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Un dels principals trets distintius de l’actual recuperació econòmica al món desenvolupat és la seva falta de dinamisme 
quan es compara amb altres fases de reactivació després de períodes recessius. Aquest fenomen ha generat una lògica 
preocupació entre els gestors de la política econòmica i un animat debat entre analistes i acadèmics. Tot i córrer el risc de 
simplificar-la en excés, la qüestió es pot resumir com un enfrontament intel·lectual entre dos paradigmes: el de l’estancament 
secular i el del supercicle de deute.

La tesi de l’estancament secular sosté que la feblesa de l’actual fase expansiva té l’origen en la tendència estructural de les 
economies avançades cap a una caiguda del potencial de creixement del PIB per capita. Segons aquesta visió, cada nou 
cicle expansiu comporta un ritme de creixement potencial menor que l’anterior, fonamentalment per tres raons. La prime-
ra és l’absència de noves oportunitats tecnològiques i, en particular, de tecnologies d’ús general, com l’electricitat, l’auto -
moció o la informàtica. La segona és l’envelliment de la població, que redueix la propensió a consumir i la disposició a 
assumir riscos. I, en tercer lloc, la caiguda de la inversió en capital físic, que, naturalment, està relacionada amb les dues 
explicacions prèvies i és una tendència que s’ha detectat, en especial, en els 15 últims anys.

Els partidaris de l’estancament secular, en conclusió, creuen que el món desenvolupat estalvia massa, la qual cosa, junta-
ment amb la falta de projectes d’inversió atractius, comporta un escàs dinamisme de l’economia, amb uns tipus d’interès 
que, malgrat ser molt baixos en termes nominals, no ho són prou un cop descomptada la inflació. Aquesta situació exigeix, 
segons aquesta anàlisi, un major impuls de la demanda i de la despesa per part dels pressupostos públics, finançat, si cal, 
amb l’adquisició directa de bons públics per part dels bancs centrals.

Els economistes que tracten d’explicar els fenòmens actuals a partir dels cicles recurrents de deute (el supercicle de deute) 
emfatitzen el paper determinant de l’expansió monetària i creditícia dels 30 últims anys en la gènesi de l’escenari actual, 
caracteritzat no solament per la feblesa del creixement, per la falta de demanda, pels tipus baixos i per la inflació mínima 
que destaquen els partidaris de l’estancament secular, sinó, també, per una creació inusitada de liquiditat i per unes cotit-
zacions d’actius financers que, en molts mercats, registren màxims històrics.

Segons aquest punt de vista, el supercicle de deute reflecteix que les autoritats monetàries han estat incapaces, al llarg dels 
anys, de resistir la pressió política i social per acudir al rescat dels mercats i de l’economia quan les successives exuberàncies 
financeres han desembocat en esclats de bombolles d’actius i en riscos de recessió econòmica. També és conseqüència de 
l’error que va representar conduir durant molts anys les polítiques monetàries utilitzant com a directriu bàsica la inflació, 
mesurada mitjançant l’IPC, sense tenir prou en compte com la creació de liquiditat incidia en els augments de preus dels 
actius financers, amb greus seqüeles en termes d’estabilitat financera i econòmica. En definitiva: l’atorgament de més 
finançament a l’economia, en lloc de dirigir-se cap a la creació de nous actius productius, es dirigeix cap a la inversió en 
actius ja preexistents i n’incrementa el preu, atès que es tracta d’operacions que sovint busquen més la plusvàlua que el 
retorn, en un context de tipus molt baixos que empenyen els inversors a la recerca de rendibilitat.

És evident que les prescripcions de política econòmica dels economistes partidaris de la teoria del supercicle de deute són 
substancialment diferents de les preconitzades pels seguidors de l’estancament secular. En molts països són, a més a més, 
propostes políticament menys populars, ja que en posar l’accent en el deute defensen polítiques d’oferta en lloc de deman-
da i polítiques de consolidació fiscal i de reducció gradual dels deutes privats. Aquestes propostes no poden ni pretenen 
solucionar el problema de la feblesa del creixement econòmic a curt termini, ja que, per la seva pròpia naturalesa, tracten 
d’establir les condicions per a un creixement més sostenible a llarg termini.

Trigarem anys a saber cap a on es decanta aquest interessant debat en el pla intel·lectual, tot i que probablement menys temps 
a observar-ne les conseqüències pràctiques, ja que els esdeveniments avançaran de manera inexorable. Mentrestant, i per 
si de cas, tingui raó un bàndol o un altre, és interessant que siguem conscients de les implicacions que tenen per a les nos-
tres economies els alts nivells de deute, motiu pel qual dediquem el Dossier d’aquest nou Informe Mensual a aquesta qüestió.

Jordi Gual
Economista en cap
30 d’abril de 2015

El paper del deute en la recuperació, problema o solució?
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CRONOLOGIA

MAIG 2015 JUNY 2015

 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).
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 IPC (maig).
 Balança de pagaments (març).

 2 Afiliació a la Seguretat Social  i atur registrat (maig).
 3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 5 Índex de producció industrial (abril).
10 Enquesta trimestral de cost laboral (1T).
16 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
18  Comerç exterior (abril).
 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril).
25 Consell Europeu.
29  Avanç IPC (juny).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juny).
30 Balança de  pagaments (abril).
 Posició d’inversió internacional neta (1T).
 Execució pressupostària de l’Estat (maig).
 Taxa d’estalvi de les llars (1T).

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.

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%.

ABrIL 2015

 7  El Tresor espanyol col·loca lletres a sis mesos a tipus d’interès negatiu per primera vegada en la història.
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ciar un creixement del PIB del 7,0% interanual en el 1T 
2015, el ritme més baix dels sis últims anys, el qual re  flec-
teix, en part, la transformació estructural de l’economia cap 
a un model més basat en el consum, en el qual el sector 
serveis gua  nya protagonisme en detriment de la indústria. 
Davant la confirmació que la desacceleració és més ràpida 
del que s’havia anticipat, les autoritats xineses han man tin-
 gut l’es  tra  tègia de relaxar les condicions monetàries i finan-
ceres per evitar un escenari d’aterratge brusc de l’eco  no -
mia. Dins el bloc emergent, el Brasil i Rússia con tinuen sent 
els països que presenten més riscos, a dife rència de l’Índia, 
l’economia de la qual marxa a bon pas.

Milloren les perspectives de creixement a la zona de 
l’euro, malgrat la falta d’acord amb Grècia. El mes d’abril 
ha estat testimoni de marcats contrastos en l’evolució  
dels mercats financers europeus, fruit de la intensificació 
dels problemes de liquiditat de Grècia i de l’enquistament 
de les negociacions entre les autoritats hel·lenes i euro-
pees. Els canvis en l’equip negociador podrien marcar un 
punt d’in  flexió en aquest episodi, malgrat que el seu im -
pacte so  bre la millora econòmica de la zona de l’euro ha 
estat gairebé imperceptible. En aquest sentit, el paper de la 
política monetària expansiva del BCE és determinant, ja 
que re  dueix de manera substancial els tipus d’interès i dóna 
su  port a les expectatives d’inflació. A més a més, les mesu-
res que ha pres la institució han impulsat la depreciació de 
l’euro, la qual cosa ha afavorit les exportacions europees.

