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La recuperació de l’economia espanyola es confirma mes rere mes. Les dades avançades del PIB del 1T 2015 indiquen una 
taxa intertrimestral del 0,8%, per damunt de les expectatives, i situen la velocitat de creuer de l’economia al voltant del 3%. 
Alguns analistes situen ja el creixement mitjà d’enguany en aquesta xifra. A ”la Caixa” Research, mantenim aquest mes la 
previsió del 2,5%, malgrat que el vigor de les últimes setmanes comportarà, probablement, una revisió futura a l’alça.

Als factors temporals, ja coneguts, que han impulsat el creixement (la depreciació de l’euro, el baix preu del petroli, una 
política fiscal menys contractiva i la renovada confiança dels consumidors i de les empreses), cal afegir-hi ara un element 
nou, les expectatives (i la realitat) d’unes condicions financeres més laxes arran del programa d’expansió quantitativa 
implantat pel Banc Central Europeu (BCE). Aquest còctel expansiu ens pot acostar, efectivament, al 3% de creixement, en 
especial si l’entorn financer internacional continua sent benigne i si les administracions públiques no aprofiten el vent de 
popa per reduir amb més celeritat els dèficits.

En aquest moment del cicle econòmic, i fins i tot corrent el risc d’aigualir una mica la tan esperada recuperació, és impor-
tant advertir quins són els principals riscos que, a curt o a mitjà termini, podrien fer-la descarrilar.

El primer risc deriva de l’entorn financer en què opera l’economia espanyola. En no disposar d’un banc central propi, les 
condicions monetàries internes són el resultat de la conjunció de dos factors: la política que estableix el BCE per al conjunt 
de la zona de l’euro i la percepció que tenen els inversors internacionals del risc d’invertir en actius espanyols, risc que, de 
manera sintètica, resumim amb el diferencial entre la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys i el mateix títol per a Alemanya. 
La coneguda prima de risc.

En l’actual cicle de recuperació, les condicions financeres s’han relaxat tant per l’acció directa del BCE com per les reformes 
i pels ajustos duts a terme internament a Espanya, que han estat percebuts de forma favorable pels inversors internacio-
nals. És veritat que, pel que fa a la política del BCE, som davant un període, en principi perllongat, de condicions monetàries 
molt laxes. Però també ho és que, en un marc de total mobilitat de capitals com l’actual, un canvi dràstic d’apetència en 
relació amb el «risc Espanya» és sempre una perillosa amenaça potencial. Per aquest motiu, és desitjable adoptar la màxima 
cautela i continuar disminuint els nivells d’endeutament del país i, en especial, del sector públic, per situar-los en cotes més 
moderades i sostenibles.

El segon gran risc se situa al front de la inflació i dels salaris. El vigor de la recuperació certifica, d’una banda, que és possible 
créixer i generar renda en un marc d’estabilitat de preus i de salaris. A més a més, l’IPC cau per l’efecte de la cotització del 
cru, però la inflació subjacent està estabilitzada i la moderació en el creixement dels salaris contribueix a mantenir o a mi -
llorar la situació competitiva del país. Un deteriorament en aquesta línia seria una trava per a aquesta recuperació, ja que la 
millora econòmica no seria sostenible si es trenca l’equilibri exterior del país.

Aquest patró ha estat l’habitual a Espanya. Quan l’economia ha crescut amb força, el sector exterior ha entrat ràpidament 
en dèficit. En l’actual recuperació, el repte és aconseguir no tornar a ballar-la i no deixar-se enganyar per miratges, ja que els 
baixos preus del petroli gairebé asseguren les xifres positives dels comptes exteriors durant un cert temps. Seria un greu error 
caure en la complaença si aquests resultats positius emmascaressin un deteriorament de la posició competitiva del país.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de març de 2015

Aigualint el vi de la recuperació?
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CRONOLOGIA

ABRil 2015 MAiG 2015

 6 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març).
10 Índex de producció industrial (febrer).
15 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 Comptes financers (4T).
17 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (febrer).
20 Comerç exterior (febrer).
23 Enquesta de població activa (1T).
28  Comitè de Mercat Obert de la Fed. 

Execució pressupostària de l’Estat (març).
29 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (abril).
 Avanç PIB dels EUA (1T).
30 Avanç PIB (1T).
 Avanç IPC (abril).
 Balança de pagaments (febrer).

 5 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
 8 Índex de producció industrial (març).
13 Avanç PIB de la zona de l’euro (1T).
16 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
20  Comerç exterior (març).  

Avanç PIB del Japó (1T).
26 Execució pressupostària de l’Estat (abril).
28  Comptabilitat nacional trimestral (1T).  

Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (maig).
29  Avanç PIB (maig).  

Balança de pagaments (març).

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.

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.

FEBRER 2015

MARç 2015

23  El Govern grec arriba a un acord amb les institucions per prorrogar quatre mesos el programa de rescat. Com a contrapartida, 
s’ha compromès a dur a terme una ambiciosa agenda de reformes estructurals.

 9  El Banc Central Europeu inicia les compres de bons sobirans. S’estableix un límit a la rendibilitat dels bons adquirits, que ha de 
ser si més no igual a la oferida per la facilitat de dipòsit, actualment fixada en el –0,20%.
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Europa aprofita els suports temporals, però els reptes a 
llarg termini no disminueixen. Les perspectives europees 
milloren de forma gradual, gràcies a factors conjunturals, 
com el descens del preu del cru i la depreciació de l’euro. 
Les dades mostren que la recuperació avança i que ho fa de 
forma equilibrada, amb les aportacions del consum, de la 
inversió i del sector exterior. Desafortunadament, la dispa-
ritat entre països continua sent elevada: mentre que Ale-
manya creix a un ritme acceptable, França es queda enrere. 
Juntament amb el creixement, un altre àmbit que ha apor-
tat bones notícies és el dels preus. Al març, la inflació va 
augmentar en dues dècimes (fins al –0,1%), i aquest repunt 
podria ser l’inici d’un canvi de tendència més apreciable. 
Així i tot, els reptes que afronta la zona de l’euro continuen 
sent notables. A curt termini, preocupa l’absència d’acord 
en les negociacions amb Grècia. Però, segurament, els que 
presenten més dificultats són els reptes a llarg termini. En 
l’informe sobre desequilibris macroeconòmics, la Comissió 
Europea constata que, malgrat la millora cíclica, el nombre 
de països amb desequilibris excessius o lleugers ha aug-
mentat en l’últim any i que només el 3% de les recomana-
cions de l’any anterior s’han aplicat íntegrament.

Espanya accelera el ritme. El Banc d’Espanya (BdE), en 
l’avanç del PIB del 1T 2015, presenta una economia que, grà-
cies a la demanda interna, creix a un ritme notable i una mica 
per damunt del constatat al final del 2014. També ens mos-
tra un país que inicia dos exercicis positius, amb avanços del 
PIB del 2,8% el 2015 i del 2,7% el 2016. Són il·lustratius de 
l’actual patró de recuperació els factors que esmenta el BdE: 
efecte positiu del QE del BCE, millores de les condicions de 
finançament, disminució del preu del cru i depreciació de la 
moneda única. Aquest diagnòstic positiu no ha de fer obli-
dar que el país continua necessitant mantenir l’ambició 
reformadora. L’informe de la Comissió Europea sobre des-
equilibris macroeconòmics esmentat més amunt emfatitza 
els fronts pendents: continuar l’ajust extern, persistir en els 
esforços fiscals i mantenir l’agenda de reformes estructurals. 
Pel que fa al segon d’aquests fronts de millora, el de les 
finances públiques, les dades de dèficit públic del 2014 (el 
5,7% del PIB realment registrat, enfront de l’objectiu del 
5,5%) ens recorden la necessitat de continuar avançant en la 
consolidació fiscal. Pel que fa a l’agenda de reformes estruc-
turals, cal destacar que, en aquest mateix mes, s’ha aprovat 
el sistema de formació per a empleats, un canvi en les políti-
ques actives d’ocupació, necessari i en la direcció correcta 
per millorar la sostenibilitat del creixement a llarg termini.

Europa accelera el pas, els EuA l’alenteixen i alguns 
emergents el perden. L’evolució recent dels mercats finan-
cers és un reflex fidel de la lectura que es fa del moment 
actual. Malgrat que les borses internacionals han tendit a 
recuperar posicions al març, els mercats de valors euro-
peus són els que exhibeixen un ímpetu més pronunciat. 
Les ac  cions europees continuen a l’alça, amb el suport de 
la po  sada en marxa de l’expansió monetària (QE, per les 
si  gles en anglès) del Banc Central Europeu (BCE) i d’una ba -
teria d’indicadors macroeconòmics positius. I tot plegat 
sen  se que s’acon  se gueixi apaivagar de forma definitiva el 
focus de tensió grec. En canvi, un inici d’any als EUA menys 
ex  pansiu del que s’esperava ha motivat que la Reserva Fe -
deral hagi suggerit en els seus comunicats que la pujada 
del tipus de referència es pot ajornar una mica més del que 
el mercat anticipava un temps enrere. En resposta a aquest 
missatge més dovish, es van frenar els tipus d’in te  rès nord-
americans i la tònica d’apreciació del dòlar. Però és al front 
dels riscos a la baixa de certs emergents on més sensibilitat 
han mostrat els mercats. Quins? Si jutgem per l’augment 
de la volatilitat del mercat de divises i per les mo  nedes que 
han perdut més valor, el Brasil i Turquia són els països que 
preocupen més.

Més riscos a la baixa als emergents i un cert alentiment 
als EuA i a la Xina. Malgrat que l’economia mundial 
s’accelera, a causa dels efectes expansius de les polítiques 
monetàries acomodatícies i de l’abaratiment del petroli, ho 
fa a un ritme lleugerament inferior al previst uns mesos 
enrere, ja que els dos motors econòmics globals, els EUA i 
la Xina, han vist com el creixement de l’activitat es frenava 
al començament del 2015. No es tracta d’un alentiment 
sobtat, però sí és un senyal d’alerta, en especial en el cas 
del gegant asiàtic. Així i tot, cal no perdre de vista que, en 
els dos casos, hi ha factors que mitiguen els riscos. Als EUA, 
el consum (sostingut pel bon to laboral), la inversió i la polí-
tica fiscal són puntals que donaran suport al creixement. A 
la Xina, la política econòmica té marge per tornar-se més 
expansiva (marge que la política monetària ja aprofita amb 
sengles baixades de tipus al novembre i al març). Més deli-
cat és el balanç de riscos d’alguns emergents. Al març, 
l’atenció i la pressió financera s’han centrat al Brasil, que ha 
patit un deteriorament de perspectives notable, i a Turquia. 
En els dos casos, més enllà de factors puntuals, preocupa el 
manteniment d’uns desequilibris macroeconòmics més 
elevats del que és desitjable.

Europa i Espanya guanyen tracció
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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 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 1 3,4 3,3 3,5 3,8 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6

Països desenvolupats1 1,1 1,6 2,2 2,3 1,5 1,5 1,9 2,2 2,2 2,4

Estats Units 2,2 2,4 3,1 2,8 2,7 2,4 3,3 3,2 2,8 3,0

Zona de l’euro –0,4 0,9 1,5 1,8 0,8 0,9 1,0 1,4 1,7 1,8

Alemanya 0,2 1,6 1,8 1,9 1,2 1,5 1,2 1,8 2,2 2,0

França 0,4 0,4 0,8 1,3 0,4 0,2 0,5 0,9 0,9 1,1

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

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

Japó 1,6 –0,1 0,8 1,2 –1,4 –0,7 –1,4 0,7 1,8 1,9

Regne Unit 1,7 2,8 2,3 2,1 2,8 3,0 2,5 2,2 2,2 2,1

Països emergents1 6,2 5,8 5,5 5,7 5,9 5,8 5,7 5,5 5,4 5,5

Xina 7,7 7,4 7,0 6,6 7,3 7,3 7,3 7,1 6,8 7,0

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

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

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

Mèxic 1,4 2,1 3,0 3,6 2,2 2,6 2,9 3,0 3,0 3,2

Xile 4,2 1,9 2,6 4,1 1,0 1,8 1,6 2,6 2,8 3,2

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

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

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

Sud-àfrica 2,3 1,6 2,4 2,8 1,5 1,3 2,1 2,4 2,7 2,4

INFLACIÓ

Mundial 1 3,7 3,4 3,4 3,8 3,5 3,1 3,3 3,3 3,3 3,6

Països desenvolupats 1 1,4 1,3 0,4 2,1 1,4 1,0 0,1 0,0 0,4 1,1

Estats Units 1,5 1,6 0,3 2,5 1,8 1,2 –0,1 –0,1 0,3 1,2

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

Alemanya 1,6 0,8 0,6 2,0 0,8 0,4 –0,2 0,3 0,8 1,6

França 1,0 0,6 0,3 1,5 0,5 0,3 –0,3 0,0 0,4 1,1

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

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

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

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

Països emergents 1 4,4 3,8 4,3 4,3 3,8 3,0 4,5 4,6 4,0 4,3

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

Índia 4 10,1 7,2 4,9 6,8 7,7 4,8 5,2 5,1 3,8 5,6

Indonèsia 6,4 6,4 7,2 5,5 4,4 6,5 7,3 8,1 7,5 6,0

Brasil 6,2 6,3 7,0 6,0 6,6 6,5 7,3 7,0 6,9 6,6

Mèxic 3,8 4,0 3,3 3,1 4,1 4,2 3,2 3,3 3,3 3,2

Xile 2,1 4,4 3,2 3,0 4,7 5,3 3,9 3,4 2,9 2,6

Rússia 6,8 7,8 13,7 6,6 7,7 9,6 16,4 16,0 12,5 10,0

Turquia 7,5 8,9 6,3 6,5 9,2 8,8 7,0 6,0 6,0 6,3

Polònia 1,2 0,2 0,1 1,9 –0,1 –0,6 –1,1 –0,2 0,3 1,2

Sud-àfrica 1,1 2,3 4,4 6,1 2,6 3,0 3,8 4,3 4,5 5,0

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal.  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 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,4 2,6 1,6 2,8 3,4 3,4 2,7 2,4 1,8

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

Formació bruta de capital fix –3,7 3,4 4,6 4,2 3,9 5,1 5,7 4,4 4,3 4,0

Béns d’equipament 5,6 12,3 7,7 5,3 10,2 10,4 9,9 7,6 6,8 6,5

Construcció –9,2 –1,4 2,9 3,4 0,1 2,4 3,7 2,8 3,0 2,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,2 2,4 1,7 2,6 2,7 2,8 2,5 2,2 2,2

Exportació de béns i serveis 4,3 4,2 5,2 6,0 4,5 4,7 5,8 6,3 3,6 5,1

Importació de béns i serveis –0,4 7,7 5,5 4,9 8,6 7,7 7,8 6,7 2,8 4,7

Producte interior brut –1,2 1,4 2,5 2,3 1,6 2,0 2,4 2,5 2,5 2,4

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,7 21,5 23,7 23,7 24,0 22,6 22,1 22,1

Índex de preus de consum 1,4 –0,1 –0,1 1,9 –0,3 –0,5 –1,0 –0,7 0,0 1,2

Costos laborals unitaris –0,4 –0,4 –0,1 1,1 –0,3 –0,1 0,1 –0,3 0,0 0,0

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,4 0,8 1,3 1,3 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,1 1,0 1,9 1,9 1,1 1,0 1,5 1,6 1,8 1,9

Saldo públic (acum., % PIB) 1, 2 –6,8 –5,8 –4,8 –3,3       

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 0,42

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,50 1,16 0,23 0,24 0,26 0,45 0,61 0,68

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 0,98 1,68 0,56 0,57 0,66 0,90 1,10 1,25

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

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,39 3,26 2,49 2,27 1,97 2,25 2,49 2,84

Euro

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

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

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,23 0,29 0,44 0,33 0,26 0,22 0,22 0,22

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,20 0,01 –0,01 –0,04 –0,18 –0,21 –0,21 –0,21

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,28 0,78 1,06 0,76 0,35 0,25 0,25 0,28

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,33 1,33 1,08 1,04 1,33 1,25 1,13 1,07 1,06 1,05

¥/euro 129,65 140,42 133,77 130,71 137,68 142,89 134,20 131,92 133,72 135,24

£/euro 0,85 0,81 0,72 0,70 0,79 0,79 0,74 0,72 0,72 0,71

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 60,42 78,68 103,38 77,03 55,20 56,68 62,13 67,55

Brent (euros/barril) 81,67 74,83 56,09 75,84 78,02 61,68 49,00 52,85 58,55 64,43

Notes: 1. Acumulat de quatre trimestres. 2. Inclou les pèrdues generades per les ajudes a la banca.

  Previsions
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CONJUNTURA • Fermesa avalada 
per la millora de les perspectives 
de creixement

Els mercats internacionals consoliden la fase alcista iniciada 
al febrer. En particular, els mercats d’accions europeus han tor-
nat a brillar amb llum pròpia en l’escena financera internacio-
nal. Com ja va succeir el mes passat, el to continuista de les 
polítiques expansives a escala global i el pols cada vegada més 
ferm de l’economia europea han sostingut aquesta dinàmica 
favorable. Pel que fa al primer aspecte, cal destacar la posada 
en marxa del quantitative easing (QE) del Banc Central Europeu 
(BCE) i la reiteració, per part de la Reserva Federal (Fed), que el 
ritme de normalització de la política monetària serà més lent 
del que s’havia previst. I, pel que fa al segon, la constatació que 
les expectatives sobre les actuacions en el pla monetari incidei-
xen en la millora dels indicadors de sentiment econòmic de la 
zona de l’euro és, per se, una fita destacable. No obstant això, el 
context actual de bonança regnant als mercats financers pre-
senta alguns punts febles. La principal amenaça prové de la 
complexa situació de les finances del Govern grec, focus de risc 
encara no resolt. Esperem que la incertesa sobre aquesta qües-
tió s’esvaeixi amb l’assoliment d’un acord acceptable per a 
totes les parts implicades.

la Fed elimina la paraula «pacient» del seu discurs, però 
alenteix la tònica prevista de pujades del tipus oficial. La reu-
nió del març de l’autoritat monetària va estar marcada per la 
modificació de l’estratègia de comunicació. Tal com estava pre-
vist, la Fed va retirar el terme «paciència» del comunicat i el va 
substituir per l’afirmació que considerarà apropiat apujar el 
rang objectiu per als tipus d’intervenció «quan s’observi una 
major recuperació del mercat laboral i la inflació convergeixi 
cap al 2%». Malgrat que aquest canvi deixa les portes obertes a 
una possible alça del tipus d’interès al juny, la rebaixa de les 
previsions de creixement, d’inflació i del nivell del tipus rector 
per als tres pròxims anys suggereix que la institució mourà fitxa 
després de l’estiu. En aquest sentit, la pèrdua de pols de 
l’activitat nord-americana en el primer trimestre és coherent 
amb un escenari d’alces lentes i graduals dels tipus d’interès.

