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Una de les característiques més sorprenents de l’actual situació econòmica és la coincidència en el temps d’unes taxes 
d’inflació molt baixes, vorejant la deflació, i unes polítiques monetàries excepcionalment expansives. Es tracta d’una cir-
cumstància anòmala tant des de la perspectiva teòrica com empírica.

Des del vessant conceptual, les teories de la inflació ens indiquen que, després de les polítiques monetàries ultraexpansives 
dutes a terme pels principals bancs centrals, hauríem d’assistir a un creixement vigorós dels preus o, com a mínim, a un 
repunt de les expectatives d’inflació. En termes empírics, d’altra banda, la correlació entre la creació de diners en excés del 
creixement real de l’economia i el creixement dels preus està profusament documentada des de fa anys. Com podem expli-
car, per tant, l’extraordinària conjuntura actual?

Una primera explicació seria que el moment que viuen les economies occidentals és absolutament inèdit, després 
d’experimentar, al llarg dels últims anys, la Gran Recessió, la major contracció econòmica des de la Gran Depressió del segle 
passat. Segons aquesta visió, l’existència d’una gran bretxa de producte, el diferencial entre el potencial de l’economia i la 
demanda agregada efectiva, explicaria la gran feblesa de la inflació, que presumiblement seria temporal.

Una altra visió, complementària, en part, de l’anterior, emfatitza que els seriosos impactes adversos de la Gran Recessió 
sobre els intermediaris i sobre els mercats financers han afeblit el canal de transmissió monetari, de manera que les grans 
expansions dels balanços dels bancs centrals no s’han traduït, de fet, en augments de l’oferta monetària i del crèdit a 
l’economia.

Un tercer punt de vista, una mica més complex, sosté que, si s’analitza el fenomen amb una major perspectiva històrica, la 
presència simultània d’una inflació molt baixa i de polítiques monetàries expansives no és contradictòria. El que succeeix, 
segons aquesta tesi, és que la situació actual és, precisament, el resultat de molts anys de polítiques monetàries massa 
laxes. Aquestes polítiques van alimentar un creixement excessiu de l’economia, amb una embranzida de la demanda, basa-
da en el crèdit i en el deute, que no es va traduir en inflació, a causa de la combinació de diversos factors: la pressió a la baixa 
sobre els preus dels béns de consum que exercia la globalització dels mercats, la credibilitat antiinflacionista assolida pels 
bancs centrals, i el fet que una part important de la liquiditat es dirigís cap a mercats d’actius reals i financers, la qual cosa 
va provocar bombolles especulatives recurrents en aquests mercats.

Segons aquesta teoria, els anys de polítiques laxes han generat una gran expansió de la capacitat productiva i un sobreen-
deutament dels agents econòmics. Aquests dos factors pressionen avui la inflació a la baixa. A més a més, les agressives 
reduccions de tipus cada cop que l’esclat de les bombolles d’actius generava una contracció econòmica van acabar con-
duint les polítiques monetàries a un atzucac, amb tipus d’interès d’intervenció gairebé nuls i sense més alternativa que 
acudir a l’expansió dels balanços dels bancs centrals mitjançant la compra directa de títols als mercats.

Sigui com sigui, benvolgut lector, el Dossier d’aquest exemplar de l’Informe Mensual vol contribuir, modestament, a aquest 
important debat amb un examen detingut d’aquestes i d’altres explicacions alternatives. Amb el convenciment que l’anàlisi 
rigorosa i sistemàtica és un requisit indispensable per aconseguir un bon diagnòstic d’un dels principals dilemes als quals 
s’enfronta la política econòmica actual.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de gener de 2015

Deflació, inflació i el dilema de la política monetària
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CRONOLOGIA

FEBRER 2015 MARÇ 2015

 3   Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (gener).
 6   Índex de producció industrial (desembre).
12 Consell Europeu.
13 Avanç PIB de la zona de l’euro (4T).
16 Avanç PIB del Japó (4T).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (desembre). 

Comerç exterior (desembre).
26  Comptabilitat Nacional Trimestral (4T). 

Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (febrer).
27  Avanç IPC (febrer). 

Balança de pagaments (desembre).

 3 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
 5 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 6 Índex de producció industrial (gener).
17 Enquesta trimestral de cost laboral (4T).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (gener). 

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
19 Consell Europeu.
20 Comerç exterior (gener).
30  Avanç IPC (març). 

Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (març). 
Taxa d’estalvi de les llars (4T).

31   Balança de pagaments (gener). 
Posició d’inversió internacional neta (4T). 
Saldo de les administracions públiques (2014).

AGENDA

GEnER 2015

22  El Banc Central Europeu anuncia l’ampliació del programa de compres d’actius fins als 60.000 milions mensuals, el qual inclou 
deute públic i privat. El programa es durà a terme fins al setembre del 2016, però es pot ampliar si la inflació es manté molt per 
sota del 2%. També va reduir el tipus d’interès de les subhastes TlTRO del 0,15% al 0,05%. 

25 Syriza guanya les eleccions a Grècia i planteja renegociar el deute públic i les polítiques d’austeritat.

nOVEMBRE 2014

 1  Finalitza el tercer programa de compra d’actius (QE3) de la Reserva Federal. A partir d’ara, només reinvertirà el principal dels 
bons vençuts de la seva cartera.

21  El BCE inicia el programa de compra de titulacions de crèdits.

OCTuBRE 2014

20  El BCE inicia el tercer programa de compra de cèdules hipotecàries.
26  El BCE i l’EBA publiquen els resultats de les proves d’estrès a 130 bancs europeus. En total van suspendre 25 entitats, amb un 

dèficit de capital de 24,6 milions d’euros al tancament de 2013. Aquest exercici ha estat l’avantsala per al començament de 
l’activitat del Mecanisme Únic de Supervisió al novembre.

JuliOl 2014

15  En la sisena cimera dels BRICS, s’estableixen les bases del new Development Bank per a projectes de desenvolupament i la 
creació d’un fons de reserva (Contingent Reserve Arrangement) dotat amb 100.000 milions de dòlars.

SETEMBRE 2014

 4  El BCE situa el tipus refi en el 0,05% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,20%. Addicionalment, anuncia un pro-
grama de compra de titulitzacions de crèdits i cèdules hipotecàries.

DESEMBRE 2014

16  El Banc Central rus apuja el tipus d’interès de referència en 6,5 p. p. fins al 17% per frenar la depreciació del ruble.
24 Shinzo Abe és reelegit primer ministre del Japó.
29 Es convoquen eleccions anticipades a Grècia.
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BCE, el banc central suís va abandonar el tipus de canvi fix 
amb l’euro, la qual cosa va generar una forta apreciació de 
la divisa helvètica. Els bancs centrals emergents també 
han mogut fitxa per trampejar les conseqüències de les 
polítiques monetàries dels grans bancs centrals i les seves 
circumstàncies nacionals: Rússia va abaixar el tipus de 
referència i va abandonar els intents anteriors de contenir 
la depreciació del ruble; el Brasil, ateses les pressions 
inflacionistes, va fer un moviment tensionador, i l’Índia, 
en canvi, aprofitant el bon comportament dels preus, el 
va reduir. 

Europa, focus d’atenció. Des de fa uns quants mesos, la 
combinació, a la zona de l’euro, d’una recuperació lenta i 
d’una situació d’inflació baixa ha destacat com un factor de 
risc global. La forta expansió monetària del BCE hauria 
d’ajudar a contenir aquesta preocupació, gràcies als seus 
efectes positius, mitjançant la reducció de les primes de 
risc dels països perifèrics i la depreciació de l’euro. Però, 
més enllà de les derivades macroeconòmiques, la confir-
mació de la mesura s’ha produït en un moment propici, ja 
que el canvi polític a Grècia ha generat un augment de la 
incertesa que el BCE ha contribuït a diluir. Malgrat que el 
nostre diagnòstic és que el gir polític de Grècia no té el po -
tencial de contagi que hauria tingut el 2011 o el 2012, per 
la menor presència del deute grec en els balanços dels 
inversors privats i pels avanços institucionals de la UEM en 
els últims anys (en particular, la Unió Bancària Europea), 
certament, la confiança induïda pel BCE és be neficiosa.

Espanya encadena sis trimestres d’expansió. L’economia 
espanyola va créixer el 0,7% intertrimestral en el 4T, una 
dècima més del que s’esperava, i suma un any i mig de crei-
xement positiu. Aquesta trajectòria es fonamenta en la 
recuperació de la demanda interna, alimentada pel bon to 
del consum i de la inversió (que inclou, probablement, i 
això és nou, l’avanç de la inversió en construcció). Les pre-
visions considerades fan pensar que, el 2015, la recupera-
ció anirà a més, gràcies a una combinació favorable de fac-
tors temporals: el sector exterior, que s’ha quedat una mica 
endarrerit el 2014, es beneficiarà de la depreciació de l’eu-
ro, induïda per l’expansió monetària del BCE, i el fort abara-
timent del petroli beneficiarà, en especial, l’economia 
espanyola, amb una dependència energètica relativament 
elevada. Així mateix, cal esperar que un dels factors de pre-
ocupació, el de la inflació negativa, es normalitzi a mesura 
que el petroli deixi de llastar la inflació a partir de la segona 
meitat del 2015.

Globalment, l’activitat va a més, però la incertesa conti-
nua sent elevada. El Fons Monetari Internacional, en l’ac-
tualització de les previsions del gener, ha estès acta del 
moment en què es troba immersa l’economia mundial: 
després de créixer el 3,3% el 2014, el Fons preveu dos anys 
d’acceleració (el 3,5% el 2015 i el 3,7% el 2016). Així i tot, 
aquestes xifres són inferiors a les considerades a la tardor, i 
els riscos a la baixa són més preponderants. La majoria 
d’analistes econòmics consideren uns escenaris semblants, 
i la veritat és que les dades de les acaballes del 2014 i de 
l’arrencada del 2015 els avalen. Així, en el primer mes de 
l’any, la volatilitat de les borses va ser elevada i la incertesa 
geopolítica (Ucraïna) i electoral (Grècia) es va agreujar. 
Però, també en aquest mateix mes, es va saber que econo-
mies de referència van tancar el 2014 amb l’expansió rao-
nablement encarrilada: els EUA van créixer el 2,5% inter-
anual en el 4T (dada amb prou feines inferior a la del 3T) i la 
Xina va avançar el 7,3% en aquest mateix període, igual 
que en el trimestre precedent.

En aquest context de llums i ombres, el protagonisme 
dels bancs centrals ha estat notable. Malgrat que el 
paper dels bancs centrals, amb les polítiques monetàries 
ultraexpansives, ha estat important des de la recessió del 
2008-2009, a partir del tram final del 2014, ha tingut lloc 
una nova fase d’activisme monetari. Si, al novembre, el 
Banc del Japó va anunciar un ambiciós programa de com-
pra de bons, al gener, ha estat el torn del Banc Central 
Europeu (BCE), que ha ampliat el programa de compra 
d’actius. Concretament, les compres de deute mensuals 
pujaran a 60.000 milions d’euros i les formaran títols de 
deute sobirà i deute privat. Es tracta d’una mesura ambi-
ciosa, com ho confirmen el muntant elevat (1,1 bilions 
d’euros) i el termini potencialment dilatat (en principi, fins 
al setembre del 2016, tot i que es podria prorrogar si fos 
necessari). En el cas del BCE, més enllà del resultat relati-
vament modest de les subhastes extraordinàries de liqui-
ditat dels mesos anteriors, ha estat determinant, a l’hora 
de prendre la decisió, el descens de les expectatives d’in-
flació. Malgrat que la situació no és deflacionista, si més 
no en sentit estricte, el BCE desitja evitar que aquest risc 
cristal·litzi. Aquests no han estat els únics bancs centrals 
actius. Fa uns quants mesos que el missatge de la Reserva 
Federal confirma que pujarà pròximament el tipus de 
referència, però matisant, també, que tindrà la paciència 
necessària per esperar al moment adequat. En aquest 
context, i uns pocs dies abans de l’anunci (ja esperat) del 

Protagonisme renovat dels bancs centrals
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2013 2014 2015 2016 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 1 3,2 3,2 3,5 3,7 3,2 3,1 3,2 3,5 3,6 3,6

Països desenvolupats

Estats Units 2,2 2,4 3,5 2,7 2,6 2,7 2,5 3,9 3,6 3,1

Zona de l’euro –0,4 0,8 1,3 1,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,2 1,5

Alemanya 0,2 1,5 1,5 1,9 1,4 1,2 1,1 0,8 1,4 1,8

França 0,4 0,4 0,8 1,3 0,0 0,4 0,4 0,6 0,9 0,9

Itàlia –1,9 –0,4 0,5 1,2 –0,4 –0,5 –0,4 –0,1 0,3 0,7

Espanya –1,2 1,4 2,3 2,1 1,3 1,6 2,0 2,2 2,4 2,4

Japó 1,6 0,3 1,2 1,1 –0,3 –1,2 0,3 –0,7 1,5 2,4

Regne Unit 1,7 2,6 2,3 2,1 2,6 2,6 2,7 2,6 2,3 2,1

Països emergents

Xina 7,7 7,4 7,0 6,6 7,5 7,3 7,3 7,3 7,2 6,8

Índia 2 4,7 5,8 6,5 6,2 5,7 5,3 6,0 5,9 6,4 6,8

Indonèsia 5,8 5,1 5,7 6,1 5,1 5,0 5,3 5,5 5,8 5,7

Brasil 2,5 0,3 1,0 2,2 –0,9 –0,2 0,2 0,4 1,1 1,1

Mèxic 1,4 2,2 3,4 3,7 1,6 2,2 3,2 3,4 3,4 3,5

Xile 4,1 2,1 3,4 4,4 1,9 1,9 2,0 2,7 3,2 4,2

Rússia 1,3 0,4 –3,3 –0,8 0,8 0,7 –0,6 –2,8 –3,5 –3,5

Turquia 4,1 2,8 3,4 4,6 2,2 1,7 2,5 2,9 3,1 3,4

Polònia 1,6 3,3 3,4 3,9 3,4 3,4 2,8 3,0 3,3 3,5

Sud-àfrica 2,2 1,4 2,3 2,8 1,3 1,4 1,1 1,9 2,2 2,6

INFLACIÓ

Mundial 1 3,7 3,4 3,0 3,7 3,7 3,5 3,1 2,8 2,8 2,9

Països desenvolupats

Estats Units 1,5 1,6 0,5 2,5 2,1 1,8 1,2 0,2 –0,1 0,4

Zona de l’euro 1,4 0,4 0,5 1,6 0,6 0,4 0,2 –0,3 0,1 0,7

Alemanya 1,6 0,8 0,8 1,7 0,9 0,8 0,4 0,1 0,6 0,9

França 1,0 0,6 0,5 1,6 0,8 0,5 0,3 –0,1 0,2 0,6

Itàlia 1,3 0,2 0,4 1,6 0,4 –0,1 0,1 –0,2 0,1 0,5

Espanya 1,4 –0,1 –0,3 2,0 0,2 –0,3 –0,5 –1,3 –0,8 –0,1

Japó 3 0,4 2,7 1,4 2,2 3,6 3,3 2,5 2,2 0,3 1,0

Regne Unit 2,6 1,5 1,0 1,9 1,7 1,5 0,9 0,3 0,6 1,1

Països emergents

Xina 2,6 2,0 1,8 2,5 2,2 2,0 1,5 1,8 2,1 2,1

Índia 4 6,3 3,9 0,4 5,7 5,8 3,9 0,6 0,3 –0,3 –1,1

Indonèsia 6,4 6,9 8,1 5,8 7,1 4,5 8,4 8,2 9,0 8,4

Brasil 6,2 6,3 6,0 5,6 6,4 6,6 6,5 6,2 6,0 6,0

Mèxic 3,8 4,0 3,5 3,1 3,6 4,1 4,2 3,7 3,9 3,3

Xile 2,1 4,1 3,3 4,3 4,5 4,7 4,0 3,5 3,4 4,4

Rússia 6,8 7,8 9,4 5,6 7,6 7,7 9,6 10,5 9,0 9,0

Turquia 7,5 8,9 6,7 6,1 9,4 9,2 8,8 7,2 6,1 6,7

Polònia 1,2 0,2 1,1 2,3 0,5 –0,1 –0,6 0,0 0,8 1,5

Sud-àfrica 5,8 6,0 3,9 6,1 6,5 5,9 5,6 3,3 3,6 3,6

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal i cost de factors.  3. Contempla la pujada de l’impost al consum introduïda a l’abril de 2014.  4. Preus de venda a l’engròs.