L’economia espanyola accelera el ritme de creixement. El 
PIB va augmentar el 0,9% intertrimestral en el 1T 2015, un 
ritme d’avanç superior al previst, que ens empeny a re  visar 
a l’alça la previsió de creixement per al conjunt de l’any fins 
al 2,8%. En els últims mesos, els principals organismes 
nacionals i internacionals han millorat de forma con -
siderable la previsió de creixement per a l’economia es -
panyola, que se situa ara entre el 2,5% i el 3,0%. En aquest 
interval s’em  mar  quen, també, les previsions que va pre-
sentar el Govern al Programa d’Estabilitat, en concret del 
2,9%. Destaca el fet que, malgrat la millora econòmica pre-
 vista, la tònica de reducció del dèficit públic es mantingui 
per al període 2015-2018 i que, fins i tot, es relaxi lleu  ge  ra -
ment el 2017.

L’economia mundial s’accelera, tot i que ho fa de forma 
desigual entre països. La lleugera acceleració del creixe-
ment mundial es basa en dos factors clau: els efectes d’un 
petroli més barat, positius a nivell global, i la continuïtat de 
les polítiques acomodatícies de les principals autoritats 
monetàries, entre les quals destaca el programa de compra 
de deute públic a gran escala que el Banc Central Europeu 
(BCE) va engegar al març. Aquests factors han incidit de for-
ma molt positiva sobre les economies de la zona de l’euro, la 
qual cosa ha dut el Fons Monetari Internacional (FMI) a 
revisar significativament a l’alça la majoria de les pre  visions 
de creixement per a la regió, en especial per a Es  panya. En 
can  vi, les economies emergents sumaran el cinquè any 
con  secutiu de desacceleració, sobretot a causa del menor 
ritme de creixement de l’economia xinesa, però també per 
les tensions geopolítiques i per l’impacte negatiu de la cai-
guda del preu del petroli sobre els països exportadors de 
cru. Així i tot, el canvi més important en el panorama que 
dibuixa l’FMI a l’informe de primavera és, potser, la dismi-
nució del creixement potencial a llarg termini, tant als paï-
sos avançats com als emergents, raó per la qual la institució 
demana l’adopció de polítiques econòmiques que donin 
suport al creixement a llarg termini.

Atesa la desacceleració (temporal) del creixement als 
eUA, l’estratègia de la Fed adquireix una rellevància 
especial. En el 1T 2015, el PIB va avançar un moderat 0,1% 
intertrimestral (el 3,0% interanual), molt per sota dels 
registres dels últims trimestres. La frenada de l’activitat 
s’explica, fonamentalment, per unes condicions meteoro-
lògiques inusualment adverses en els mesos d’hivern. Mal-
grat el caràcter marcadament temporal d’aquesta desacce-
leració, el menor ritme d’avanç ha generat alguns dubtes 
sobre la solidesa del creixement i l’impacte de l’apreciació 
del dòlar. Això es reflecteix, per exemple, en l’evolució dels 
principals índexs borsaris nord-americans, que s’han mos-
trat vacil·lants davant la incertesa que envolta les previ-
sions dels beneficis corporatius dels pròxims trimestres. Tot 
plegat ha situat de nou l’estratègia de la Fed al centre del 
debat. Ara com ara, la institució continua esperant un esce-
nari de creixement moderat a mitjà termini, la qual cosa li 
permet mantenir un missatge prudent que apunta a una 
primera pujada de tipus en el 4T.

els emergents, en mode pausa. Les economies emergents 
s’han vist beneficiades pel missatge de parsimònia de 
l’últim comunicat de la Fed. No obstant això, el rerefons ge -
neralitzat del bloc emergent és de feblesa. La Xina va anun-

Acceleració gradual del creixement global



4  

MAIG 2015 www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

05

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 3,4 3,7 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4 3,5

Països desenvolupats 1,1 1,6 2,2 2,4 1,5 1,5 1,7 2,2 2,4 2,5

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

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

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 1,0 1,4 0,4 0,2 0,6 1,0 1,1 1,3

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

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

Països emergents 6,2 5,9 5,4 5,6 5,8 5,9 5,8 5,3 5,2 5,1

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

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

Indonèsia 5,6 5,0 5,4 5,9 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6

Brasil 2,7 0,1 –0,9 0,8 –0,6 –0,2 –1,3 –0,8 –0,9 –0,4

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

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

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

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

Sud-àfrica 2,3 1,6 2,2 2,7 1,5 1,3 1,8 2,0 2,4 2,4

INFLACIÓ

Mundial 1 3,7 3,3 3,0 3,7 3,4 2,9 2,6 3,1 3,0 3,3

Països desenvolupats 1,4 1,3 0,3 1,9 1,4 1,0 0,1 0,0 0,3 1,0

Estats Units 1,5 1,6 0,2 2,2 1,8 1,2 –0,1 –0,1 0,1 0,9

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 1,9 0,8 0,4 –0,2 0,3 0,8 1,4

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

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

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

Japó 3 0,4 2,7 0,9 1,4 3,3 2,5 2,2 0,2 0,3 0,9

Regne Unit 2,6 1,5 0,4 1,7 1,5 0,9 0,1 0,0 0,5 0,9

Països emergents 4,4 3,8 4,1 4,3 3,8 3,0 3,0 4,7 4,2 4,4

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

Índia 10,1 7,2 5,0 6,8 7,7 4,8 5,2 5,1 3,9 5,6

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

Brasil 6,2 6,3 7,7 6,1 6,6 6,5 7,7 7,8 7,9 7,5

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

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

Rússia 6,8 7,8 13,7 6,6 7,7 9,6 16,2 16,0 12,5 10,0

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

Polònia 1,2 0,2 –0,2 1,9 –0,1 –0,6 –1,2 –0,5 –0,1 0,9

Sud-àfrica 5,8 6,1 4,4 5,6 6,2 5,7 3,9 3,9 4,1 5,5

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

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

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 2,9 2,0 2,6 2,7 3,1 3,0 2,9 2,9

Exportació de béns i serveis 4,3 4,2 5,3 5,9 4,5 4,7 5,9 6,4 3,7 5,2

Importació de béns i serveis –0,4 7,7 6,1 5,0 8,6 7,7 8,1 7,3 3,5 5,4

Producte interior brut –1,2 1,4 2,8 2,5 1,6 2,0 2,6 2,8 3,0 2,9

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,4 20,9 23,7 23,7 23,8 22,4 21,7 21,7

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

Costos laborals unitaris –0,4 –0,4 –0,1 0,7 –0,3 –0,1 –0,1 0,0 –0,3 0,0

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,0 1,2 1,7 1,7 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,7

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,43 1,16 0,23 0,24 0,26 0,33 0,49 0,65

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 0,92 1,68 0,56 0,57 0,66 0,78 1,00 1,23

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,86 1,77 0,50 0,52 0,58 0,63 0,95 1,27

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,33 3,26 2,49 2,27 1,97 2,04 2,45 2,85

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 0,02 0,03 0,16 0,08 0,05 0,01 0,01 0,01