El BCE inicia la compra de deute sobirà a la zona de l’euro. 
Després de la reunió del març del Consell de Govern de l’entitat, 
el president, Mario Draghi, va aportar nous detalls sobre el pro-
grama de compra de deute sobirà de la zona de l’euro. A més de 
reiterar el compromís de comprar mensualment 60.000 milions 
d’euros (entre deute públic i d’agències, cèdules i ABS) fins al 
setembre del 2016, Draghi va anunciar que les compres 
començarien el 9 de març i que els bons amb rendibilitats infe-
riors a la remuneració de la facilitat de dipòsit (–0,20%) queda-
rien exclosos de l’objectiu de compres de la institució. En les 
tres primeres setmanes del programa, el BCE va adquirir 41.000 
milions d’euros en títols de deute públic, xifra que s’alinea amb 
l’objectiu mensual establert per l’entitat (proper als 45.000 
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milions mensuals). Precisament, la irrupció d’un gran deman-
dant de bons com el BCE ha intensificat la flexió a la baixa de les 
rendibilitats del deute públic de la zona de l’euro. Al seu torn, 
aquesta circumstància ha provocat que el nombre de bons que 
cotitzen amb yields negatives augmenti de forma considerable, 
fins als 1,6 bilions d’euros. Aproximadament, el 30% d’a  questa 
xifra correspon a bons sobirans alemanys, que ofereixen rendi-
bilitats negatives fins a la referència dels set anys.

En paral·lel, el BCE revisa a l’alça les previsions de creixement 
i d’inflació. La millora del quadre macroeconòmic que sugge-
reix una bona part dels indicadors de sentiment limita notable-
ment els riscos vinculats a l’eventual escassetat d’oferta de bons 
al mercat sobirà. Creiem que, a mesura que es consolidi la recent 
evolució favorable de les expectatives d’inflació i de creixement, 
els dubtes passaran a un segon pla. Els senyals procedents dels 
agregats monetaris i crediticis també són encoratjadors. Així, el 
bon registre de peticions de fons per part de la banca en la ter-
cera TLTRO del BCE (98.000 milions d’euros) apunta a un escena-
ri de recuperació gradual de la demanda de crèdit.

El viratge expansiu global es manté, gràcies als emergents. 
La pèrdua de vigor de les economies en vies de desenvolupa-
ment i les pressions desinflacionistes intensificades pel reduït 
preu energètic han propiciat el gir acomodatici dels bancs cen-
trals emergents. Destaca la rebaixa del tipus d’interès oficial 
sobre els préstecs del banc central xinès (fins al 5,35%), amb 
l’objectiu de mantenir controlada la desacceleració de l’eco  no -
mia. Per la seva banda, la reducció de les tensions sobre el ruble 
ha facilitat que Rússia hagi abaixat en 100 p. b. els tipus d’in  te -
rès, fins al 14%. No obstant això, aquesta estratègia tendirà a 
perdre intensitat a mesura que s’aproximi la primera pujada del 
tipus d’interès de la Fed.

El to acomodatici de la Fed frena els treasuries. L’expectativa 
que l’entitat pugui ajornar la primera pujada de tipus fins pas-
sat l’estiu i la confirmació que els membres del Comitè estimen 
un entorn de tipus més baixos van afavorir el descens de les 
rendibilitats del deute públic, principalment en els trams llargs. 
El missatge més moderat sobre el creixement i la inflació va 
allunyar el bo a deu anys de la barrera del 2%. A mitjà termini, 
les yields dels bons nord-americans haurien de recuperar la 
tònica alcista, a mesura que guanyi intensitat el debat sobre la 
normalització del tipus rector i s’observin els primers símpto-
mes de recuperació de la inflació. No obstant això, una eventual 
prolongació de la feblesa dels indicadors d’activitat i l’arribada 
de fluxos inversors a la recerca de rendibilitat (pels efectes del 
QE europeu) podrien retardar l’inici de la tònica alcista de les 
rendibilitats dels treasuries.

l’inici del QE del BCE intensifica la reducció de les rendibili-
tats europees. Una de les qüestions que es desprèn del progra-
ma de compres del BCE és la possible intensificació de les diver-
gències entre països (perifèria enfront de nucli) i entre 
venciments (trams llargs enfront de curts). Pel que fa al primer 
factor, les rendibilitats del deute sobirà perifèric també han 
registrat cessions generalitzades. Els tipus d’interès a deu anys 
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d’Espanya i d’Itàlia han marcat mínims històrics al març (l’1,27% 
i l’1,13%, respectivament). No obstant això, en el tram final del 
mes, han repuntat lleugerament arran de la millora dels indica-
dors econòmics i del retorn dels dubtes sobre la qüestió grega. 
La falta d’acord en les negociacions sobre les reformes que Ate-
nes ha d’implementar manté les tensions sobre el deute hel·lè. 
La complexa situació de liquiditat de la banca grega i els venci-
ments urgents del sector públic no deixen gaire marge de ma -
niobra per a l’adopció d’un acord final.

Vent de cua per a les borses europees. Després d’un inici d’any 
una mica dubitatiu, la tendència alcista dels principals mercats 
borsaris s’ha consolidat al març. Aquest entorn de major ape-
tència pel risc ha estat particularment propici per a les borses 
europees, l’avanç de les quals s’ha basat en tres factors: l’inici 
del QE del BCE, la millora de les perspectives econòmiques per 
a la regió i l’impuls al sector exportador obtingut a través de la 
depreciació de l’euro. En el cas dels índexs borsaris nord-ameri-
cans, la dinàmica ha estat més difusa. Per bé que el missatge 
més parsimoniós de la Fed sobre el procés de pujada de tipus és 
un factor de suport per al mercat d’accions, la fortalesa del 
dò lar desperta recels sobre la futura evolució dels beneficis 
empresarials. En funció d’això, és probable que el comporta-
ment més positiu de les borses europees en relació amb la dels 
EUA tingui continuïtat. Malgrat tot, aquesta possibilitat està 
condicionada pel manteniment del bon to de l’economia euro-
pea i per la resolució favorable del cas grec.

Els spreads de la renda fixa privada repunten després de la 
posada en marxa del QE a la zona de l’euro. A diferència del 
bon comportament del deute públic europeu, els mercats de 
bons corporatius han mostrat una evolució menys favorable. 
L’augment en les primes de risc d’aquests actius és atribuïble, 
en bona part, a la fermesa dels volums de deute emesos en les 
últimes setmanes. Així i tot, pensem que es tracta d’un episodi 
de caràcter temporal i no d’una fase de deteriorament sostin-
gut. Un aspecte que cal destacar al mercat de deute privat és 
l’augment de les emissions de deute denominat en euros per 
part d’emissors nord-americans (vegeu el Focus «Emissions de 
deute en divisa estrangera: l’euro guanya protagonisme»).

la inestabilitat s’intensifica al mercat de divises. El comença-
ment del QE sobirà es va saldar amb una depreciació de l’euro 
superior a l’esperada, ja que el canvi amb el dòlar ha assolit un 
valor mínim en 12 anys (1,049 dòlars). No obstant això, aquesta 
tendència va virar després de les conclusions del FOMC i va faci-
litar la reculada del dòlar enfront d’una cistella de les principals 
divises. Al bloc emergent, les tensions sobre les divises intensi-
fiquen l’adopció d’estratègies expansives. Destaca el cas de la 
lira turca, que s’ha depreciat gairebé el 10% en relació amb el 
dòlar des de l’inici de l’any.
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El mes de març ha estat marcat per l’inici del programa de 
compres de deute públic (QE, per les sigles en anglès) del 
Banc Central Europeu (BCE). El seu èxit a l’hora d’estimular 
l’economia dependrà, en gran part, de l’impacte que exer -
ceixi sobre els mercats financers i, en particular, sobre el 
mercat de deute públic. En aquest sentit, sembla que els 
primers indicis són propicis: la rendibilitat dels bons sobi-
rans continua assolint nous mínims històrics i les expectati-
ves d’inflació han començat a flexionar a l’alça. No obstant 
això, algunes veus alerten que el BCE podria tenir di  ficultats 
a l’hora d’adquirir els volums de deute anunciats, a causa de 
l’escassetat de l’oferta. Una anàlisi detallada dels factors 
que poden limitar l’oferta aclareix aquesta qüestió.

Les adquisicions de deute públic contemplades en el QE 
s’aproximaran als 0,8 bilions d’euros o, el que és el ma  teix, 
gairebé el 14% del total de bons sobirans amb venciments 
entre dos i 30 anys. D’entrada, no sembla que aques  ta 
ràtio indiqui que l’oferta de bons pugui ser un escull per a 
la implementació del QE. D’una banda, és menor a l’ob -
servada en altres països amb programes similars (als EUA, 
les compres van representar el 17% del total dels bons ele-
 gibles). De l’altra, se situa prou lluny dels límits a les com-
pres establerts pel BCE. En concret, l’adquisició de deute 
no pot superar el 25% de l’emissió d’un bo en concret ni el 
33% del total de títols amb venciments entre dos i 30 anys 
d’un mateix emissor.1

Aquest marge de maniobra ofert per l’elevat estoc de deu-
te públic europeu deixa en un segon pla alguns dubtes 
sobre la capacitat de satisfer els objectius de compra del 
QE. Un d’aquests dubtes és l’emissió neta de deute públic, 
relativament reduïda, prevista a la zona de l’euro per al 
2015. En concret, el valor nominal dels nous bons emesos 
pels Tresors de la zona de l’euro enguany (descomptats els 
venciments de deute) equival al 33% del total de les com-
pres contemplades en el QE, un percentatge que se situa 
molt per sota del que s’observa als EUA o al Regne Unit 
durant els respectius programes. Així mateix, no es preveu 
que les possibles reticències d’alguns tenidors de deute 
públic (com les entitats bancàries o els fons de pensions) a 
reduir les inversions en deute públic, tot i que puguin ser 
importants a l’hora de determinar l’evolució de les yields 
dels bons, siguin crítiques.

Una altra restricció que pot limitar l’oferta de bons sobi-
rans és l’exclusió, entre els possibles actius elegibles, dels 
que tinguin una rendibilitat inferior a la facilitat de dipò-

sits del BCE (actualment, del –0,2%). Prenent com a re  fe -
rèn  cia les dades de mitjan març, al voltant del 10% del 
deute públic de la zona de l’euro amb venciments entre 
dos i 30 anys se situa per sota d’aquest llindar.

El gràfic evidencia quin és l’abast d’aquesta nova restricció. 
Els països més afectats són França i Alemanya, on el 14% del 
volum emès en bons sobirans amb venciment entre dos i 30 
anys cotitzava, cap a la meitat de març, amb ren  dibilitats 
inferiors al –0,2%. Com s’observa, amb l’ex  clusió d’aquests 
bons de l’elenc d’actius elegibles, la compra de bons ale-
manys (establerta en funció del ca  pital aportat per cada 
país al balanç del BCE) passaria a representar del 74% al 83% 
del límit de compres (del 43% al 48% en el cas francès). Per 
bé que noves caigudes de les rendibilitats sobiranes aug-
mentarien aquest impacte, l’important estoc de deute ele-
gible existent a la majoria de països ofereix un marge de 
maniobra prou ampli. De fet, només a Portugal les compres 
de deute s’apropen al límit corresponent.

En definitiva, el mercat de deute públic de la zona de 
l’euro és prou ampli per satisfer l’objectiu de compres del 
QE. De tota manera, la necessitat d’ampliar aquest progra-
ma més enllà del setembre del 2016 o, fins i tot, l’ús d’altres 
programes de compra de deute públic per part del BCE, 
com les OMT (outright monetary transactions), dissenyades 
per reduir pressions excessives als mercats de deute, 
podrien qüestionar aquesta afirmació. És per això que la 
millor garantia per esvair els interrogants sobre el QE és 
aconseguir que el seu estímul monetari es transmeti, de 
forma efectiva, a l’economia real.

1. El límit del 25% respon al nivell màxim de deute que un tenidor pot 
posseir sense bloquejar un procés de reestructuració del deute. Es fixa en 
el 33% el límit de compres del total del deute d’un mateix emissor amb la 
finalitat de no afectar gaire el procés de formació de preus als mercats.
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En els dos primers mesos de l’any, les empreses nord-ame-
ricanes han emès deute denominat en euros per valor de 
33.000 milions de dòlars, una xifra que trenca tots els re -
gistres històrics d’aquesta variable. Cal dir que, en tot 
l’exercici 2014, el volum va pujar a 50.000 milions. Però 
l’augment d’emissions de bons en euros no es limita a les 
empreses dels EUA. En països com la Xina i l’Índia, s’ob  ser-
 va, també, una apetència creixent per endeutar-se en la 
divisa europea. Diversos factors, alguns cíclics i d’altres es -
tructurals, expliquen l’auge de l’euro als mercats de renda 
fixa en divisa estrangera i permeten aventurar que aquest 
fenomen no serà passatger.

Entre els factors de caràcter cíclic, destaca la posada en 
mar  xa del programa de compra de deute públic a gran 
escala a la zona de l’euro (quantitative easing). En primer 
lloc, perquè contribuirà a perllongar, durant un període 
llarg de temps, l’escenari de tipus d’interès molt reduïts i 
de liquiditat molt abundant a la regió. En segon lloc, per la 
percepció que l’euro es mantindrà feble enfront del dòlar 
i de la majoria de divises internacionals. Aquestes dues cir-
cumstàncies reforcen l’atractiu d’iniciar les emissions de 
bons en euros per part d’agents no residents a la zona de 
l’euro. Vist des d’una altra perspectiva, l’enduriment pro-
gressiu de les condicions monetàries als EUA i l’apreciació 
del dòlar incideixen, també, a favor d’un major ús de l’euro 
com a divisa d’endeutament. Malgrat tot, la preponderàn-
cia del dòlar en les emissions de deute en moneda estran-
gera continua sent incontestable. Segons les últimes da -
des elaborades pel BIS, al final del 2013, el saldo viu de 
deu  te en divisa estrangera denominat en dòlars pujava a 
6,8 bilions de dòlars, el 55% del total. El percentatge baixa 
fins al 25,3% en el cas del deute denominat en euros i fins 
al 4,9% en el del deute denominat en iens.

En paral·lel, alguns factors de caire estructural també exer-
ciran un paper important. El predomini del dòlar dels 
últims anys es va intensificar per la desconfiança dels 
inversors cap a l’euro, a causa de l’esclat de la crisi del deu-
te i institucional de la zona de l’euro. No obstant això, la 
reconducció dels elevats nivells de fragmentació financera 
entre els països de la zona de l’euro i els notables avanços 
en matèria de governança de la Unió estan comportant un 
increment de la confiança cap a la moneda única. També 
ajudarà el desenvolupament que s’observa al mercat de 
bons corporatius europeus en termes de dimensió i de 
liquiditat, per bé que la distància en relació amb els estàn-
dards del mercat nord-americà encara és considerable.

Una condició necessària perquè les perspectives d’un 
major ús de l’euro als mercats internacionals de deute 
s’acabin materialitzant passa perquè els països emergents 

incrementin les emissions en aquesta divisa. Les di  ficultats 
que tenen per acudir als mercats internacionals utilitzant 
la seva pròpia divisa impliquen que el deute en divisa 
estrangera sigui l’opció habitual entre les poques disponi-
bles a l’hora d’obtenir finançament. En aquest sentit, les 
dades del Banc Central Europeu són reveladores: el 2013, 
el 60% de les emissions totals de deute sobirà de l’àrea 
emergent es van efectuar en divisa estrangera. Cal espe-
rar, per tant, que la incorporació gradual d’un nombre 
crei    xent d’Estats i d’empreses del bloc emergent sigui una 
força decisiva per al desenvolupament d’un mercat ampli 
i profund de bons internacionals denominats en euros.

En definitiva, malgrat que encara falti molt per desbancar 
el dòlar com a divisa de referència, les condicions impe-
rants en l’entorn global són favorables perquè el paper de 
l’euro com a moneda d’endeutament guanyi transcendèn-
cia. Així i tot, la consolidació d’aquesta tendència depen-
drà, en última instància, del grau de solidesa i d’estabilitat 
institucional de la unió econòmica i monetària europea.