  Previsions
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Economia espanyola

2013 2014 2015 2016 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,4 2,4 1,6 2,3 2,7 3,1 3,1 2,6 2,2 1,9

Consum de les AP –2,9 0,7 0,1 –0,3 0,7 0,9 0,8 –0,2 0,1 0,1 0,5

Formació bruta de capital fix –3,7 2,8 5,2 4,6 3,2 3,1 4,3 5,4 5,0 5,3 5,2

Béns d’equipament 5,6 12,0 9,2 6,0 12,7 9,5 10,5 10,5 8,8 9,1 8,2

Construcció –9,2 –2,8 2,7 3,6 –2,0 –1,2 0,2 2,5 2,5 2,7 3,0

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,1 2,4 1,7 2,2 2,5 2,7 2,8 2,5 2,3 2,2

Exportació de béns i serveis 4,3 4,6 5,9 5,0 1,5 4,6 6,1 7,3 7,1 4,6 4,6

Importació de béns i serveis –0,4 7,8 6,8 4,1 4,8 8,2 9,3 10,0 8,2 4,6 4,4

Producte interior brut –1,2 1,4 2,3 2,1 1,3 1,6 2,0 2,2 2,4 2,4 2,4

Altres variables

Ocupació –3,2 0,9 2,2 1,9 0,8 1,4 2,2 2,5 2,2 2,2 1,9

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,9 21,7 24,5 23,7 23,7 24,1 22,7 22,2 22,4

Índex de preus de consum 1,4 –0,1 –0,3 2,0 0,2 –0,3 –0,5 –1,3 –0,8 –0,1 1,1

Costos laborals unitaris –0,4 –0,5 0,0 1,2 –0,1 –0,4 –0,4 –0,1 –0,6 0,2 0,7

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,4 0,1 0,7 0,6 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,1 0,7 1,3 1,2 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –6,8 –5,7 –4,8 –3,3 –6,3 –5,8      

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,29 0,88 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,42

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,52 1,16 0,23 0,23 0,24 0,32 0,48 0,61 0,68

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 1,01 1,68 0,54 0,56 0,57 0,74 0,94 1,10 1,25

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,97 1,77 0,40 0,50 0,52 0,59 0,87 1,11 1,31

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,38 3,26 2,61 2,49 2,27 1,95 2,23 2,49 2,84

Euro

Refi BCE 0,54 0,16 0,05 0,05 0,22 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 0,05 0,06 0,30 0,16 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,32 0,36 0,57 0,44 0,33 0,31 0,32 0,32 0,32

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,12 0,05 0,10 –0,01 –0,04 –0,12 –0,12 –0,12 –0,12

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,40 0,83 1,43 1,06 0,76 0,41 0,40 0,40 0,40

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,33 1,33 1,15 1,11 1,37 1,33 1,25 1,16 1,15 1,14 1,13

¥/euro 129,65 140,42 142,48 139,40 140,11 137,68 142,89 138,72 141,34 143,75 146,12

£/euro 0,85 0,81 0,77 0,77 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,77 0,77

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 57,40 78,68 109,65 103,38 77,03 49,73 52,33 60,23 67,28

Brent (euros/barril) 81,67 74,83 50,13 71,13 79,96 78,02 61,68 42,97 45,54 52,79 59,40

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Un inici d’any 
marcat pels contrastos

El BCE esvaeix els dubtes sobre la seva estratègia mone-
tària, però altres interrogants romanen en l’horitzó. El 
començament del 2015 ha estat dominat per la volatilitat. 
Aquesta circumstància s’ha vist alimentada, principalment, 
per tres aspectes. El primer, la intensificació de la caiguda dels 
preus del cru i els seus efectes sobre les expectatives d’inflació 
globals. El segon, la incertesa sobre el desenllaç electoral a 
Grècia. I el tercer respon a les actuacions de diversos bancs 
centrals en clau defensiva davant les expectatives de la immi-
nent posada en marxa del quantitative easing (QE) del BCE. Així 
i tot, aquesta última incògnita s’ha clarificat de forma favora-
ble en el tram final del mes: l’entitat ha llançat un ambiciós 
programa expansiu que inclou la compra de deute sobirà per 
evitar els riscos deflacionistes i per dinamitzar el creixement 
de l’economia de la regió. El reforç d’unes condicions mone-
tàries a la zona de l’euro, ja prou laxes, representarà un clar 
impuls per a les cotitzacions dels actius de risc europeus. No 
obstant això, els múltiples focus de risc oberts i la divergència 
creixent de la política monetària en el pla global mantindran la 
volatilitat en cotes elevades.

la Reserva Federal espera. La primera reunió de l’any va oferir 
poques sorpreses. La institució va destacar el sòlid creixement 
de l’economia nord-americana, on destaca la ferma millora de 
la creació d’ocupació, del consum de les famílies i de la inversió 
empresarial. No obstant això, va reconèixer que la inflació con-
tinua en cotes reduïdes, a causa, principalment, de l’abaratiment 
de l’energia. Atesa aquesta conjuntura, l’autoritat va mantenir 
el tipus oficial en el nivell actual (0%-0,25%) i va apuntar que 
tindrà en compte la informació obtinguda a través de diverses 
variables (el creixement econòmic global, la inflació, la divisa i 
els esdeveniments internacionals) per determinar la durada de 
les condicions ultralaxes. En qualsevol cas, la Fed va reiterar 
que serà «pacient» abans d’iniciar la normalització monetària. 
En suma, abans d’endurir el discurs, la Fed ha optat per no 
precipitar-se i per esperar. En aquest sentit, esperem que 
l’autoritat monetària no es desviï d’aquesta pauta, de manera 
que situem la primera pujada de tipus al novembre, en línia 
amb el consens d’inversors.

El BCE s’ajusta al guió i engegarà la compra de deute sobirà 
(QE) a partir del març. Davant el deteriorament de les expec-
tatives d’inflació i la discreta efectivitat de les mesures adopta-
des fins avui, el Consell de Govern de l’entitat ha ampliat el 
programa de compra d’actius. En concret, les compres de deu-
te mensuals pujaran a 60.000 milions d’euros i estaran com-
postes per títols de deute sobirà (bons de Govern i deute 
d’agències nacionals i europees) i deute privat (programes ja 
existents de cèdules i ABS). Entre els aspectes positius, cal des-
tacar la dimensió total del programa (1,1 bilions d’euros) i la 
seva possible extensió més enllà del setembre del 2016 si la 
inflació no dóna mostres de convergir cap al seu objectiu a 
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mitjà termini (2%). En contraposició, l’elevat risc creditici que 
hauran d’assumir els bancs centrals nacionals (el 80% de les 
compres de deute públic i d’agències nacionals) proporciona 
una lectura menys favorable. A mitjà termini, aquestes actua-
cions expansives s’hauran de traduir en l’augment de les 
expectatives d’inflació i en la millora dels agregats bancaris i 
de l’activitat.

El banc central suís (SnB) anuncia la supressió del límit del 
franc suís enfront de l’euro. El rerefons d’aquesta decisió 
obeeix a la gran dificultat que representaria per a les autoritats 
monetàries suïsses cenyir-se al tipus de canvi mínim (1,20 
francs per euro) davant la implementació del QE a la UEM. 
L’actuació de l’SNB, del tot inesperada, va provocar una aprecia-
ció del franc del 13% i del 10% enfront de l’euro i del dòlar, res-
pectivament, fins al final de gener, i va desembocar en elevades 
dosis de volatilitat als mercats de divises. A més a més, l’SNB 
també va rebaixar el tipus oficial de dipòsits fins al –0,75%, per 
imprimir més laxitud monetària i per tractar de contenir els 
efectes indesitjats de l’apreciació del franc. L’SNB no ha estat 
l’única institució monetària que ha rebaixat els tipus d’interès. 
Els bancs centrals de Dinamarca i de Canadà han actuat en 
aquesta mateixa direcció: el primer, amb la finalitat de contenir 
l’apreciació de la seva divisa, i el segon, a causa de les pressions 
desinflacionistes.

Els treasuries recullen la volatilitat global. Els efectes de 
l’actuació del banc central suís sobre els mercats de divises, les 
amenaces deflacionistes globals i la incertesa sobre els comicis 
grecs van afavorir el flight to quality dels fluxos de capitals cap 
al deute nord-americà. A més a més, aspectes de caràcter 
domèstic, com l’absència de pressions inflacionistes per la via 
dels salaris i la moderació de les expectatives de pujades dels 
tipus oficials per part de la Reserva Federal, han intensificat la 
caiguda del pendent de la corba. No obstant això, i de cara als 
pròxims trimestres, el bon pols de l’activitat econòmica als EUA 
hauria de donar suport a la recuperació de la rendibilitat dels 
bons a mitjà i a llarg termini.

Els mercats acullen de bon grat les decisions del BCE. Tot i 
que els inversors estaven anticipant alguna actuació per part 
de l’entitat europea des del final de desembre, l’anunci del QE 
sobirà a la zona de l’euro, més agressiu del previst, ha compor-
tat un descens addicional de les rendibilitats dels bons, tant 
dels països core com de la perifèria. El bund alemany s’ha situat 
en mínims històrics de rendibilitat, per sota del 0,4%. Igual-
ment, i alimentats per la incertesa sobre el futur polític de Grè-
cia, els trams curts del deute públic d’alguns països, com Ale-
manya, Holanda i França, ofereixen rendibilitats negatives. A la 
perifèria, l’impacte de l’anunci de les mesures del BCE es va 
traduir en reduccions de TIR en tots els trams, amb reducció 
dels diferencials i aplanament dels pendents. Destaca el des-
cens històric de la yield del bo espanyol a 10 anys, fins a l’1,38%. 
Pel que fa a Grècia, l’elecció de Syriza al capdavant del Govern 
ha revifat els temors dels inversors, la qual cosa s’ha traduït en 
fortes alces de les yields del deute públic grec i en notables 
caigudes de la borsa d’Atenes, intensificades per les tensions 
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de liquiditat aparegudes al sector financer. No obstant això, 
destaca l’absència de contagi a la resta del deute de la perifèria 
europea, atribuïble, en part, a la posada en marxa del QE sobirà 
del BCE.

la laxitud monetària es trasllada al bloc emergent. L’aba  ra -
timent de les primeres matèries, en especial del petroli, ha re -
duït les pressions inflacionistes a nivell global. Aquesta circums-
tància ha estat aprofitada per alguns bancs centrals emergents, 
com el de l’Índia, que ha sorprès amb una baixada dels tipus 
d’in  terès. Per la seva banda, el deteriorament de l’entorn ma -
cro  econòmic i financer de Rússia comença a incidir en l’àmbit 
corporatiu i en el bancari. Les tensions creixents de solvència i 
de liquiditat del sector financer són un focus de vulnerabilitat 
per a l’economia russa i poden ser agreujades per la rebaixa del 
rating sobirà. Davant aquest escenari, el banc central rus ha re -
duït, de forma inesperada, el tipus rector en 200 p. b., fins al 
15%. El cas del Brasil, en canvi, amb una pujada del tipus rector 
de 50 p. b., fins al 12,25%, és una excepció en aquest con  text de 
rebaixa de tipus.

les mesures del BCE donen un respir a la renda variable. 
L’inici de l’exercici ha estat marcat per l’augment de la freqüèn-
cia i per l’amplitud dels episodis de volatilitat. La intensa caigu-
da del preu del cru, les actuacions inesperades d’alguns bancs 
centrals, la desacceleració de l’economia xinesa i l’amenaça 
deflacionista global van ser arguments suficients per afectar la 
confiança dels inversors, que van optar per actius més segurs, 
com el deute públic. No obstant això, la tendència dels princi-
pals índexs globals, i dels europeus en particular, es va tornar 
positiva després que el BCE anunciés l’ampliació i la durada del 
programa de compra d’actius. En suma, aquests factors han 
relegat a un segon pla la campanya de resultats empresarials 
del 4T 2014. Per a les companyies de l’S&P 500, el balanç és, fins 
ara, positiu, tot i que menys que en exercicis anteriors, a causa 
de la caiguda dels guanys de les empreses energètiques i de 
l’efecte de l’apreciació del dòlar. En canvi, per a la zona de l’euro, 
s’espera que l’extensió del balanç del BCE i la depreciació de 
l’euro siguin palanques importants per consolidar la millora 
dels beneficis corporatius.

la depreciació de l’euro s’intensifica. L’anunci de l’expansió 
monetària del BCE va imprimir més vigor a la pèrdua de valor 
de l’euro enfront de les principals divises. La moneda europea 
es va arribar a canviar a 1,11 dòlars, el valor més baix en 11 anys, 
tot i que va recuperar vigor en les jornades posteriors i es va 
situar al voltant d’1,14 dòlars. La divergència existent entre les 
polítiques monetàries del BCE i de la Fed anticipa que la ten-
dència depreciadora de l’euro es mantindrà durant el 2015, 
malgrat que la contenció de les expectatives de normalització 
dels tipus als EUA podria revertir puntualment aquest movi-
ment. Pel que fa a les primeres matèries, el preu del barril de cru 
Brent ha continuat baixant i s’ha situat al voltant dels 50 dòlars. 
Una altra referència significativa és l’abaratiment del coure, la 
cotització del qual s’ha vist afectada negativament per la 
moderació de les perspectives de creixement mundial.
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La comunitat financera recordarà el 2014 com l’any en què 
els preus del petroli van registrar, contra tot pronòstic, 
una de les caigudes més pronunciades des de l’esclat de 
la crisi fi  nan  cera el 2008. Després de l’enfonsament del 
46% el 2014, la cotització del cru ha reculat el 15% des de 
l’inici d’enguany. Mal  grat que el consens és ampli a l’hora 
d’i  den  tificar els factors que han originat aquesta situació 
(excés d’oferta, re  ducció de les previsions de demanda, 
estratègia de l’OPEP), hi ha altres aspectes més controver-
tits. En concret, la incidència de l’operativa financera dels 
mercats de derivats del petroli sobre els preus i la seva 
vo    latilitat és un tema de debat en els cercles fi  nan  cers i 
aca  dèmics, el qual s’ha revifat en el context actual del mer-
 cat petrolier.

Per tractar d’aclarir la influència que exerceix el fenomen 
de la finançarització del petroli, convé partir de dues apre-
ciacions importants. La primera té a veure amb la natura-
lesa de l’evolució, en moltes ocasions paral·lela, de les po -
sicions especulatives i de la cotització del cru. Durant els 
sis últims mesos del 2014, les posicions especulatives ne -
tes sobre el petroli WTI es van reduir el 35%, fins als 312.000 
contractes, a causa del tancament de les posicions llargues 
i de l’augment de les curtes. En aquest mateix període, el 
descens del preu del barril de cru va assolir el 50%, fins als 
53 dòlars. Hi ha una relació de causalitat entre les dues va -
riables? L’evidència empírica fa pensar que no, amb l’ar  gu-
 ment que múltiples factors comuns n’expliquen el com-
portament: les expectatives sobre l’oferta i la demanda de 
cru futures, el creixement mundial i l’acumulació de reser-
ves petrolieres. Aquest últim punt queda reflectit al pri-
mer gràfic: mentre la cotització del cru va baixar de forma 
vertiginosa durant la segona meitat del 2014, les posicions 
ne  tes especulatives es van mantenir estables. En segon 
lloc, convé discernir quins fluxos obeeixen a estratègies 
pu  rament especulatives i quins no, una tasca complexa en 
moltes ocasions. En aquest sentit, presumir que la totalitat 
de l’activitat dels agents no comercials és especulativa pot 
ser útil, però no és una apreciació precisa.

A diferència del que succeeix amb els nivells dels preus del 
cru, l’operativa financera sí ha incidit en els seus nivells de 
volatilitat. Això obeeix a una activitat dels operadors de 
derivats més intensa de l’habitual, la qual cosa, al seu torn, 
respon a la gran incertesa que afecta els fonaments del 
petroli. Aquesta circumstància es pot observar al tercer 
gràfic, que mostra com el nombre de contractes vigents 
d’opcions put (de venda) amb preus d’exercici molt baixos 
s’ha disparat. Així i tot, és previsible que la volatilitat ten-
deixi a normalitzar-se a mesura que les estratègies dels 
operadors de derivats incorporin el nou escenari de preus 
del cru.

FOCUS • L’operativa de derivats financers sobre el petroli:  
víctima o botxí?
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Durant l’últim any, les condicions del mercat de deute 
públic espanyol han millorat de forma notable. La pers-
pectiva de continuïtat d’aquest escenari ha empès el Tre-
sor a dissenyar una ambiciosa estratègia de finançament 
per al 2015. L’objectiu establert és doble: reduir el cost 
mitjà del deute en circulació i allargar-ne la vida mitjana 
per suavitzar el perfil de venciments. Un objectiu que, ate-
sa la interrelació entre les dues variables, no és trivial.

La comparativa amb la resta de països de la zona de l’euro 
mostra que Espanya presenta registres insatisfactoris: el 
cost mitjà del deute està entre els més elevats i la vida mit-
jana és una de les més curtes. Només Portugal o Itàlia mos-
tren valors similars, malgrat que cal tenir en compte que les 
dades d’Irlanda i de Grècia serien molt pitjors sense els ajuts 
financers oficials rebuts arran dels programes de rescat. En 
relació amb països amb finances més estables, el marge de 
millora del cas espanyol presenta un recorregut clar.

En principi, l’assoliment de l’objectiu dual del Tresor no és 
senzill. Atès el pendent positiu de la corba de tipus d’interès 
en funció del venciment, una política de prioritzar les emis-
sions a llarg termini per augmentar la vida mitjana del deute 
tendeix a incrementar el cost mitjà de finançament. Aques-
ta disjuntiva és un element clau de la política de finança-
ment de qualsevol Tresor. Durant els anys de crisis, el Tresor 
espanyol va optar per contenir el cost mitjà i va acceptar una 
reducció de la vida mitjana a través de la concentració de les 
noves emissions en trams més curts. El 2014, la millora de les 
condicions del mercat sobirà va permetre un canvi en 
l’estratègia del Tresor, que, en afrontar el trade-off entre 
reduir el cost o allargar la vida mitjana del deute, va optar 
per aquesta última estratègia. Així, el pes de les emissions a 
llarg termini va tornar a augmentar, la qual cosa va incre-
mentar la vida mitjana de 6,2 a 6,3 anys. Afortunadament 
per al Tresor, gràcies al descens del conjunt de la corba de 
tipus, aquesta decisió va ser compatible amb una reducció 
del cost mitjà de dues dècimes (la meitat del que s’hauria 
aconseguit si s’hagués mantingut la vida mitjana constant).

Els factors que expliquen aquesta millora simultània són 
varis. Primer, les menors tensions de les condicions de fi -
nan  çament als mercats, que van reduir de forma significa-
tiva les yields sobiranes al conjunt de països. Segon, la 
millora de l’economia espanyola i el seu impacte sobre la 
prima de risc. I, tercer, la gestió realitzada pel Tresor. En 
aquest últim aspecte, destaca l’ampliació de la base inver-
sora, mitjançant innovacions com l’emissió de bons 
in dexats a la inflació o col·locacions de deute a través 
d’operacions sindicades. Tot plegat va incrementar el per-
centatge de deute en mans d’estrangers (del 43,7% al 
49,4%). Així mateix, el bescanvi de deute amb venciment 
el 2015 per noves obligacions a 10 anys va contribuir a 
l’augment de la vida mitjana.

De cara al 2015, tot apunta cap al manteniment d’un 
entorn financer propici. Així, l’anunci d’un programa de 
compra de deute sobirà per part del BCE comportarà 
l’adquisició d’una mica més de 50.000 milions d’euros en 
títols espanyols durant el 2015 (gairebé el 7% del total de 
deute en circulació entre 2 i 30 anys).1 Tot això ha de con-
tribuir a la reducció del cost mitjà del deute gestionat pel 
Tresor espanyol.