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,20 0,28 0,44 0,33 0,26 0,18 0,18 0,18

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,24 –0,01 –0,01 –0,04 –0,18 –0,26 –0,26 –0,26

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,20 0,74 1,06 0,76 0,35 0,15 0,15 0,17

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 129,65 140,42 131,49 129,77 137,68 142,89 134,30 130,49 130,63 130,54

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

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 61,30 78,68 103,38 77,03 55,19 59,97 62,50 67,55

Brent (euros/barril) 81,67 74,83 56,87 75,84 78,02 61,68 48,97 55,83 58,85 64,43

Notes: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions



www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

6  

MAIG 2015

MERCATS FINANCERS

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

05

CONJUNTURA • Una aturada en el 
camí: vells obstacles i nous reptes 

La reaparició de turbulències en l’últim tram del mes plante-
ja alguns interrogants. El mes d’abril ha estat testimoni de 
marcats contrastos en l’evolució dels mercats financers euro-
peus. Els primers compassos del mes van estar protagonitzats 
per l’avanç ferm de les cotitzacions dels actius de risc europeus, 
propiciat per un sentiment inversor pròsper després de la 
posada en marxa del QE sobirà i per les sorpreses positives de 
creixement de la zona de l’euro. No obstant això, la continuïtat 
d’aquesta pauta favorable, vigent des de l’inici de l’any, s’ha 
frenat en el tram final del mes arran de la intensificació dels 
problemes de liquiditat de Grècia i de l’enquistament de les 
negociacions entre les autoritats hel·lenes i les europees. Als 
EUA, a diferència del que s’ha observat a Europa en els últims 
mesos, la feblesa dels indicadors de conjuntura manté un pols 
vacil·lant a les borses nord-americanes. Les perspectives poc 
esperançadores dels beneficis corporatius dels pròxims trimes-
tres poden limitar la reactivació a curt termini del momentum 
alcista als mercats d’accions nord-americanes. En aquest con-
text d’indecisió, els passos que faci la Reserva Federal (Fed) en 
el procés de normalització monetària adquireixen una relle-
vància especial.

La fase de pausa que travessen els mercats internacionals es 
pot perllongar, sobretot si la situació a Grècia no mostra se -
nyals de progrés. Malgrat que les volatilitats dels actius finan-
cers romanen en nivells baixos, els indicadors tècnics i de sen-
timent desaconsellen abaixar la guàrdia, en particular a 
Europa. En aquest sentit, pensem que la probabilitat que, a 
curt termini, tinguin lloc correccions d’abast modest i intermi-
tent en els actius de risc europeus supera la de continuïtat del 
rally. D’altra banda, els actius de l’àrea emergent s’han com-
portat relativament millor que els dels desenvolupats. La 
implicació de les autoritats xineses a l’hora de relaxar les con-
dicions monetàries i financeres, juntament amb el missatge 
caut derivat dels últims comunicats de la Fed, ha estat el prin-
cipal suport d’aquest clima constructiu. No obstant això, el re -
refons generalitzat del bloc emergent és de feblesa, de mane-
ra que la calma regnant pot anar seguida de vaivens d’intensitat 
moderada.

el mercat de deute públic europeu, sota la influència de for-
ces contraposades. Els problemes de liquiditat de l’Executiu 
grec, cada vegada més urgents, han intensificat els fluxos de 
fugida cap al deute core i la pressió venedora sobre el deute 
so  birà perifèric. La seva incidència en el diferencial de rendibi-
litat del deute espanyol, italià i portuguès ha estat continguda. 
De cara a les pròximes setmanes, el règim de major volatilitat 
persistirà, a causa de les vicissituds que ofereixin les negocia-
cions de Grècia amb les institucions europees. Així i tot, no con-
templem un deteriorament sever i sostingut del deute perifè-
ric. La bona marxa del programa de compra de deute públic 
del Banc Central Europeu (BCE) i l’amplitud cada vegada més 
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gran dels senyals de creixement a la zona de l’euro justifiquen 
aquesta visió.

Mentrestant, el BCe reitera que el seu compromís per imple-
mentar el Qe sobirà és ferm. En l’última reunió del BCE, Mario 
Draghi va destacar que el programa de compra de deute públic 
s’estendrà, com a mínim, fins al setembre del 2016. En paral·lel, 
el mandatari europeu va negar l’existència d’un problema 
d’escassetat al mercat de bons europeus i va descartar la possi-
bilitat de rebaixar la remuneració de la facilitat de dipòsit. No 
obstant això, sembla clar que el BCE es reserva un cert marge 
de maniobra, que li atorga flexibilitat per actuar si les circum-
stàncies així ho aconsellen. En aquest sentit, creiem que un 
eventual cessament del QE sobirà abans del setembre del 2016 
és un escenari remot, però no descartable si el creixement i la 
inflació sorprenen positivament de forma recurrent. Fins avui, 
l’autoritat monetària europea ha adquirit 85.000 milions 
d’euros en títols de deute públic, xifra coherent amb l’objectiu 
mensual, situat al voltant dels 45.000 milions.

La Fed manté un missatge prudent davant el feble pols de 
l’economia en el 1T 2015. En la reunió del final d’abril, el 
Comitè va oferir una interpretació menys favorable de la con-
juntura econòmica nord-americana. El comunicat de l’autoritat 
monetària destaca la frenada de l’activitat en els mesos 
d’hivern i la moderació recent en el ritme de creació d’ocupació. 
De tota manera, els membres de la Fed assenyalen el caràcter 
transitori d’aquest menor pols, conseqüència, en bona part, de 
factors meteorològics i de les vagues als ports de la costa oest 
dels EUA, de manera que mantenen la perspectiva de creixe-
ment moderat a mitjà termini. Aquesta lectura reforça el nos-
tre escenari de normalització lenta i gradual, amb una primera 
pujada del tipus d’interès oficial en el 4T. No obstant això, 
l’eliminació de la forward guidance per part de l’autoritat 
monetària es pot traduir en una major volatilitat en la cotitza-
ció dels actius nord-americans, més exposats ara a l’evolució 
dels indicadors d’ac  tivitat. En aquest sentit, esperem que el 
repunt incipient de la rendibilitat del deute públic dels EUA es 
mantingui a mitjà termini, en especial davant la millora de les 
expectatives d’inflació, malgrat que no descartem que tingui 
lloc de forma intermitent.