FOCUS • Emissions de deute en divisa estrangera:  
l’euro guanya protagonisme
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Tipus d’interès (%)

31-mar 27-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 0 –20

Euríbor 3 mesos 0,02 0,04 –2 –6 –29

Euríbor 12 mesos 0,20 0,23 –3 –13 –39

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,21 –0,19 –2 –15 –36

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,25 –0,23 –2 –15 –41

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,18 0,33 –15 –36 –139

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,21 1,26 –5 –40 –202

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 103 93 10 –4 –63

EUA

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,27 0,26 1 2 4

Líbor 12 mesos 0,69 0,68 1 6 13

Deute públic a 1 any 0,23 0,19 4 2 12

Deute públic a 2 anys 0,56 0,62 –6 –10 14

Deute públic a 10 anys 1,92 1,99 –7 –25 –80

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-mar 27-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 56 50 6 –7 –20

Itraxx Financer Sènior 66 54 12 –1 –27

Itraxx Financer Subordinat 135 122 13 –14 –4

Tipus de canvi

31-mar 27-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,073 1,120 –4,2 –11,3 –22,1

¥/euro 128,910 133,940 –3,8 –11,0 –9,3

£/euro 0,724 0,725 –0,1 –6,7 –12,4

¥/$ 120,130 119,630 0,4 0,3 16,4

Primeres matèries 

31-mar 27-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 415,0 420,9 –1,4 –5,2 –15,9

Brent ($/barril) 53,3 61,8 –13,7 –4,3 –50,1

Or ($/unça) 1.183,7 1.213,2 –2,4 –0,1 –7,8

Renda variable

31-mar 27-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.067,9 2.104,5 –1,7 0,4 10,4

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.697,4 3.599,0 2,7 17,5 16,9

Ibex 35 (Espanya) 11.521,1 11.178,3 3,1 12,1 11,4

Nikkei 225 (Japó) 19.207,0 18.797,9 2,2 17,9 29,5

MSCI emergents 974,6 990,3 –1,6 1,9 –2,0

Nasdaq (EUA) 4.900,9 4.963,5 –1,3 3,5 16,7

Nota: 1. Diferencial entre la rendibilitat del bo espanyol i el bo alemany a 10 anys.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Perspectives 
favorables, però amb riscos  
a la baixa

Arran dels efectes expansius de l’abaratiment del petroli i 
del relaxament de la política monetària, l’economia mundial 
ha accelerat el ritme d’activitat al començament del 2015 (esti-
mem un creixement global del 3,4% interanual en el 1T, enfront 
del 3,3% del 4T 2014). Així i tot, aquesta recuperació no és gens 
uniforme: els EUA i la Xina lideren el creixement, malgrat haver 
perdut ritme recentment, mentre que el Japó amb prou feines 
es comença a allunyar de la recessió. Pel que fa als altres emer-
gents de referència, les dificultats del Brasil agafen el relleu als 
problemes de Rússia com a principal focus de tensió.

ESTATS UNITS

Els EuA acaben el 2014 i comencen el 2015 lleugerament 
pitjor del que s’esperava. La dada definitiva del PIB del 4T 2014 
mostra un creixement del 0,5% intertrimestral, per sota del 0,7% 
publicat inicialment (no obstant això, el còmput anual es manté 
en el 2,4%). Alguns indicadors d’activitat també han presentat 
registres una mica decebedors al començament del 2015, en 
especial en l’àmbit de la despesa de les famílies. Aquesta enso-
pegada conjuntural, vinculada, en part, a unes condicions 
meteorològiques adverses, i la notable fortalesa del dòlar, que 
llasta el sector exterior nord-americà, justifiquen que la nostra 
previsió de creixement per al 2015 passi del 3,5% al 3,1%.

Malgrat l’afebliment conjuntural, les tendències de fons con-
tinuen apuntant a una recuperació més que acceptable, ja 
que l’esmentat 3,1% és el creixement més positiu des del 2005 
i se situa clarament per damunt del creixement potencial, que 
la Reserva Federal (Fed) estima en el 2,3%. Aquestes bones 
perspectives es basen en la continuïtat d’un seguit de tendèn-
cies positives. Malgrat els vaivens dels indicadors de consum 
del gener i del febrer, la despesa de les famílies continua empa-
rada per una evolució favorable del mercat laboral, sobretot pel 
que fa a la creació d’ocupació: al febrer, es van crear 295.000 
llocs de treball, de manera que ja són 12 els mesos consecutius 
amb xifres superiors als 200.000. La taxa d’atur es va situar, en 
aquest mateix mes, en el 5,5%, el mínim des del maig del 2008. 
Malgrat aquesta millora laboral, el creixement salarial, del 2,0% 
interanual al febrer, continua sent contingut.

la inversió empresarial, la recuperació immobiliària i la polí-
tica fiscal donaran suport al creixement el 2015. La inversió 
empresarial, que ja va repuntar de forma apreciable el 2014, es 
mantindrà en taxes d’avanç notables, gràcies a la confluència 
d’unes condicions financeres encara laxes, a un nivell elevat de 
beneficis (malgrat que amb perspectives certament més contin-
gudes que les considerades uns mesos enrere, per l’impacte del 
dòlar fort) i a les bones perspectives de la demanda. Aquesta tòni-
ca esperada de la inversió és confirmada per l’evolució dels índexs 
de sentiment empresarial ISM, que es mantenen, tant en l’àmbit 
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de les manufactures com en el dels serveis, en nivells associats 
a l’expansió de l’activitat. Per la seva banda, i malgrat que el mal 
temps ha afectat negativament els índexs del sector, les dades 
de fons dels preus i de les transaccions suggereixen que la recu-
peració immobiliària es manté. Finalment, el 2015, la política 
fiscal serà entre neutra i expansiva, a diferència d’anys anteriors.

la inflació continua sorprenent per la seva atonia. Malgrat que 
la inflació va pujar una dècima percentual al febrer, es va situar 
en un moderat 0,0% interanual. Així i tot, la inflació subjacent 
(sense energia ni aliments) va mostrar un augment més dinà-
mic (1,7%). En aquest context d’escassos riscos inflacionistes 
(recordem que els salaris es mostren continguts), continuem 
es  perant que la Fed ajorni fins a la tardor l’inici del procés d’in -
crement del tipus de referència.

JAPÓ

El Japó creix menys del que s’havia anunciat, però amb una 
composició millor. El creixement del 4T 2014 va ser revisat  a la 
baixa, del 0,6% intertrimestral publicat inicialment al 0,4%, de 
manera que el PIB recula una dècima percentual en el conjunt de 
l’any. No obstant això, la composició del creixement és més favo-
rable, ja que es revisa a l’alça el consum privat i una gran part de 
l’ajust a la baixa es concentra en l’acumulació d’existències. 
Aquesta bona composició, juntament amb la plena materialitza-
ció dels estímuls monetaris i fiscals en marxa i amb l’evolució 
favorable que esperem dels salaris (s’ha arribat a un acord per 
augmentar el salari base el 2,5% el 2015, factor que donarà su -
port a la demanda interna), fa que mantinguem la nostra previsió 
que l’economia nipona creixerà el 0,8% el 2015.

llums (el sector exterior) i ombres (la inflació) al comença-
ment del 2015. Malgrat que el dèficit comercial va augmentar 
al febrer, aquest empitjorament va ser degut a l’efecte negatiu 
de l’any nou xinès sobre les exportacions. Un cop deduït aquest 
impacte, les exportacions haurien crescut el 6,9% interanual, 
enfront del 2,8% registrat. Així mateix, el saldo comercial subja-
cent (descomptant les compres de petroli) dels 12 últims mesos 
es va situar en el 0,9% del PIB. La baixa inflació, en canvi, queda 
lluny de l’objectiu del Banc del Japó. Així, al febrer, l’IPC sense 
aliments i descomptant l’efecte de la pujada de l’IVA es va situar 
en el 0,0% interanual, una xifra molt allunyada de l’objectiu del 
2% del banc central. Sense deduir l’efecte de l’IVA, la dada resul-
tant és del 2,0%. L’IPC general mostra una tendència similar: el 
2,2% interanual (el 0,1% sense l’IVA).

EMERGENTS

Hard landing a la Xina i emergents fràgils. Pel que fa als emer-
gents, dues qüestions essencials concentren l’atenció: la possi-
bilitat d’un «aterratge brusc» a la Xina i la situació dels anome-
nats «emergents fràgils». Pel que fa a la conjuntura xinesa, els 
riscos a la baixa han augmentat. L’empitjorament del balanç de 
riscos ha generat, fonamentalment, una bateria de dades (pro-
ducció industrial, vendes al detall i producció elèctrica) que 
suggereixen que la demanda interna pot estar materialitzant 
un ajust del ritme de creixement. Pel que fa al sector exterior,  
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s’ha assistit a una millora apreciable, fruit de la combinació d’un 
to exportador més vigorós i un descens de les importacions (a 
causa, en part, de l’abaratiment de la factura de les primeres 
matèries). Malgrat la feblesa interna, el marge existent per dur 
a terme polítiques econòmiques acomodatícies continua sent 
considerable. Al novembre, el Banc Central de la Xina va iniciar 
un procés de disminució del tipus de referència, que ha passat 
del 6,00% al 5,35%. Es tracta d’un moviment lògic, tenint en 
compte que la inflació es manté en una zona de tensions míni-
mes: fins i tot després d’un repunt més intens del que s’esperava 
al febrer, l’IPC creix a un ritme moderat, l’1,4% interanual. Així 
ma  teix, en els últims mesos, s’han adoptat mesures d’impuls de 
la inversió en infraestructures i del sector immobiliari. Tot ple-
gat suggereix que la política econòmica tractarà de contribuir a 
acomodar de forma progressiva el creixement al nou objectiu 
anual establert per l’Assemblea Nacional xinesa (7,0%).

l’Índia aprofita l’oportunitat propiciada per la millora dels 
desequilibris macroeconòmics. El 2013, es va encunyar l’ex -
pressió «emergents fràgils» per identificar les economies emer-
gents en què els desequilibris (fiscal, d’inflació i del saldo corrent) 
podien implicar una feblesa si es passava d’un entorn internacio-
nal de baixos tipus d’interès i d’àmplia liquiditat a un altre mo -
ne  tàriament més restrictiu. Dos anys després, quan el futur movi-
ment de la Fed aproxima aquest escenari gradualment més tens, 
alguns d’aquests emergents fràgils han tendit a millorar de forma 
apreciable les seves vulnerabilitats. Aquest és el cas de l’Índia, 
que, des del 2013, ha aconseguit millorar, simultàniament, el 
dèficit públic, el saldo corrent i la inflació (l’evolució dels preus 
ha facilitat que el banc central hagi rebaixat en 50 p. b. el tipus 
de referència des de l’inici d’enguany ençà). En canvi, altres paï-
sos, com Turquia i, en especial, el Brasil, continuen sotmesos a 
una pressió financera més intensa: des del gener, les seves divises 
són dues de les que s’han depreciat més en relació amb el dòlar.

El Brasil, exponent dels nous riscos emergents. El cas del Brasil 
és força paradigmàtic dels dubtes que envolten aquests països. 
La pèrdua de valor del real brasiler ha estat la conseqüència de 
l’efecte combinat de tres factors: un menor grau d’intervenció del 
banc central en suport de la divisa brasilera, l’empitjorament de 
l’activitat (el PIB va caure el 0,2% interanual en el 4T 2014, i 
s’espera que es deteriori encara més en els pròxims trimestres) i la 
incertesa regnant sobre la capacitat del nou Executiu d’engegar 
polítiques fiscals més rigoroses. Però, més enllà d’aquests factors, 
el que, possiblement, penalitza el país és la persistència d’un 
marc macroeconòmic amb desequilibris. Així, s’estima que tant el 
dèficit públic com el dèficit corrent s’hauran situat a la zona del 
4% del PIB el 2014, mentre que la inflació, el més preocupant dels 
desequilibris, s’ha enfilat fins al 7,7% interanual al febrer. Per la 
seva banda, Turquia continua experimentant dificultats per con-
trolar la inflació, i el seu dèficit corrent encara és elevat. I, malgrat 
que es beneficiarà d’una tònica de creixement en acceleració en 
els pròxims mesos, gràcies, en bona part, a l’abaratiment del cru, 
continua sent vulnerable a la reacció dels inversors davant la 
pujada de tipus de la Fed i a la conflictivitat de la regió. En aquest 
context, l’economia turca va créixer el 2,6% en el 4T 2014, per 
damunt de l’avanç del trimestre anterior (1,9%), però va situar el 
creixement anual del 2014 en el 2,9%, inferior al 4,2% del 2013.  
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Des de la meitat de l’any passat, el dòlar s’ha apreciat al 
voltant del 10% en relació amb una cistella àmplia de divi-
ses (vegeu el primer gràfic).1 Una bona part d’aquest 
enfortiment deriva d’una política monetària que, ateses 
unes perspectives de creixement més positives del país 
nord-americà, és comparativament més restrictiva als EUA 
que en altres grans regions del món. Així i tot, aquesta for-
ta apreciació del dòlar ha suscitat una certa preocupació 
pels seus possibles efectes adversos sobre el sector exte-
rior nord-americà i, en conseqüència, sobre el seu creixe-
ment econòmic.

A mitjà termini, una apreciació del tipus de canvi compor-
ta una disminució de les exportacions (perquè són menys 
atractives en termes de preu) i un augment de les impor-
tacions (per l’efecte contrari), la qual cosa provoca, al seu 
torn, un menor creixement del PIB. Per exemple, segons 
el model d’equilibri general FRB/US utilitzat per la Reser-
va Federal (Fed) en l’anàlisi i en l’elaboració de les previ-
sions macroeconòmiques, una apreciació del dòlar del 
10% es tradueix en una reducció del creixement de 5 
dècimes després de quatre trimestres i de 7,5 al final del 
segon any.

Malgrat la solidesa del model utilitzat per la Fed, cal desta-
car que els membres del Comitè Federal del Mercat Obert 
de la institució (FOMC, per les sigles en anglès) han emfa-
titzat recentment que esperen que l’efecte del tipus de 
canvi sobre l’avanç del PIB sigui menor que en ocasions 
anteriors. Diferents factors podrien incidir en aquesta in -
fluència minvada del dòlar sobre el creixement econò-
mic. Per exemple, el canvi del tipus d’exportacions del 
país, tecnològicament més avançades i, per això, menys 
sensibles als canvis dels preus, o exportacions més inte-
grades en les cadenes de valor global i, per tant, menys 
afectades per l’apreciació del dòlar gràcies a les importa-
cions d’in  puts intermedis més barats.

Sigui quin sigui el motiu, un senzill exercici permet cons-
tatar que l’opinió dels membres del FOMC és fomentada i 
que, de fet, el canvi en la sensibilitat de les exportacions 
al tipus de canvi sembla quantitativament molt rellevant. 
Això s’observa al segon gràfic, en què es relaciona la va -
ria  ció de les exportacions de béns i serveis amb la varia-
ció del tipus de canvi en dos períodes diferents: 2011-2014 
i 1970-2010. Així mateix, es tenen en compte altres factors 
clau en l’evolució de les exportacions, com la demanda 
global (mitjançant el creixement del PIB dels països de 
l’OCDE). Com es pot veure, en l’actualitat, les exporta-

cions no solament són menys sensibles al tipus de canvi, 
sinó que la seva sensibilitat s’ha reduït gairebé a la meitat. 2

En definitiva, malgrat que l’apreciació del dòlar sigui de -
guda, més enllà de les conseqüències derivades d’una po -
lítica monetària relativament més restrictiva, als majors 
avanços de l’activitat econòmica i a les millors perspecti-
ves dels EUA en relació amb altres regions, com el Japó o 
la zona de l’euro, la pèrdua de competitivitat que es deriva 
d’aquesta apreciació en redueix lleugerament el creixe-
ment a mitjà ter  mi  ni. Així i tot, la disminució recent de la 
sensibilitat ex  portadora del país davant els moviments 
canviaris miti  garà l’efecte sobre l’economia.

1. Segons les dades del BIS, en termes nominals efectius, s’ha apreciat 
entre l’11% i el 14%, segons s’utilitzi una cistella més o menys àmplia de 
di  vises, respectivament. En termes reals efectius (és a dir, controlant el 
diferencial d’inflació dels diferents països), s’ha apreciat gairebé el 10%.

2. El canvi en la sensibilitat de les exportacions al tipus de canvi és
estadísticament significatiu.

FOCUS • El creixement als EUA s’independitza del dòlar
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El preu del petroli va tancar el mes de febrer amb la pri-
mera pujada mensual des de l’inici del seu enfonsament 
al juny del 2014. Malgrat que el repunt va ser destacable, 
no va trigar a ser interromput per una nova davallada, 
prova que el mercat del petroli continua immers en una 
etapa d’elevada volatilitat. En aquest sentit, l’evolució dels 
inventaris de cru als EUA, que se situen en màxims dels 
últims 80 anys, adverteix de l’excepcionalitat de la situa-
ció actual.

En un entorn de preus baixos (en gran part, per la so  bre -
oferta existent) i amb unes expectatives alcistes a mitjà 
termini, alguns productors prefereixen emmagatzemar 
una part del cru i esperar que els preus pugin per traslla-
dar els inventaris al mercat. Així, l’abundant oferta actual 
s’ha traduït en una acumulació significativa d’existències a 
la majoria de països de l’OCDE. En particular, l’Agència In -
ternacional de l’Energia estima que, cap a la meitat del 
2015, els inventaris dels països de l’OCDE se situaran en 
mà  xims històrics. No obstant això, a mesura que aquests 
inventaris augmenten, també ho fan els costos d’em  ma -
gat  zematge, ja que s’omplen els magatzems de més baix 
cost, la qual cosa redueix els incentius econòmics per 
man  tenir l’acumulació de reserves. Aquesta pèrdua de 
rendibilitat esperada pot comportar que surti al mercat 
una part de l’oferta que abans es destinava als magatzems 
mentre s’esperava la pujada dels preus, la qual cosa pres-
sionaria els preus a la baixa.

En el context actual d’acumulació d’inventaris, un fet des-
tacable ha estat el major ímpetu de l’acumulament nord-
americà en relació amb la resta de les regions de l’OCDE. 
La reacció del mercat a aquest increment més intens dels 
in  ventaris nord-americans no s’ha fet esperar. La bretxa 
entre el Brent i l’homòleg nord-americà, el West Texas In -
ter  mediate (WTI), s’ha ampliat de nou (vegeu el segon 
grà   fic). Mentre que el 2014 el Brent es va situar, de mitjana, 
6,5 dòlars per damunt de la cotització del WTI, des de mit-
jan febrer, la diferència voreja els 10 dòlars.