És a dir, l’objectiu doble marcat pel programa de finança-
ment rebrà el vent favorable procedent del context finan-
cer actual. No obstant això, és necessari persistir en una 
gestió eficient que permeti, simultàniament, incrementar 
la vida mitjana del deute públic i reduir-ne el cost. Les 
veles estan desplegades i hi ha vent de popa. El Tresor, 
però, ha de controlar el timó.

FOCUS • Vents favorables per al finançament del Tresor el 2015
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1. Els beneficis que obtingui el BCE pel cobrament dels interessos acaba-
ran sent distribuïts entre els diferents Tresors públics de la zona de l’euro.
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Tipus d’interès (%)

30-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 0 –20

Euríbor 3 mesos 0,05 0,08 –2 –2 –24

Euríbor 12 mesos 0,27 0,33 –6 –6 –29

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,14 –0,06 –8 –8 –23

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,18 –0,10 –8 –8 –28

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,30 0,54 –24 –24 –142

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,42 1,61 –19 –19 –228

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 112 107 5 5 –86

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,25 0,26 –1 –1 1

Líbor 12 mesos 0,62 0,63 –1 –1 5

Deute públic a 1 any 0,14 0,21 –7 –7 6

Deute públic a 2 anys 0,45 0,66 –21 –21 11

Deute públic a 10 anys 1,64 2,17 –53 –53 –105

Spreads deute corporatiu (p. b.)

30-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 60 63 –3 –3 –21

Itraxx Financer Sènior 68 67 1 1 –32

Itraxx Financer Subordinat 143 149 –6 –6 –3

Tipus de canvi

30-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,129 1,210 –6,7 –6,7 –16,7

¥/euro 132,650 144,850 –8,4 –8,4 –4,7

£/euro 0,750 0,777 –3,5 –3,5 –8,8

¥/$ 117,490 119,780 –1,9 –1,9 14,4

Primeres matèries 

30-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 422,5 437,8 –3,5 –3,5 –7,6

Brent ($/barril) 50,8 55,8 –8,9 –8,9 –53,2

Or ($/unça) 1.283,8 1.184,9 8,3 8,3 3,2

Renda variable

30-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.995,0 2.058,9 –3,1 –3,1 11,2

Eurostoxx 50 3.351,4 3.146,4 6,5 6,5 10,7

Ibex 35 10.403,3 10.279,5 1,2 1,2 4,4

Nikkei 225 17.674,4 17.450,8 1,3 1,3 17,8

MSCI emergents 961,6 956,3 0,6 0,6 2,7

Nasdaq 4.635,2 4.736,1 –2,1 –2,1 12,4

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Els EUA lideren  
la recuperació

l’FMi espera que l’economia mundial creixi el 3,5% el 2015 
i el 3,7% el 2016, per damunt del 3,3% del 2014, però, en els 
dos casos, tres dècimes per sota de la previsió de l’octubre. La 
recuperació del 2015 ve marcada per la caiguda del preu del 
petroli, que dóna suport a un major creixement, en especial a 
les economies avançades. Així i tot, la llista de riscos a la baixa 
continua sent important. Destaquen els geopolítics i els finan-
cers, inclòs el procés de normalització monetària als EUA. Per 
països, llevat del pronòstic per als EUA, que torna a millorar, la 
revisió a la baixa és generalitzada: relativament moderada a la 
zona de l’euro i al Japó i més important a les economies emer-
gents (l’avanç esperat de les quals per al 2015 passa del 5,0% al 
4,3%). A la Xina i a l’Índia, malgrat la revisió a la baixa duta a 
terme, s’espera, encara, un creixement per damunt del 6%. La 
revisió ha estat més important als països exportadors de petro-
li, entre els quals destaca, de forma especial, Rússia, amb un 
creixement previst per al 2015 que se situa ara en el –3,0%.

ESTATS UNITS

El PiB va créixer un robust 0,7% intertrimestral en el 4T 2014, 
gràcies a l’embranzida persistent del consum privat (esperonat 
pels baixos preus de la benzina) i a la recuperació de la inversió 
residencial, que van compensar la lleugera  desacceleració de la 
inversió no residencial i la reculada de la despesa pública a causa 
de desajustaments en la desestacionalització de la despesa mili-
tar. L’avanç de l’economia nord-americana per al conjunt del 
2014, llastat per un feble 1T, queda, així, en el 2,4%, una dècima 
més del que esperàvem. De cara al 2015, augmentem en quatre 
dècimes la nostra previsió (fins al 3,5%), en línia amb les previ-
sions de l’FMI (3,6%) i per damunt del potencial del país (que se 
situa al voltant del 2,2%). Aquest increment en el pronòstic es 
basa en la dada més positiva del 4T i en el preu del cru que esti-
mem que serà una mica més barat el 2015 (en concret, el 20% 
per sota de la nostra previsió del gener). A més a més, el bon to 
de l’economia nord-americana el 2015 es basarà en un menor 
ajust fiscal i en la recuperació continuada del sector immobiliari. 
Aquests factors compensaran la fortalesa del dòlar, una certa 
desacceleració en la inversió en equipament i uns salaris que 
encara continuen avançant per sota del que seria desitjable.

Els indicadors d’activitat més recents confirmen la fortalesa de 
l’economia nord-americana. La Reserva Federal, en l’estudi de 
camp que elabora regularment (Beige Book), continua avalant el 
context d’expansió del país. Així mateix, els índexs de sentiment 
empresarial (ISM), malgrat la lleugera reculada del desembre, es 
corresponen amb creixements robusts del conjunt de l’econo-
mia, amb nivells de 55,5 i de 56,2 punts per a manufactures i per 
a serveis, respectivament. La despesa de consum de les llars (que 
representa el 70% del PIB) també va ser vigorosa en els quatre 
últims mesos, amb una taxa d’estalvi més baixa (l’increment de la 
despesa de consum supera el de la renda disponible).  

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Sector exterior

Variació

Inv. residencial 

Inv. no residencial

Consum públic

Consum privat

PIB *

EUA: PIB  
Contribució al creixement intertrimestral del PIB del 4T (p. p.)  

Nota: * Variació intertrimestral.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Bureau of Economic Analysis.
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El vigor del mercat laboral continua sense generar incre-
ments salarials. Al desembre, es van crear 252.000 llocs de tre-
ball, de nou per damunt dels 200.000, xifra que indica un mer-
cat fort. Això deixa la creació d’ocupació per al conjunt del 2014 
en gairebé tres milions, xifra que dobla la mitjana històrica des 
del 1980. Així mateix, la taxa d’atur va recular dues dècimes, fins 
al 5,6%, molt a la vora del 5,0% del desembre del 2007, moment 
anterior a l’inici de la crisi. No obstant això, aquesta evolució, 
indubtablement positiva, presenta dues ombres. La primera és 
l’estancament continuat de la taxa d’activitat (els qui treballen i 
els qui busquen feina), que, al desembre, va baixar lleugera-
ment fins al 62,7% de la població més gran de 16 anys, lluny del 
66% anterior a la crisi. Una part important d’aquesta diferència 
és deguda a factors no demogràfics. En especial, l’encara eleva-
da proporció de desanimats, la reinserció dels quals al mercat 
laboral és difícil. La segona és l’elevada subocupació, és a dir, les 
persones que treballen a temps parcial obligades per la conjun-
tura del mercat i que voldrien fer-ho a temps complet. El Bureau 
of Labor Statistics comptabilitza una taxa àmplia d’atur (anome-
nada U6), que inclou aquesta subocupació i que, al desembre, 
es va situar en l’11,2%, el doble que la taxa d’atur. Aquest atur 
ampli evoluciona també a la baixa, però a un ritme més lent 
que la taxa oficial d’atur, la qual cosa, sens dubte, dificulta que 
observem millores salarials més clares.

la contribució de la construcció a l’avanç del PiB hauria 
d’augmentar el 2015. La crisi (i la consegüent pèrdua de llocs 
de treball) va alentir la formació de llars, la qual cosa va reduir la 
demanda d’habitatges. Això ha creat un pool considerable de 
llars pendents de formació que hauria d’alimentar el mercat 
immobiliari el 2015 i el 2016. Així, la robusta xifra d’1.089.000 
habitatges iniciats (en termes anuals) al desembre del 2014 
continua tenint un marge important de millora, ja que se situa 
significativament per sota de la mitjana d’un milió i mig del 
període 2000-2007. Aquest nivell es podria assolir amb la nor-
malització gradual de la formació de llars. Una mostra que 
aquest procés avança és el fet que la proporció d’habitatges 
vacants en relació amb el total del parc d’habitatges es trobi ja 
en nivells previs a la bombolla (el 3,5% del 2002).

la inflació nord-americana es desaccelera, malgrat l’activitat 
robusta. L’IPC del desembre va avançar el 0,8% interanual, cinc 
dècimes per sota del registre del novembre, a causa de la forta 
caiguda del component energètic. Per la seva banda, l’índex sub-
jacent (sense els aliments ni l’energia) va avançar l’1,6% interanual, 
una dècima per sota de la dada del novembre. En aquest sentit, és 
simptomàtic que la Fed, en la reunió del gener, admetés que la 
inflació dels últims mesos s’ha reduït de forma substancial per sota 
de l’objectiu del 2%. Això, juntament amb la rebaixa en la nostra 
previsió del petroli per al 2015, implica una rebaixa en les estima-
cions de la inflació nord-americana (de l’1,0% de mitjana al 0,5%).

JAPÓ

El primer ministre Shinzo Abe presenta un pressupost rècord 
per reactivar l’economia el 2015. La despesa pública augmen-
tarà el 0,5% pel cost de les pensions, pel fort augment de la  
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partida de defensa i pel paquet fiscal del 0,7% del PIB destinat 
a les llars amb rendes baixes i a les pimes (precisament, els sec-
tors més perjudicats per la feblesa del ien). L’Executiu opina que 
la recuperació de la demanda interna no és compatible amb 
noves retallades. Així ho confirmen un consum privat de les 
llars i una confiança del consumidor en nivells baixos després 
de la pujada de l’IVA del passat 1 d’abril. L’augment dels ingres-
sos fiscals per l’increment de l’IVA contribuirà, però, a reduir el 
dèficit públic el 2015. Una altra ajuda procedirà de la feblesa del 
ien, que, combinada amb la caiguda del preu del petroli, ja va 
propiciar una reducció del dèficit comercial al desembre.

Els preus continuen lluny de l’objectiu del 2% del Banc del 
Japó. L’IPC del desembre va créixer el 2,4% interanual, el 0,3% 
sense l’efecte de la pujada de l’IVA, i l’IPC sense aliments (però 
amb l’energia), utilitzat com a referència pel Banc del Japó, es 
va quedar en el 0,5% de pujada interanual un cop descomptat 
l’efecte de l’IVA. Per la seva banda, el 26 de gener, el Banc del 
Japó va rebaixar de l’1,7% a l’1,0% l’objectiu d’inflació per a 
l’any fiscal 2015, la qual cosa introdueix un biaix a la baixa en la 
nostra previsió d’inflació per al 2015 (1,4%).

EMERGENTS

la Xina es desaccelera, però continuem esperant un aterrat-
ge suau. El PIB va avançar el 7,3% interanual en el 4T 2014 i va 
deixar el còmput anual en el 7,4%, una mica per sota de les nos-
tres previsions, però va sorprendre positivament el consens. 
Aquest creixement anual és el més baix des del 1990, d’acord 
amb la rebaixa recent de previsions de l’FMI i amb la probable 
rebaixa de l’objectiu oficial de creixement (del 7,5% al 7%) al 
març. En línia amb el procés d’alentiment controlat que perse-
gueix l’Executiu, i atesa la lleugera desviació de la dada del 
2014, revisem a la baixa les nostres previsions de creixement 
per al 2015 i el 2016 en dues dècimes i en una dècima, respecti-
vament (fins al 7,0% i el 6,6%). Els indicadors més recents d’ac-
tivitat continuen donant suport a la hipòtesi d’una transició 
suau. Així, l’índex de producció industrial es va accelerar fins al 
7,9% interanual al desembre, i les vendes al detall, fins a l’11,9%.

l’Índia es beneficia del petroli barat. El Banc Central, que bus-
ca una línia de rigor monetari, va abaixar el tipus de referència 
del 8,0% al 7,75% després de diversos mesos d’inflació modera-
da (5% al desembre) i va deixar la porta oberta a nous descen-
sos. L’Índia, on les importacions de petroli (amb el Brent a 108 
dòlars/barril) representaven el 5,3% del PIB, el doble del 2,4% 
de la Xina, veu com el petroli barat millora el seu quadre macro-
econòmic i li dóna marge de maniobra per efectuar reformes 
que empenyin el creixement per damunt del 6,0%.

Als altres emergents de referència, la tònica dominant és la 
disparitat. Rússia s’endinsa en una recessió intensa (esperem 
que, el 2015, el PIB caigui de forma pronunciada) per la incerte-
sa geopolítica, pel descens del preu del petroli i per l’enfonsa-
ment del ruble. Al Brasil, la nova legislatura va arrencar amb 
l’anunci d’un ambiciós ajust fiscal per al 2015, equivalent a l’1% 
del PIB. Aquesta major ortodòxia hauria de contribuir a recupe-
rar la confiança inversora, malgrat que ens empeny a reduir la 
previsió de creixement per al 2015 de l’1,3% a l’1,0%.  
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Un dels desenvolupaments macroeconòmics més des-
tacats dels últims mesos ha estat la notable alça del dòlar, 
que s’ha apreciat més del 10% interanual en relació amb la 
cistella de principals divises. Com a resultat, moltes mone-
des emergents han perdut valor en relació amb el bitllet 
verd: superen depreciacions de dos dígits divises de paï-
sos com Rússia, Hongria, Polònia, Colòmbia, Xile, Brasil o 
Mèxic. Atès que aquesta apreciació es dóna en un moment 
en què les emissions de deute internacional (deute públic 
i privat en mans de no-residents) per part de molts emer-
gents creixen i que aquestes emissions estan, ma  jori  tà -
riament, denominades en dòlars, la preocupació està ser-
vida: podem estar a l’avantsala d’un episodi d’es  très 
financer, provocat per les dificultats dels emergents per 
atendre el servei del seu deute?

Per respondre la qüestió, d’entrada cal contextualitzar la 
trajectòria recent del deute internacional. Certament, 
l’augment del deute internacional és notable: segons les 
dades del Banc Internacional de Pagaments, entre el 2010 
i el 2014, el saldo viu de títols de deute internacional (pú -
blic i privat) d’un conjunt de 15 emergents de referència 
ha crescut el 82%, de l’ordre del 20% de mitjana anual. Du -
rant aquest mateix període, el deute internacional dels 
paï  sos desenvolupats es va mantenir gairebé estable. La 
qüestió, per tant, és procedent.

No obstant això, quan s’estableix un període temporal 
dilatat i es compara en relació amb el PIB (un mesurament 
que calibra millor que els totals absoluts la capacitat de 
repagament), es constata que l’evolució recent del deute 
internacional del grup de principals emergents, mal  grat 
que ha estat certament alcista en els últims anys, no l’ha 
situat en nivells històricament elevats. De fet, els nivells 
del 2014 se situaven per sota de la mitjana a llarg termini 
del 1992-2014. Si, en comptes del saldo de títols de deute, 
s’utilitza el deute extern, un concepte més ampli, que 
inclou, a més de títols de deute, préstecs, crèdits i altres 
passius, les conclusions es mantenen: hi ha hagut un crei-
xement clar des del 2010, però els nivells actuals no poden 
ser considerats excessius en termes històrics.

Més matisada és la conclusió quan s’analitzen les diferèn-
cies entre països. Entre els principals emergents, el creixe-
ment del deute extern el 2010-2014 ha estat superior a la 
mitjana a set països: Sud-àfrica, Malàisia, Polònia, Turquia, 
Xile, Mèxic i Veneçuela. No obstant això, d’aquest grup, 
només els dos primers tenen nivells de deute extern en 
màxims des del 1990. Aquesta situació de disparitat per 
països es repeteix quan abordem el marge de maniobra 
dels països més afectats per l’acumulació del deute extern. 
Una forma habitual de plantejar la qüestió és comparar el 
deute extern exigible a curt termini amb el nivell de reser-
ves. Cal recordar que, en una situació d’incertesa canviària 

i de finançament exterior, les reserves delimiten la capaci-
tat de resposta.

Doncs bé, quan es compara el nivell de reserves amb el 
deute extern a curt termini, l’únic país en què les reserves 
no aconsegueixen cobrir el deute extern a curt termini és 
Veneçuela. En el següent nivell de risc, trobem països on 
les reserves cobreixen menys de dues vegades el nivell de 
deute extern: 1 Turquia, Malàisia, Argentina, Hongria, Sud-
àfrica i Mèxic. Ens haurien de preocupar aquests sis paï-
sos? La possibilitat que s’assisteixi a un episodi d’incertesa 
es pot vincular a la qualitat dels seus fonaments ma  cro -
econòmics. En aquest sentit, quan s’analitzen els seus 
prin  cipals desequilibris (inflació, dèficit públic i saldo co  r-
 rent), es constata que Sud-àfrica és el país que acumula 
més reptes, ja que presenta desequilibris excessius en les 
tres variables esmentades. A distància, Turquia, amb un 
nivell d’inflació i un dèficit corrent elevats, tampoc està 
lliure de riscos. En el cas argentí, al centre del problema, 
se situen la inflació, elevada i amb males perspectives, i 
una evolució a l’alça del dèficit públic preocupant (tot i 
que els nivells no siguin alarmants). Sembla que els altres 
membres del grup estan més blindats: Hongria i Malàisia 
se situen en una posició corrent de superàvit i sense gai-
res tensions inflacionistes, i els desequilibris mexicans 
s’han mantingut estables (i en nivells no excessius per al 
país) el 2014.

FOCUS • Dòlar fort, deute emergent fràgil?
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1. Aquest és un llindar que implica una capacitat de resposta notable da -
vant una crisi de finançament exterior. Per exemple, és un grau de liquidi-
tat que permetria cobrir una sortida de capitals similar a la de la crisi del 
2008-2009, últim episodi generalitzat d’aquestes característiques en les 
economies emergents.
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Durant la crisi econòmico-financera iniciada el 2008, les llars 
nord-americanes van entrar en un profund procés de des-
palanquejament, el qual, però, sembla que ha arribat ja al 
seu final. El deute de les llars nord-americanes va augmen-
tar en 78.000 milions de dòlars entre el 2T i el 3T 2014. Lluny 
de tractar-se d’un fenomen puntual, l’increment se situa ja 
en els 430.000 milions de dòlars entre el 3T 2013 i el 3T 2014 
i ha tingut el suport d’un augment significatiu dels préstecs 
hipotecaris, per als estudis i per a l’adquisició d’automòbils.

