, els ingressos no 
augmenten. Un altre factor perjudicial és el lapse 
de temps que passa entre el moment en què una 
llar es declara morosa i el moment de la subhasta 
final de l’immoble executat. Administració i bancs 
haurien d’arribar a acords per a la disminució 
d’aquest temps, que pot superar els sis mesos, ja 
que l’habitatge es queda en uns llimbs en què és 
normal que s’abandonin les tasques de 
manteniment, cosa que es tradueix en un 
deteriorament i en una pèrdua de valor del bé 
immoble que, tot sovint, pot arribar a oscil·lar entre 
els 10.000 i els 50.000 dòlars. 
La caiguda de preus dels immobles també ha 
suposat un deteriorament en el valor dels actius de 
les llars, en forma d’una menor riquesa bruta 
immobiliària, mentre que els seus deutes 
continuaven inalterats. Així, la riquesa neta de les 
llars, que és el valor dels actius menys el saldo dels 

deutes pendents, es va reduir dràsticament. Això 
ha portat a què hi hagi llars que es trobin en la 
difícil situació en què el seu deute hipotecari superi 
el valor del seu habitatge. La proporció de llars en 
aquesta tessitura respecte del total oscil·la entre el 
5% i el 10%, en funció de l’estat de què es tracti. 
Als Estats Units, en alguns estats, si bé no en tots,  
tal com expliquen Buil i Mialet (2011), amb el 
lliurament de l’immoble n’hi ha prou per cancel·lar 
el deute, encara que el seu valor de mercat sigui 
inferior al saldo pendent de la hipoteca. Això 
suposa entrar a la llista de mals pagadors per un 
temps, una cosa que moltes famílies estan 
disposades a assumir si amb això poden veure el 
seu deute cancel·lat. 
En aquest context, la proporció de propietaris ha 
baixat, així, fins al 65,0%, des del màxim del 69,2% 
assolit el 2007. El problema és que aquest nombre 
hauria de continuar baixant en un futur pròxim, ja 
que les llars amb un patrimoni net immobiliari 
negatiu que encara ocupen la seva propietat tenen 
un fort incentiu per lliurar les claus a canvi de la 
cancel·lació del seu deute i passar a viure de 
lloguer. Així, la proporció de persones que viuen en 
un habitatge de propietat enfront de les que el 
lloguen haurà de continuar baixant. Això produeix 
un problema de manca d’adequació. Com que 
l’habitatge de lloguer demanat és cada vegada més 
del tipus d’edificis multifamiliars, l’habitatge 
unifamiliar que s’abandona passa una vegada més 
a alimentar les existències d’immobles pendents de 
compra.  
La demanda d’immobles també queda afectada per 
un tercer factor que és el ritme de formació de 
noves llars, que en els últims anys s’ha estat 
desaccelerant a causa de la minva del poder 
adquisitiu de les llars i de la desocupació. L’equació 
és simple. Els habitatges vacants s’incrementen en 
els que s’han construït menys els que es 
destrueixen i menys les noves llars que es formen. 
Si aquestes últimes baixen, augmenten els 
habitatges buits. Relacionat amb aquests dos 
factors, l’augment de la proporció de llars que viuen 
de lloguer i amb els ingressos menors hi ha una 
petita recuperació de l’habitatge de multipropietat. 
Això desvia la demanda dels habitatges unifamiliars 
i contribueix a engruixir les existències d’habitatges 
per vendre. 
La sobreoferta d’habitatges és difícil de quantificar. 
Segons la publicació del cens decennal del 2010, 
el nivell mínim hauria de ser d’1,5 milions 
d’habitatges, tot i que altres estimacions el situen 
prop dels 3,5 milions d’habitatges. Suposant un 
ritme anual de formació de llars proper als 750.000 
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–lleugerament per sota de la mitjana històrica però 
el doble del ritme actual– i la continuïtat dels 
actuals nivells de construcció i enderrocament 
d’habitatges, en el cas del nivell mínim de la 
sobreoferta, farien falta una mica més de dos anys 
per tornar a nivells normals d’habitatges vacants. Si 
es prenen en consideració les estimacions més 
pessimistes del nivell actual d’habitatges vacants, 
la tornada a la normalitat requeriria uns cinc anys. 
 

5. Conclusió 
Tant pel nivell actual del preu dels immobles com 
per la seva relació amb els ingressos de les llars, 
que històricament han evolucionat paral·lelament al 
preu dels immobles, hi ha indicis que el cicle que 
es va obrir amb la bombolla immobiliària es podria 
haver tancat.  
Però, més que l’inici d’una recuperació dels preus, 
el màxim que es pot dir respecte d’això és que els 
riscos a la baixa són moderats. Segons 
economistes com Robert Shiller, a l’habitatge 
encara li queda un recorregut a la baixa del 15%, 
que s’acosta al 20% per damunt de la mitjana 
històrica en què es troba la ràtio preus dels 
habitatges-ingressos mitjans de les llars, quan es té 
en compte l’índex Case-Shiller. Els tipus d’interès 
hipotecaris actuals, que estan en un nivell 
històricament baix, però, haurien de limitar 
caigudes addicionals d’aquesta magnitud. 
L’evolució dels últims mesos, baixista, però cada 
vegada amb descensos menors, fa pensar que el 
fons no hauria d’estar lluny. Un 5-10% podria ser 
un valor raonable de recorregut a la baixa, que es 
podria evitar en bona part si l’economia recuperés 
un bon ritme de creixement econòmic. 
Un creixement nominal de l’economia igual o més 
gran que el 4% anual és clau per trencar el cercle 
viciós actual on el baix creixement provoca 
desocupació, que genera un augment dels 
impagaments, que al seu torn alimenten la 
sobreoferta d’habitatges que pressiona a la baixa 
els preus i deprimeix l’activitat constructora, cosa 
que llasta el creixement i redunda en la baixa 
creació d’ocupació. 

Un creixement nominal del conjunt de l’economia 
més gran hauria de redundar en un augment de 
l’ocupació, que al seu torn duria a una pujada dels 
ingressos de les llars, cosa que contribuiria a 
transformar el cercle viciós actual en un cercle 
virtuós. En primer lloc, l’augment dels ingressos 
hauria de contribuir decisivament a la reducció de 
la sobreoferta d’habitatges, tant per la reducció dels 
impagaments com per la reactivació de la formació 

de noves llars, que enfortirien la demanda 
d’habitatges. Així mateix, també la ràtio preu de 
l’habitatge-ingressos tornaria de manera 
inequívoca a la seva mitjana secular sense 
necessitat de correccions addicionals de preus, 
cosa que milloraria el balanç de la riquesa neta de 
les llars. La desaparició de la sobreoferta 
d’habitatges hauria de suposar, al seu torn, un 
suport a la creació d’ocupació que, juntament amb 
la millora de la riquesa neta, continuaria reforçant el 
creixement a través del consum privat. 
La recuperació del mercat de l’habitatge als Estats 
Units serà més ràpida o més parsimoniosa tenint 
en compte com evolucionin les perspectives del 
creixement del conjunt de l’economia. A la vista de 
les previsions per al 2012, amb un creixement del 
PIB que difícilment sobrepassarà el 2,0%, es pot 
concloure que, si bé el fons està a la vora, aquest 
cercle virtuós que conjuraria els mals del sector no 
arribaria fins a la segona meitat del 2013. 
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