La conjunció de diferents factors explica aquesta major 
acumulació d’existències als EUA. Un dels principals és el 
lent ajust de la producció de cru nord-americà. Malgrat 
que la in  versió al sector ha disminuït de forma brusca 
recent  ment, la producció, que mostra més inèrcia del que 
estava previst, ha continuat augmentant i es troba en 
màxims des dels anys setanta. Un altre factor que també 
pressiona a l’alça els inventaris de cru és que la capacitat 
de refinament del país ha estat interrompuda de forma 
temporal. Cal recordar que les petrolieres dels EUA tenen 
prohibida l’exportació de cru (no pas dels productes refi-
nats), una restricció que es remunta al 1973, quan el país 
va patir els efectes de l’embargament que nombrosos paï-
sos exportadors de petroli li van imposar com a represàlia 

pel seu suport a Israel en la guerra del Yom Kippur. Dues 
circums  tàncies expliquen la interrupció de l’activitat de 
refinatge. En primer lloc, el procés de manteniment que la 
majoria de refineries nord-americanes duen a terme al 
començament de l’any (a la resta de regions de l’OCDE, té 
lloc en el segon trimestre de l’any). A aquest factor s’hi ha 
d’afegir la vaga de refineries nord-americanes més impor-
tant en 35 anys, la qual ha afectat 12 refineries, responsa-
bles del 15% de la capacitat de refinatge del país.

En definitiva, el fort augment dels inventaris genera dub-
tes sobre l’evolució del preu del petroli a curt termini. Per 
aquest motiu, hem de ser prudents a l’hora d’assegurar 
que el mercat ha tocat fons i no hem de descartar la possi-
bilitat de noves recaigudes. Així i tot, és cert que, a mitjà 
termini, el reajustament de l’oferta, derivada d’una menor 
inversió al sector petrolier, hauria de donar suport a la re -
cu  peració dels preus.

FOCUS • Els inventaris del petroli i els seus efectes en el preu
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ESTATS UNITS
2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

Activitat

PIB real 2,2 2,4 1,9 2,6 2,7 2,4 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,5 3,9 2,3 4,1 4,4 4,8 5,7 4,5 ...

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 80,5 83,4 90,9 92,7 103,8 98,8 101,3

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 53,8 55,7 53,5 55,5 56,9 56,9 53,5 52,9 ...

Habitatges iniciats (milers) 930 1.001 925 985 1.030 1.063 1.081 897 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 169 171 170 173 176 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 59,0 58,9 58,9 59,0 59,2 59,3 59,3 ...

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

Preus

Preus de consum 1,5 1,6 1,4 2,1 1,8 1,2 –0,1 0,0 ...

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

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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Activitat

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

Vendes al detall 13,1 10,3 13,8 12,3 11,9 11,7 10,7 10,7

Producció industrial 9,7 8,3 8,7 8,9 8,0 7,6 6,8 6,8

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 50,3 50,7 51,3 50,4 49,8 49,9

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 381 233 253 321 381 409 492

Exportacions 7,8 6,1 –3,4 5,0 13,0 8,6 –3,3 48,3

Importacions 7,3 0,5 1,5 1,4 1,1 –1,7 –19,9 –20,5

Preus

Preus de consum 2,6 2,0 2,3 2,2 2,0 1,5 0,8 1,4

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,1 6,2 6,1 6,2 6,2 6,1 6,2 6,3

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
2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Activitat

PIB real 1,6 –0,1 2,1 –0,4 –1,4 –0,7 – ...

Confiança del consumidor (valor) 43,6 39,3 38,8 39,1 40,9 38,5 39,1 40,7

Producció industrial –0,6 2,1 8,3 2,6 –1,1 –1,2 –1,4 –2,6

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

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

Balança comercial 1 (% PIB) –2,4 –2,6 –2,8 –2,9 –2,9 –2,6 –2,3 –2,2

Preus

Preus de consum 0,4 2,7 1,5 3,6 3,3 2,5 2,4 2,2

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 0,6 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0

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 • Perspectives més 
positives a curt termini, reptes  
a llarg termini

la composició del PiB del 4T mostra la millora en l’avanç del 
creixement de la zona de l’euro. El PIB va créixer el 0,3% inter-
trimestral, amb una contribució positiva del consum de les llars 
(0,1 p. p.), de la inversió (0,2 p. p.) i del sector exterior (0,2 p. p.). 
La despesa pública va tenir una contribució nul·la, i la variació 
d’existències va restar 0,2 p. p. a la demanda interna. Destaquen 
el bon to de la inversió, que va créixer el 0,4% intertrimestral 
després de mantenir-se en terreny negatiu durant els dos 
últims trimestres, i l’evolució positiva de la demanda externa, 
impulsada per la depreciació de l’euro. Per països, la disparitat 
entre les taxes de creixement es reflecteix en el desglossament 
del PIB de les dues economies més grans de la zona de l’euro: 
d’una banda, Alemanya va créixer el 0,7% intertrimestral, amb 
molt bons registres de la inversió i del consum privat; de l’altra, 
França va créixer només el 0,1%, amb l’únic suport de la despe-
sa pública i amb la inversió en terreny negatiu.

l’OCDE millora les perspectives de creixement del PiB de la 
zona de l’euro fins a l’1,4% el 2015 i el 2,0% el 2016, tres dèci-
mes per damunt de les previsions del novembre. L’organització 
internacional va revisar a l’alça el creixement dels principals 
països, gràcies, sobretot, als efectes positius que generaran la 
caiguda del preu del petroli i la política monetària expansiva 
del Banc Central Europeu (BCE). Apunta, però, que els dos fac-
tors són temporals. L’OCDE adverteix que, per fer sostenible 
aquest creixement a llarg termini, és necessari acompanyar els 
suports temporals de reformes estructurals. Per països, destaca 
la revisió d’Alemanya (+0,6 p. p.), fins a l’1,7% el 2015, a causa 
de la solidesa del creixement durant l’últim trimestre i de l’ajuda 
dels factors temporals esmentats.

Els indicadors d’activitat mostren una acceleració de la recu-
peració en el 1T 2015. L’índex PMI compost de la zona de l’euro 
va marcar màxims de quatre anys i se situa en els 54,1 punts al 
març, gràcies, en especial, a les bones dades del sector serveis. 
Així mateix, l’índex de sentiment econòmic va mantenir una 
tendència clarament alcista. El màxim exponent d’aquesta 
tònica positiva és Alemanya, on tant l’índex PMI compost com 
els índexs IFO (índex d’activitat empresarial) i ZEW (índex sobre 
les expectatives d’inversors i analistes) van millorar al març, la 
qual cosa consolida el país germànic com a locomotora del crei-
xement europeu. A França, per la seva banda, l’índex PMI com-
post es va mantenir en zona expansiva, tot i que la dada del 
març va trencar la tendència alcista dels dos últims mesos. Mal-
grat el lleuger deteriorament d’alguns indicadors, les dades del 
primer trimestre de l’economia gal·la són coherents amb un 
creixement moderat del PIB.

la demanda interna acompanyarà la millora de l’activitat. Els 
indicadors de demanda es van disparar durant el 1T 2015 i van 
mostrar la fortalesa del consum privat. El descens del preu del 
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Previsions del creixement del PIB de l’OCDE
Variació interanual (%)

Previsió
Variació en relació  
amb la previsió de 

novembre del 2014

2015 2016 2015 2016

Zona de l’euro 1,4 2,0 0,3 0,3

Alemanya 1,7 2,2 0,6 0,4

França 1,1 1,7 0,3 0,2

Itàlia 0,6 1,3 0,4 0,3

Regne Unit 2,6 2,5 0,1 =

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’OCDE.



19  UNió eUropea

abril 2015www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

04

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

petroli permet un estalvi gens menyspreable a les llars i facilita 
que augmentin el consum en altres béns. Així ho reflecteixen 
les vendes al detall de la zona de l’euro, que van créixer el 3,7% 
interanual al gener, el registre més alt des del 2005. Les dues 
economies més grans de la zona de l’euro protagonitzen aques-
ta tendència: Alemanya i França van registrar un augment del 
5,4% i del 4,1%, respectivament. El bon to es reflecteix, també, 
en la confiança del consumidor, que se situa ja en nivells previs 
a la crisi.

l’ocupació millora en el 4T 2014, impulsada per les bones 
dades d’activitat. L’ocupació va augmentar a la zona de l’euro 
el 0,1% intertrimestral en l’últim trimestre del 2014. Les diferèn-
cies per països són considerables, ateses les situacions dispars 
dels mercats laborals i dels respectius patrons de creixement. 
Així, en països com Espanya, on es van destruir molts llocs de 
treball durant la crisi, però on la recuperació ja ha agafat veloci-
tat, el creixement de l’ocupació és elevat: va créixer el 0,7% 
intertrimestral en el 4T 2014. D’altra banda, Alemanya, prop ja 
de la plena ocupació, va experimentar un increment del 0,2%. A 
França, l’atonia en el creixement es reflecteix també en l’ocu  -
pació, que es va mantenir sense canvis. Les expectatives per al 
conjunt de la zona de l’euro, després d’un 2014 dubitatiu, van 
millorar durant el 1T 2015, en particular al sector manufacturer. 
Per la seva banda, la taxa d’atur presenta una evolució similar, 
ja que ha reculat fins a l’11,3% al febrer. Per països, destaca la 
baixa taxa d’atur d’Alemanya, que se situa en el 4,8%. Les ex -
pec  tatives d’atur indiquen que la millora es mantindrà en els 
pròxims mesos.

la situació del mercat laboral, desigual entre països, es 
reflecteix en els costos laborals. En països amb una taxa d’atur 
elevada, no s’observa pressió a l’alça sobre els costos laborals. 
Per exemple, van recular el –0,3% interanual a Itàlia i només 
van créixer el 0,1% a Espanya. D’altra banda, a Alemanya, on 
l’economia s’apropa a la plena ocupació, hi ha més pressió a 
l’alça sobre els salaris, i així ho reflecteixen els costos laborals, 
que van augmentar el 2,0% interanual en el 4T. No obstant això, 
al conjunt de la zona de l’euro, la moderació salarial va conti-
nuar i els costos laborals van créixer l’1,1% en relació amb el 
mateix trimestre de l’any anterior. La contenció salarial, junta-
ment amb l’evolució del tipus de canvi euro-dòlar, que, després 
de vorejar gairebé la paritat, va tancar el mes de març en 1,07 
dòlars per euro, impulsa la demanda externa. Al gener, el saldo 
per compte corrent acumulat de 12 mesos es va situar en 
247.000 milions d’euros (el 2,4% del PIB), el 23% per damunt de 
la dada del gener del 2014, sobretot per la millora en el saldo 
comercial de béns i en el saldo de rendes. De cara al 2015 i el 
2016, la millora hauria de continuar a mesura que els efectes de 
la depreciació de l’euro tinguin el màxim efecte.

la inflació repunta al març tot i mantenir-se en terreny nega-
tiu. La inflació general de la zona de l’euro va pujar dues dèci-
mes al març, fins al –0,1%, recolzada per la menor caiguda del 
preu dels components energètics (sobretot els carburants). La 
inflació subjacent, després d’augmentar una dècima al febrer, 
va tornar a baixar fins al 0,6% al març. Aquesta evolució s’explica 
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pel comportament de la inflació subjacent d’Itàlia, que es va 
reduir quatre dècimes al març per la caiguda dels preus dels 
serveis i dels béns industrials.

la tempesta grega no amaina i les perspectives de creixe-
ment empitjoren. L’augment de les dificultats de l’economia 
hel·lena s’ha reflectit en els canvis de les previsions de creixe-
ment del consens d’analistes. Des de l’anunci de les eleccions, 
al desembre del 2014, fins al març, el creixement del PIB previst 
per al 2015 s’ha revisat en set dècimes a la baixa. Les negocia-
cions entre les institucions europees i el Govern grec segueixen 
un camí tortuós. Per bé que, al febrer, es va aconseguir una prò-
rroga del programa de rescat, fins que no s’arribi a un acord 
satisfactori sobre les reformes estructurals que cal dur a terme i 
fins que el Govern grec no les comenci a implementar, no es 
desemborsaran els 7.200 milions d’euros pendents del rescat. 
Sense aquest desemborsament, l’Executiu hel·lè tindrà seriosos 
problemes per afrontar els pagaments del mes d’abril. El temps 
passa volant, i és important que les dues parts continuïn les 
negociacions per portar-les cap a bon port.

A la zona de l’euro, malgrat les bones dades observades 
durant el 1T 2015, els desequilibris macroeconòmics aug-
menten, segons la Comissió Europea. Així, als riscos a curt ter-
mini provocats per la crisi grega s’hi afegeixen els reptes a llarg 
ter  mini. La Comissió, malgrat el to més positiu de l’economia 
europea, avisa que cal afrontar les reformes estructurals si es 
vol garantir el creixement a llarg termini. En l’informe recent 
sobre desequilibris macroeconòmics, la Comissió ha augmen-
tat de tres a cinc el nombre de països amb desequilibris exces-
sius que requereixen una intervenció decisiva en l’últim any, 
mentre que el nombre de països amb desequilibris lleus s’ha 
reduït de set a sis. Per països, Alemanya presenta un desequili-
bri lleu, a causa d’un superàvit per compte corrent massa ele-
vat. França i Itàlia, dues economies amb desequilibris excessius, 
tenen un deute i un dèficit públic elevats i pateixen una greu 
pèrdua de competitivitat exterior. Cal destacar que, ni en 
l’informe actual ni en el publicat fa un any, no s’identifica cap 
país sense desequilibris. La Comissió també fa una avaluació 
del seguiment de les seves recomanacions i de les mesures 
adoptades fins al moment per corregir els desequilibris exis-
tents. Al voltant del 47% de les recomanacions s’han imple-
mentat poc o gens i només el 3% s’han aplicat de forma ínte-
gra. La conclusió és clara: cal agilitar l’agenda reformadora 
perquè el creixement de la zona de l’euro es consolidi de mane-
ra duradora, ja que els suports temporals dels quals gaudeix ara 
no es mantindran per sempre.
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FOCUS • La unió del mercat de capitals: un primer pas

Després dels importants avanços en la creació d’una unió 
bancària a nivell europeu, la Comissió Europea ha po  sat el 
focus en el mercat de capitals. La lliure circulació de capi-
tals entre els Estats membres de la Unió Europea (UE), 
l’origen de la qual es remunta al Tractat de Roma del 1957, 
és un principi fonamental per al correcte funcionament 
del mercat únic. No obstant això, els mercats financers de 
les economies de la UE no estan, ni de bon tros, integrats. 
A més a més, en relació amb altres economies avançades, 
els mercats de capitals europeus estan menys desenvolu-
pats, i les fonts de finançament, poc diversificades (vegeu 
el gràfic).

En aquest context, la Comissió Europea ha obert una con-
sulta pública so   bre l’informe per a la creació de la unió del 
mercat de ca  pitals (UMC). Es tracta d’establir un mercat de 
capitals ve  ritablement integrat, amb la finalitat d’aug -
men  tar la di  versificació de les fonts de finançament em -
presarial, la qual cosa impulsarà la creació d’ocupació i el 
crei  xement, al mateix temps que s’ofereixen oportunitats 
d’inversió addicionals als estalviadors perquè obtinguin 
més rendibilitat de les inversions.

Malgrat que l’assoliment de la UMC se situa en l’horitzó 
del 2019, la Comissió Europea ha seleccionat cinc actua-
cions prioritàries per impulsar la recuperació econòmica a 
curt termini. Per a dues d’aquestes mesures, ha llançat una 
consulta pública específica en paral·lel a la consulta sobre 
la UMC. La primera pretén que els fullets informatius que 
l’emissor ha de publicar abans de començar a vendre els 
valors al pú  blic no siguin una barrera d’entrada, i la sego-
na busca de  finir un marc regulador simple, transparent i 
estandarditzat per al mercat de titulitzacions de crèdits 
bancaris d’alta qualitat. Les altres tres mesures prioritàries 
són millorar la informació sobre la qualitat creditícia de les 
pimes (per exemple, donant suport a la creació de siste-
mes de qualificació estandarditzats per a aquest tipus 
d’empreses); in  centivar la inversió a llarg termini, en espe-
cial en projectes d’infraestructures, i desenvolupar un 
mercat europeu de col·locacions privades, mitjançant les 
quals una empresa ofereix títols a un individu o a un petit 
grup d’inversors en lloc de fer una oferta pública.

A llarg termini, la Comissió Europea ha identificat tres grans 
àrees per desenvolupar i integrar els mercats de capitals 
europeus. Per a cada àrea, es defineixen mesures que 
en globen di  versos segments i actuacions transversals. En 
pri  mer lloc, es busca millorar l’accés al finançament, amb 
un èmfasi es   pecial en les pimes i en els projectes d’infraes -
truc  tures. Per exem    ple, es proposa el desenvolupament 
d’un model comp  table comú, simplificat i adaptat a les 
necessitats de les pimes. Altres mesures proposades per 
millorar l’accés al finançament tenen a veure amb l’estan -
dar  dització d’al  guns mercats, com el de cèdules hipote-

càries o el de bons corporatius, mitjançant un marc nor-
matiu comú a tota la UE.

Una segona àrea d’actuació busca la diversificació de les 
fonts de finançament. En aquest àmbit, ja hi ha moltes ini-
ciatives en marxa en el marc dels fons d’inversió, les asse-
gurances, les pensions personals, la private equity i el 
ca pital de risc, entre d’altres, però es pretén impulsar-les 
amb més força eliminant els obstacles que encara difi-
culten un major flux de capitals entre els Estats membres. 
Això comportaria que el mercat europeu fos més atractiu 
per als inversors internacionals.

Finalment, el tercer gran bloc de mesures tracta de millo-
rar l’eficiència dels mercats, amb una atenció especial en 
els intermediaris, les infraestructures de mercat i el marc 
legal en relació amb el govern corporatiu, les lleis d’in  sol -
vèn  cia i la política impositiva. Probablement, la imple-
mentació d’aquest tercer pilar sigui la que comporti més 
dificultats, a causa de les importants divergències legisla-
tives a nivell nacional. Així i tot, cal destacar que la UMC, a 
diferència de la unió bancària, no implica una centralitza-
ció del poder de decisió a la UE. De fet, un aspecte relle-
vant de la present proposta és que, sempre que sigui pos-
sible, es prefereixen les solucions de mercat en lloc de 
l’emissió de nova regulació.