Malgrat que, en termes absoluts, les xifres són revelado-
res, no sempre són les més adequades per analitzar el nivell 
d’endeutament de les llars, ja que no reflecteixen el creixe-
ment de l’economia ni, per tant, l’augment de la capacitat 
de repagament de les llars. Una manera més apropiada de 
calibrar la sostenibilitat del deute familiar és la ràtio entre 
el nivell de deute i la renda bruta disponible. En aquest sen-
tit, les dades mostren una imatge lleugerament diferent. 
Mentre que, entre el 2008 i el 2012, la ràtio va baixar del 
115% al 89%, en línia amb la correcció en termes absoluts, 
des del començament del 2013, s’ha mantingut estable al 
voltant del 90%. Precisament, el nivell del període precrisi.

L’estoc d’actius bruts de les llars també és un factor rellevant 
per establir-ne la capacitat de repagament. En l’actualitat, 
amb una mica més de 95 bilions de dòlars, el total d’actius 
bruts de les famílies se situa el 16% per damunt dels nivells 
anteriors a la crisi. La forta recuperació de l’economia nord-
americana, amb un PIB que, en termes reals, s’ha situat, de 
mitjana, en el 2,2% anual durant el període 2010-2014 (prop 
del 4% en termes nominals), i la política monetària ultraex-
pansiva duta a terme per la Fed han donat suport a aques-
ta millora tan important. Una millora que s’ha produït de 
manera generalitzada en tots els tipus d’actius, però de 
manera especialment destacable en els financers, que 
representen el 70% del total. En particular, aquests actius 
han crescut el 48% des del mínim assolit durant la crisi. En la 
mateixa línia, la riquesa neta de les famílies nord-america-
nes ha anotat màxims històrics en gairebé tots els trimes-
tres després de la sobtada caiguda del 2008. I, en termes 
relatius a la renda disponible, aquesta riquesa s’apropa al 
màxim assolit al final del 2006 (vegeu el tercer gràfic). No 
obstant això, cal tenir en compte que, atès que una part de 
l’alça de la riquesa financera és deguda a les mesures 
ultraexpansives implementades per la Fed, és probable 
que es corregeixi quan es retirin aquestes mesures.

En definitiva, les llars nord-americanes augmenten de nou 
el nivell de deute, però des de nivells sostenibles i a un ritme 
coherent amb l’avanç dels ingressos. Un element que per-
met que l’economia nord-americana encari amb optimis-
me el cicle de creixement que, a poc a poc, va consolidant.

FOCUS • Ha finalitzat el despalanquejament de les llars  
nord-americanes?
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ESTATS UNITS
2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Activitat

PIB real 2,3 2,2 3,1 1,9 2,6 2,7 – 2,5 –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,2 3,6 3,5 2,3 4,1 4,4 4,5 5,0 4,3

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 74,0 80,5 83,4 90,9 94,1 91,0 93,1

Producció industrial 3,8 2,9 3,3 3,3 4,2 4,6 4,4 5,2 4,9

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 56,7 52,7 55,2 57,6 59,0 58,7 55,5

Habitatges iniciats (milers) 784 930 1.025 925 985 1.030 1.092 1.043 1.089

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141 158 165 170 171 170 171 173 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 7,4 7,0 6,6 6,2 6,1 5,7 5,8 5,6

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,5 58,9 58,9 59,0 59,2 59,2 59,2

Balança comercial 1 (% PIB) –3,3 –2,8 –2,8 –2,8 –2,9 –2,9 –2,8 –2,9 ...

Preus

Preus de consum 2,1 1,5 1,2 1,4 2,1 1,8 1,7 1,3 0,8

Preus de consum subjacent 2,1 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Dept. de Treball, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

2013 2014 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Activitat

PIB real 7,7 7,4 7,7 7,4 7,5 7,3 – 7,3 –

Vendes al detall 13,1 10,3 13,5 11,9 12,3 11,9 11,5 11,7 11,9

Producció industrial 9,9 9,8 10,0 8,7 8,9 8,0 7,7 7,2 7,9

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 51,3 50,3 50,7 51,3 50,8 50,3 50,1

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 380 258 232 253 320 335 356 380

Exportacions 7,8 6,1 7,4 –3,4 5,0 13,0 11,6 4,7 9,7

Importacions 7,3 0,6 7,1 1,7 1,4 1,1 4,6 –6,7 –2,4

Preus

Preus de consum 2,6 2,0 2,9 2,3 2,2 2,0 1,6 1,4 1,5

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 6,00 5,60 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,60 5,60

Renminbi per dòlar (valor) 6,1 6,2 6,1 6,1 6,2 6,2 6,1 6,1 6,2

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

JAPÓ
2012 2013  4T 2013  1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Activitat

PIB real 1,7 1,6 2,2 2,2 –0,3 –1,2 – ... –

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 41,7 38,8 39,1 40,9 38,9 37,7 38,8

Producció industrial 0,2 –0,6 5,8 8,3 2,6 –1,1 –0,8 –1,6 –1,1

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 16,0 17,0 12,0 13,0 – 12,0 –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4

Balança comercial 1 (% PIB) –1,4 –2,4 –2,4 –2,8 –2,9 –2,9 –2,8 –2,7 –2,6

Preus

Preus de consum 0,0 0,4 1,4 1,5 3,6 3,3 2,9 2,4 2,4

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 0,5 0,6 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Inici d’any crucial 
per a la zona de l’euro

El context de baixa inflació i d’incertesa obliga a adoptar 
mesures. L’FMI pronostica un escenari de recuperació a dife-
rents ritmes per als països de la zona de l’euro, amb una taxa de 
creixement que augmenta del 0,8% del 2014 a l’1,2% del 2015 
i a l’1,4% del 2016. No obstant això, aquestes previsions són 
inferiors a les pronosticades fa tres mesos. A aquesta lenta recu-
peració s’afegeix una inflació baixa que, fins i tot abans de la 
caiguda del preu del petroli, no semblava que havia de repun-
tar. En aquest entorn macroeconòmic, el BCE ha anunciat una 
important ampliació del programa de compra d’actius que 
estava duent a terme per evitar el risc de deflació i per impulsar 
el creixement.

El BCE durà a terme un programa d’expansió quantitativa de 
magnitud considerable. El programa de compra d’actius s’ha 
ampliat a bons emesos per Governs, per agències i per institu-
cions europees. Les compres d’actius pujaran a 60.000 milions 
d’euros mensuals i tindran lloc des del març del 2015 fins al 
setembre del 2016 (o fins que la taxa d’inflació assoleixi nivells 
propers al 2%). Les compres totals superaran l’1,1 bilió d’euros 
i seran proporcionals a la quota de participació de cada país en 
el capital del BCE. El programa hauria de reduir la prima de risc 
dels països perifèrics i propiciar la depreciació de l’euro, la qual 
cosa estimularà el creixement a la zona de l’euro. En aquest 
sentit, els indicadors d’activitat de la zona de l’euro continuen 
en valors coherents amb un nivell d’activitat moderat, malgrat 
que van iniciar l’any amb un lleuger repunt. L’índex PMI com-
post va arribar, al gener, als 52,2 punts, el nivell màxim en els 
cinc últims mesos. Tant els índexs PMI de serveis com de 
manufactures van repuntar. A Alemanya, els índexs IFO (índex 
d’activitat empresarial) i ZEW (índex sobre les expectatives 
dels inversors i dels analistes) van millorar per tercer mes con-
secutiu. També van anotar registres més positius al comença-
ment de l’any els indicadors de demanda, en particular l’índex 
de confiança del consumidor.

El descens de les expectatives d’inflació ha empès el BCE a 
actuar. Al desembre, la inflació es va situar en el 0,2%, cinc dèci-
mes per sota del mes anterior, arrossegada pel descens del preu 
del petroli. Aquesta dada d’inflació negativa del desembre no 
equival a una deflació (vegeu el Dossier d’aquest mes sobre les 
expectatives d’inflació). En aquest sentit, és important destacar 
que la inflació subjacent (sense energia ni aliments no elaborats) 
es va mantenir en el 0,7% per tercer mes consecutiu. Malgrat 
això, els riscos de deflació no són menyspreables, ja que les 
expectatives d’inflació s’han continuat reduint a la zona de l’euro. 
En aquest entorn, l’inici del programa d’expansió quantitativa 
hauria d’augmentar les expectatives d’inflació, les quals, just des-
prés de l’anunci de Mario Draghi, es van començar a recuperar, 
tot i que caldrà esperar per veure si la tendència es consolida.

El programa d’expansió quantitativa comportarà una major 
depreciació de l’euro i impulsarà el sector exterior. La balança 
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Previsió PIB Variació en relació amb 
la previsió octubre 2014

2014 2015 2016 2015 2016

Zona de l’euro 0,8 1,2 1,4 0,2 0,3

Alemanya 1,5 1,3 1,5 0,2 0,3

França 0,4 0,9 1,3 0,1 0,2

Itàlia –0,4 0,4 0,8 0,5 0,5

Espanya 1,4 2,0 1,8 0,3 =

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO).
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per compte corrent de la zona de l’euro es va situar en el 2,4% 
del PIB al novembre (acumulat de 12 mesos), tot mantenint la 
bona tònica que ha mostrat durant l’any. Un dels elements que 
més ha contribuït a aquest impuls ha estat l’augment del 
superàvit de béns (per l’increment de les exportacions) i, en 
menor mesura, de serveis. En els pròxims mesos, dos factors 
en  fortiran el superàvit corrent. En primer lloc, la caiguda del 
preu del petroli reduirà la factura energètica. En segon lloc, la 
compra massiva d’actius provocarà una major depreciació de 
l’euro. De fet, després que el BCE anunciés les noves mesures, la 
taxa de canvi va baixar fins als 1,14 euros/dòlar, nivell en què 
esperem que es mantingui en els pròxims mesos, i que repren-
gui una tònica descendent quan la Fed comenci a apujar els ti -
pus d’interès a finals d’any.

la millora de l’activitat consolidarà la tímida recuperació 
del mercat laboral a la zona de l’euro. Al desembre, la taxa 
d’atur de la zona de l’euro es va situar en l’11,4%, quatre dèci-
mes per sota del nivell de fa un any. Per països, la reducció de 
l’atur el 2014 ha estat més intensa a la perifèria i al Regne Unit, 
mentre que França i Itàlia han presenciat com es deteriorava el 
mercat laboral. A l’inici d’enguany, les perspectives del mercat 
laboral han millorat: les expectatives d’ocupació en manufac-
tures i en serveis han augmentat a tots els països de la zona de 
l’euro. A més a més, l’increment de l’activitat el 2015, amb el 
suport de la davallada del preu del petroli, del programa del 
BCE i de la depreciació de l’euro, es reflectirà en millores al 
mercat laboral.

El crèdit bancari donarà suport a la recuperació el 2015, amb 
l’ajuda, en part, del programa de QE. L’enquesta sobre prés-
tecs bancaris (EPB) del gener mostra com els criteris d’aprovació 
de préstecs a la zona de l’euro es van continuar relaxant en el 4T 
2014, tant per als préstecs a empreses no financeres com per 
als préstecs hipotecaris i el crèdit al consum. Aquesta millora va 
ser complementada amb un augment de la demanda de crèdit 
en totes les categories en el 4T 2014. A més a més, l’EPB també 
evidencia que les entitats de crèdit esperen que la recuperació 
de la demanda continuï en els pròxims trimestres. També és 
interessant assenyalar que les disparitats entre països per a la 
concessió de crèdits a les empreses es van reduir. Malgrat que 
el programa d’expansió quantitativa tindrà més impacte sobre 
el tipus de canvi de l’euro, també contribuirà a consolidar 
aquestes tendències creditícies ja en curs. El programa incre-
mentarà la posició de liquiditat dels bancs, tot facilitant la con-
cessió de crèdit i millorant les seves condicions per a les empre-
ses i per a les llars.

la política monetària s’ha de complementar amb reformes 
estructurals. L’ajust del dèficit públic a la zona de l’euro s’ha 
anat realitzant amb èxit i s’ha reduït el dèficit des del 7% del 
2010 fins al 2,3% del 3T 2014, la qual cosa permetrà poder dur 
a terme una política fiscal menys restrictiva el 2015. En aquest 
sentit, la Comissió Europea ha relaxat, temporalment i en 0,5 
p. p., l’objectiu de dèficit per als països que estiguin duent a 
terme reformes estructurals de fons (clàusula de reforma 
estructural), mesura que, en particular, podria beneficiar França 
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i Itàlia. A més a més, ha confirmat que les inversions selecciona-
des dins el Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (Pla 
Juncker) no es tindran en compte a l’hora de valorar si un país 
ha assolit el dèficit públic acordat amb Brussel·les (malgrat que 
sí augmentaran el nivell de deute). De tota manera, per assolir 
un ritme de creixement sostingut a la zona de l’euro, els països 
han d’aprofitar la millora de les condicions financeres del BCE i 
del Pla Juncker per dur a terme una ambiciosa agenda de refor-
mes estructurals que millori substancialment la capacitat de 
creixement de les seves economies. Això és especialment 
important en països com França i Itàlia, que presenten una taxa 
de creixement potencial molt limitada.

El banc central suís, anticipant-se a la reunió del BCE, va deci-
dir abandonar per sorpresa el règim de tipus de canvi fix, la 
qual cosa mostra la interdependència de les polítiques mone-
tàries i els seus efectes més enllà de les seves fronteres. La deci-
sió de l’SNB va estar motivada, principalment, per la dificultat 
de defensar el franc suís davant la moneda europea quan 
l’expansió quantitativa estigués en marxa. En conseqüència, el 
franc suís es va apreciar de forma considerable i va impactar de 
manera directa en la seva economia, en particular en el sector 
bancari i en l’exportador. L’apreciació del franc suís no hauria 
d’afectar de manera significativa l’Europa emergent, malgrat 
l’abundant ús de finançament en divises estrangeres per part 
d’aquests països. D’una banda, en els últims anys, han reduït el 
finançament en divises i han adoptat mesures per mitigar-ne 
l’exposició. De l’altra, l’elevada solvència bancària hauria de 
facilitar l’absorció dels efectes de la depreciació de les princi-
pals monedes de l’Europa emergent enfront del franc suís.

Syriza guanya les eleccions a Grècia, primera votació d’un 
any amb importants cites electorals. El partit d’esquerres s’ha 
quedat a dos escons de la majoria absoluta i ha format Govern 
en coalició amb el partit nacionalista de dretes (ANEL). Els dos 
partits proposen dur a terme un ajust fiscal menor i negociar 
unes condicions de finançament millors per pagar el deute. Les 
primeres mesures anunciades inclouen l’augment del salari 
mínim fins als 751 euros, un increment de la contractació públi-
ca, sanitat gratuïta per a les persones que perdin la feina i altres 
mesures socials, per a les quals requeriran fons públics addicio-
nals a l’hora de dur-les a terme. S’obre, també, un llarg període 
de discussions amb la troica, que es preveu complicat, per a la 
renegociació del deute (vegeu el Focus «Grècia: una nova etapa 
posttroica?»). L’any 2015 continua amb diverses cites electorals 
importants a Europa, incloses les del Regne Unit i Espanya.
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FOCUS • Per què no sempre s’assoleixen els objectius  
dels pressupostos públics europeus?

La coordinació de les polítiques fiscals dels països de la 
Unió Europea (UE) ha millorat en els últims anys. Ara els 
paï  sos membres de la UE presenten els pressupostos pú -
blics a la Comissió Europea (CE) amb prou temps perquè 
pugui analitzar-los, oferir recomanacions i seguir-ne de 
prop el compliment. Això ha estat molt important perquè 
el procés actual de consolidació fiscal es pogués dur a ter-
me de forma relativament ordenada i d’acord amb els 
principis que els mateixos països de la UE han acordat. No 
obstant això, quan un país ha tancat l’exercici amb un dè -
ficit públic su  pe  rior al previst, en molts casos s’ha conti-
nuat produint un debat intens. La discussió de fons acos-
tuma a ser la ma  teixa: l’objectiu de dèficit no s’ha com-
plert perquè les condicions econòmiques han acabat sent 
pitjors del que s’es  pe  rava o perquè el Govern en qüestió 
no ha executat els pressupostos segons el que s’havia pre-
vist inicialment. Tot seguit analitzem la importància que 
cada argument ha tingut en els últims anys.

És freqüent que els països membres planifiquin un ajust 
fiscal superior al que acaben realitzant. Com ho mostra un 
estudi de la CE,1 entre els anys 1999 i 2014, l’ajust pressu-
postari aprovat va ser, de mitjana, 0,4 p. p. superior al que 
es va acabar duent a terme un any després. Aquest dife-
rencial s’incrementa fins als 0,8 p. p. per als ajustos plante-
jats a dos anys vista. El desajustament s’explica, sobretot, 
perquè els països planifiquen menys despeses de les que 
acaben realitzant.

El desviament de la despesa pressupostada és degut a 
errors en les previsions de les despeses i a despeses discre-
cionals incorregudes durant la implementació dels pres-
supostos. La descomposició del desviament entre uns i 
altres mostra que, abans del 2008, la major part de l’aug -
ment de la despesa no pressupostada responia a mesures 
discrecionals. No obstant això, a partir del 2008, el factor 
que explica els desajustaments són unes despeses supe-
riors a les previstes, en particular un increment de les des-
peses socials no pressupostades.

Aquest increment no previst de la despesa no és comple-
tament innocent: a l’hora d’elaborar els pressupostos, 
molts països sobreestimen de forma recurrent el poten-
cial de creixement. Les previsions de creixement per a 
l’any següent al de la presentació dels pressupostos 
públics a la CE són, de mitjana, 0,3 p. p. superiors a les pre-
visions de creixement que proporcionen altres organis-
mes, com l’FMI, per al mateix període.