La recuperació dels fluxos inversors afavoreix l’avanç de la 
cotització dels actius emergents. El mes d’abril ha estat mar-
cat per un viratge significatiu en el preu dels actius de risc 
emergents i per nous descensos de la rendibilitat del seu deute 
públic. Els principals factors que han donat suport a aquesta 
tendència han estat tres. Primer, un inici de les pujades del 
tipus oficial de la Fed més tardà del que s’esperava, que ha 
retornat momentàniament l’apetència inversora pels actius 
dels països emergents. Segon, el repunt del petroli ha reduït 
lleugerament els dubtes que planaven sobre les finances 
d’alguns països extractors de cru. Finalment, també hi han con-
tribuït les polítiques expansives adoptades pels països emer-
gents. En aquest últim aspecte, destaca el posicionament actiu 
que han adoptat les autoritats xineses. Així, el banc central de la 
Xina ha retallat els requisits de reserves dels bancs del país en 
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100 p. b., fins al 18,5%, la segona reducció des del març amb 
l’objectiu d’estimular el crèdit. Paral·lelament, l’autoritat mone-
tària també ha aprovat la instauració d’una nova facilitat de 
crèdit per donar suport a la demanda de bons emesos per les 
corporacions locals xineses davant les dificultats de refinançar 
el deute. Aquest perfil acomodatici dels bancs centrals emer-
gents ha estat confirmat per les decisions adoptades a Rússia i 
a Tailàndia. A l’altre costat de l’espectre, el banc central del Bra-
sil manté una estratègia restrictiva per controlar les pressions 
inflacionistes.

Les borses dels països avançats es prenen un respir. L’op  ti -
mis  me imperant a les borses europees des de l’inici d’enguany 
ha evolucionat cap a un clima dominat per la cautela. La reapa-
rició dels temors sobre la solvència de Grècia n‘ha estat la causa 
principal. D’altra banda, l’esgotament progressiu dels factors 
que van originar el ral·li borsari (expectatives i posada en marxa 
del QE, millora de les perspectives econòmiques de la zona de 
l’euro) també ha influït en la pèrdua de vigor de les borses. En 
paral·lel, les condicions de sobrecompra que mostren els índexs 
europeus i les ràtios de valoració (PER), cada vegada més exi-
gents, han afavorit les reculades borsàries. Esperem, però, que 
el mercat d’accions europeu recuperi el pols basant-se en el 
creixement esperat dels beneficis i en un escenari de major 
tracció de l’activitat. Als EUA, per bé que és cert que les revi-
sions a la baixa dels resultats empresarials no contribuiran en 
sentit favorable, el marge per assistir a sorpreses positives és 
considerable. Una premissa que també és vàlida al front ma  cro-
 econòmic, en especial després de la feble dada de creixement 
de l’economia nord-americana en el 1T.

els bancs centrals continuaran atents a l’evolució del dòlar i 
del petroli, les cotitzacions del qual influiran de forma notable 
en l’avanç de la inflació el 2015. Durant el mes d’abril, aquests 
dos factors han tingut un paper important en el comportament 
dels preus. Pel que fa al canal de la divisa, destaca el viratge en 
la tendència apreciadora del dòlar, que s’ha depreciat el 6% en 
relació amb l’euro des de la cotització màxima assolida al març 
(d’1,05 a 1,12 dòlars per euro). Aquest afebliment del dòlar s’ha 
ob  servat, també, en relació amb el gros de les monedes emer-
gents, la qual cosa ha estat un atenuant temporal per als països 
amb un elevat nivell de deute emès en la divisa nord-america-
na. No obstant això, esperem que el dòlar reprengui la tònica 
apreciadora durant la resta de l’any. Pel que fa al petroli, s’ob -
serva un encariment del 21% en el preu del barril de Brent a 
l’abril, fins als 66,8 dòlars. L’ascens gradual del preu del cru, pre-
vist fins al final de l’any, continuarà contribuint a la recupera  ció 
de la inflació a nivell global.
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L’escassetat dels anomenats «actius segurs» (safe assets, 
en anglès) és, des de fa alguns anys, un fenomen de gran 
transcendència en l’escena financera internacional. Les 
cau  ses principals són conegudes, però no ho són tant els 
efectes finals, i, per desgràcia, podrien ser desagradables 
en l’àmbit de l’estabilitat financera.

Majoritàriament, formen l’univers d’actius segurs els 
títols de deute sobirà d’emissors de contrastada solvèn-
cia i es  ta  bilitat institucional. La seva característica comu-
na és, per tant, un nivell del risc de crèdit i de liquiditat 
molt baix. És a dir, es tracta d’actius que preserven tot o 
gairebé tot el seu valor després de l’aparició de xocs 
adversos en l’e  co  nomia o durant episodis de forta aversió 
al risc als mercats. El descens de la taxa de rendibilitat (o, 
el que és el ma  teix, l’augment del preu) del deute públic 
considerat segur que s’observa durant les tempestes fi -
nanceres il·lus  tra de manera clara aquesta circumstància 
(vegeu el gràfic). A més de ser una preuada font estable 
de valor quan els inversors més ho necessiten, els actius 
segurs tenen altres funcions. En particular, són utilitzats 
com a referència (benchmarks) per originar i per valorar 
un gran nombre d’actius de renda fixa, d’actius de risc i 
derivats. També tenen un paper crucial als mercats ma -
joristes de finançament, ja que actuen com a col·la  teral, 
la qual cosa possibilita el funcionament normal de l’o  pe -
rativa en aquests mer  cats. No sorprèn, per tant, que 
aquestes característiques atorguin als actius segurs un 
estatus singular, ni que el seu preu hagi estat tradicional-
ment més elevat que el d’altres actius financers (price of 
safety). A diferència del que succeeix amb els actius de 
risc i amb altres títols de ren  da fixa pública no conside-
rats segurs, en el cas dels ac  tius segurs, el search for yield 
(cerca de rendibilitat) té una in  cidència menor. No obs-
tant això, les diverses forces d’oferta i demanda sorgides 
després de l’esclat de la crisi financera i econòmica el 
2008 han conduït a una escassetat relativa d’actius se -
gurs. La conseqüència immediata és l’augment del seu 
preu, és a dir, el descens de l’anomenat tipus d’interès 
(real) lliure de risc.

Entre els factors de demanda, en destaquen dos. Primer, 
la major percepció de risc macroeconòmic per part dels 
agents econòmics arran de la recessió. Segon, les com-
pres de deute públic a gran escala dutes a terme pels 
principals bancs centrals del món. També hi incideixen 
altres factors de caire estructural, com l’enduriment dels 
criteris reguladors relacionats amb els estàndards de 
liquiditat del sector financer. Tot plegat ha tingut lloc en 
un context en què l’oferta d’actius segurs ha experimen-
tat una reculada significativa. En primer lloc, a causa de 
la implosió dels mercats de titulització, que va compor-
tar, de facto, el tan  cament d’una important font de gene-

ració d’actius con  siderats segurs fins al 2008. En segon 
lloc, a causa de la posterior crisi del deute sobirà a la 
zona de l’euro, que va comportar la pèrdua de l’estatus 
d’actiu segur que detenia el deute de nombrosos països, 
entre ells Espanya. Així, el 2006, el deute sobirà del 64% 
dels països desenvolupats de l’OCDE ostentava la màxi-
ma qualificació creditícia (AAA). Al final del 1T 2015, 
aquesta proporció era del 34%. Un últim factor que cal 
considerar és la disminució de les necessitats de finança-
ment del sector públic i, en conseqüència, de l’oferta 
d’actius segurs, arran del procés de consolidació fiscal 
adoptat per la majoria dels països desenvolupats en els 
últims anys.