En definitiva, el projecte de creació de la UMC pretén des-
tacar el paper dels mercats de capitals en el finançament 
de la inversió en la UE. La proposta subratlla, també, el 
paper decisiu dels bancs als mercats de capitals i la seva 
complementarietat com a font de finançament. En qual-
sevol cas, continua i continuarà sent primordial gaudir 
d’un sistema bancari eficient i sòlid que doni suport a la 
recuperació econòmica.
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En els últims mesos, el fort creixement de l’economia i de 
l’ocupació al Regne Unit ha intensificat el debat sobre el 
moment en què el Bank of England (BoE) durà a terme la 
primera pujada de tipus d’interès. Ara com ara, Mark Car-
ney, el governador del BoE, continua emfatitzant que 
mantindrà una política monetària expansiva fins que l’ex -
cés de capacitat productiva de l’economia s’hagi reduït de 
forma substancial. De tota manera, el discurs hauria d’anar 
canviant en els pròxims mesos. Analitzem per què.

Fa més d’un any que el PIB creix per damunt del 2%, i tot fa 
pensar que es mantindrà en cotes similars el 2015 i el 2016. 
Així, l’output gap (o la diferència entre la producció obser-
vada i la potencial, que va assolir cotes del –3% el 2012, 
segons l’FMI) gairebé es tancarà enguany. Històricament, 
quan això ha succeït, la pressió sobre els preus ha aug-
mentat, i, per tant, la política monetària ha hagut de reac-
cionar endurint les condicions financeres (o disminuint-ne 
la laxitud). Una altra mostra que l’excés de capacitat pro-
ductiva és ja molt reduït és la bona marxa del mercat labo-
ral. La taxa d’atur va disminuir fins al 5,9% en el 4T 2014, 
clarament per sota de la mitjana històrica, del 6,8%. A més 
a més, una part important de l’increment de l’ocupació va 
correspondre a contractes a temps complet, una dada 
indicativa de la confiança creixent en la sostenibilitat del 
cicle expansiu. Aquests canvis al mercat laboral s’haurien 
de traduir en millores salarials. En aquest sentit, és signifi-
catiu que la taxa de creixement dels salaris fos de l’1,7% 
interanual en el 4T 2014 (l’1,2% en el 3T), percentatge que 
va interrompre la tònica decreixent iniciada el 2008.

No obstant això, malgrat que les dades d’activitat econò-
mica hagin sorprès a l’alça en general, la inflació ha sor-
près a la baixa en els últims trimestres. El fort descens de la 
taxa d’inflació, que es va situar en el 0,0% al febrer, no ha 
estat conseqüència, només, de la caiguda del preu del 
petroli, ja que la inflació subjacent també ha presentat 
una clara tendència decreixent en els últims mesos. 
L’apreciació de la lliura juga un paper important en aquest 
sentit. Malgrat que cal esperar que la inflació es vagi recu-
perant en els pròxims mesos, l’absència de pressions infla-
cionistes introdueix un alt grau d’incertesa sobre el 
moment en què la política monetària hauria de començar 
a canviar de to.

Per si l’escenari no fos prou complex, el BoE també ha de 
tenir en compte l’efecte de la política monetària sobre 
l’estabilitat financera. En aquest flanc, preocupa, en espe-
cial, l’evolució del preu de l’habitatge, que l’any passat va 
créixer el 10%. El BoE intenta contenir la possible formació 
d’una nova bombolla immobiliària limitant el risc de crèdit 
hipotecari que les entitats poden assumir.1 De tota mane-
ra, com Mark Carney ha reiterat en nombroses ocasions, la 
gestació d’una nova bombolla immobiliària continua sent 

una de les principals amenaces per a l’estabilitat financera 
del Regne Unit a mitjà termini.

En definitiva, en els pròxims mesos, el debat de política 
monetària al Regne Unit adquirirà protagonisme. Si la in  -
flació comença a repuntar, segons el que indiquen les pre-
visions, s’animarà la discussió sobre quin ha de ser el ritme 
de pujades del tipus d’interès. I si no repunta, i, per tant, el 
BoE es veu forçat a mantenir el to acomodatici ac     tual, el 
debat se centrarà en si és possible frenar les pressions 
sobre els preus immobiliaris en aquest entorn.

FOCUS • El Banc d’Anglaterra, a la cruïlla
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 1,3 0,9 1,4 0,8 2,0 3,7 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,7 1,3 0,9 0,4 0,2 1,2 ... ...

Confiança del consumidor –18,6 –10,0 –11,2 –7,7 –9,9 –11,2 –8,5 –6,7 –3,7

Sentiment econòmic 93,6 101,6 101,9 102,6 101,2 100,9 101,5 102,3 103,9

PMI manufactures 49,6 51,8 53,4 52,5 50,9 50,5 51,0 51,0 51,9

PMI serveis 49,3 52,5 52,1 53,0 53,2 51,7 52,7 53,7 54,3

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,7 0,6 0,2 0,6 0,7 0,9 – ... –

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

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

França (% pobl. activa) 10,3 10,3 10,1 10,1 10,4 10,5 10,6 10,6 ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,5 12,4 12,8 13,0 12,6 12,7 ...

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,5 25,3 24,7 24,2 23,7 23,4 23,2 ...

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 

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Saldo corrent: zona de l’euro1 2,0 2,4 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 ...

Alemanya 6,5 7,6 6,7 6,8 7,4 7,6 7,6 ...

França –1,4 –1,0 –1,5 –1,6 –1,2 –1,0 –0,7 ...

Itàlia 1,0 1,8 1,2 1,3 1,5 1,8 1,9 ...

Espanya 1,4 0,8 1,4 0,8 0,7 0,8 0,9 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 101,7 102,3 103,9 103,9 101,7 99,6 95,9 94,0

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 

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,3 –2,2 –3,0 –2,5 –2,0 –1,3 –0,9 –0,4

Crèdit a les llars 1, 2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 ...

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 5,9 5,2 5,9 7,2 9,1 9,3

Altres dipòsits a curt termini 0,0 –2,1 –2,5 –2,0 –1,7 –2,1 –3,1 –3,3

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

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

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 • La recuperació  
es consolida a Espanya

El ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 1T. 
Segons el Banc d’Espanya (BdE), el PIB va avançar el 0,8% inter-
trimestral en el 1T 2015 (el 0,7% en el 4T 2014). Seguint el patró 
dels trimestres precedents, la demanda interna s’hauria mantin-
gut com la gran impulsora d’aquest ritme d’avanç i hauria con-
tribuït amb 0,9 p. p. al creixement, mentre que la demanda 
ex terna hauria tingut una contribució lleugerament negativa 
(–0,1 p. p.). Per al conjunt de l’any, el BdE ha revisat a l’alça la 
previsió de creixement del PIB fins al 2,8%, vuit dècimes per 
damunt de la previsió del desembre, i situa el creixement previst 
per al 2016 en el 2,7%. Aquesta notable revisió de les perspecti-
ves de creixement és deguda a la millora esperada al sector 
exterior, gràcies a l’efecte positiu del QE sobre les perspectives 
de creixement de la zona de l’euro. També hi ajudarà l’enfortiment 
dels factors de suport que han entrat en escena més recent -
ment, com la millora en les condicions de finançament, la dis-
minució del preu del petroli i la depreciació de l’euro. No obs-
tant això, tal com va recordar de nou la Comissió Europea en 
l’informe en profunditat sobre els desequilibris macroeconò-
mics de l’economia espanyola, perquè aquest bon ritme de 
creixement es consolidi a llarg termini, és necessari persistir en 
l’ajust extern, en els esforços de consolidació fiscal i en les refor-
mes estructurals.

les bones perspectives de creixement impulsen la inversió 
empresarial. Els indicadors d’oferta disponibles des de l’inici de 
l’enguany evidencien que la inversió en equipament va créixer 
a bon ritme en el 1T, encoratjada per un clima d’optimisme i de 
confiança sobre l’evolució futura de l’activitat. En concret, l’ín -
dex PMI compost del gener i del febrer es va situar, de mitjana, 
en els 57,8 punts (54,5 punts en el 4T 2014), xifra que suposa 
una còmoda zona expansiva. La mateixa lectura de recuperació 
sostinguda de la inversió ofereixen les xifres de comandes 
industrials, la taxa de variació inter anual de les quals es va si -
tuar en el 2,2% al gener (el 2,0%, de mitjana, en el 4T). En 
aquest sentit, ha estat especialment notable l’avanç de les co -
mandes de béns d’equipament. Per zones geogràfiques, l’in  cre-
 ment de les comandes industrials del mercat interior (el 2,7% 
in  teranual) i de la zona de l’euro (el 3,8% interanual) és una 
mostra més del bon pols de la demanda interna i palesa que la 
re  cuperació de la zona de l’euro comença a afavorir l’economia 
espanyola.

Els indicadors de consum mostren un bon to. Si s’ha de jutjar 
per l’avanç de les vendes al detall, del 3,0% interanual al gener 
(el 2,9% en el 4T), i pel notable augment de la confiança dels 
consumidors, que va pujar fins als –0,6 punts, de mitjana, en el 
1T (el –9,6 en el 4T), la despesa privada va continuar creixent a 
bon ritme en el 1T. Des de l’inici de la recuperació, el consum de 
les famílies s’ha incrementat per damunt de la renda disponi-
ble, de manera que la taxa d’estalvi s’ha reduït: el 2014, es va 
situar en el 9,7%, percentatge que representa un descens de  
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0,7 p. p. en relació amb l’any 2013 i de 5,6 p. p. en relació amb el 
màxim assolit en el 4T 2009 (el 15,3%). Un factor que sembla 
que contribueix al descens de l’estalvi en aquesta fase de recu-
peració és que, en millorar les perspectives econòmiques i en 
reduir-se la incertesa sobre l’evolució del mercat de treball, les 
famílies haurien començat a utilitzar els actius financers acu-
mulats per precaució durant els anys de recessió.

la caiguda dels preus es desaccelera, en línia amb la nostra 
previsió de recuperació gradual. La inflació va augmentar 
quatre dècimes al març, fins al –0,7% interanual. En els pròxims 
mesos, esperem que la pujada moderada dels preus del petroli, 
la millora de la demanda interna i la depreciació de l’euro refor-
cin la tònica ascendent de la inflació.

El mercat de treball reflecteix la bona marxa de l’activitat 
econòmica. La xifra d’afiliats a la Seguretat Social va créixer, al 
febrer, per damunt de les previsions (86.000 en termes mensuals 
desestacionalitzats). A més del dinamisme del sector serveis, que 
ja fa diversos mesos que presenta una bona evolució, s’observa 
una acceleració significativa del ritme de creació d’ocupació a la 
indústria i, sobretot, a la construcció. La recuperació de l’ocupació 
a la construcció, la taxa de variació interanual de la qual va pujar, 
al febrer, 1,7 p. p., fins al 5,1%, és un factor més que corrobora el 
canvi de tendència al sector immobiliari. Si s’ha de jutjar per les 
expectatives de creació d’ocupació de les enquestes d’opinió de 
la Comissió Europea, la recuperació del mercat laboral mantindrà 
aquest bon compàs en els pròxims mesos.

Reforma del sistema de formació per als aturats. El Govern ha 
aprovat el Reial decret-llei 4/2015 per millorar l’eficàcia, la coor-
dinació i la transparència de la formació professional per a 
l’ocupació. D’ara endavant, els sindicats i les organitzacions 
empresarials no podran impartir cursos de formació i la seva 
funció se centrarà en la planificació i en la programació de 
l’oferta formativa. Cal destacar, també, que les subvencions per 
als cursos de formació s’obriran a la concurrència competitiva i 
que caldrà efectuar auditories de control externes. Així mateix, 
s’estableix un «xec formació», amb el qual l’aturat podrà triar el 
centre on fer la formació. Una altra novetat important és la crea-
ció del «compte de formació del treballador», que acredita 
l’historial formatiu dels treballadors, una eina molt útil per 
orientar l’oferta personalitzada dels cursos. En conjunt, aquestes 
mesures haurien de neutralitzar algunes de les mancances del 
sistema actual i haurien de servir per donar una millor resposta 
a les necessitats formatives individuals i del sistema productiu.

la contenció salarial continua donant suport a la millora de 
la competitivitat. Segons l’índex de costos laborals harmonit-
zat, els costos salarials van augmentar a Espanya el 0,4% inter-
anual en el 4T 2014, enfront de l’1,1% interanual registrat a la 
zona de l’euro. L’avanç limitat dels salaris no va comportar una 
pèrdua de poder adquisitiu per als consumidors espanyols, ja 
que la taxa d’inflació es va situar en cotes negatives, i, en canvi, 
sí va propiciar que es continués guanyant competitivitat en 
relació amb la zona de l’euro. El fet que, al febrer, els salaris pac-
tats en conveni augmentessin un moderat 0,7% interanual 
suggereix que aquesta tònica de contenció salarial es va per-
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llongar en el 1T. D’altra banda, cal destacar que, a més de la 
contenció salarial, el descens del nombre d’acomiadaments ha 
contribuït, també, a reduir els costos laborals totals de les 
empreses, la qual cosa en millora la capacitat de creixement. En 
concret, les percepcions no salarials (majoritàriament, indem-
nitzacions per acomiadament) van baixar el 18,3% interanual 
en el 4T 2014.

El sector públic tanca el 2014 amb un dèficit del 5,7% del PiB, 
amb un lleuger desviament en relació amb l’objectiu (el 
5,5%). Per administracions, destaca el desviament de les admi-
nistracions públiques (l’1,7% en relació amb l’1,0% previst), 
compensat, en part, pel superàvit de les corporacions locals (el 
–0,5% en relació amb el 0% objectiu). Tant l’Estat com la Segu-
retat Social es desvien molt lleugerament, malgrat que, el 2014, 
la Seguretat Social va disposar de 15.300 milions d’euros del 
Fons de Reserva. L’objectiu de dèficit per al 2015 (el 4,2%) impli-
ca un esforç de reducció d’1,5 p. p. Malgrat que la millora signi-
ficativa del cicle econòmic prevista per a enguany ajudarà a 
sanejar els comptes de l’Administració pública, les autoritats 
haurien de mantenir els esforços per reduir el dèficit públic i per 
suavitzar el pes del deute públic.

la diversificació de les exportacions donarà suport al sector 
exterior. El desglossament de les exportacions totals per sec-
tors evidencia la notable diversificació de les exportacions 
espanyoles, la qual cosa, al seu torn, reflecteix que l’esforç 
d’internacionalitzar l’empresa espanyola arriba a múltiples sec-
tors i a una variada gamma de productes. El canvi més evident 
s’ha produït al sector serveis, on el pes dels serveis no turístics 
(el 18%) supera amb escreix el dels turístics (el 14%). Al llarg 
d’enguany, esperem un enfortiment de les exportacions, basat 
en el comportament més positiu dels mercats exteriors i en la 
depreciació de l’euro. Les dades del turisme així ho anticipen: 
entre el gener i el febrer, van arribar a Espanya 6,5 milions de 
turistes estrangers, xifra que representa un augment del 4,5% 
interanual. En canvi, la dada d’exportacions de béns del gener 
va ser menys esperançadora, ja que es va interrompre la millora 
iniciada al final del 2014. Així i tot, cal recordar que les dades 
mensuals per a les exportacions de béns són molt volàtils i que 
les previsions per als pròxims mesos continuen sent favorables.

El crèdit bancari s’afegeix a la recuperació. Al gener, la nova 
concessió de crèdit va continuar evidenciant la tendència alcista 
iniciada el 2014, amb importants creixements en crèdit a les llars 
i a les pimes. El desglossament per segments del 4T mostra que 
el ritme de contracció del saldo viu de crèdit es va reduir gràcies 
al bon comportament d’alguns segments, com el crèdit al con-
sum i a serveis financers, que van compensar les notables caigu-
des que encara experimenta el crèdit a la construcció i a promo-
tors. Pel que fa al procés de reestructuració del sector bancari 
espanyol, la Comissió Europea i el BCE, en la tercera visita de 
supervisió després de la finalització del programa d’ajuda finan-
cera al sector bancari, van valorar de forma positiva les reformes 
més recents del sector, com la recent designació del FROB com 
autoritat de resolució nacional, i els avanços en els plans de rees-
tructuració dels bancs que van rebre ajudes públiques.
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L’elevada i negativa posició d’inversió internacional neta 
(PIIN) és un dels fronts en què l’economia espanyola enca-
ra té molta feina per fer. El 2014, es va situar en el 93,5% 
del PIB, mentre que la Comissió Europea situa el llindar en 
el –35% del PIB. Millorar la PIIN no és fàcil i requereix un 
su  pe  ràvit per compte corrent sostingut durant un període 
llarg de temps. Per exemple, per reduir la PIIN fins al –35% 
del PIB seria ne  ces  sari un superàvit de l’1,8% del PIB, de 
mitjana, durant els pròxims 12 anys. 1

Per aconseguir un superàvit per compte corrent d’aquesta 
magnitud, és imprescindible que l’economia espanyola 
continuï guanyant competitivitat. A grans trets, hi ha dues 
formes de fer-ho: disminuint el preu de les exportacions 
mantenint la qualitat o augmentat la qualitat mantenint el 
preu. Per bé que, en els últims anys, s’ha reduït de forma 
molt notable els costos laborals unitaris en relació amb els 
socis comercials, la qual cosa ha permès recuperar la com-
petitivitat-preu perduda en els anys previs a la crisi, la veri-
tat és que, en un període de baixa inflació com l’actual, és 
difícil continuar guanyant competitivitat per la via del preu. 
Buscar rutes complementàries, com les millores en la quali-
tat dels productes exportats, és ara encara més urgent.