En conseqüència, una planificació robusta dels pressupos-
tos és percebuda com un element essencial per millorar les -1 
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finances públiques. Les institucions fiscals independents, 
establertes fa uns quants anys en alguns països del nord 
d’Europa i recentment a Espanya, poden contribuir, en 
part, a aquesta tasca. Aquestes institucions analitzen, entre 
d’altres qüestions, les previsions macroeconòmiques dels 
pressupostos públics, les polítiques fiscals adoptades i el 
cost d’implementació de les mesures incloses i intenten 
controlar el compliment de l’estabilitat pressupostària per 
part de les administracions públiques. Un aspecte impor-
tant de la seva tasca és augmentar la transparència de les 
finances públiques i fer recomanacions sobre possibles 
problemes existents, malgrat que correspongui a les admi-
nistracions públiques adoptar mesures sobre aquest tema.

Al final, doncs, depèn dels poders públics que els pressu-
postos es compleixin al màxim, i es requereix un fort com-
promís polític per implementar els canvis necessaris per 
restablir l’estat de les finances públiques. Després d’uns 
quants anys de crisi, tota una tasca per als països europeus.
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Grècia torna a ser el focus d’atenció a Europa. Després de 
la impossibilitat de triar president, l’anterior Govern va 
haver de dissoldre el Parlament i es van celebrar eleccions 
anticipades. Syriza, el partit que ha guanyat les eleccions, 
encara la legislatura amb la renegociació del deute i la fle-
xibilització de les mesures d’austeritat com a principals 
promeses electorals que ha de complir. Analitzem la situa-
ció econòmica del país.

Des de l’inici de la crisi, el 2008, l’economia grega va acu-
mular una contracció del PIB del 27%. Aquest descens va 
arribar al final cap a la meitat del 2014, quan Grècia va co -
mençar a créixer de nou, un avanç que l’FMI espera que es 
consolidi enguany amb un creixement del 2,9% anual. L’ex-
   tensió dels desequilibris macroeconòmics gestats abans 
de la crisi va obligar el país a dur a terme mesures impor-
tants en diferents àmbits: des d’arranjaments en els comp-
tes públics (el saldo públic primari va passar del –10,5% 
del PIB el 2009 a un superàvit del 0,8% el 2013) fins a 
guanys de competitivitat (els costos laborals unitaris 1 
s’han reduït el 14,3% des del 2007), passant per correc-
cions dels desequilibris amb l’exterior (la balança per 
compte corrent va passar del –11,2% del PIB al 0,7%). Mal-
grat els avanços, la profunda contracció econòmica va em -
pènyer la taxa d’atur fins al màxim del 27,8%.

L’elevat nivell de deute públic continua sent el principal 
focus de preocupació, ja que se’n qüestiona la sostenibili-
tat. Malgrat que el deute públic va assolir el 175% del PIB 
el 2013, gairebé el 80% està en mans de creditors oficials 
(l’FMI, l’EFSF o el BCE) amb unes condicions avantatjoses. 
En primera instància, i malgrat els elevats nivells de deute, 
els costos de finançament són benèvols. Per exemple, el 
pagament dels interessos del deute va ser del 4,3% del 
PIB 2 el 2014. No obstant això, en termes efectius, el cost va 
ser del 2,7%, ja que el BCE retorna al Tresor grec els inte-
ressos que rep del deute grec. Serveixi de referència que, 
a Itàlia, el cost del deute puja al 4,7% del PIB i, a Espanya, 
al 3,3%, i que els dos països tenen un nivell de deute públic 
molt inferior al de Grècia. A més a més, Grècia disposa, 
també, d’uns venciments folgats, de 16,5 anys de mitjana, 
clarament per damunt dels 6,3 anys del deute públic es -
panyol. En concret, el gros de la devolució dels préstecs 
amb els organismes oficials es concentra a partir del 2023.

El Govern entrant, per tant, afronta una situació econòmi-
ca i social molt delicada, amb importants venciments de 
deute públic en  guany, però amb unes perspectives favo-
rables a mitjà termini. Fa ja tres trimestres que l’economia 
grega ha co  mençat a créixer, i el programa d’ajuda acordat 

FOCUS • Grècia: una nova etapa posttroica?
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Principals indicadors macroeconòmics
(% del PIB, llevat que s’indiqui el contrari)

2013 2014 2015

PIB real (% variació interanual) –3,9 0,6 2,9

Taxa d’atur (% població activa) 27,3 25,8 23,8

Compte corrent 0,7 0,7 0,1

Costos laborals unitaris  
(% variació interanual) *

–9,3 –3,4 –1,9

Saldo públic –3,2 –2,7 –1,9

Saldo públic primari 0,8 1,5 3,0

Deute públic 175,1 174,2 172,3

Nota: * Costos laborals unitaris nominals en relació amb els 23 principals socis comercials. 
Previsió de la CE.
Fonts: FMI i Comissió Europea.

amb la troi  ca li ofereix unes condicions financeres que pot 
aprofitar per continuar adoptant mesures que assegurin 
una reducció duradora de la taxa d’atur i un creixement 
sostingut a mitjà i a llarg termini.

1. Costos laborals unitaris nominals en relació amb els 23 principals socis 
comercials.
2. Això és degut al fet que els creditors oficials van acceptar reduccions en 
els tipus d’interès dels seus préstecs amb Grècia.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14 01/15

Vendes al detall (variació interanual) –1,6 –0,8 1,0 1,4 0,9 1,6 1,6 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –2,4 –0,7 1,3 1,0 0,5 0,8 –0,4 ... ...

Confiança del consumidor –22,1 –18,6 –11,2 –7,7 –9,9 –11,1 –11,6 –10,9 –8,5

Sentiment econòmic 90,6 93,6 101,5 102,2 100,8 100,7 100,7 100,6 101,2

PMI manufactures 46,2 49,6 53,4 52,5 50,9 50,6 50,4 50,6 51,0

PMI serveis 47,6 49,3 52,1 53,0 53,2 52,3 51,3 51,6 52,3

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,5 –0,8 0,0 0,4 0,6 – 0,6 – –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,3 12,0 11,8 11,6 11,5 11,5 11,4 11,3 ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,4 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 ...

França (% pobl. activa) 9,8 10,3 10,1 10,1 10,3 10,2 10,3 10,3 ...

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,7 12,5 12,9 13,3 13,3 12,9 ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 25,3 24,7 24,1 23,9 23,8 23,7 ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i Markit.

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en % del PIB dels 4 últims trimestres, llevat que s’indiqui el contrari 

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,6 2,2 2,3 2,2 2,4 2,5 2,5 ...

Alemanya 7,1 6,7 6,8 6,8 7,2 7,4 7,3 ...

França –1,5 –1,4 –1,5 –1,6 –1,2 –1,1 –1,0 ...

Itàlia –0,5 1,0 1,3 1,3 1,6 1,7 1,7 ...

Espanya –0,3 1,4 1,1 0,3 0,0 –0,1 –0,1 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 97,8 101,6 103,8 103,8 101,6 99,5 99,5 99,5

Notes: 1. Canvi de metodologia a partir de 2014.  2. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Comissió Europea i organismes nacionals d’estadística.

Finançament i dipòsits dels sectors no financers
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –3,1 –2,5 –2,0 –1,6 –1,4 –1,0

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,4 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 1,8 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 3,1 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 2,4 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 4,1 7,9 5,9 5,2 5,9 6,3 7,1 8,1

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 –2,5 –2,0 –1,7 –2,1 –1,8 –2,6

Instruments negociables 0,5 –14,8 –12,7 –11,6 –6,0 –1,0 0,3 4,7

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,8 2,0 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 ...

Notes: 1. Dades ajustades de vendes i titulitzacions.  2. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  3. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial.  4. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Un fort avanç 
impulsat per factors temporals

El PiB va avançar el 0,7% intertrimestral en el 4T 2014. L’e  co -
no  mia espanyola va créixer a bon ritme, per damunt del que 
s’es  perava, i acumula sis trimestres seguits d’expansió. D’a  ques-
 ta forma, la taxa de variació interanual del PIB per al conjunt del 
2014 es va situar en l’1,4%. Malgrat que encara no es disposa 
del desglossament del PIB, tot fa pensar que el motor del crei-
xement va continuar sent la demanda interna, sobretot el con-
sum de les llars i la inversió en béns d’equipament. Així mateix, 
les dades més recents també suggereixen la consolidació del 
can  vi de tendència de la inversió en construcció.

Millora de les perspectives de creixement del PiB el 2015. La 
posada en marxa per part del BCE del programa a gran escala 
de compra de deute públic i privat pot representar un revulsiu 
important per a l’economia europea. Ara com ara, el seu impac-
te ja s’ha fet sentir en el tipus de canvi, ja que, al gener, l’euro 
s’ha depreciat el 6,8% enfront del dòlar. Això afavorirà l’evolució 
del sector exterior i impulsarà el creixement de l’economia es -
pa  nyola en els pròxims trimestres. A més a més, hi ha un altre 
element que enguany també donarà suport de forma temporal 
a la recuperació econòmica: la caiguda del preu del petroli, que 
acumula ja un descens del 58,4% des del juny, reduirà la factura 
energètica i incrementarà la renda disponible de les famílies i 
de les empreses, la qual cosa, al seu torn, impulsarà el consum i 
la inversió. Tot plegat ens ha dut a revisar a l’alça la taxa de crei-
xement del PIB per al 2015 fins al 2,3% (anterior: l’1,9%). El 
2016, però, el menor suport d’aquests factors comportarà un 
cert alentiment de l’avanç del PIB, que se situarà en el 2,1%. 
Aquestes previsions de creixement són similars a les contem-
plades per l’FMI, que estima un avanç del 2,0% i de l’1,8% per al 
2015 i el 2016, respectivament.

Els indicadors de confiança apunten a un bon inici d’any. Te -
nint en compte l’índex de sentiment econòmic de la Comissió 
Europea del gener, l’activitat econòmica ha continuat avançant 
de forma notable en el 1T 2015. En concret, aquest índex es va 
situar en els 106,6 punts, més de dos punts per damunt de la 
mitjana del 4T 2014 i clarament per damunt de la mitjana his-
tòrica (100,7). Dels diferents factors que formen l’índex, destaca 
el fort avanç de la confiança del consumidor, d’acord amb l’evo-
 lució més favorable del mercat laboral. Per tant, esperem que la 
des  pesa de les llars continuï contribuint intensament a l’avanç 
del PIB al llarg del 2015.

El descens del preu del petroli donarà suport a la recupera-
ció del superàvit corrent el 2015. Les dades de comerç exte-
rior de béns del novembre van ser favorables, ja que les expor-
tacions nominals van créixer el 3,2% interanual i van mantenir, 
així, la tònica creixent iniciada cap a la meitat del 2014. En can-
vi, les im  portacions van alentir la taxa de creixement interanual 
fins al 2,0% (el 7,7% a l’octubre), a causa de la caiguda de la 
factura de les importacions energètiques. Això va contribuir a 
la lleugera millora que va experimentar el saldo per compte 
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corrent en aquest mes. No obstant això, és imprescindible 
mantenir les po  lítiques d’estalvi i d’eficiència energètica i im -
pulsar les exportacions, ja que el suport de la caiguda del preu 
del petroli a la millora del saldo corrent serà, segurament, no -
més temporal.

El sector turístic va tancar el 2014 amb una xifra rècord de 
tu  ristes internacionals. D’aquesta manera, l’exportació de 
serveis turístics va continuar donant suport a la millora de la 
ba  lança per compte corrent. En concret, Espanya va rebre gai-
rebé 65 milions de turistes estrangers el 2014, 4,3 milions més 
que el 2013. La major part de països europeus van incrementar 
l’e  mis  sió de turistes, llevat de Rússia, amb una caiguda de quo-
ta que va superar el 10% anual. A més a més, amb la deprecia-
ció re  cent de l’euro, cal esperar que l’arribada de turistes 
estrangers continuï creixent. D’una banda, les destinacions 
fora de la zona de l’euro seran més cares per als turistes euro-
peus, la qual cosa afavorirà destinacions turístiques com 
Espanya. De l’altra, també cal esperar que, en els pròxims me -
sos, augmenti el turisme de fora de la zona de l’euro, ja que la 
depreciació de l’euro farà més competitives les destinacions 
europees a nivell internacional. Per tant, bones notícies per al 
sector turístic.

la caiguda del preu del petroli manté la inflació en terreny 
negatiu. Segons l’avanç de l’INE, la taxa d’inflació es va con-
treure quatre dècimes al gener, pressionada per la caiguda del 
preu del petroli, i es va situar en el –1,4%. Ateses les perspecti-
ves per al preu del petroli, que esperem que es mantingui en 
cotes baixes durant el primer semestre i que després canalitzi 
una lenta recuperació, la taxa d’inflació es mantindrà en terreny 
negatiu uns mesos més, i la taxa d’inflació mitjana per al 2015 
es quedarà en el –0,3%. Així, Espanya tancarà l’any amb una 
inflació per sota de la taxa mitjana prevista per a la zona de 
l’euro, del 0,5%, la qual cosa li permetrà continuar guanyant 
competitivitat. En canvi, el 2016, la inflació pujarà, de mitjana, 
fins al 2,0%, en especial perquè l’efecte nivell del component 
energètic es desfarà.

les bones dades del mercat laboral corroboren la recupera-
ció de l’economia. En el 4T 2014, la xifra d’ocupats va créixer 
per damunt del que s’esperava, en concret l’1,0% intertrimes-
tral en termes desestacionalitzats. Amb aquesta dada, 
s’encadenen ja cinc trimestres d’increments de l’ocupació. Més 
enllà del sector serveis, l’avanç de l’ocupació es consolida a la 
indústria i a la construcció, que anoten ara tres trimestres de 
pujades. El 2014 va tancar, així, amb creació neta d’ocupació a 
tots els sectors, llevat de l’agricultura. L’augment de l’ocupació 
a la construcció és una mostra més que la correcció del sector 
immobiliari s’apropa al final. Altres indicadors de l’evolució del 
sector immobiliari mostren, també, signes de millora. Així, la 
compravenda d’habitatges acumulada de 12 mesos va créixer 
al novembre el 0,7% anual, el primer avanç positiu des del 3T 
2013. Així mateix, els visats d’obra nova van augmentar el 4,7% 
a l’octubre (acumulat de 12 mesos).

la millora de l’activitat podria començar a diluir l’efecte des-
coratjament. El fort augment de la població activa en el 4T, de 
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95.200 persones i per damunt del que s’esperava, va provocar 
un increment de la taxa d’activitat de tres dècimes, fins al 
59,8%. L’any vinent, la recuperació econòmica hauria de frenar 
la tònica decreixent de la població activa, que, en els dos últims 
anys, ha reduït la taxa d’activitat des del nivell màxim del 60,4% 
assolit el 2012 fins al 59,6% del 2014. Com a contrapartida, 
però, l’atur va augmentar lleugerament, malgrat l’avanç de 
l’ocupació, la qual cosa va fer que la taxa d’atur es mantingués 
en el 23,7% en el 4T. De cara als pròxims mesos, la tònica crei-
xent de les expectatives de creació d’ocupació dels diferents 
sectors mostra que la reactivació del mercat laboral es 
continua  rà estenent, a poc a poc, a tot el teixit productiu. En 
concret, des  taca l’avanç de les expectatives d’ocupació a la 
indústria, que s’han situat en nivells que no s’assolien des de 
l’estiu del 2007.

El 2014 es tancarà amb un dèficit públic molt proper a l’ob -
jec  tiu fixat, del 5,5% del PiB. Les dades d’execució pressupos-
tària de les administracions públiques fins al novembre mos-
tren que el compliment de l’objectiu del dèficit per al 2014 és 
assolible. La millora de l’activitat afavoreix la correcció del dèfi-
cit de l’Administració central, gràcies, sobretot, a la major recap-
tació impositiva. Per la seva banda, els ingressos de la Seguretat 
Social també van créixer, esperonats per l’augment de l’ocu  pa -
ció, i, al seu torn, la despesa va caure a conseqüència del descens 
de les prestacions socials, principalment per atur. En canvi, és 
molt probable que les comunitats autònomes acabin tancant 
l’exercici amb una desviació important de l’objectiu fixat, la 
qual, però, serà compensada pels bons registres de les adminis-
tracions central i local i de la Seguretat Social.

El despalanquejament del sector privat prossegueix, malgrat 
que ho fa lentament. El deute de les famílies i de les empreses 
no financeres es va reduir de nou en el 3T: representa el 72,4% i 
el 109,7% del PIB i acumula un descens de 12 p. p. i de 24 p. p., 
respectivament, des del màxim assolit el 2010. El procés de re -
ducció del deute privat no s’ha completat, tal com ho reflecteix 
el descens substancial que encara experimenta el saldo viu del 
crèdit (–6,9% interanual al desembre). No obstant això, el ritme 
de caiguda es va moderar cinc dècimes en relació amb el mes 
anterior i la taxa es va situar per sota de les previsions. A més a 
més, les dades de concessió de nou crèdit mostren que, a poc a 
poc, la recuperació del crèdit va guanyant impuls. En el conjunt 
del 2014, la nova concessió de crèdit a les llars per a l’adquisició 
d’habitatges va registrar un fort creixement (23,5%). També va 
augmentar el destinat a les pimes (8,6%). En canvi, la nova con-
cessió a grans empreses continua encara per sota dels nivells 
del 2013, en part perquè aquestes empreses prefereixen altres 
formes de finançament. Els balanços bancaris també van conti-
nuar millorant: la taxa de morositat es va reduir lleugerament al 
no  vembre fins al 12,98%, gràcies a la caiguda, per desè mes 
con  secutiu, del saldo dubtós.
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El 2014, el mercat laboral va oferir bones notícies. L’augment 
del nombre d’ocupats va arribar als 433.900, un registre 
que ha acabat superant les expectatives de la majoria 
d’analistes. La reducció de la taxa d’atur, de 2,0 p. p., també 
va sorprendre positivament. Les tendències del mercat 
laboral, per tant, són esperançadores, però la intensitat i la 
persistència de la recessió experimentada en els últims 
anys fan que les seqüeles encara siguin molt importants.

L’exemple més clar d’això és que la taxa d’atur, que es va 
situar en el 23,7% en el 4T 2014, continuï sent inaccepta-
blement elevada. Una altra conseqüència d’aquesta situa-
ció anormal és l’excepcional taxa d’atur de llarga durada, 
que va assolir el 14,6% en aquest mateix trimestre. No és 
que la proporció d’aturats de llarga durada en relació amb 
el total d’aturats sigui especialment més elevada a Espa-
nya, ja que es va situar en el 53,4% en el 3T, una taxa simi-
lar a la de la UE-28, que va ser del 49,9% (segons Eurostat). 
De tota manera, atès que el nombre d’aturats és molt ele-
vat en termes absoluts, també ho és el nombre d’aturats 
de llarga durada.