Malgrat que és previsible que el dèficit d’actius segurs 
ten  deixi a moderar-se a la llarga, tot indica que el feno-
men persistirà en els pròxims anys. En aquest sentit, els 
riscos derivats d’aquest escenari són múltiples i engloben 
diverses esferes. D’una banda, el sobreposicionament dels 
inversors a la recerca de seguretat en un grup d’emissors 
cada vegada més petit pot amplificar la volatilitat als res-
pectius mercats de deute públic. De l’altra, el funciona-
ment dels mercats monetaris secured (en què el prestador 
exigeix una garantia en forma d’actius segurs deixats en 
penyora) pot ser afectat per disrupcions davant la falta de 
col·lateral elegible. Finalment, tal com s’analitza al Focus 
«Els desafiaments del sector de les pensions i les assegu-
rances en un context de tipus d’interès reduïts», la prolon-
gació d’un entorn d’escassetat d’actius segurs i de tipus 
reals molt baixos té importants implicacions sobre l’es  tra -
tègia de gestió d’actius i de passius d’inversors amb man-
dat d’inversió a llarg termini, com els fons de pensions i les 
asseguradores.

FOCUS • Escassetat d’actius segurs als mercats financers
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A l’octubre del 2014, el major fons de pensions mundial, el 
japonès GPIF, va anunciar una reducció dràstica de la car-
tera de deute públic i un augment de l’exposició a la renda 
variable. Aquesta decisió il·lustra el viratge que s’observa 
en l’estratègia d’inversió d’una gran part de les compa-
nyies d’assegurances i dels fons de pensions davant l’es  ce-
 na  ri de tipus d’interès molt reduïts. Aquest factor, junta-
ment amb els canvis reguladors que afronten aquests 
in  versors institucionals, planteja reptes de primer ordre. 
Cal tenir en compte que el sector assegurador i de les pen-
sions ha adquirit una gran dimensió en les últimes dèca-
des (només els actius dels fons de pensions representa-
ven, als països de l’OCDE, el 84% del PIB el 2013), de 
manera que exerceixen un paper molt rellevant a l’hora de 
mantenir l’estabilitat financera global.

Atesa la naturalesa del seu negoci, les companyies d’as -
segurances de vida i els fons de pensions es caracteritzen 
pels compromisos de pagament a molt llarg termini. Pre-
cisament, aquest tret pot generar, amb relativa facilitat, 
desajustaments entre els passius i els actius pel que fa al 
termini i a la rendibilitat. La magnitud d’aquests desajus-
taments s’ha de mantenir sota vigilància i control. D’acord 
amb les proves de resistència dutes a terme per l’autoritat 
europea supervisora del sector (EIOPA), en algunes com-
panyies, els passius presenten una durada (vida mitjana) i 
una rendibilitat que superen les dels actius en un grau que 
les fa vulnerables, sobretot si s’allarga l’es  cenari actual de 
tipus d’interès reduïts. En efecte, aquestes entitats podrien 
tenir dificultats a l’hora de reinvertir en actius el retorn 
dels quals sigui prou elevat per satisfer els compromisos 
futurs adquirits inicialment. Aquest seria el cas de les insti-
tucions asseguradores dels països que es troben al qua-
drant inferior-esquerre del gràfic, entre els quals destaca 
Alemanya, on el predomini de productes amb una rendi-
bilitat futura garantida dificulta l’adaptació a un entorn de 
tipus d’interès tan baixos.

Com s’ha destacat, el curs d’acció que adopten nombro-
sos inversors institucionals per reduir aquestes divergèn-
cies en els balanços és l’augment del perfil de risc de les 
in  versions, a la recerca d’una rendibilitat més elevada. 
Sense disposar encara de les dades oficials agregades del 
2015, hi ha múltiples evidències que confirmen aquest fe -
nomen. Potser la més destacada, segons han detectat di -
verses fonts, és l’augment del pes absolut i del pes relatiu 
de les inversions en renda variable per part de les entitats 
d’assegurances i dels fons de pensions de la zona de 
l’euro. Una tendència que, atesa l’evolució de les borses 
en els últims mesos, s’ha mantingut al començament del 
2015. De forma similar, la inversió en actius immobiliaris i 
en infraestructures adquireix cada vegada més protago-

nisme en els fons de pensions dels principals països 
avançats, al mateix temps que disminueix la qualitat de la 
cartera de renda fixa, amb un increment de l’exposició a 
bons corporatius o sobirans amb menys qualitat credití-
cia (high yield).

No obstant això, a mitjà termini, aquest gir en l’estratègia 
dels inversors institucionals pot ser limitat pels canvis re -
gu  ladors que afronta el sector. Aquest és el cas de les com-
panyies d’assegurances, que, a partir del 2016, hauran d’a-
 doptar un nou marc regulador (Solvency II), que encarirà, 
en termes de provisions, les posicions inversores més arris-
 cades. Per bé que aquesta normativa cerca una menor 
exposició del sector assegurador a la volatilitat dels mer-
cats, pot ser una dificultat afegida a l’hora d’ajustar la  
bretxa de rendibilitat observada en alguns països. Atesa 
aquesta situació, cal esperar que aquests inversors institu-
cionals es decantin per noves estratègies, com la reducció 
gradual de l’oferta de productes amb rendiments garan-
tits i l’augment de la vida mitjana de les inversions, per 
apropar-la a la dels passius (de manera que es redueix el 
risc de reinversió).

En suma, després d’esquivar amb bona nota la crisi finan-
cera dels anys 2007-2012, el sector de les pensions i de les 
assegurances de vida encara ara un gran desafiament: 
reconciliar una normativa més exigent des del punt de vis-
ta de l’assumpció de riscos amb la recerca de rendibilitat, 
en un context en què els tipus d’interès es mantenen en 
ni  vells baixos. Es tracta, sens dubte, d’un repte considera-
ble, que pot comportar la transformació d’un sector de 
gran importància, tant pel que fa a l’estabilitat financera 
dels mercats com pel seu paper de proveïdor de serveis 
bà  sics en la gestió de riscos dels consumidors.

FOCUS • Els desafiaments del sector de les pensions  
i les assegurances en un context de tipus d’interès reduïts
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Tipus d’interès (%)

30-abr 31-mar 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 0,0 –20,0

Euríbor 3 mesos –0,01 0,02 –2 –8,3 –34,4

Euríbor 12 mesos 0,17 0,20 –3 –15,5 –44,4

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,26 –0,21 –5 –19,6 –41,7

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,22 –0,25 3 –12,2 –36,1

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,37 0,18 19 –17,1 –109,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,47 1,21 26 –14,1 –154,5

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 110 103 7 3,2 –44,3

EUA

Fed funds 0,25 0,25 0 0,0 0,0

Líbor 3 mesos 0,28 0,27 1 2,4 5,7

Líbor 12 mesos 0,71 0,69 2 8,1 16,1

Deute públic a 1 any 0,22 0,23 –1 0,7 11,9

Deute públic a 2 anys 0,57 0,56 1 –9,5 16,0

Deute públic a 10 anys 2,03 1,92 11 –14,1 –61,6

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-abr 31-mar Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 61 56 5 –2,0 –9,2

Itraxx Financer Sènior 70 66 4 2,9 –8,9

Itraxx Financer Subordinat 145 135 9 –4,2 23,5

Tipus de canvi

30-abr 31-mar Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,122 1,073 4,6 –7,2 –19,1