Una bona aproximació del nivell de qualitat de les expor-
tacions d’un país és el seu contingut tecnològic. En gene-
ral, els països que exporten productes de més qualitat i 
amb més valor afegit acostumen a tenir una capacitat tec-
nològica superior. Per al cas espanyol, només el 10% del 
to  tal de béns industrials exportats el 2013 tenien un com-
ponent tecnològic alt. Aquestes xifres contrasten amb la 
demanda global de béns intensius en tecnologia, que, el 
2013, representaven el 23% del total de béns comerciats a 
nivell mundial. El segment de béns d’alta tecnologia és el 
que ha crescut més a nivell global en les últimes dècades, 
en especial entre el 1990 i el 2000, quan va passar a repre-
sentar del 18% del comerç global al 26%. En els últims anys, 
aquest segment ha crescut al mateix ritme que el comerç 
mundial, però, segons l’FMI, 2 en els pròxims anys, tornarà 
a guanyar pes. L’evolució de les exportacions espanyoles 
en aquesta dimensió ha estat molt discreta, i el marge de 
millora continua sent molt ampli.

Millorar el component tecnològic dels productes no sola-
ment és desitjable per l’elevat potencial de creixement 
que comporta. Un major desenvolupament tecnològic 
aug  mentaria el valor afegit dels productes i els faria més 
diferenciats, i, per tant, la demanda seria menys sensible a 
possibles variacions en el preu. Aquest últim aspecte és 
especialment rellevant per a les empreses que competei-
xen a nivell internacional, ja que estan molt exposades als 

vaivens del tipus de canvi. Però els beneficis per al conjunt 
de l’economia són molt més amplis i van des de millores 
en la productivitat fins a, naturalment, la creació de llocs 
de treball de més qualitat.

Una de les claus que determina la capacitat d’innovar de 
les empreses i el desenvolupament tecnològic que són 
capaces d’oferir en els seus productes és la dimensió de 
l’empresa. En general, per progressar en aquests aspectes, 
és imprescindible dur a terme inversions importants, i les 
empreses més grans solen estar en millors condicions per 
fer-ho. Com es pot observar al segon gràfic, les empreses 
petites tendeixen a ser menys productives i a invertir me -
nys en R+D, de manera que queden ancorades en segments 
de producció de menor qualitat i amb un component tec-
nològic inferior. Dissenyar un entorn que afavoreixi una 
major dimensió empresarial és clau per millorar la qualitat 
de les exportacions espanyoles. Un ingredient indispensa-
ble per millorar el superàvit del compte corrent i per reduir 
la PIIN.

FOCUS • Els deures pendents: la PIIN i la qualitat de les exportacions
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Les exportacions espanyoles de béns en termes reals van 
continuar creixent a bon ritme el 2014: van augmentar el 
4,6%, només lleugerament per sota del 5,8% de l’any an -
terior. No obstant això, les exportacions nominals van créi-
xer un moderat 2,5% el 2014 (el 5,2% el 2013). El fet que 
explica el contrast entre les exportacions reals i les nomi-
nals és la caiguda del preu de les exportacions de béns. Es 
tracta d’una circumstància preocupant, ja que re  dueix les 
rendes del sector exportador en un moment en què el seu 
suport és essencial perquè el creixement econòmic sigui 
sostenible.

En un entorn en què l’economia espanyola guanya com-
petitivitat, és lògic que el creixement del preu de les ex -
portacions sigui menor, ja que, probablement, reflecteix 
un esforç de contenció de costos i de compressió de mar-
ges per part de les empreses exportadores. Així i tot, 
aques  ta tendència s’ha intensificat en els últims trimes-
tres. El preu de les exportacions acumula una reculada del 
4,4% des del juny del 2012. Aquesta intensificació ha estat 
motivada, en gran part, per la forta reculada del preu dels 
minerals (en especial els metàl·lics), dels productes elabo-
rats a partir d’aquests minerals i dels aliments. En concret, 
el preu de les exportacions del sector d’extracció de mine-
rals metàl·lics ha disminuït gairebé el 20%, i el dels pro-
ductes elaborats a partir d’aquests minerals, el 7%. Es trac-
ta d’uns descensos importants, tenint en compte que els 
dos sectors representen, en conjunt, el 13% de les expor-
tacions espanyoles de béns. En la mateixa línia, destaca la 
reculada recent del preu dels aliments elaborats (del 3,2% 
interanual al gener del 2015), que representen, també, al 
voltant del 14% de les exportacions espanyoles de béns.

En aquest sentit, el preu de les exportacions d’altres paï-
sos amb una composició exportadora semblant a l’es  pa -
nyola, és a dir, amb un pes important dels sectors miner, 
me  tal·lúrgic i agroalimentari, hauria d’haver patit, al seu 
torn, una caiguda similar. Aquest és el cas dels EUA, on els 
preus de les exportacions, empesos pel descens dels preus 
dels productes miners i agrícoles,1 acumulen, també, di -
ver  sos trimestres de disminució. 

Aquesta evolució del preu dels minerals i dels aliments 
s’em  marca en el final de  l’anomenat «supercicle de les pri-
meres matèries», un fenomen global que va tenir lloc 
durant la dècada dels 2000 i que va situar en màxims el 
preu dels minerals i dels productes agrícoles. El supercicle 
va tenir el suport de la demanda creixent de la Xina i d’al -
tres grans emergents i de factors financers, com els baixos 

tipus d’interès, que van afavorir la recerca de rendiments 
en actius alternatius.

Així, lluny de tractar-se d’un fet aïllat, la caiguda del preu 
de les exportacions observada en el cas espanyol és con-
seqüència d’un fenomen global: també s’adverteix un 
alentiment del ritme d’avanç del preu de les exportacions 
a nivel  mundial, que va més enllà del recent declivi provo-
cat per l’enfonsament del preu del petroli. Per tant, cal es -
perar que, a mesura que el preu de les primeres matèries 
es vagi estabilitzant, les exportacions en termes nominals 
tornin a créixer en paral·lel a les reals, la qual cosa hauria 
d’afavorir un creixement econòmic més equilibrat i, per 
tant, més sostenible a llarg termini.

FOCUS • La caiguda del preu de les exportacions espanyoles:  
un fenomen global?

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

01/00 01/02 01/04 01/06 01/08 01/10 01/12 01/14 

Preus de les primeres matèries 
Índex (gener 2000 = 100)

 Primeres matèries sense combustibles Aliments

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI.

Metalls

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

01/12  07/12  01/13  07/13  01/14  07/14  01/15  

Índex de preus d’exportació de béns
Variació interanual (%) 

General - Espanya 
General sense aliments, mineria  
i semimanufactures mineres - 
Espanya

  
General - EUA 
General sense aliments, 
mineria i semimanufactures

      mineres - EUA
 

Nota: Per a Espanya, correspon l’índex IPRIX.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE, del BLS, de Datacomex i de l’OMC.

1. La caiguda més important del preu de les exportacions nord-america-
nes en els últims mesos ha estat propiciada per l’enfonsament dels preus 
de certs productes agrícoles i miners, amb un pes important als EUA.



04

FOCUS • El nou marc de la governança corporativa

29 ecoNomia espaNyola

abril 2015 www.lacaixaresearch.com

La separació entre propietat i control que caracteritza les 
so  cietats cotitzades comporta un problema d’agència en -
tre els propietaris de l’empresa (accionistes) i els gerents 
que prenen les decisions. D’una banda, la responsabilitat 
li  mitada dels accionistes atenua els incentius a l’hora de 
su  pervisar la presa de decisions, ja que les pèrdues estan 
limitades per la quantitat aportada. De l’altra, la propietat 
de l’empresa sol estar molt dispersa entre múltiples accio-
nistes, de manera que, individualment, cada accionista es -
pera que la resta assumeixi les tasques de supervisió (free-
riding). A més a més, la lliure transmissió dels drets de 
pro  pietat (accions) al mercat borsari ofereix la possibilitat 
d’abandonar la societat si no s’està d’acord amb la gestió, 
sense necessitat de promoure un canvi en els òrgans de 
go  vern. En aquest context, es planteja el debat sobre 
quins mecanismes asseguren la qualitat de la presa de de -
cisions al si de les societats cotitzades. De fet, la millora del 
govern corporatiu és una qüestió que es planteja des de 
l’origen mateix de la societat anònima, amb les societats 
de privilegi als Països Baixos i a Gran Bretanya al segle XVII, 
quan la separació entre propietat i control era percebuda 
amb una certa desconfiança.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha pro-
mogut, recentment, la reforma de la Llei de societats de 
capital (LSC), amb normativa d’obligat compliment en 
matèria de govern corporatiu, i l’adopció d’un nou codi de 
bon govern de les societats cotitzades, de compliment 
voluntari, en substitució del Codi Unificat del 2006. El nou 
codi complementa algunes de les normes legals que recull 
la LSC. Per exemple, la LSC obliga les societats cotitzades a 
incloure un mínim de dos consellers independents en la 
comissió d’auditoria i en la de nomenaments i retribucions. 
Per la seva banda, el codi de bon govern recomana que els 
consellers independents representin, com a mí  nim, el 50% 
del consell (enfront d’un terç en el codi antic), amb algunes 
excepcions per a empreses que no formen part de l’Ibex 35 
o que en formen part però disposen d’un accionista que 
controla més del 30% del capital.

El nou codi, compost de 25 principis i de 64 recomana-
cions, és aplicable a totes les societats cotitzades, inde-
pendentment del nivell de capitalització. Com el codi an -
te  rior, es basa en el principi de «complir o explicar». La 
ma  joria d’empreses compleixen una gran part de les reco-
manacions (vegeu el primer gràfic), de manera que el nou 
codi obligarà les companyies a ser transparents en tot allò 
que faci referència a les decisions sobre govern corpora-
tiu. Espanya ocupa una mala posició en els rànquings in -
ter  nacionals de govern corporatiu, i aquesta posició ha 
empitjorat en els últims anys (vegeu el segon gràfic), de 
manera que qualsevol iniciativa que promogui el bon 
govern és més que benvinguda.

En aquest sentit, és molt positiu que el nou codi inclogui 
mesures per millorar la transparència, el control i la super-
visió de les decisions preses, que incentivi la professiona-
lització dels administradors i dels directius, i que fomenti 
la visió a llarg termini en la presa de decisions. En aquest 
últim aspecte, es dedica una atenció especial a la remune-
ració dels consellers, amb la finalitat de vincular-la més als 
resultats a llarg termini, per exemple mitjançant la inclusió 
de clàusules clawback (reemborsament de la remuneració 
variable quan el pagament no s’hagi ajustat a les condi-
cions de rendiment). A més a més, i com a principal nove-
tat, inclou, també, recomanacions en matèria de respon-
sabilitat social corporativa (RSC), com, per exemple, una 
major implicació del consell en la implementació, en 
l’avaluació i en la supervisió de la política d’RSC.

El nou codi és un pas endavant per apropar les pràctiques 
empresarials espanyoles als estàndards internacionals. 
Aconseguir-ho és, en definitiva, essencial per atreure els 
inversors internacionals i per millorar la posició competiti-
va de les empreses espanyoles.
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Indicadors d’activitat

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,2 –0,3 1,0 0,3 –1,7 3,5 1,2 ...

Índex de producció industrial –1,5 1,3 1,5 2,6 0,6 0,3 0,4 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,9 –7,1 –9,1 –8,2 –5,7 –5,3 –4,5 –4,3 –0,9

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 52,5 53,4 53,1 53,7 54,7 54,2 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 –21,5 –11,2 –2,1 4,0 7,0 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 0,4 –5,5 –8,9 –8,3 –5,0 0,4 6,3 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 5,8 7,2 8,1 7,8 7,6 5,4 3,6 5,3 ...

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 54,2 55,7 56,7 54,3 56,7 56,2 ...

Consum

Vendes comerç al detall –3,7 1,0 –0,1 0,7 0,4 2,9 3,0 1,8 ...

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 11,8 23,2 17,0 21,7 27,5 26,1 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –25,3 –8,9 –11,8 –6,1 –7,9 –9,6 –1,5 –2,1 1,7

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

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

General 1,4 –0,1 0,0 0,2 –0,3 –0,5 –1,3 –1,1 –0,7

Subjacent 1,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 ...

Aliments sense elaboració 3,6 –1,2 0,7 –2,3 –4,1 0,8 –0,7 0,9 ...

Productes energètics 0,1 –0,8 –1,0 2,4 –0,2 –4,3 –11,4 –10,2 ...

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –4,3 0,1 –1,3 0,0 0,6 0,9 1,2 1,5

Construcció –12,1 –1,6 –5,3 –2,3 –0,5 1,6 3,4 5,1

Serveis –2,0 2,2 1,1 2,2 2,6 2,8 3,2 3,4

Situació professional

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

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

TOTAL –3,2 1,6 0,4 1,5 2,0 2,3 2,5 2,8

Població ocupada 2 –2,8 1,2 –0,5 1,1 1,6 2,5 – ...

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 6,8 24,0 21,5 23,0 22,2 23,0

Temporals 6,4 13,1 19,4 14,2 11,1 7,7 7,5 11,4

TOTAL 4,0 13,4 18,2 15,0 11,8 8,8 8,6 12,5

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –9,4 –10,9 –5,5 –6,9 –10,3 –9,6

Resta d’edats 3,7 –5,3 –3,7 –5,9 –5,9 –5,7 –5,6 –5,9

TOTAL 2,7 –5,6 –4,2 –6,4 –5,9 –5,8 –6,0 –6,2

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 

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15

Comerç de béns

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

Importacions (variació interanual) –1,3 5,7 7,0 3,7 7,3 5,0 –3,6

Saldo corrent 15,1 8,5 14,5 8,1 7,0 8,5 9,0

Béns i serveis 35,7 27,2 33,7 29,1 27,5 27,2 27,5

Rendes primàries i secundàries –20,6 –18,7 –19,1 –21,1 –20,5 –18,7 –18,5

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,0 12,9 21,7 14,5 12,8 12,9 13,6

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 

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15
Saldo  
01/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –5,3 –6,4 –5,5 –4,5 –4,8 –5,5 1.681,6

Empreses no financeres –10,6 –5,4 –7,1 –5,7 –4,0 –4,9 –6,5 936,2

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,6 –5,2 –5,0 –4,6 –4,2 745,4

Administracions públiques 4 16,8 6,9 8,5 6,6 5,9 6,7 5,1 1.035,5

TOTAL –1,1 –1,2 –1,5 –1,4 –0,9 –0,8 –1,7 2.717,1

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 0,2 –0,8 –1,2 –1,7 –2,0 1.160,4

A la vista 4,2 10,8 7,4 7,4 13,6 14,8 14,5 332,0

D’estalvi –0,1 5,8 3,8 5,9 6,9 6,8 9,6 222,6

A termini 1,7 –7,6 –3,6 –6,1 –9,4 –11,3 –12,8 584,4

En moneda estrangera 16,8 1,1 –1,1 0,1 0,3 5,2 4,7 21,4

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –11,1 –8,3 –6,8 –6,8 –12,9 111,2

TOTAL –0,2 –1,7 –1,1 –1,6 –1,7 –2,2 –3,1 1.271,6

Taxa de morositat (%) 6 13,6 12,5 13,4 13,1 13,0 12,5 12,5 –

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

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

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,8 –5,8 –0,6 –3,3 –3,6 –5,8 – ...

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

Comunitats autònomes –1,5 –1,7 –0,3 –1,0 –1,0 –1,7 –0,1 ...

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

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

Deute públic (% PIB) 92,1 97,7 94,9 96,4 96,8 97,7 – ...

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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s’esTÀ JapoNiTZaNT la ZoNa De l’eUro?

Les «dècades perdudes» del Japó: entre el mite i la realitat

D’uns anys ençà, se senten avisos sobre el risc de «japonització» de la zona de l’euro, un terme amb connotacions clarament 
negatives. En efecte, nombrosos observadors perceben l’evolució econòmica japonesa de les últimes dècades com una successió 
de desgràcies, l’origen de les quals es remunta a la segona meitat dels anys vuitanta, amb la formació d’una gegantina bombolla 
de crèdit, immobiliària i borsària. El seu inevitable esclat va precipitar els problemes, que es van allargar durant una tortuosa 
ressaca posterior, infestada de bancs zombis, deute públic disparat, deflació persistent i baix creixement del PIB. No obstant això, 
altres observadors posen el focus en variables en què el Japó ha mostrat registres, com a mínim, satisfactoris: una renda per 
capita que no ha deixat de créixer i que es manté entre les més elevades del món, una taxa d’atur que s’ha mantingut en cotes 
molt reduïdes, un índex de desigualtat en la distribució de la renda relativament baix i posicions envejables en els rànquings de 
competitivitat internacional. Dues preguntes sorgeixen immediatament: a què obeeix aquesta disparitat de valoracions?, i fins a 
quin punt el Japó és un compendi del que la zona de l’euro ha d’evitar?

Les alertes de japonització van dirigides als responsables de la política econòmica, adduint que, al país asiàtic, es van cometre 
diversos errors de pes. Les queixes més sonores s’han referit a les polítiques anticícliques, encarregades que l’economia aconse-
gueixi la seva plena capacitat de producció de forma sostenible en el temps: les polítiques monetària, fiscal i del sector financer. 
Però tampoc han faltat les crítiques a les polítiques de reformes estructurals, el propòsit de les quals és augmentar la capacitat 
potencial de produir. Els dos articles següents d’aquest Dossier examinen amb detall les dues àrees, amb el propòsit d’aclarir el 
cas de la zona de l’euro. Són pertinents, però, dos advertiments sobre aquesta segmentació de l’anàlisi. Un fa referència a la forma: 
hi ha una certa arbitrarietat quan s’adscriu una política a un àmbit o a un altre. En particular, la política vinculada al sector financer 
té una clara dimensió de demanda, ja que és crucial perquè els impulsos monetaris es transmetin a l’economia real. Però també 
exerceix una influència notable sobre l’oferta i sobre el potencial de creixement, en la mesura que un sistema financer sa és clau 
per mobilitzar els recursos, justament, cap a les destinacions més productives. El segon advertiment té més calat: aquestes polí-
tiques interaccionen de manera complexa, unes vegades reforçant-se i unes altres contrarestant-se, abans d’aconseguir els efec-
tes sobre les diferents variables objectiu. Jutjar-les per separat pot dur a conclusions enganyoses o incompletes, sobretot si es fa 
sobre un període curt. Per aquest motiu, és convenient emmarcar l’examen de les polítiques individuals dins una valoració de 
l’entramat conjunt (policy mix), d’acord amb els resultats obtinguts en termes del propòsit últim de millorar, de forma sostinguda 
en el temps, el benestar econòmic dels ciutadans. En aquest sentit, el primer gràfic il·lustra les possibles trajectòries alternatives 
del PIB quan l’economia rep un xoc i es desencadena una crisi. El fantasma de la japonització al·ludeix a la trajectòria identificada 
amb la llegenda «recuperació lenta». Sovint, les crítiques a les polítiques japoneses es formulen per comparació amb les d’altres 
països, en particular les dels EUA, que haurien estat més apropiades per situar-se en la trajectòria de «recuperació ràpida».