La primera conseqüència de l’augment de l’atur de llarga 
durada és l’important col·lectiu d’aturats sense cobertura. 
La xarxa de seguretat per a l’atur està dissenyada per 
reduir l’impacte d’una situació d’atur temporal sobre els 
ingressos d’una persona i, al mateix temps, hauria de mini-
mitzar els desincentius que genera en la cerca d’una nova 
feina. En altres condicions econòmiques, com, per exem-
ple, les existents entre els anys 2002 i 2007, el trànsit per 
una situació d’atur durava, de mitjana, 12 mesos.1 En 
aquest context, una cobertura que arribés als dos anys i 
mig, si es tenen en compte la prestació per atur i el subsidi 
d’atur, era suficient per esmorteir la situació en la gran 
majoria de casos. De fet, tant la durada com la quantia de 
la xarxa de seguretat existent a Espanya són lleugerament 
superiors, de mitjana, a les del conjunt de països de la 
UE-28.2

No obstant això, la severitat i la durada excepcionals de la 
crisi dels últims anys han provocat que aquesta xarxa hagi 
acabat sent, en molts casos, insuficient. De fet, en el 4T 
2014, la durada mitjana de la situació d’atur havia augmen-
tat fins als 23 mesos. En aquest context cal emmarcar el 
Programa d’Activació per a l’Atur aprovat pel Govern el 
passat 19 de desembre, pel qual s’atorga un subsidi durant 
sis mesos als aturats de llarga durada que ja hagin esgotat 
les possibilitats de protecció per atur, sempre que duguin a 
terme les accions d’activació proposades pels serveis 
d’ocupació.

Una altra conseqüència de l’atur de llarga durada, menys 
evident però amb importants conseqüències econòmiques 
i personals, és la descapitalització que pot comportar per a 
la persona afectada i per al conjunt de l’economia. L’exemple 
més manifest, i preocupant, és que la probabilitat de trobar 
feina es redueix amb el pas del temps. Per exemple, segons 
les estimacions de De la Rica i Anghel (2014),3 ceteris paribus, 
una persona que hagi estat aturada menys de dos anys té el 
50% més de probabilitats de trobar feina que una persona 
que acumuli més de dos anys d’atur.

Malgrat que les tendències de fons del mercat laboral si -
guin esperançadores, l’elevada taxa d’atur i, sobretot, l’im -
portant col·lectiu d’aturats de llarga durada obliguen a no 
abaixar la guàrdia en la lluita contra l’atur.

FOCUS • Sobre l’atur de llarga durada a Espanya
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En els últims anys, la capacitat de resistència de les expor-
tacions espanyoles s’ha posat de manifest. Així, després 
de la forta contracció del comerç mundial del 2009, Espa-
nya va ser, juntament amb Alemanya, de les primeres eco-
nomies de la zona de l’euro capaces de recuperar el ter -
reny perdut.

En particular, les exportacions de béns van augmentar, de 
mitjana, el 4,8% anual en termes nominals entre el 2007 i 
el 2013. En termes reals, l’increment es va situar en el 3,4% 
anual. A més a més, la bona evolució de les exportacions 
espanyoles es va produir fins i tot amb la demanda del 
nostre principal soci comercial, la zona de l’euro, en hores 
baixes. Sens dubte, la diversificació de les exportacions a 
nivell geogràfic i de producte va ser clau per reactivar el 
sector exportador espanyol.

Un clar reflex de la major internacionalització de l’eco  no -
mia espanyola és que les variacions de la demanda exter-
na global es tradueixen en un major increment de les ex -
portacions espanyoles. Així ho reflecteix un simple 
exercici en què es relaciona l’augment de la demanda 
global amb el creixement de les exportacions espanyoles 
abans i després de la recessió (vegeu el gràfic). Segons 
aquest exercici, atès l’increment de la demanda global 
que s’ha produït en els tres últims anys, l’augment de les 
exportacions espanyoles de béns ha estat de 0,8 p. p. a 
l’any superior al que s’hauria produït amb el model ex -
por  tador anterior a la crisi. La mateixa lògica es pot apli-
car al període an    terior a la recessió: entre els anys 2000 i 
2008, l’increment de la demanda externa de béns es va 
traduir, de mitjana, en un augment anual de les exporta-
cions de béns del 10,1%.1 En canvi, amb el patró de les 
exportacions observat entre els anys 2011 i 2013, haurien 
augmentat l’11,5%, 1,4 p. p. més que amb el patró del 
període anterior.

De tota manera, el 2014, l’evolució del sector exportador 
ha plantejat alguns interrogants. En termes reals, durant 
els tres primers trimestres de l’any, les exportacions de 
béns van créixer, de mitjana, el 4,1% interanual, 0,2 p. p. 
per sota de l’avanç del 2013. No obstant això, en termes 
nominals, el ritme d’avanç va ser força més modest: entre 
el gener i el novembre del 2014, les exportacions nominals 
de béns van créixer el 2,2% interanual, una xifra molt infe-
rior a la mitjana anual anterior a la crisi, del 5,4%, i, fins i 
tot, al ja més moderat 3,6% del 2013. L’alentiment de les 
exportacions nominals és degut, sobretot, a la feblesa de 
destinacions com Llatinoamèrica, Àfrica i l’Europa no 
comunitària, on es dirigeixen el 20% de les exportacions 
espanyoles. En canvi, les exportacions cap a la zona de 
l’euro es van accelerar de forma substancial: van créixer 
gairebé el 4%, 2,3 p. p. més que el 2013.

La disparitat entre els avanços reals i nominals de les ex -
portacions és conseqüència de la caiguda del preu de les 
ex  portacions, especialment rellevant en el cas dels béns de 
capital i intermedis. Aquest fenomen s’observa a la majoria 
de països desenvolupats. Als EUA, per exemple, la caiguda 
del preu de les exportacions es va situar en el 3,2% el 2014.

A Espanya, la caiguda del preu de les exportacions re  pre -
sen    ta un contratemps important. Desllueix el bon compor-
tament de les exportacions en termes reals i, sobretot, difi-
culta la consolidació de superàvits del compte corrent. Un 
objectiu al qual l’economia espanyola no pot renunciar, 
atès l’elevat deute extern que encara acumula. La capacitat 
de creixement del sector exportador espanyol ha sorprès 
to    thom en els últims anys, però no es pot cantar victòria. La 
recuperació de la zona de l’euro, lenta i erràtica, és un fac-
tor de suport amb el qual és millor no comptar, i el factor 
preu de  mostra que és molt nociu. Continua sent molt im -
portant seguir treballant per millorar la competitivitat de 
l’e  conomia espanyola.

FOCUS • Sector exportador a Espanya: una de freda i una de calenta
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En l’actual fase de recuperació de l’economia espanyola, el 
creixement de la inversió és menys vigorós que en episo-
dis anteriors (vegeu el primer gràfic). Malgrat que acumu-
la cinc trimestres en positiu, encara es troba el 42% per 
sota del seu nivell màxim, assolit en el 4T 2007. No obstant 
això, l’anàlisi detallada de l’evolució de la inversió per 
com  ponents i per sectors institucionals aporta un diag -
nòs  tic més esperançador.

La inversió en construcció va ser el component que va re -
cu  lar més durant la recessió, amb una caiguda acumulada 
del 50% en relació amb el nivell del 2007. Aquesta recula-
da reflecteix un ajust necessari en aquest sector després 
de l’esclat de la bombolla immobiliària. De fet, la inversió 
en construcció ha estat l’últim component que ha tornat a 
créixer i ha anotat la primera taxa de variació intertrimes-
tral positiva en el 2T 2014.

Si ens fixem en l’evolució de la inversió sense construcció, 
el perfil de la recuperació s’assembla més al de l’anterior 
fase de recuperació, iniciada en el 1T 1994. En concret, la 
inversió en equipament va començar a créixer en el 1T 
2013, dos trimestres abans de l’inici de la recuperació del 
PIB. De lla  vors ençà, acumula un creixement del 23,3%. El 
tercer component de la inversió, els productes de la pro-
pietat in  tel·lectual, va mantenir taxes de creixement posi-
tives du  rant la recessió, de manera que el seu pes en rela-
ció amb la inversió total s’ha duplicat i ha passat del 7% 
del 2006 al 15% del 3T 2014. Aquestes dades evidencien 
un canvi important en el model productiu, amb un pes 
menor del sector de la construcció i un pes creixent dels 
actius im  ma  terials.1

La descomposició de la inversió per sectors institucionals 
també convida a una mica d’optimisme. La inversió 
empresarial, generalment la més productiva, és la que 
mostra una evolució més positiva, ja que creix des del 
2010 a una taxa intertrimestral mitjana del 0,5%. La inver-
sió de les llars, que, principalment, és immobiliària, ha 
patit un ajust important i ha acumulat un descens del 65% 
des del 2007. En el 2T 2014, va començar a créixer, i espe-
rem que, a poc a poc, es vagi recuperant, amb el suport de 
l’estabilització dels preus de l’habitatge, de la generació 
d’ocupació i de la reactivació del crèdit hipotecari. Final-
ment, la inversió de les administracions públiques, que va 
esmorteir la caiguda de la inversió total durant la primera 
recessió (2008-2009), va caure bruscament entre el 2011 i 
el 2012. En efecte, és una de les partides pressupostàries 
que més s’ha ajustat per complir els objectius de dèficit 
públic. En concret, es va reduir el 63% entre el 2010 i el 

2014. Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 pre-
veuen un creixement del 4,8% en aquesta partida, de 
manera que cal esperar que la inversió pública també 
s’afegeixi al creixement en els pròxims trimestres.

La comparativa internacional també ofereix matisos inte-
ressants a l’hora de valorar l’ajust de la inversió. Específi-
cament, en el 3T 2014, el pes de la inversió en el PIB era 
del 18,6% a Espanya, un valor molt similar al de la zona 
de l’euro (19,4%) o al dels EUA (19,3%). El pes de la inver-
sió en construcció sobre la inversió total (48,4%), malgrat 
l’important ajust patit, també és ara comparable al de les 
principals economies avançades. Certament, l’ajust de la 
inversió a Espanya ha estat de primer ordre, però la seva 
composició sembla ara més equilibrada. Un bon punt de 
partida per encarar amb optimisme el nou cicle de crei-
xement.
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1. Malgrat els importants esforços per incloure la inversió en actius intan-
gibles en els comptes nacionals, una part important encara no es compta-
bilitza. Vegeu el Dossier «Comptabilitat nacional en l’era digital», de l’IM 
del novembre del 2014.
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Indicadors d’activitat

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14 01/15

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,1 –0,3 1,0 0,3 –1,4 –1,1 –2,5 ...

Índex de producció industrial –6,6 –1,5 1,5 2,6 0,6 0,9 –0,1 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –9,1 –8,2 –5,7 –6,0 –4,0 –5,8 –4,5

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 52,5 53,4 53,1 52,6 54,7 53,8 ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –21,4 –8,9 14,4 26,5 15,6 –13,7 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,4 –9,3 6,5 7,8 16,0 14,0 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,8 8,1 7,8 7,6 7,8 2,9 5,6 ...

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 54,2 55,7 56,7 55,9 52,7 54,3 ...

Consum

Vendes comerç al detall –7,1 –3,7 –0,1 0,7 0,4 0,7 2,1 6,0 ...

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 11,8 23,2 17,0 26,1 17,4 21,4 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –11,8 –6,1 –7,9 –10,0 –11,8 –7,1 –1,5

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Ministeri d’Economia, Ministeri de Foment, Institut Nacional d’Estadística, Markit i Comissió Europea.

Preus

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14 01/15

General 2,4 1,4 0,0 0,2 –0,3 –0,1 –0,4 –1,0 –1,4

Subjacent 1,6 1,5 0,1 0,1 0,0 –0,1 –0,1 0,0 ...

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 0,7 –2,3 –4,1 1,7 1,2 –0,4 ...

Productes energètics 8,8 0,1 –1,0 2,4 –0,2 –1,1 –3,2 –8,5 ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Indicadors d’ocupació

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –5,3 –4,3 –1,3 0,0 0,6 0,6 0,9 1,1

Construcció –17,0 –12,1 –5,3 –2,3 –0,5 0,5 1,6 2,6

Serveis –1,7 –2,0 1,1 2,2 2,6 2,7 2,8 3,0

Situació professional

Assalariats –3,8 –3,8 0,1 1,4 1,9 1,9 2,5 2,6

No assalariats –1,4 –0,6 1,4 2,3 2,5 2,6 2,5 2,4

TOTAL –3,4 –3,2 0,4 1,5 2,0 2,0 2,5 2,6

Població ocupada 2 –4,3 –2,8 –0,5 1,1 1,6 – 2,5 –

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 6,8 24,0 21,5 24,7 25,1 19,2

Temporals –4,0 6,4 19,4 14,2 11,1 6,2 10,5 6,4

TOTAL –1,6 4,0 18,2 15,0 11,8 7,6 11,6 7,2

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –9,4 –10,9 –5,5 –6,9 –7,8 –6,0

Resta d’edats 11,7 3,7 –3,7 –5,9 –5,9 –5,8 –6,0 –5,3

TOTAL 10,9 2,7 –4,2 –6,4 –5,9 –5,9 –6,2 –5,4

Notes: 1. Dades mitjanes mensuals.  2. Estimació EPA.  3. Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Institut Nacional d’Estadística i Servei Públic d’Ocupació Estatal.

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14 11/14

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 3,2 –2,0 4,8 9,6 4,1 3,2

Importacions (variació interanual) –2,8 –1,3 7,0 3,7 7,3 7,5 7,7 2,0

Saldo corrent –3,0 15,1 11,2 3,5 0,1 0,1 –1,5 –0,8

Béns i serveis 16,5 35,7 33,6 29,0 26,7 26,7 25,6 25,5

Rendes primàries i secundàries –19,4 –20,6 –22,4 –25,5 –26,6 –26,6 –27,0 –26,4

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,3 22,0 18,3 9,9 6,0 6,0 4,2 4,9

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i Banc d’Espanya.

Finançament i dipòsits dels sectors no financers
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14 11/14
Saldo  

11/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,3 –8,2 –6,4 –5,5 –4,4 –4,3 –4,8 –4,4 1.727,9

Empreses no financeres –4,7 –10,6 –7,0 –5,7 –4,0 –4,0 –4,9 –4,2 970,7

Llars 3 –3,8 –5,0 –5,6 –5,2 –5,0 –4,7 –4,7 –4,7 757,2

Administracions públiques 4 15,0 16,8 8,5 6,6 5,9 6,1 6,2 6,8 1.023,1

TOTAL 0,6 –1,1 –1,5 –1,4 –0,9 –0,7 –1,0 –0,5 2.750,9

Passius de les entitats de crèdit enfront d’empreses i famílies

Total dipòsits –4,5 2,1 0,2 –0,8 –1,2 –1,4 –1,7 –1,9 1.163,6

A la vista 0,2 4,2 7,4 7,4 13,6 13,5 12,8 15,1 324,6

D’estalvi –2,8 –0,1 3,8 5,9 6,9 7,1 6,4 6,4 216,5

A termini –6,7 1,7 –3,6 –6,1 –9,4 –10,0 –10,2 –11,7 601,0

En moneda estrangera –4,0 16,8 –1,1 0,1 0,3 0,5 6,1 8,7 21,4

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –11,1 –8,3 –6,8 –10,7 –6,7 –8,1 117,6

TOTAL –5,7 –0,2 –1,1 –1,6 –1,7 –2,3 –2,2 –2,5 1.281,1

Taxa de morositat (%) 6 10,4 13,6 13,4 13,1 13,0 13,0 12,9 12,7 –

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 58,6 59,4 59,1 59,1 59,3 59,5 –

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
administracions públiques.  5. Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou les transferències d’actius, els passius financers titulitzats, la cessió temporal d’actius i els dipòsits subordinats.  6. Dada fi del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc d’Espanya.

Sector públic
Percentatge del PIB, acumulat en l’any, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14 11/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,1 –6,8 –0,6 –3,4 –3,7 –3,7 – ...

Estat 1 –7,9 –4,8 –0,9 –2,5 –3,1 –3,1 –2,9 –3,4

Comunitats autònomes –1,8 –1,5 –0,3 –1,1 –1,2 –1,2 –1,3 –1,4

Corporacions locals 0,3 0,5 0,1 0,1 0,4 0,4 – ...

Seguretat Social –0,9 –1,1 0,3 –0,2 0,0 0,0 0,0 –0,1

Deute públic (% PIB) 84,4 92,1 94,9 96,4 96,8 96,8 – ...

Nota: 1. Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració central.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de la IGAE, Ministeri d’Hisenda i Banc d’Espanya.
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eXpecTaTiVes D’iNFlació

Inflació a la baixa i risc de deflació

Les últimes dades d’inflació sorprenen a la baixa a les princi-
pals economies del globus. A la zona de l’euro, la taxa d’inflació 
va baixar fins al –0,2% al desembre i va deixar la mitjana per al 
2014 en el 0,4%. Al Regne Unit, malgrat que la taxa de creixe-
ment va sorprendre a l’alça el 2014, la inflació ha mantingut 
una tendència clarament decreixent i s’ha situat en el 0,5% al 
desembre, el registre més baix en 15 anys. Els EUA es troben en 
una situació similar. Quan semblava que, finalment, la recupe-
ració econòmica es començava a consolidar a la majoria 
d’economies avançades, el fantasma de la deflació ha reapare-
gut en escena.

Per se, un escenari en què els preus baixen no és necessària-
ment perjudicial per a l’evolució de l’activitat econòmica. Si el 
cost nominal dels factors de producció, és a dir, el capital i el 
treball, es pogués ajustar al mateix ritme que el dels preus, 
l’evolució de l’activitat econòmica no s’hauria de veure afecta-
da. No obstant això, això no és així. Els salaris, per exemple, en molts casos són difícils d’ajustar a la baixa. En aquestes circumstàn-
cies, si els preus caiguessin de forma sostinguda, moltes empreses podrien passar-ho malament.