¥/€ 133,990 128,910 3,9 –7,5 –5,5

£/€ 0,731 0,724 0,9 –5,9 –11,0

¥/$ 119,380 120,130 –0,6 –0,3 16,8

Primeres matèries 

30-abr 31-mar Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 421,2 415,0 1,5 –3,8 –16,0

Brent ($/barril) 64,9 53,3 21,6 16,3 –40,3

Or ($/unça) 1.184,4 1.183,7 0,1 0,0 –8,3

Renda variable

30-abr 31-mar Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.085,5 2.067,9 0,9 1,3 10,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.615,6 3.697,4 –2,2 14,9 13,0

Ibex 35 (Espanya) 11.385,0 11.521,1 –1,2 10,8 8,9

Nikkei 225 (Japó) 19.520,0 19.207,0 1,6 11,9 36,5

MSCI emergents 1.047,8 974,6 7,5 9,6 5,3

Nasdaq (EUA) 4.941,4 4.900,9 0,8 4,3 20,1

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Ensopegada 
hivernal als EUA i desacceleració  
a la Xina

L’acceleració del creixement serà gradual el 2015, segons el 
Fons Monetari Internacional (FMI). La institució espera que 
l’economia mundial creixi el 3,5% el 2015 i el 3,8% el 2016, en 
els dos casos en línia amb la previsió del gener i per damunt del 
3,4% del 2014. Aquesta acceleració gradual es basarà, princi-
palment, en una millora de les economies avançades. En canvi, 
les economies emergents sumaran el cinquè any consecutiu de 
desacceleració, afectades pel descens dels preus del petroli, per 
les tensions geopolítiques i, sobretot, per la desacceleració de 
l’economia xinesa, el pes de la qual representa el 30% del bloc 
emergent, en termes de paritat de poder adquisitiu. L’FMI espera, 
però, que aquestes economies guanyin tracció el 2016, gràcies 
a uns quadres macroeconòmics més equilibrats (inflació, saldo 
públic i exterior) i a una estabilització de les tensions geopolíti-
ques. Pel que fa a la previsió del gener, destaquen, per països, la 
revisió a la baixa dels EUA (3,1% el 2015), malgrat que continua 
sent l’economia rica que més creix, i la revisió a l’alça de la zona 
de l’euro (1,5%) i del Japó (1,0%). Entre les economies emergents, 
els deterioraments més severs es localitzen al Brasil (–1,0%) i a 
Rússia (–3,8%). En aquest escenari de lenta acceleració global, 
l’FMI afirma que han disminuït els riscos a la baixa en relació amb 
l’informe anterior, malgrat que continuen sent considerables.

ESTATS UNITS

el PIB va créixer un contingut 0,1% intertrimestral en el 1T 
2015 (3,0% interanual), netament per sota dels últims trimes-
tres. Per components de demanda, destaquen la caiguda de la 
inversió, que es va deprimir a causa del fort descens de la inver-
sió en estructures, i la contribució negativa del sector exterior, 
per la intensa caiguda de les exportacions. En canvi, el consum 
privat i les existències van contribuir de manera positiva a 
l’avanç del PIB. Aquest avanç moderat ha estat conseqüència 
d’un hivern més dur de l’habitual, malgrat que les disrupcions 
en l’activitat a causa de les vagues als ports de la costa oest, i la 
fortalesa del dòlar són factors que també han incidit en la feble-
sa de la dada. Així i tot, ja que la majoria de factors que expli-
quen la menor embranzida del creixement en el 1T són tempo-
rals, mantenim la nostra previsió d’un avanç del 3,1% el 2015 
(el mes passat, l’havíem rebaixat) i del 2,8% el 2016.

esperem una acceleració considerable de l’economia dels 
eUA en el 2T 2015, la qual cosa permetrà que continuïn lide-
rant la recuperació entre les economies avançades. Passat 
l’interval de l’hivern, el consum privat ha d’accelerar el ritme, 
amb el suport de la millora del mercat laboral i de l’augment de 
la taxa d’estalvi dels últims mesos. La reducció de la despesa en 
benzina (per la caiguda del preu del cru) s’ha destinat a l’estalvi 
gairebé de forma íntegra: la taxa d’estalvi de les llars va passar 
del 4,4% de la renda disponible bruta al novembre al 5,8% al 
febrer, un repunt que deixa un ampli marge per a la recuperació 
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del consum privat en els pròxims mesos. També s’espera que la 
construcció guanyi tracció en el 2T. Unes condicions meteoro-
lògiques adverses van provocar que el nombre d’habitatges 
iniciats al febrer i al març reculés en relació amb el desembre 
del 2014, el 15,3% i el 13,6%, respectivament. No obstant això, 
l’evolució dels preus de l’habitatge de segona mà, que van 
pujar el 5,1% al març, i la formació de noves llars continuen 
apuntant a una clara recuperació del sector.

els indicadors d’activitat més recents confirmen la fortalesa 
de l’economia nord-americana. Els índexs de sentiment 
empresarial de l’ISM continuen en zona expansiva. Així i tot, cal 
destacar la diferència entre les manufactures i els serveis. 
L’índex ISM de manufactures segueix una tendència a la baixa i 
registra un nou descens, dels 52,0 punts del febrer als 51,5 del 
març. La producció industrial, que, en els tres primers mesos del 
2015, ha disminuït l’1%, quan el 2014 va pujar el 4,6%, eviden-
cia, també, la feblesa del sector manufacturer. Però, mentre la 
indústria afluixa, els serveis, que aporten el 83,6% de la totalitat 
de l’ocupació privada, segueixen una evolució robusta. Així, 
l’índex ISM de serveis es va mantenir en el nivell dels 56,5 punts 
(un descens respecte del 56,9 del febrer). D’altra banda, les ven-
des al detall del febrer (exclosos els automòbils, la naturalesa 
dels quals és més volàtil) no van variar en relació amb les del 
gener, i l’índex de confiança del consumidor del Con  ference 
Board es va situar, a l’abril, en els 95,2 punts, per damunt de la 
mitjana històrica, de 93,4 punts.

el vigor del mercat laboral pateix una pausa puntual. Al març, 
es van crear 126.000 llocs de treball nets, la meitat que la mitja-
na dels 12 últims mesos, de 260.000. No obstant això, aquesta 
última dada no ha d’enterbolir la bona marxa del mercat de tre-
ball. El nombre d’assalariats va créixer a un ritme del 2,3% inter-
 anual, la taxa més ràpida des del 2000, i la taxa d’atur del març 
es va mantenir en un baix 5,5% de la població activa. Així 
mateix, la taxa àmplia d’atur (anomenada U6 i que inclou 
empleats que treballen a temps parcial per motius econòmics, 
però que desitjarien fer-ho a temps complet) va baixar en una 
dècima, fins al 10,9%, una xifra netament inferior al 12,2% del 
juliol del 2014. La major feblesa del mercat laboral nord-ameri-
cà continua sent la baixa taxa d’activitat, que es va situar en el 
62,7% al març, lluny del 66,0% del 2007.