L’economia nipona va patir forts xocs durant els anys noranta. 
El primer, just al començament de la dècada, quan va esclatar la 
bombolla esmentada més amunt. El segon, el 1997, amb la falli-
da d’alguns dels bancs que trontollaven des d’aquella sotraga-
da i amb la irrupció de la crisi financera de diversos països del 
sud-est asiàtic. Els xocs de referència als EUA van tenir lloc uns 
quants anys més tard: els esclats de la bombolla borsària del 
sector tecnològic els 2000 i, en especial, de la bombolla immo-
biliària el 2007, llavor de la formidable crisi financera postLeh-
man. Les respostes de les polítiques anticícliques als dos països 
són antagòniques. En matèria de política monetària, la Reserva 
Federal va reaccionar amb una gran agressivitat, va retallar 
ràpidament els tipus d’interès oficials i va desplegar programes 
d’expansió quantitativa a gran escala. En canvi, el Banc del Japó 
va ser molt més tímid en els anys noranta i els 2000. Va trigar 
temps a retallar els tipus i amb prou feines va fer ús de l’expansió 
quantitativa. En l’àmbit de la política fiscal, els EUA van adoptar 

una estratègia d’estímuls concentrats en el temps i selectius en el contingut, amb la intenció de reanimar els motors econòmics 
crítics. Al Japó, la crisi dels noranta va disparar el dèficit públic, que després s’ha mantingut elevat. L’acumulació de deute ha estat 
gran, però hi ha dubtes sobre la capacitat per estimular la demanda i sobre l’eficiència de la despesa, destinada sovint a obres 
públiques poc productives. Malgrat tot, on potser s’han establert més diferències ha estat al front de la política de sanejament 
bancari. Els EUA van optar, també aquí, per la contundència: van forçar una recapitalització immediata de les entitats en difi-

Trajectòries alternatives del PIB després d’una crisi 

Font:  ”la Caixa” Research.
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cultats i van reservar sense embuts diners públics per a aquest objectiu. El Japó va seguir un camí diferent i va demorar el reco-
neixement de la morositat i la recapitalització bancària. Això va generar el problema dels bancs zombis, que, amb freqüència, 
intentaven donar un suport precari a empreses també moribundes. Segons el guió narratiu generalment acceptat, aquestes 
polítiques anticícliques tímides i inconsistents del Japó durant més de 20 anys van perllongar, fins a convertir-la en crònica, una 
xacra d’insuficiència de demanda agregada i, al mateix temps, van agreujar l’acumulació de deute públic. Aquest fracàs a l’hora 
de revifar la demanda, continua la història, hauria tingut greus repercussions en forma de pressions deflacionistes i de reducció 
del PIB potencial, per l’entrada en funcionament dels anomenats efectes d’histèresi (inversions productives que es cancel·len, 
persones que abandonen el mercat de treball per descoratjament o que perden qualificació en estar aturades massa temps, etc.). 
A tot plegat cal afegir, segons alguns analistes, l’absència de reformes estructurals prou profundes per transformar un sistema de 
relacions laborals massa paternalista i una regulació que genera rigideses als mercats de béns i de serveis. També aquí, els EUA, 
amb el seu model de mercats lliures i flexibles, són el referent que, de manera explícita o implícita, ve a la ment.

Les crítiques a les polítiques japoneses es basen en els resul-
tats macroeconòmics obtinguts. Una primera mirada justifica 
aquestes crítiques: durant les tres últimes dècades, el creixe-
ment acumulat del PIB japonès ha estat sensiblement inferior 
al nord-americà, i, al mateix temps, s’ha registrat una deflació 
persistent. El diagnòstic, però, és molt diferent quan es consi-
dera el creixement del PIB per capita, una variable més apro-
piada, en principi, per mesurar el progrés econòmic dels ciuta-
dans. Sobre aquest eix, el registre japonès s’apropa molt al 
dels EUA. Com és ben sabut, el Japó va ser el país que primer i 
amb més rapidesa es va endinsar en el que s’anomena la 
«transició demogràfica» (envelliment i desacceleració de la 
població). El que es coneix menys és que l’impacte negatiu 
d’aquest desenvolupament sobre el PIB total (directe en la 
mesura que la força laboral ha disminuït des de l’inici dels 
noranta) no ha impedit una evolució, si més no fins ara, raona-
blement satisfactòria del PIB per capita. També és possible, 
malgrat que sobre aquest tema hi ha molts més dubtes con-
ceptuals i empírics, que la demografia hagi influït en la dinà-

mica de deflació persistent però suau (l’IPC japonès va recular el 4% acumulat entre el 1998 i el 2012, una xifra modesta si la 
comparem amb l’enfonsament del 25% als EUA entre el 1929 i el 1933).

Sembla que el factor demogràfic treu ferro a les crítiques, però seria un error caure en la complaença. D’una banda, la seva dinà-
mica no és completament exògena a l’evolució econòmica, sobretot en períodes llargs. Per exemple, els efectes d’histèresi i de 
polítiques d’oferta com les de natalitat o les d’immigració hi tenen influència. De l’altra, per bé que les pautes demogràfiques 
japoneses han de ser considerades una conseqüència de les preferències individuals i col·lectives exercides lliurement, no deixen 
de ser transcendents els efectes que se’n poden derivar a la llarga. D’ara endavant, dos efectes són especialment preocupants: 
l’augment de la càrrega del deute públic sobre unes generacions futures amb menys membres i la possible pèrdua d’impuls 
innovador i de predisposició a prendre riscos empresarials.

De tot el que s’ha dit fins ara, se’n desprèn que diversos motius contribueixen a la disparitat de valoracions sobre l’experiència 
ja  po  nesa esmentada a l’inici. El primer és propi del fenomen «elefant a l’habitació», és a dir, la presència d’un element tan obvi (la 
demografia) que és omès de la discussió per part d’alguns, potser perquè pertorba determinades anàlisis i conclusions. El segon 
és menys evident i més polèmic: les diferents sensibilitats sobre el model econòmic i social al qual s’ha d’aspirar i, per extensió, 
les opcions adequades de política econòmica. En aquest sentit, un tercer aspecte remet a la forma de valorar les circumstàncies 
que han envoltat la presa de decisions a cada moment històric: en particular, el marc institucional i l’entorn internacional. Aquests 
dos últims han hagut de ser factors importants en el gir de política econòmica introduït el 2013 pel primer ministre Shinzo Abe, 
per apropar-se, ara sí, al receptari nord-americà. D’alguna manera, aquest gir és, si fa no fa, un reconeixement que la política 
econòmica era lluny de ser l’adequada. Tal com ho exposen els dos articles següents d’aquest Dossier, el Japó ha comès, al llarg 
dels últims anys, alguns errors que la zona de l’euro hauria d’evitar, però els resultats globals repassats aquí indiquen que no s’ha 
tractat, de cap manera, d’un desastre total.

Avelino Hernández 
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Tribulacions monetàries i fiscals: el llarg camí fins a l’Abenomics

Les polítiques japoneses de gestió de la demanda agregada han estat envoltades per la polèmica durant dècades. Malgrat que, 
en ocasions, les crítiques han estat exagerades, la veritat és que, des de la perspectiva que dóna el temps, es poden identificar 
alguns episodis en què el curs d’acció hauria pogut ser millor. La zona de l’euro pot extreure’n lliçons útils.

La llavor de les complicacions japoneses es va sembrar cap a la meitat de la dècada dels vuitanta. Sobre la base d’uns excel·lents 
registres econòmics, es van començar a formar bombolles trigèmines en el crèdit bancari, els preus immobiliaris i les cotitzacions 
borsàries. Les tres van assolir magnituds formidables davant la passivitat de les autoritats econòmiques. Aquest és ja el primer 
motiu de crítica: ni la política monetària ni la macroprudencial van posar fre a aquells excessos. Certament, aquesta culpa també 
és pot atribuir als EUA (el 2000 i el 2007) i a la zona de l’euro (el 2008, en diversos països de la perifèria). La lliçó de tots aquests 
episodis hauria d’estar ben apresa: durant la fase de bonança, convé frenar els booms crediticis. Molta més discussió genera la 
resposta adequada quan la bombolla explota. Va ser en aquesta tessitura quan el Japó es va guanyar el seu estigma.

L’esclat de les bombolles japoneses es va produir el 1990. 
L’enfonsament borsari i immobiliari va tenir una magnitud 
comparable al crash del 1929 als EUA. El sector bancari va ser 
el més afectat, d’entrada, per les minusvàlues en les carteres 
de participacions industrials i, després, per la morositat i per la 
baixa rendibilitat. El sector corporatiu no financer també va 
rebre un cop dur, pels seus actius depreciats i pel seu alt 
endeutament. L’afectació sobre els balanços de les famílies va 
ser menys intensa, però en absolut menyspreable. Com a con-
trapunt, a l’inici de la crisi el Govern es trobava amb un nivell 
de deute relativament baix. Una comparativa rigorosa amb la 
situació agregada de la zona de l’euro el 2008 identificaria 
diferències molt importants entre els dos episodis, que caldria 
tenir en compte en una anàlisi detallada. No obstant això, hi 
ha dos fets estilitzats comuns que deixen empremta: greus 
problemes de solvència dels bancs i un elevat endeutament 
del sector privat. Un context que és tot un repte per a les polí-
tiques fiscal, monetària i de regulació financera.

La política fiscal va ser la primera línia de defensa desplegada al Japó. Ja des del 1990, el Govern va iniciar una expansió pressu-
postària d’intensitat creixent per reactivar l’economia o, si més no, per esmorteir el cop sobre el sector privat. El nivell del deute 
públic net era del 12% del PIB el 1990, la qual cosa deixava marge per incórrer en dèficits. L’estímul va assolir la màxima intensitat 
el 1993 i després, atesos alguns signes de recuperació econòmica el 1995-1996, es va moderar. En retrospectiva, aquella millora 
incipient va conduir a un error de càlcul. El Govern va posar en marxa el 1997 un programa de consolidació fiscal que va incloure 
una notable pujada de l’IVA (amb el deute públic net encara en un modest 34% del PIB). Els efectes contractius van ser fulminants. 
És just reconèixer la irrupció d’un altre element negatiu, aliè a les autoritats nipones: la crisi financera del sud-est asiàtic del 1997-
1998. El Japó va entrar en recessió i va començar l’etapa deflacionista. De llavors ençà, la política fiscal ha navegat en la indefini-
ció, sense una estratègia clara i condicionada per l’acumulació de deute públic, fruit, al seu torn, d’un creixement fluix i del factor 
demogràfic (el deute net va assolir el 82% del PIB el 2006 i el 139% el 2014). Per a alguns analistes, les seqüències d’arrencada i 
d’aturada característiques de la política fiscal japonesa entre el 1990 i el 2009 van reduir-ne l’eficàcia. Altres crítiques es dirigeixen 
a la composició dels estímuls. Pel costat de la despesa, el Japó va cometre l’error de destinar recursos abundants a obres públi-
ques poc productives. Pel dels impostos, les autoritats no han aconseguit dissenyar un sistema tributari amb prou capacitat 
recaptadora i, al mateix temps, prou curós amb els incentius sobre les empreses i les famílies.

La política monetària va ser la segona línia de defensa. Des de la perspectiva que atorguen el pas del temps i les experiències dels 
últims anys de la Reserva Federal (Fed) i del Banc Central Europeu (BCE), es pot afirmar que els estímuls monetaris del Japó en els 
anys noranta van ser tímids. És cert que el Banc del Japó va reaccionar de manera ràpida al col·lapse de les bombolles i que, ja el 
1990, va començar a abaixar el tipus d’interès oficial. Però ho va fer de manera lenta: des del 6% fins al 0,5% el 1995. Una altra xifra 
significativa és que, entre el 1990 i el 1997, la base monetària del Banc del Japó només va passar del 8% al 10% del PIB. Això con-
trasta amb l’extrema agressivitat i rapidesa de la Fed als EUA després de l’esclat de la bombolla el 2007. El comportament del BCE 
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des del 2008 se situaria en un terme intermedi, per bé que ha anat mutant de la moderació del període 2008-2012 cap a 
l’agressivitat des del 2013.

Diversos factors ajuden a explicar les eleccions adoptades pel Banc del Japó, ja des del 1990: el diagnòstic de la situació, les seves 
preferències davant els trade-offs i les circumstàncies de l’entorn institucional i internacional. Possiblement, l’error més transcen-
dent va ser no apreciar la singularitat i la gravetat d’una crisi que es rabejava en la solvència i en la liquiditat dels bancs. La toleràn-
cia davant el fenomen dels bancs zombis va tenir conseqüències fatals. D’una banda, va impedir que els impulsos monetaris ini-
cials arribessin amb prou potència a l’economia real. De l’altra, va perpetuar la presència d’una baula feble, que es va acabar 
trencant amb els xocs asiàtic i fiscal del 1997. Aquest any van fer fallida diverses entitats importants, però es va haver d’esperar 
fins al 2003 per a la creació de les agències públiques que, de forma centralitzada, reestructuressin la morositat bancària.

Quan el problema bancari va quedar més o menys apuntalat, la 
política monetària de la dècada dels 2000 va haver d’abordar el 
fantasma de la deflació. De nou, el Banc del Japó va preferir 
pecar de conservador: amb el tipus oficial ja prop de zero, va 
aplicar de manera lenta i dubitativa algunes mesures d’expansió 
quantitativa, enfocades, però, a proporcionar liquiditat a uns 
bancs convalescents, que amb prou feines la van traslladar al 
sector privat. A més dels dubtes manifestats per l’entitat sobre 
el diagnòstic (sobre la possible influència del factor demogràfic 
com a causa no monetària de la deflació), cal emmarcar aques-
ta posició moderada del Banc del Japó en els seus objectius i 
preferències. El 1998, just al començament del període defla-
cionista, una llei va conferir independència a l’entitat i va esta-
blir l’estabilitat de preus com a objectiu primordial, però no es 
va fixar una xifra concreta i explícita. Atesa una deflació de 
baixa intensitat i ben tolerada per la societat japonesa (junta-
ment amb una taxa d’atur molt baixa), el Banc del Japó possi-
blement va valorar que els costos i els riscos d’actuacions més 
agressives superaven els beneficis potencials. El temor a perdre credibilitat antiinflacionista i a desentonar en un entorn interna-
cional que es movia per altres rumbs també va pesar. Però això va canviar de manera radical amb la crisi occidental del 2007-2008. 
Atesos l’impacte tremend del xoc, la resposta aclaparant de la Fed, l’apreciació del ien i el suport obtingut en les eleccions del 
2012, el primer ministre Shinzo Abe va impulsar una autèntica revolució de la política econòmica, batejada com Abenomics.

El desplegament efectiu dels tres eixos que configuren l’Abenomics és desigual. Les reformes estructurals són, ara com ara, escas-
ses. La política fiscal continua atrapada pel deute, de manera que el programa inicial de despesa el 2013 va haver de ser contra-
restat amb un increment de l’IVA el 2014. Però l’agressivitat de la política monetària supera tots els registres. S’ha engegat un 
programa de compres d’actius per 80 bilions de iens anuals (més del 15% del PIB nominal del 2014), que es perllongarà fins que 
la inflació assoleixi la zona del 2%. Aquestes compres engloben una gamma variada d’actius, però la gran majoria són bons 
públics. De fet, és el país més proper a una genuïna monetització del deute. No hi ha dubte que els pros i els contres de la política 
monetària quantitativa, que tant s’han discutit en general, es posaran a prova al Japó en els pròxims anys. De moment, la inflació 
i les expectatives d’inflació han pujat fins a cotes positives, malgrat que encara estiguin lluny del 2%, mentre que la millora en 
termes de creixement del PIB és més discutible.

La zona de l’euro pot extreure algunes conclusions d’aquesta llarga experiència japonesa. La primera és la necessitat d’actuar 
amb cautela davant les recuperacions incipients i la importància d’establir fulls de ruta intel·ligents en la retirada dels estímuls. La 
segona és que no totes les partides de despesa són iguals. En tercer lloc, admetent la necessitat dels estímuls monetaris (el con-
sens aquí no és unànime, però gairebé), la contundència és desitjable. Potser l’ensenyança més útil és que la resolució dels pro-
blemes del sector financer és un factor que augmenta l’eficàcia dels estímuls. Finalment, no es pot obviar l’entorn internacional: 
la recuperació japonesa dels noranta es va veure seriosament afectada per la crisi asiàtica, mentre que les polítiques dels EUA des 
del 2007 han actuat com a catalitzador del nou Abenomics. El temps ens dirà si ha estat per a bé.

Jordi Singla
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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S’està japonitzant la zona de l’euro?: demografia i productivitat

El baix ritme de creixement del PIB japonès s’ha perllongat durant un llarg període de temps, perquè, a més de factors cíclics, han 
entrat en joc forces de fons o estructurals, amb molta inèrcia i de difícil correcció. És en aquest àmbit on el terme «japonització» 
adquireix rellevància, ja que es dirigeix a les causes últimes del baix creixement i no pas als seus símptomes passatgers. Tot seguit, 
s’analitzen les dues principals forces estructurals –la demografia i la productivitat– amb un doble objectiu: dictaminar si la visió 
negativa de la japonització és encertada i avaluar fins a quin punt el lent procés de recuperació de la zona de l’euro és degut a 
factors similars als que han marcat el Japó.