Són igualment preocupants les derivades que un escenari de caiguda sostinguda dels preus pot tenir sobre el cost del capital: si 
els preus cauen i el tipus d’interès nominal no s’ajusta a la baixa, el tipus d’interès real augmenta. Per compensar la caiguda dels 
preus i per mantenir el tipus d’interès real constant, cal disminuir el tipus d’interès nominal. Però fins a quin nivell pot disminuir 
el tipus d’interès nominal? És possible situar-lo en taxes negatives?

En part, aquesta pregunta ha estat resposta recentment. El BCE, per exemple, va situar el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit 
en el –0,10% al juny del 2014 i va abaixar-lo de nou fins al –0,20% al setembre. Unes decisions que, fins no fa pas gaire, semblaven 
impensables. Altres bancs centrals han seguit un camí similar, com el suís i el danès. Així mateix, hi ha diversos actius de renda 
fixa que tenen un tipus d’interès nominal negatiu. Per exemple, el deute públic alemany amb un venciment inferior a dos anys 
cotitza al mercat secundari amb un tipus d’interès negatiu de forma més o menys sostinguda des de fa sis mesos.

Per tant, a la pràctica, fa uns quants mesos que els tipus d’interès han trencat la barrera psicològica del 0%. No obstant això, 
l’escenari que realment temen els economistes es presenta quan la caiguda dels preus acaba afectant les expectatives de les llars 
i de les empreses sobre la seva evolució futura. En el cas de les llars, per exemple, si anticipen que els preus cauran de forma 
sostinguda, i el tipus d’interès nominal no s’ajusta a la baixa, ajornaran les decisions de consum i d’inversió, ja que augmentarà el 
tipus d’interès real i, per tant, també la compensació pels seus estalvis. En aquest escenari, de tota manera, el paper que pugui 
jugar el tipus d’interès nominal pot ser limitat, ja que, a mesura que s’ajusta a la baixa, les llars canviaran la composició de la car-
tera cap a actius més arriscats per obtenir més rendibilitat. A més a més, si el tipus d’interès nominal s’acaba situant en terreny 
negatiu, pot augmentar la preferència pel diner en efectiu, atès que tindria un tipus d’interès real positiu (la capacitat de compra 
d’un bitllet o d’una moneda augmenta amb el temps si els preus cauen), malgrat que això comporti uns costos d’emmagatzematge 
i de seguretat importants.

La disjuntiva a la qual s’enfrontarien les empreses seria similar. En un escenari d’expectatives de caigudes sostingudes dels preus 
i en el qual el tipus d’interès nominal se situa molt a la vora de zero o en terreny negatiu, les empreses també tendiran a ajornar 
les decisions d’inversió. Tot plegat deprimiria l’economia i pressionaria encara més els preus a la baixa, la qual cosa generaria la 
temuda espiral deflacionista.

Hi ha importants indicis, però, que fan pensar que la situació actual de les economies desenvolupades i, en particular, de la zona 
de l’euro no és l’avantsala d’una deflació. En primer lloc, cal apuntar que, en gran part, la caiguda de la inflació dels últims mesos 
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és deguda a la davallada del preu del petroli. A la zona de l’euro, per exemple, dels 0,6 p. p. que s’ha reduït la taxa d’inflació entre 
el juliol del 2014 i el desembre del 2014, el component de carburants hi ha contribuït de forma directa en 0,5 p. p. De fet, la infla-
ció subjacent (sense els aliments ni l’energia) s’ha mantingut gairebé estancada en el 0,7% durant aquest mateix període. En els 
pròxims mesos, cal esperar que, a poc a poc, es vagin materialitzant els efectes indirectes del descens del preu del petroli, amb 
baixades en els preus dels béns manufacturats intensius en petroli i en els serveis de transport. Segons les estimacions del BCE,1 
dos terços de l’impacte de la reducció del preu del petroli es manifesten mitjançant els efectes directes i un terç mitjançant els 
efectes indirectes. En qualsevol cas, la pressió a la baixa del preu del petroli sobre la taxa d’inflació anirà desapareixent en els 
pròxims mesos, a mesura que l’efecte de base es vagi diluint.

En segon lloc, atès el dinamisme que presenten el consum privat i la inversió a moltes economies avançades, no sembla que ni 
els consumidors ni les empreses estiguin ajornant les decisions de consum i d’inversió, més aviat el contrari. Malgrat que hi ha 
importants diferències entre països, sembla que, finalment, comencen a aprofitar-se les bones condicions de finançament per 
adoptar decisions de consum i d’inversió ajornades durant la recessió.

Així i tot, hi ha dos factors que fan que, als països amb ajustos macroeconòmics pendents, se segueixi amb especial atenció, i 
preocupació, l’evolució de la inflació. D’una banda, molts d’aquests països han de millorar la competitivitat per reactivar el 
sector exportador i per poder, així, reequilibrar la posició exterior. Un context d’inflació baixa, o desinflació, en els socis comer-
cials fa que sigui difícil continuar guanyant competitivitat per la via de la contenció salarial i dels preus (devaluació interna). El 
segon factor és el procés de despalanquejament que molts països desenvolupats encara estan duent a terme. Com es pot 
apreciar al segon gràfic, l’impacte que té un escenari d’inflació moderada, o de deflació, sobre l’evolució de la ràtio de deute 
sobre el PIB no és menyspreable. Serveixi d’exemple el fet que, si la inflació espanyola s’hagués mantingut en el 2% des del 
2010, el deute de les empreses no financeres sobre el PIB hauria tancat el 2014 en el 113%, 9 p. p. per sota del que ha succeït en 
realitat. En canvi, en un escenari amb una inflació mitjana del –2%, el deute sobre el PIB seria del 133%, 11 p. p. per damunt del 
que s’ha observat.

A més a més, en aquests països, s’observa amb especial 
preocupació la manca d’instruments de política econòmica 
per poder reactivar la inflació. Com pot ser que, amb els tipus 
d’interès en mínims i després de les injeccions de liquiditat 
dutes a terme pels principals bancs centrals dels països desen-
volupats, la inflació es mantingui tan baixa? També és sorpre-
nent que en nombrosos països, com, per exemple, Alemanya, 
el Regne Unit i els EUA, on sembla que la taxa d’atur s’apropa 
a la taxa d’equilibri i l’output gap està gairebé tancat, la taxa 
d’inflació subjacent es mantingui molt baixa. Aquestes qües-
tions s’analitzen amb detall als articles «Inflació: només un 
fenomen monetari?» i «Creixement sense inflació: què ens en 
diu la corba de Phillips?», del present Dossier.

En definitiva, molts dels països desenvolupats estan pen-
dents de la inflació, i, més enllà de l’efecte temporal que hi 
juga el preu del petroli, la lògica econòmica ens convida a 
pensar que hauria d’anar remuntant. No obstant això, cal 

mantenir la cautela. L’efectivitat de les polítiques dutes a terme fins ara no ha estat l’esperada, i un escenari de deflació, malgrat 
que sembli poc probable, podria tenir greus conseqüències.

Gerard Masllorens
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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1. Per a més informació, vegeu «Box 3: Indirect effects of oil price developments on Euro Area inflation», Monthly Bulletin, Banc Central Europeu, Frankfurt, desembre 
del 2014.
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Mesurar les expectatives d’inflació: la importància dels detalls

Un factor clau de la dinàmica de la inflació rau en les expectatives que els agents econòmics consideren sobre aquesta variable. 
Des de fa temps, tant els economistes teòrics com els responsables de la política monetària dediquen esforços a estudiar els 
detalls d’aquest vincle. Ben Bernanke, que ha exercit les dues funcions, va sintetitzar la qüestió quan va afirmar que «un prerequi-
sit essencial per controlar la inflació és controlar les expectatives d’inflació». Aquest propòsit de control comporta, si més no, 
quatre grans desafiaments: comprendre com interaccionen les expectatives d’inflació amb la resta de variables macroeconòmi-
ques rellevants; identificar el procés que condueix a la seva formació; mesurar com evolucionen per comprovar si s’ajusten a allò 
que es desitja, i avaluar les polítiques que el banc central pot adoptar per incidir-hi. Tot seguit, es presenten algunes pinzellades 
sobre el tercer d’aquests reptes.

La importància de les expectatives d’inflació és deguda a la poderosa influència que exerceixen sobre la presa de decisions per 
part dels individus. No és estrany, doncs, que el desig o l’objectiu de les autoritats monetàries que han de vetllar per l’estabilitat 
dels preus sigui preservar l’ancoratge de les expectatives d’inflació. És a dir, les oscil·lacions de les expectatives d’inflació a mitjà 
i a llarg termini han de ser moderades i alienes a xocs temporals sobre els preus actuals. Un comportament significativament 
diferent d’aquest pot representar un seriós risc per a l’estabilitat dels preus i, en la mesura del possible, ha de ser corregit. Per tant, 
el mesurament de les expectatives d’inflació és un aspecte molt rellevant. No obstant això, alguns detalls són complexos i capaços 
de generar errors greus.

Hi ha dos tipus de mesuraments, de naturalesa molt diferent: 
els basats en enquestes i els que deriven, implícitament, de 
la cotització de diversos instruments financers. Una de les 
principals fortaleses dels primers és que proporcionen direc-
tament les expectatives d’inflació dels enquestats, siguin 
consumidors, empresaris o analistes econòmico-financers. 
En conseqüència, amb prou feines necessiten tractament 
posterior de les dades. El Banc Central Europeu (BCE) du a 
terme un seguiment sistemàtic de diversos tipus d’enquestes. 
En destaca la realitzada als analistes, que es publica trimes-
tralment. Els resultats històrics i recents són molt interessants 
en el marc del debat sobre el risc de deflació a la zona de 
l’euro (vegeu el gràfic). En primer lloc, destaca la convergèn-
cia de les respostes dels analistes cap al nivell d’inflació 
objectiu del BCE (prop, però per sota, del 2%) al llarg del 
temps, així com el seu menor grau d’oscil·lació. Això denota 
un ancoratge notable de les expectatives d’inflació i sugge-
reix un augment gradual de la credibilitat de la política mo -

netària del BCE. En segon lloc, la volatilitat de les expectatives d’inflació es redueix a mesura que augmenta l’horitzó de la previ-
sió, la qual cosa significa que l’impacte dels xocs temporals es fa notar a curt termini, però desapareix a llarg termini. Així, per 
exemple, la intensa caiguda de la inflació europea en els últims mesos, impulsada per la notable reculada del preu del petroli, ha 
empès els analistes a reduir la previsió d’inflació per al 2015 de l’1,2% del juny del 2014 al 0,3% del desembre. En canvi, les previ-
sions a llarg termini (a cinc anys vista) només han estat rebaixades en una dècima entre aquestes dues dates i s’han situat, al 
desembre, en l’1,8%, molt a la vora de l’objectiu del BCE. Aquesta pauta també s’ha observat en enquestes anàlogues per als EUA.

Pel que fa al mesurament de les expectatives mitjançant instruments financers, hi ha tres grans tipus de productes: els bons 
indexats a la inflació, els swaps d’inflació i les opcions de tipus cap i floor sobre la inflació.1 A causa de la seva dimensió i de la seva 
liquiditat, el mercat de bons sobirans inflation-linked (I/L) és la referència més important a l’hora d’analitzar i d’avaluar les dinà-
miques de les expectatives d’inflació prevalents entre els agents que participen als mercats financers. Aquest tipus de valors, 
emesos per un nombre creixent de Governs, ofereix als tenidors protecció davant l’erosió de poder adquisitiu provocada per la 
inflació sobre els rendiments (nominals) de qualsevol inversió. Això s’aconsegueix mitjançant l’actualització del principal d’acord 
amb la inflació registrada durant la vida del bo. En conseqüència, la diferència entre la rendibilitat d’un bo nominal (TIR no  minal) 

1. Per a una descripció més detallada d’aquests instruments, vegeu el Focus «Expectatives d’inflació i instruments financers: un binomi valuós», de l’Informe Mensual 
de l’abril del 2014. 
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i la d’un bo I/L (TIR real) amb el mateix venciment i amb el 
mateix emissor, anomenada break-even inflation rate (BEIR), és 
un indicador aproximat de la inflació mitjana esperada pels 
inversors a aquest termini. Per la seva banda, un swap d’inflació 
és un instrument en què una de les parts es compromet a pa -
gar un tipus d’interès fix a canvi de rebre la taxa d’inflació mit-
jana observada durant el termini de vida de l’swap. El tipus fix 
de l’swap és un indicador de la inflació mitjana esperada al ter-
mini de vida de l’swap, anàleg a la BEIR en absència d’arbitratge.

En el pla comparatiu, les dues alternatives de mesurament de les 
expectatives d’inflació han presentat, al llarg dels anys, una pre-
cisió similar en relació amb la inflació finalment observada 
(vegeu el segon gràfic). No obstant això, la seva naturalesa dife-
rent es tradueix en divergències significatives en determinats 
moments. L’actual n’és un. El principal avantatge dels mesura-
ments de la inflació continguts en els preus dels actius financers 
rau en l’elevada freqüència d’observació: diària o intradiària en 
la majoria dels casos, enfront de la periodicitat mensual o trimestral de les enquestes. També és molt important la disponibilitat de 
mesuraments relatius a diferents horitzons temporals, des d’un any fins a 30, si més no als principals països. En canvi, el principal 
inconvenient de les BEIR i de la resta de variables amb origen financer rau en dos factors interrelacionats: la major volatilitat d’aquests 
mesuraments en comparació amb els procedents d’enquestes i l’efecte distorsionador derivat de la presència de primes de risc que 
dificulten el còmput de la «veritable» expectativa d’inflació. De forma més específica, a més d’una prima de risc de liquiditat,2 exis-
teix una prima de risc per inflació (d’ara endavant, IRP), la qual pot ser entesa com la compensació que reben els inversors pel risc 
que afronten davant possibles desviacions de les seves expectatives d’inflació en relació amb la inflació que s’acabi materialitzant. 
D’aquesta manera, un augment del risc (major variància de les expectatives) comporta una IRP més elevada. Així, doncs, cal tenir en 
compte la presència d’aquesta prima abans d’interpretar el nivell i les fluctuacions de la BEIR i de les taxes dels swaps d’inflació.3

La lectura inicial que, en l’actualitat, presenten els productes financers d’inflació avaluats en conjunt (bons, swaps i opcions) mostra 
un tret que crida molt l’atenció: el descens en les expectatives d’inflació a llarg termini és sensiblement més intens del que s’observa 
en les enquestes, tant a la zona de l’euro com als EUA. Com ho mostra el primer gràfic, en el quart trimestre del 2014, l’expectativa 
d’inflació de la zona de l’euro per al 2019 implícita en els swaps d’inflació havia baixat fins a l’1,2%, enfront de l’1,8% resultant de 
l’enquesta d’analistes de la mateixa data. Què pot explicar aquesta divergència entre els mesuraments dels mercats i els basats en 
enquestes? Una bona part de la resposta es troba en la IRP. En efecte, en els últims trimestres, la dimensió de la IRP s’ha reduït de 
forma considerable, fins a situar-se per sota de la mitjana de l’última dècada als EUA i a la zona de l’euro (40 i 50 p. b., respectiva-
ment).4 Addicionalment, cal destacar que la influència que exerceix aquest descens de la IRP sobre les fluctuacions de les expecta-
tives d’inflació és més gran en horitzons temporals més extensos.5 Aquest últim punt és un element clau a l’hora de jutjar de forma 
encertada la severitat de la recent tònica a la baixa que s’observa en les BEIR i en les taxes contingudes en els swaps d’inflació. 
Sembla, per tant, que, en el context desinflacionista actual, els mesuraments basats en enquestes tenen un cert avantatge.

En suma, tant els mesuraments d’inflació basats en enquestes com els inferits mitjançant la cotització d’instruments financers 
estan subjectes a limitacions que han de ser tingudes en compte. Per tant, és molt important que la seva lectura s’ajusti al context 
econòmic prevalent en cada moment. D’això depèn que les decisions dels bancs centrals avançats siguin més encertades i que la 
seva credibilitat en surti intacta.

Carlos Martínez Sarnago i Joan Daniel Pina
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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2. Els mesuraments d’inflació continguts en els preus dels actius financers també contenen una prima de risc de liquiditat. No obstant això, els estudis empírics posen 
de manifest que la seva magnitud i la seva importància han disminuït de forma considerable en els últims anys, en especial al mercat de bons I/L.
3. Aquest seria el cas quan la distribució de les funcions de probabilitat de les expectatives d’inflació tendeix a concentrar-se al voltant de valors extrems (com la 
deflació), fenomen associat a fortes oscil·lacions de la prima de risc per inflació.
4. Vegeu Hördahl, P. i Tristani, O. (2014), «Inflation Risk Premia in the Euro Area and the United States», International Journal of Central Banking.
5. Vegeu García, J. A. i Werner, T. (2010), «Inflation Risks and Inflation Premia», European Central Bank Working Paper Series, núm. 1.162. Els autors documenten que les 
fluctuacions de la IRP expliquen el 88% de la volatilitat observada en la BEIR a cinc anys de la zona de l’euro.
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Creixement sense inflació: què ens en diu la corba de Phillips? 

L’any 2015 ha començat amb unes perspectives econòmiques que no acaben de ser satisfactòries a la major part de les econo-
mies avançades: tot i que s’espera un creixement del PIB superior al de l’any anterior, la inflació encara no emet signes de repren-
dre una tònica ascendent. Factors volàtils, com l’enfonsament del preu del petroli, expliquen una gran part de la caiguda recent 
de la inflació. Però, fins i tot abans del xoc del petroli, no semblava que el creixement dels preus acompanyés la recuperació 
econòmica. Quins factors expliquen aquest creixement sense inflació?

El marc teòric utilitzat habitualment per analitzar la dinàmica de la inflació a curt termini es basa en la corba de Phillips, que rela-
ciona la inflació d’una economia amb la seva bretxa de producció o output gap (diferència entre la producció observada i la 
potencial). Aquesta relació implica que la taxa d’inflació serà estable quan el PIB observat sigui igual al potencial, mentre que les 
desviacions de la producció en relació amb el potencial tendeixen a generar pressions inflacionistes o deflacionistes (producció 
per damunt o per sota del potencial, respectivament). La seva versió original, proposada per l’economista britànic William H. 
Phillips el 1958, relaciona de forma similar el creixement dels salaris amb la taxa d’atur: com més gran és la infrautilització de 
recursos al mercat laboral (atur per damunt de la taxa d’atur estructural), menors seran els increments salarials acordats entre els 
treballadors i les empreses.