La inflació continua sent moderada. L’IPC del març va pujar el 
0,2% en relació amb el febrer, tot i que acumula un descens in -
ter  anual del 0,1% per les caigudes dels preus dels últims mesos. 
L’índex subjacent, que exclou els preus dels productes d’ali -
mentació i els energètics, també va pujar el 0,2% intermensual 
al març i acumula un increment interanual de l’1,8%, que es 
quedaria en un més contingut 0,9% interanual si no es tingués 
en compte l’efecte dels lloguers imputats. En aquest context de 
riscos inflacionistes reduïts, continuem preveient que la Fed 
esperarà fins a la tardor per apujar el tipus d’interès de referència.

JAPÓ

L’economia es recuperarà el 2015, amb el suport dels estímuls 
monetaris i fiscals, de les millores salarials, d’un petroli barat i d’un 
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entorn internacional una mica més favorable. Així i tot, aquest 
procés serà lent. El consum privat encara pateix els efectes de la 
pujada de l’IVA de l’abril del 2014 (del 5% al 8%). D’altra banda, 
la producció industrial va recular el 3,1% intermensual al febrer, 
i l’índex Tankan de sentiment empresarial del 1T 2015, que elabo-
ra el Banc de Japó, es va mantenir gairebé sense canvis. Les dades 
positives provenen del sector exterior, que, gràcies al ien feble i 
al petroli barat, va presentar, al març, el primer superàvit des de 
la tragèdia de Fukushima, al febrer del 2011. Així, mantenim la nos-
tra previsió d’avanç en el 0,8% per al 2015 i en l’1,2% per al 2016.

La inflació es continua mantenint baixa. L’IPC general del febrer 
va créixer el 2,2% interanual, però només el 0,1% sense l’efecte 
de la pujada de l’IVA. Així mateix, l’IPC sense aliments (però amb 
energia), la referència del Banc del Japó, va augmentar el 2,0% 
interanual, la qual cosa es tradueix en un increment interanual 
efectiu del 0,0%, un cop descomptat l’efecte de l’IVA. La xifra que-
da molt lluny de l’objectiu del 2% del Banc del Japó, que conti-
nua l’expansió quantitativa amb compres anuals, principalment 
de deute públic, per valor de 80 bilions de iens (el 16% del PIB).

EMERGENTS

A la Xina, el PIB del 1T 2015 va avançar el 7,0% interanual, el 
ritme més baix dels sis últims anys. Això confirma els riscos a 
la baixa que fa setmanes que assenyalem i ens obliga a rebaixar 
les previsions de creixement per al 2015 (del 7,0% al 6,7%) i per 
al 2016 (del 6,6% al 6,5%). La desacceleració va ser més intensa 
al sector secundari, que va créixer el 6,4% interanual en el 1T i 
va ser netament inferior a la mitjana del 2014, del 7,4%. La dada 
de la producció industrial del març, amb un avanç del 5,6% (la 
mitjana del 2014 va ser del 8,3%), va confirmar la desaccelera-
ció de la indústria i el profund canvi que hauria d’experimentar 
l’economia xinesa, per encaminar-se cap a un creixement amb 
més protagonisme dels serveis. En aquest sentit, el sector ter-
ciari va avançar el 7,9% interanual en el 1T, percentatge cohe-
rent amb les dades del 2014. D’altra banda, l’estabilitat de la 
inflació, que, al març, va créixer l’1,4% interanual, deixa marge 
per a les polítiques expansives. En aquest sentit, i atesa la con-
firmació de l’alentiment econòmic del país, l’Executiu va moure 
fitxa i va rebaixar el coeficient de caixa en 1,0 p. p.

el Brasil és l’emergent que presenta més riscos. A l’empitjora-
 ment dels indicadors d’activitat i a la mala evolució pressupos-
tària (que implicarà un ajust fiscal més sever si es volen complir 
els objectius de dèficit), s’hi afegeix una inflació creixent, a cau-
sa de la liberalització del preu de l’electricitat i de la depreciació 
del real. Tot plegat justifica la rebaixa de les nostres previsions: 
del –0,1% al –0,9% el 2015 i de l’1,5% al 0,8% el 2016 (vegeu el 
Focus «El deteriorament de les perspectives del Brasil: una en -
so  pegada conjuntural o quelcom més profund?»).

Continuen la inestabilitat a rússia i la bona marxa de l’Índia. 
Mentre que, a Rússia, hi ha indicis d’una incipient estabilització 
financera, continua sent precària i fàcilment reversible. A l’Índia, 
un pressupost una mica més expansiu per al 2015, i amb un 
èmfasi especial en la inversió, fa que apugem la previsió per al 
2015 del 6,9% al 7,1%.
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Al final del 2014, les previsions del consens dels analistes 
consideraven que el Brasil creixeria al voltant de l’1% el 
2015. Poc més de tres mesos després, la xifra prevista ha 
passat a ser del –0,8%. Diferents factors conjunturals inci-
deixen en la percepció creixent de risc d’aquesta economia 
llatinoamericana: la feblesa de l’activitat al començament 
d’enguany, les dificultats del Govern per aconseguir un 
suport parlamentari a la seva política econòmica, les pro-
testes ciutadanes i les investigacions en curs sobre Petro-
bras. No obstant això, els problemes del país són més pro-
funds: hi ha una incertesa notable sobre la seva capacitat 
per reduir de forma apreciable els desequilibris macroeco-
 nòmics i per afrontar les reformes estructurals pendents.

Pel que fa al primer d’aquests reptes, els desequilibris més 
urgents són la inflació, el dèficit públic i el saldo per compte 
corrent. L’IPC va créixer el 8,1% interanual al març, per da -
munt del tancament del 2014 (6,4%). Els principals factors 
que expliquen aquesta pujada de la inflació són l’impacte 
de la depreciació del real i el fet que certs preus regulats 
si  guin revisats a l’alça. Alguns elements continuaran pres-
sionant els preus el 2015: el real va patir una caiguda prope-
ra al 17% en relació amb el dòlar en el 1T 2015 i els preus 
regulats augmentaran enguany, la qual cosa podria generar 
noves mobilitzacions ciutadanes. Pel que fa a les finances 
públiques, entre el 2011 i el 2013, el dèficit públic es va si -
tuar a la zona del 3% del PIB, però, el 2014, es va enfilar fins 
al 6,3%. Aquest deteriorament va ser conseqüència, princi-
palment, d’un increment de les despeses (l’any passat, va 
haver-hi eleccions presidencials al Brasil). Finalment, el 
desequilibri corrent, que, el 2011, representava el –2,0% 
del PIB, gairebé s’ha doblat (–3,9% del PIB el 2014), a causa 
de la caiguda del preu de moltes de les primeres matèries 
que exporta el país (com la soja o el mineral de ferro). A 
més del nivell, preocupa també el seu finançament: si, el 
2011, les entrades netes de capitals en cartera equivalien 
al 12% de les d’inversió directa estrangera, el 2014, la ràtio 
va ser del 50%. Això situa l’economia en una situació més 
vulnerable davant un canvi del sentiment inversor.