La demografia és un determinant de primer ordre del creixement econòmic a llarg termini. I, en èpoques de ràpida transformació 
demogràfica, també es fa sentir en les dinàmiques del PIB a curt termini. Per exemple, en el cas d’una onada d’immigració. La 
transformació que ha experimentat el Japó en aquest àmbit ha estat intensa i sostinguda en dos vessants: l’augment de 
l’esperança de vida i la reducció de la natalitat (les migracions han quedat en un segon pla). Fruit d’això, la població va passar de 
créixer a un ritme del 0,6% anual de mitjana en la dècada dels vuitanta a caure el 0,2% el 2014. Més important encara, la població 
en edat de treballar va passar dels 85 milions el 1990 als 78 milions el 2014. El declivi del nombre de persones en edat de treballar 
per cada persona gran també ha estat dràstic: va baixar de 5,7 el 1990 a 3,2 el 2010, i s’espera que disminueixi encara més, fins a 
1,6 el 2030.

La conseqüència més coneguda d’aquest canvi demogràfic és la caiguda de la taxa de creixement del PIB per un efecte directe a 
través de la força laboral. En concret, el Japó va passar de créixer a un ritme del 4,0% anual en els vuitanta a l’1,0% entre el 1990 i 
el 2014. D’aquests 3,0 punts de diferència, 0,5 són conseqüència de la menor taxa de creixement de la població. A més a més, les 
perspectives no són gaire esperançadores, ja que la població es reduirà a un ritme del 0,7% en la pròxima dècada, de manera que 
cal esperar que, si no s’adopten mesures dràstiques, la capacitat de creixement de l’economia japonesa es continuï reduint. 
D’altra banda, un efecte addicional de l’envelliment de la població sobre el creixement, menys visible i més difícil de quantificar, 
és el canvi en el tipus d’actius financers que les famílies trien per col·locar-hi els estalvis. Les so  cietats més envellides tendeixen a 
ser més conservadores, de tal manera que l’estalvi es destina a instruments menys arriscats (renda fixa enfront d’accions, deute 
públic enfront de capital de risc, etc.) i, en conseqüència, també menys productius en última instància.

Una de les principals preocupacions que ha generat aquesta disminució de la taxa de creixement és la sostenibilitat del deute, en 
especial del públic. L’economia japonesa presenta el nivell més elevat de deute públic de tots els països desenvolupats: el 2014 
va assolir el 139% del PIB en termes nets i el 245% en termes bruts (sense descomptar les tinences d’agències del propi sector 
públic, per exemple el fons públic de pensions). Com argument atenuant, sovint s’apunta que només el 8% d’aquest deute es 
troba en mans d’inversors estrangers. No obstant això, l’alleujament és només parcial. Els ciutadans nipons han reunit una bona 
part d’aquests bons per poder afrontar la vellesa, i, per tant, cal esperar que en redueixin la demanda neta en els pròxims anys. A 
l’altre costat de l’espectre, aquesta circumstància pot entrar en conflicte amb la necessitat d’augmentar la despesa pública, en 
especial pel que fa a les pensions i a la sanitat, a causa, precisament, del procés d’envelliment de la població. Tot indica que, si el 
Japó vol mantenir l’actual model de cobertura pública, com a mínim haurà de contrarestar l’impacte de l’envelliment allargant la 
vida laboral, augmentant la participació femenina al mercat laboral o incrementant el nombre d’hores treballades. No obstant 
això, totes aquestes mesures tenen un abast limitat.

Per a la zona de l’euro, és probable que, tard o d’hora, calgui adoptar mesures similars, ja que també pateix un important procés 
d’envelliment de la població, tot i que menys avançat que en el cas japonès. En concret, si el 1990 el nombre de persones en edat 
de treballar a la zona de l’euro era de 4,8 per cada persona gran, el 2010 era de 4,1, i es preveu que baixi fins a 2,3 el 2030. De tota 
manera, a més de les opcions per revertir el fenomen demogràfic comentades més amunt, a la zona de l’euro, la immigració 
despunta com una eina potencialment molt poderosa, mentre que, en el cas japonès, ha estat gairebé neutra fins avui.

Més enllà dels factors demogràfics, un segon factor clau que 
determina la capacitat de creixement d’una economia a llarg 
termini és l’evolució de la productivitat. Procedim, doncs, a fer 
un pri  mer examen de l’evolució de la productivitat del treball i, 
amb posterioritat, a analitzar amb més detall la contribució al 
creixement dels diferents factors productius, posant l’accent 
en l’e  vo  lució de la productivitat total dels factors (PTF).

Descomposició del creixement del PIB per capita
Variació interanual * (%)

PIB per capita PIB per hora
Hores per 
empleat

Ocupació / 
població

EUA 1,5 1,7 0,0 –0,2

Zona de l’euro 1,1 1,2 –0,2 0,1

Japó 0,9 1,6 –0,6 –0,1

Nota: * Mitjana 1990-2013.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de The Conference Board Total Economy Database.
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Una forma relativament senzilla i intuïtiva d’obtenir un mesurament de la productivitat del treball és descompondre el PIB per 
capita entre el PIB per hora treballada (que proporciona un mesurament de la productivitat laboral), el nombre d’hores treballades 
per empleat i la ràtio de la població ocupada sobre el total. A grans trets, el 2013, el nivell de productivitat va ser menor al nord-
americà tant al Japó (el 36%) com a la zona de l’euro (el 24%). L’evolució del PIB per capita entre el 1990 i el 2013 mostra que el Japó 
ha estat capaç de mantenir una taxa de creixement de la productivitat laboral més elevada que la de la zona de l’euro i molt similar 
a la dels EUA (vegeu la taula). En aquesta dimensió, per tant, no sembla que l’economia japonesa ho hagi fet malament. No obstant 
això, la reducció del nombre d’hores treballades i de la població ocupada explica el menor creixement del PIB per capita japonès. 
En el cas de la zona de l’euro, el menor creixement del PIB per capita és degut, gairebé completament, a una evolució més negativa 
de la productivitat laboral, de manera que, en aquest front, desgraciadament, la zona de l’euro no s’està japonitzant.

Es pot obtenir més informació de l’evolució de la productivi-
tat a partir de la descomposició del creixement del PIB entre 
els diferents factors productius: la contribució al creixement 
de l’ocupació i del capital, així com de la qualitat de la força 
laboral, del capital relacionat amb les tecnologies de la infor-
mació, de la resta de capital i de la productivitat total dels fac-
tors. Com s’observa al gràfic, les divergències entre les tres 
regions s’estableixen, en primer lloc, en la diferent contribu-
ció de l’ocupació. Si es compara amb la dels EUA, la contribu-
ció de la població ocupada és negativa al Japó i baixa a la 
zona de l’euro. D’altra banda, no sembla que hi hagi diferèn-
cies significatives entre les tres regions pel que fa a la qualitat 
del treball i al capital no relacionat amb les tecnologies de la 
informació. Les divergències reapareixen, això sí, en l’àmbit 
de la inversió en les tecnologies de la informació, un factor 
clau per explicar l’avantatge nord-americà en relació amb la 
zona de l’euro i el Japó. En el cas japonès, la capacitat innova-
dora de les empreses es va reduir després de les crisis dels 
anys noranta, en particular a les indústries de les tecnologies de la informació. Alguna cosa similar podria estar succeint ara a la 
zona de l’euro.

Finalment, l’últim factor que explica el tarannà feble de les economies nipona i europea en relació amb la dels EUA és la baixa 
productivitat total dels factors (PTF), que mesura l’eficiència amb què una economia utilitza els factors productius. En general, els 
EUA aconsegueixen explotar millor les economies d’escala del seu mercat interior. A la zona de l’euro, les diferents regulacions i 
l’alt grau d’intervencionisme estatal fragmenten el pretès mercat únic en diferents submercats, la qual cosa resta eficiència i 
afecta la competitivitat de les empreses (vegeu Gual, 2014).1 Arnold, Nicoletti i Scarpetta (2008)2 també consideren que un excés 
de càrrega reguladora als mercats de productes i de serveis explica la menor eficiència de les economies europea i nipona, en 
particular en els sectors més intensius en tecnologies de la informació.3

Hem vist que, malgrat les diferències, la zona de l’euro comparteix algunes xacres amb el Japó, tant en demografia com en certes 
mesures de productivitat. Els remeis que cal aplicar en els dos casos també són semblants, malgrat que amb particularitats. Al 
Japó, és necessari aprofundir en les reformes estructurals (un dels pilars de l’Abenomics) per complementar les polítiques expan-
sives, fiscal i monetària, que es duen a terme. En particular, és imprescindible augmentar el percentatge de la població que tre-
balla, per exemple incrementant la participació de la dona al mercat laboral, i intensificar la competència per afavorir el dinamis-
me empresarial i la inversió, en especial en les indústries relacionades amb les noves tecnologies. A la zona de l’euro, la crisi ha 
forçat molts països a emprendre reformes estructurals que havien ajornat, com en el cas d’Espanya, però encara queda camí per 
recórrer. A més a més, és essencial avançar en el projecte de construcció europea: sense acords polítics que permetin impulsar la 
construcció d’una veritable unió econòmica serà molt difícil solucionar les xacres estructurals del conjunt de la zona de l’euro.

Josep Mestres Domènech
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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2. Arnold, J., Nicoletti, G. i Scarpetta, S. (2008), «Regulation, Allocative Efficiency and Productivity in OECD Countries: Industry and Firm-Level Evidence», OECD Econo-
mics Department Working Papers, núm. 616, OECD Publishing, París.
3. Arora, A., Branstetter, L.G. i Drev, M. (2013), «Going Soft: How the Rise of Software-Based Innovation Led to the Decline of Japan’s IT Industry and the Resurgence of 
Silicon Valley», Review of Economics and Statistics, 95(3), 757-775.
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Un entorn monetari lax: la nova normalitat per al sector privat 

Les principals economies desenvolupades es troben en un entorn monetari ultraacomodatici després de més de sis anys de tipus 
d’interès molt baixos i després de la implementació d’un ampli ventall d’instruments monetaris no convencionals. En última 
instància, l’objectiu que persegueix aquesta expansió monetària és esperonar l’activitat econòmica després de la crisi patida el 
2008. En concret, a la zona de l’euro, on la recuperació és lenta i la inflació es troba en nivells alarmantment baixos, l’autoritat 
monetària va posar en marxa, al març, un programa de compra d’actius a gran escala. Aquesta nova mesura d’estímul monetari 
confirma que els tipus d’interès es mantindran en nivells mínims durant un període llarg de temps, la qual cosa intensifica la 
importància d’entendre els efectes que aquest entorn monetari ultralax pot tenir sobre els agents econòmics del sector privat 
(llars i empreses), el paper dels quals és clau a l’hora de garantir l’efectivitat de les polítiques monetàries que busquen generar 
creixement econòmic estimulant la demanda agregada. Per dur a terme aquesta anàlisi, prenem com a referència el comporta-
ment de les llars i de les empreses al Japó, ja que fa més de 15 anys que conviuen amb un entorn monetari similar al que s’enfronta 
la zona de l’euro.

Comencem per les famílies nipones. En esclatar la crisi del 
1990, la situació de les llars no era gaire crítica, ja que es carac-
teritzaven per ser uns agents molt estalviadors (taxes d’estalvi 
al voltant del 20% de la renda disponible, 9 p. p. i 6 p. p. per 
damunt de les dels EUA i de la zona de l’euro, respectivament, 
en començar la crisi el 2008) i pels seus nivells moderats 
d’endeutament, del 69% del PIB. Els factors que expliquen 
aquesta composició del balanç de les famílies no eren només 
culturals (paraules com «austeritat» o «frugalitat» es relacio-
nen sovint amb la cultura japonesa), sinó que uns altres, com 
la demografia o els factors institucionals, van jugar un paper 
important. Entre aquests últims, destaquen els incentius fis-
cals a l’estalvi, un sistema de pensions públiques insuficient o 
la dificultat per accedir al crèdit per part de les llars, la qual 
cosa les obligava a estalviar per afrontar grans compres o de 
manera preventiva davant futurs xocs. Al seu torn, un altre fac-
tor que va afavorir l’estalvi va ser que, aleshores, el gros de la 
població es trobava en plena maduresa, etapa del cicle vital 

durant la qual es tendeix a estalviar més. En canvi, la situació de les famílies de la zona de l’euro en esclatar la crisi el 2008 diferia 
notablement de la japonesa, ja que presentaven nivells d’estalvi moderats, un consum elevat i un fort endeutament als països 
que van patir més la bombolla immobiliària,1 com Irlanda (amb un deute que superava el 120% del PIB el 2009) o Espanya (més 
del 80% del PIB el 2010).

El Banc de Japó, per combatre la intensa recessió econòmica i la deflació, va dur a terme una política monetària ultraacomodatícia 
(vegeu l’article «Tribulacions monetàries i fiscals: el llarg camí fins a l’Abenomics», en aquest mateix Dossier): va reduir els tipus 
d’interès oficials fins al mínim i els va mantenir en aquests nivells durant més de 15 anys. Aquest entorn hauria d’haver estimulat 
la demanda agregada. No obstant això, pel que fa a les llars, no va ser així. Per bé que la taxa d’estalvi es va reduir en més de la 
meitat després de 20 anys, no va ser arran d’un increment del consum, sinó perquè el creixement de la renda bruta disponible es 
va aturar i la població va envellir de forma considerable (la vellesa és l’etapa del cicle de la vida en què es tendeix al desestalvi). El 
consum de les famílies entre el 1995 i el 2014 es va estancar i, de mitjana, amb prou feines va créixer el 0,2% anual (enfront del 
4,5% als EUA i del 2,8% a la zona de l’euro). Alguns motius que expliquen que els tipus d’interès nominals en mínims no estimu-
lessin la demanda són que els tipus d’interès reals es van reduir menys, ja que la taxa d’inflació es va mantenir en terreny negatiu, 
i que, com argumenten alguns autors,2 el mecanisme de transmissió de la política monetària a través de les llars va ser feble. En 
concret, la teoria del consum intertemporal suggereix circumstàncies en què les reduccions en els tipus d’interès reals poden 
augmentar l’estalvi i reduir el consum, al contrari del que succeeix, per norma general, a la majoria de les economies. Aquest cas 
es donaria per als agents amb elevats nivells d’actius sobre la seva renda i amb una baixa predisposició a intercanviar consum en 
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1. En el cas del Japó, la bombolla immobiliària del 1990 no es va originar a causa de les llars, sinó que van ser les empreses les que van invertir amb força en aquests actius.
2. Muellbauer, J. i Murata, K. (2009), «Consumption, land prices and the monetary transmission mechanism in Japan», CEPR.
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el temps, els quals, per tant, tendeixen més a un consum estable al llarg del cicle vital. Així, una caiguda dels tipus d’interès reals 
a curt termini reduiria la rendibilitat de l’estalvi, la qual cosa es traduiria en un menor consum futur. I això inclinaria els agents a 
compensar aquesta caiguda de la rendibilitat augmentant l’estalvi actual per mantenir nivells similars de consum en el futur.

En definitiva, el comportament de les llars japoneses en relació 
amb l’estalvi ha canviat de forma radical des de l’inici de la crisi 
fins a l’actualitat. Si les famílies estalvien menys i, al seu torn, el 
Govern cada vegada demana més prestat, un altre agent ha 
d’haver augmentat la seva capacitat d’estalvi. Això és degut al 
fet que un sector de l’economia no pot demanar prestat si no 
n’hi ha un altre que presta, ja sigui un altre agent de l’economia 
domèstica o la resta del món (en aquest últim cas, la necessitat 
de finançament s’ha mantingut en nivells moderats al llarg del 
temps). En conseqüència, la caiguda de l’estalvi de les llars i 
l’augment del deute del Govern han estat compensats per 
l’aparició d’un nou agent estalviador, el sector empresarial. 
Diversos factors expliquen que l’entorn monetari acomodatici 
dels 15 últims anys no hagi estimulat la demanda agregada mit-
jançant una major inversió per part del sector privat. El primer 
seria la forta sobreinversió de les empreses en esclatar la crisi i 
la seva baixa rendibilitat.3 El segon factor es basaria en la neces-
sitat de reduir els nivells de deute, ja que la bombolla immobi-
liària i financera va empènyer les empreses a endeutar-se d’una manera enorme (el 140% del PIB el 1990). Després de la forta 
contracció del preu d’aquests actius, es van veure obligades a sanejar els balanços i a despalanquejar-se mitjançant una estratè-
gia de contenció de la despesa i de retenció dels beneficis. Un cop controlat aquest procés de despalanquejament, les empreses 
van mantenir l’estratègia de retenció de beneficis, atesos l’entorn d’incertesa sobre el cicle econòmic, una demanda agregada 
deprimida, un sistema impositiu que fomentava aquesta estratègia i, finalment, la falta d’alternatives atractives per invertir 
aquesta liquiditat. Tots aquests elements van propiciar un augment important de l’estalvi al sector corporatiu. En el cas de la zona 
de l’euro, el procés de despalanquejament és més moderat, perquè els nivells de deute assolits van ser molt inferiors als japone-
sos (el màxim va ser del 106% del PIB el 2009) i perquè no s’observa la propensió a l’estalvi empresarial que es va donar al Japó.

A tall de conclusió, són poques les similituds entre l’economia japonesa i la zona de l’euro pel que fa al balanç del sector privat i 
al seu comportament. Quant a les llars, és poc plausible que la feblesa del mecanisme de transmissió de la política monetària a 
l’economia japonesa pugui ser extrapolable a l’Europa continental, considerant les diferències de fons existents entre les dues 
regions. De fet, a la majoria de països europeus, s’observen ja creixements gens menyspreables del consum privat. Així mateix, la 
posició financera de les empreses europees és, en general, més sòlida en termes financers, i això ja permet que la inversió es 
comenci a recuperar.

Ariadna Vidal Martínez
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. Això és degut a un excés de capital, que fa que la taxa de retorn de capital sigui baixa.
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