Segons la corba de Phillips, per tant, la inflació baixa durant la fase actual de recuperació s’explicaria per un output gap que enca-
ra és molt elevat a la majoria d’economies avançades. És a dir, la profunditat de la recessió hauria generat un output gap molt més 
elevat que en altres recessions. Així, per exemple, en el cas de l’economia espanyola, malgrat encadenar sis trimestres consecu-
tius de creixement del PIB, el nivell d’infrautilització dels recursos productius és encara molt alt en relació amb el nivell precrisi, 
tal com ho reflecteix l’elevat atur, la qual cosa estaria impedint les pressions sobre els preus i els salaris. Desafortunadament, la 
predicció de l’evolució dels preus a partir de la corba de Phillips depèn, de forma crucial, de l’estimació de l’output potencial, que 
no és directament observable i el mesurament del qual està subjecte a importants limitacions.1 A més a més, la incertesa sobre 
la seva estimació encara és més elevada després d’una recessió, ja que és difícil distingir entre la incidència dels factors cíclics, 
com la infrautilització dels recursos productius existents, i la dels factors estructurals, com una reducció permanent de la capaci-
tat productiva de l’economia.

A més de l’output gap, cal esmentar altres factors addicionals que també han incidit sobre la falta de dinamisme dels preus en la 
recuperació. Un primer factor és la rigidesa a la baixa dels salaris nominals. Aquesta rigidesa va impedir un ajust important dels 
salaris durant la recessió i, en conseqüència, explicaria els menors increments en els primers trimestres de la recuperació, ja que, 
en certa manera, s’estarien compensant unes reduccions salarials que no es van materialitzar. L’anàlisi de Daly i Hobijn (2015)2 
aporta evidència empírica a favor d’aquesta hipòtesi per a l’economia nord-americana. En concret, aquests autors expliquen 
l’evolució dels salaris dels diferents sectors econòmics en la recuperació en funció de les rigideses salarials durant la recessió. Els 
sectors en què els salaris es van contreure menys en relació amb l’augment de l’atur durant la recessió són aquells en què el crei-
xement dels salaris és més contingut durant la recuperació. Aquest seria el cas, per exemple, de la construcció. En canvi, als sec-
tors amb una fixació de salaris més flexible, de manera que es van ajustar ràpidament a la caiguda de la producció, s’observen 
més increments en l’actualitat. Aquest és el cas del sector financer, les assegurances i l’immobiliari.

Així i tot, és important destacar que la falta de sensibilitat de la inflació al cicle econòmic no és un fenomen nou. De fet, la inflació 
s’ha mantingut notablement estable des de la dècada dels vuitanta a la majoria de les economies avançades i ha generat un 
aplanament de la corba de Phillips (vegeu el gràfic). Això implica que la inflació respon en menor mesura als canvis en l’output 
gap, és a dir, sembla que el procés de formació dels preus és menys sensible a la infrautilització dels recursos productius al mercat 
laboral i al mercat de productes. Els economistes atribueixen aquest aplanament a dues transformacions fonamentals que han 
tingut lloc en aquestes últimes dècades. D’una banda, l’ancoratge de les expectatives d’inflació i, de l’altra, l’impacte de la globa-
lització sobre els preus.

Començant pel primer factor, les polítiques antiinflacionistes adoptades per la majoria de bancs centrals i la major confiança en 
el seu compromís de mantenir la inflació baixa i estable han contribuït a mantenir les expectatives d’inflació ancorades. Això 
representa que les empreses i els treballadors no responen a sorpreses positives o negatives d’inflació, de manera que els salaris 

1. Vegeu el Dossier «PIB potencial, un concepte clau, però difús», de l’Informe Mensual del maig del 2013.
2. Daly, M. i Hobijn, B.  (2015), «Why Is Wage Growth So Slow?», Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, 2015-01, 5 de gener.
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i els preus no canvien amb tanta freqüència. Per tant, unes 
expectatives d’inflació fermament ancorades es tradueixen en 
menors fluctuacions de preus de caràcter cíclic. En aquest sen-
tit, Coibion i Gorodnichenko (2014)3 construeixen una corba de 
Phillips per als EUA que relaciona la bretxa de producció amb 
les expectatives d’inflació de les llars, mesurada per l’Enquesta 
dels Consumidors de Michigan. Aquesta formulació permet 
explicar la falta de pressions deflacionistes des del 2009, ja que 
les expectatives d’inflació de les llars van experimentar un 
augment notable des del 2,5% del 2009 fins al 4% del 2014, 
mentre que altres mesuraments d’expectatives d’inflació, com 
els basats en els mercats financers o en les enquestes a profes-
sionals de la predicció, es van quedar estancats al voltant del 
2% en aquest mateix període. Els autors mostren que el princi-
pal factor que explica la divergència en les expectatives és el 
preu del petroli, al qual, pel que sembla, responen de forma 
molt més apreciable les llars. És a dir, l’augment dels preus del 
petroli des del 2009 explicaria, en gran part, el comportament 
de la inflació després de la Gran Recessió als EUA. Si l’increment 
que es va produir en les expectatives d’inflació explica la falta de desinflació en la recessió, el descens que s’ha produït recentment 
podria ser un factor determinant de la falta d’inflació en la recuperació.

D’altra banda, la globalització és el segon factor que explicaria per què la inflació és ara menys depenent de la situació cíclica 
domèstica. La reducció de les barreres al comerç i dels costos de transport ha provocat que els béns produïts en un país siguin 
més substituïbles pels produïts en un altre, de manera que el preu domèstic d’aquests béns no pot diferir gaire del preu de béns 
similars produïts a l’exterior. En conseqüència, el seu preu no depèn, només, de l’output gap local, sinó, també, del nivell 
d’utilització dels recursos a nivell global. Aquest efecte es pot analitzar mitjançant una corba de Phillips que inclou l’índex de 
preus de les importacions com una variable explicativa addicional. Les estimacions de l’FMI4 no troben una tendència clara del 
preu de les importacions sobre els preus domèstics, tot i que, per a alguns països, sí s’observa un augment amb el temps de la 
importància de la inflació importada. Alternativament, es poden incorporar mesuraments d’output gap global en l’estimació de 
la corba de Phillips. Les estimacions del BIS5 mostren que el paper de l’output gap global és cada vegada més important per expli-
car les dinàmiques d’inflació.

En definitiva, la baixa inflació en la recuperació és un fenomen que, en primera instància, sembla sorprenent, sobretot després de 
les ingents injeccions de liquiditat dels bancs centrals. No obstant això, ho és menys quan s’analitzen els factors específics 
d’aquesta crisi i els factors estructurals de fons que expliquen les dinàmiques dels preus a nivell global. Per tant, a curt termini, cal 
esperar que la inflació romangui en nivells baixos, també a causa del xoc del petroli. A mitjà termini, però, a mesura que la recu-
peració econòmica guanyi tracció i que els output gaps es vagin tancant, la inflació tornarà a taxes més properes a l’objectiu dels 
bancs centrals.

Judit Montoriol-Garriga 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

0  

2
 

6

4

 

10

8

 

14

12

-1,5 -1,0  -0,5  0,0  0,5  1,0  1,5 2,0

Inflació subjacent (%) 

  
 

 

Font:  ”la Caixa” Research, a partir de datos del FMI. 

Atur cíclic (%)

1975-1984 1985-1994 1995-present

Corba de Phillips per a les economies avançades

Nota: Cada cercle representa la mitjana de la inflació i l’atur cíclic en un trimestre 
per a les economies avançades.

3. Coibion, O. i Gorodnichenko, I. (2014), «Is the Phillips Curve alive and well after all? Inflation expectations and the missing disinflation», American Economic Journal: 
Macroeconomics Forthcoming.
4. International Monetary Fund (2013), «The Dog That Didn’t Bark: Has Inflation Been Muzzled or Was It Just Sleeping?», capítol 3 del World Economic Outlook, abril.
5. 84th Bank for International Settlements Annual Report, 2013/2014.
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Inflació: només un fenomen monetari?

El 22 de gener del 2015, Mario Draghi va anunciar una ampliació important del programa de compra d’actius públics i privats (QE), 
amb l’objectiu d’ancorar les expectatives d’inflació a mitjà termini i de reactivar l’economia, decisió inimaginable fa un any. Amb 
aquest anunci, el BCE es va sumar a la resta de bancs centrals, com la Reserva Federal, el Banc del Japó o el Banc d’Anglaterra, que 
ja fa temps que augmenten els balanços mitjançant la compra d’actius. Amb aquestes polítiques monetàries expansives, s’ha 
injectat abundant liquiditat a l’economia de cada país. No obstant això, la inflació s’ha continuat contraient de forma persistent, 
i, de fet, l’ancoratge de les expectatives d’inflació a mitjà i a llarg termini ha començat a perillar. En aquest context inusual, hi ha 
qui, fins i tot, ha arribat a qüestionar una de les poques lleis econòmiques que semblava que se sostenia, coneguda internacio-
nalment gràcies a una frase cèlebre de l’economista Milton Friedman:

La inflació és sempre i a tot arreu un fenomen monetari, en el sentit que només és i pot ser produït per un increment  
més ràpid de la quantitat de diners que de la producció.

L’afirmació que la inflació és un fenomen monetari es basa en la teoria quantitativa dels diners, segons la qual els preus varien de 
forma proporcional a l’oferta monetària. Aquesta relació es basa en la identitat1 segons la qual el valor de les transaccions que es 
duen a terme en l’economia (entès com el PIB nominal) és equivalent a la quantitat de diners que hi circulen (entesa com la quan-
titat de diners que hi ha en una economia multiplicada per les vegades que canvia de mans, és a dir, la velocitat dels diners). Si 
s’assumeix que la velocitat dels diners és constant, en una economia sense creixement econòmic, la taxa d’inflació és igual a la 
taxa de creixement dels diners. Per tant, si s’incrementa l’oferta monetària, tindrem més diners perseguint els mateixos béns, de 
manera que els preus pujaran. De forma similar, si la taxa de creixement de l’activitat econòmica i de la quantitat de diners és la 
mateixa, els preus s’haurien de mantenir constants.

L’enunciat de Friedman es veu reforçat per l’evidència empíri-
ca, en la qual s’observa, també, una relació positiva entre la 
inflació i el creixement de l’excés d’oferta  monetària (creixe-
ment de l’oferta monetària per damunt del creixement del PIB 
real) per a un ampli grup de països. Aquesta relació és forta i 
sòlida a llarg termini, però, a curt termini i de forma transi-
tòria, la relació entre les dues variables es pot afeblir per fac-
tors com la rigidesa dels preus o pel fet que la velocitat dels 
diners no sigui constant. Així, per exemple, una contracció de 
la velocitat de circulació dels diners seria compatible amb un 
augment de l’oferta monetària sense pressions en els preus.

Atès el que s’ha dit fins ara, la teoria i l’evidència empírica sug-
 ge  reixen que, si es dóna un creixement de l’oferta monetària 
per damunt del creixement del PIB real, això hauria de pres-
sionar a l’alça la inflació a mitjà termini. No obstant això, des 
del començament del 2012, s’observa que la relació entre les 
dues variables s’ha afeblit  fins al punt de ser gairebé nul·la. 
D’una banda, el creixement de l’oferta monetària s’ha accele-
rat més que el creixement del PIB i, de l’altra, la inflació subja-

cent2 s’ha continuat reduint. Tot seguit, apuntem els principals factors que expliquen el desacoblament, en els últims anys, entre 
els agregats monetaris i els preus.

En aquest sentit, una anàlisi de l’efectivitat de la política monetària i, en concret, de com influeix en els agregats monetaris és 
clau. De forma genèrica, quan un banc central ofereix liquiditat al sistema bancari, mitjançant l’oferta de crèdit a llarg termini o 
mitjançant la compra directa d’alguns dels seus actius, augmenta la base monetària.3 Que això es tradueixi en un augment de 
l’oferta monetària,4 però, no és automàtic. Tradicionalment, els bancs utilitzaven la liquiditat proporcionada pel Banc Central per 
augmentar l’oferta de crèdit.5 Així, els moviments de l’oferta monetària eren històricament paral·lels als de la base monetària i es 
traduïen, en última instància, en un increment del consum i de la inversió, que acabava pressionant els preus a l’alça.

No obstant això, el notable augment de la base monetària que s’ha produït en els últims anys no s’ha traduït en un augment de 
l’oferta monetària de la mateixa magnitud (vegeu la taula). Els factors que han limitat la capacitat de creixement del crèdit es troben 
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1. M x V = P x Y o dM + dV = dP + dY. On M és l’oferta monetària (dM són les variacions d’aquesta variable), V és la velocitat de circulació dels diners, P són els preus i Y 
és el PIB en termes reals.
2. Ens fixem en la inflació subjacent per aïllar l’efecte de la caiguda del preu del petroli en els últims mesos.
3. S’entén per base monetària la quantitat de liquiditat proporcionada pels bancs centrals, en forma de moneda en circulació o de reserves que els bancs hi tenen 
dipositades.
4. La relació entre la base monetària i l’oferta monetària és coneguda com a multiplicador monetari.
5. S’entén per oferta monetària la moneda en circulació i la que es troba en la seva forma més líquida, és a dir, els dipòsits bancaris.
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tant en la demanda de crèdit com en l’oferta. En concret, una part 
important de la demanda estava immersa en un profund procés 
de despalanquejament. A més a més, la part del sector privat 
més sanejat tampoc no demanava crèdit, afectada per un entorn 
d’elevada incertesa, que convidava a estalviar i a ajornar les deci-
sions de consum i d’inversió. Pel costat de l’oferta, el procés 
d’ajust que la banca ha hagut de dur a terme per complir la nova 
normativa de regulació bancària (Basilea III), tant pel costat de la 
solvència, amb ràtios de capital més elevades, com pel costat de 
la liquiditat, ha convidat la banca a ser molt prudent en la conces-
sió de crèdit i a mantenir un bon coixí de liquiditat.

Atès aquest escenari, molts bancs han optat per utilitzar la liqui-
ditat que han rebut per incrementar les reserves al banc central 
i disposar, així, d’un cert marge de maniobra per poder afrontar 
possibles repunts de tensió financera o nous requisits regula-
dors. Amb la liquiditat restant, els inversors han buscat una 

com  binació de rendibilitat-risc més atractiva, ja fos en altres actius financers o en altres economies que estaven en ple creixement. 
Així, molta de la liquiditat proporcionada pels bancs centrals s’ha acabat dirigint cap a les principals economies emergents.

Un últim factor que cal tenir en compte és la importància creixent de les fonts de finançament alternatives als dipòsits en el perío-
de anterior a la crisi.6 Tradicionalment, quan la intermediació financera es canalitzava, fonamentalment, a través dels bancs, el seu 
passiu, al qual es refereixen els agregats monetaris tradicionals, era un bon indicador de la quantitat de diners en l’economia. No 
obstant això, amb l’expansió del mercat de finançament majorista, aquesta relació ha perdut força. Per exemple, als EUA, quan 
els bancs comercials venien les titulitzacions de crèdits, podien tornar a prestar amb la liquiditat obtinguda. Per la seva banda, els 
vehicles constituïts per a la compra de titulitzacions de crèdits es finançaven mitjançant l’emissió de deute financer a curt termi-
ni (deute comercial o commercial paper, pel nom en anglès), que no s’inclou en els agregats monetaris. A la pràctica, per tant, es 
produïa un augment del crèdit, sense que els agregats monetaris augmentessin.

Un altre cas paradigmàtic amb resultats similars són les ces-
sions temporals d’actius, també anomenades repos, utilitzades 
pels bancs per prestar-se diners utilitzant un actiu com a garan-
tia. Com en el cas de les titulitzacions, aquesta pràctica es va 
convertir en una font de liquiditat important, que va permetre 
augmentar l’oferta de crèdit. A més a més, als EUA, les repos 
tampoc no s’inclouen en el mesurament tradicional de l’oferta 
monetària, de manera que, també en aquest cas, l’impuls del 
crèdit generat no es va traduir en un augment dels agregats 
monetaris. Com es pot observar al gràfic corresponent, durant 
els anys de fort creixement, el volum de paper comercial finan-
cer i de repos va augmentar vigorosament, però, després de 
l’esclat de la crisi, va experimentar una forta contracció, de la 
qual encara no s’ha recuperat. Així, doncs, els mesuraments de 
l’oferta monetària tradicionals que es mostren al quadre ante-
rior estimen a la baixa la liquiditat disponible abans de la crisi i 
no en capturen la contracció posterior. Per bé que l’expansió de 
la base monetària per part dels bancs centrals buscava substi-
tuir aquesta falta de liquiditat, no ha estat suficient, i, en conse-
qüència, la pressió sobre els preus continua sent baixa.

En definitiva, malgrat que pugui semblar que la relació entre els preus i els agregats monetaris ha perdut força, en part respon a 
factors temporals, com els relacionats amb la demanda i amb l’oferta de crèdit. Per tant, cal esperar que, a mesura que la recupe-
ració econòmica es vagi consolidant, les dues es vagin sincronitzant de nou. Més difícil de determinar és el paper que juga la 
major integració dels mercats financers globals. L’experiència dels últims anys mostra que, per als bancs centrals, és molt difícil 
controlar la liquiditat que injecten, ja que fàcilment es dirigeix cap a altres economies. Una lliçó que cal tenir en compte a l’hora 
d’avaluar l’eficàcia de les mesures anunciades recentment pel BCE.

Ariadna Vidal Martínez 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Evolució dels agregats monetaris i dels preus
Variació interanual (%)

Base monetària
Oferta  

monetària *
IPC subjacent

Estats Units  
(mitjana 2000-2007) 5,1 6,2 2,2

Estats Units  
(mitjana 2009-2013) 31,1 6,6 1,6

Zona de l’euro  
(mitjana 2000-2007) 8,3 7,3 1,8

Zona de l’euro  
(mitjana 2009-2013) 9,7 3,4 1,4

Nota: * Oferta monetària mesurada amb l’agregat M2.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del BCE, de la Reserva Federal, d’Eurostat i del Bureau  
of Economic Analysis.
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