En aquest context, quin és el marge disponible per a la po -
lítica econòmica? Atesos els desequilibris esmentats i te -
nint en compte la feblesa del real, esperem que el Banc 
Cen  tral mantingui una política monetària restrictiva (pre-
veiem una pujada de 100 p. b. enguany, fins al 13,75%). 
L’augment del tipus d’interès (tot i que limitat, ja que inci-
deix en el creixement) i l’important nivell de reserves són 
factors que poden ajudar a contenir els eventuals episodis 
d’estrès financer sobre el real davant la pujada de tipus de 
la Fed. Així i tot, una depreciació lleugera en termes reals 
de la divisa brasilera pot contribuir a millorar la competiti-
vitat externa del país, sense fer perillar la sostenibilitat del 
deute corporatiu, l’exposició del qual al dòlar se situa en 
un contingut 5,5% del PIB.

Quant a la política fiscal, la peça clau és un programa d’a -
just fiscal que busca assolir un superàvit primari de l’1,2% 
del PIB el 2015. Atès que el 2014 es va tancar amb un dèfi-
cit primari superior al previst (–0,6%) i que l’evolució de la 
recaptació és inferior a la plantejada al començament del 
2015, el que, inicialment, va ser considerat un programa 
necessari però factible s’ha convertit en un repte molt exi-
gent. Això, juntament amb les dificultats que ha trobat 
l’Executiu per consolidar els necessaris suports parlamen -
ta  ris, ha generat incertesa sobre la seva capacitat de mo -
di    ficar de forma apreciable la política econòmica.

Aquests dubtes incideixen en la segona font d’incer  te  sa, 
més fonamental: el compromís per dur a terme les reformes 
estructurals. Ningú discuteix que el Brasil disposa de bases 
econòmiques de futur: la demografia és expansiva, la crea-
ció de classe mitjana en els últims anys ha estat notable, el 
mercat intern té una dimensió apreciable i l’àrea metropoli-
tana de São Paulo està entre les més dinàmiques de tota 
l’Amèrica Llatina. Així i tot, aquest potencial no es realitzarà 
si no s’ataquen dos fronts crítics: la reducció dels colls 
d’ampolla productius (repte que recau en la necessitat de 
millorar les infraestructures) i la simplificació de l’entorn de 
ne  gocis. Segons l’indicador Doing Business del Banc Mun-
dial, el Brasil és el país 120 (de 189) per fer negocis, massa 
lluny de referents regionals com Mèxic (28) o Colòmbia (34).

En definitiva, el Brasil és al començament, com a mínim, 
de dos anys d’ajustos macroeconòmics que haurien de 
dur-lo a reconduir els desequilibris més greus. En cas con-
trari, la pressió dels mercats pot arribar a ser forta, ja que 
l’entorn internacional macroeconòmic i financer serà me -
nys propici per al país, amb la Reserva Federal co  men  çant 
a apujar el tipus de referència i amb el seu principal soci 
comercial, la Xina, en desacceleració.

FOCUS • El deteriorament de les perspectives del Brasil:  
una ensopegada conjuntural o quelcom més profund?

Brasil: principals indicadors macroeconòmics
Mitjana  

2007-2011 2012 2013 2014 2015 (p) 2016 (p)

Creixement PIB  
real (%) 4,5 1,8 2,7 0,1 –0,9 0,8

Inflació IPC (%) 5,2 5,4 6,2 6,3 7,7 6,1

Saldo fiscal  
(% del PIB) –2,5 –2,6 –3,1 –6,2 –5,3 –4,7

Deute públic  
(% del PIB) 63,0 63,5 62,2 65,2 66,2 66,2

Saldo compte 
corrent (% del PIB) –1,4 –2,2 –3,4 –3,9 –3,7 –3,4

Deute extern brut 
(% del PIB) 12,5 13,9 13,8 16,0

Reserves  
(% deute extern) 108,4 119,3 116,3 104,6

Nota: (p) Previsions.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.
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Amb prou feines un any enrere, l’Argentina va decidir 
anunciar un «impagament selectiu» del deute, després de 
la decisió del jutge nord-americà Thomas Griesa. Malgrat 
que aquest impagament s’allunya del que entenem com 
un default estàndard, és paradigmàtic de les dificultats 
que comporta el procés de reestructuració del deute 
sobirà i aler  ta sobre la necessitat d’instaurar i de legitimar 
un règim general de prevenció i de resolució de les crisis 
en aquest àmbit. Encara més si tenim en compte la tònica 
creixent d’endeutament de molts països.

A grans trets, podem pensar que un país que ha emès 
deu  te per finançar les seves despeses i inversions compar-
teix certs paral·lelismes amb una empresa que s’ha endeu-
tat per dur a terme els seus projectes. Si les coses van bé, 
es repaga el deute gràcies a la rendibilitat de les inversions 
i, si les co  ses van mal dades (per mala sort o per irrespon-
sabilitat), es produeix una situació d’impagament. Malgrat 
les semblances, la legislació que regeix el procés de rees-
tructuració del deute sobirà no és senzilla, ja que pot en -
trar fàcilment en conflicte amb un dels principis fonamen-
tals del Dret Internacional, el que estableix que els països 
són im  munes a les decisions judicials d’altres països.1 Per 
aquest motiu, els països emergents emeten de forma ha -
bi  tual deute re  gulat amb lleis diferents a les pròpies: en 
ge  neral, la nord-americana en el cas del deute emès en 
dò  lars i l’anglesa en el cas del deute emès en euros.

Com ja s’ha esmentat, el cas argentí és paradigmàtic d’a -
quest conflicte. Quan es va declarar en suspensió de paga-
ments el 2001, l’Argentina tenia deute denominat en la 
seva moneda, en dòlars i en euros, per valor de 100.000 
mi  lions de dòlars (l’impagament més gran de la història 
fins al de Grècia del 2012). Després de reestructurar el deu-
te el 2005 i el 2010, va aconseguir que el 93% dels creditors 
l’acceptessin, però la part restant (majoritàriament fons 
oportunistes) va decidir no acceptar el canvi i va denun-
ciar el cas davant l’estat de Nova York.2 Al juny del 2012, el 
jutge Griesa va dictaminar a favor dels fons demandants i, 
dos anys després, emparant-se en el principi de pari passu 
(igualtat de tractament a tots els creditors), va obligar les 
institucions financeres nord-americanes a aturar tots els 
pagaments de l’Argentina als creditors que havien accep-
tat la reestructuració del deute fins que no es pagués als 
creditors que l’havien rebutjat, la qual cosa va provocar 
que el país anunciés un «impagament selectiu». La sentèn-
 cia va provocar el descontentament dels tribunals angle-
sos, que, al febrer d’enguany, van declarar que la sentència 

de Griesa de frenar els pagaments del Govern argentí 
afec   tava inversors emparats per la llei anglesa, en haver 
adquirit deute argentí denominat en euros i no en dòlars.

Aquesta situació va empènyer un gran nombre de països 
a plantejar a l’Assemblea General de les Nacions Unides la 
necessitat d’elaborar un marc legal internacional per a la 
re  estructuració del deute sobirà en cas d’impagament. 
Mal  grat que no era la primera vegada que es debatia aques-
 ta necessitat, en el passat la majoria de països avançats no 
li havien donat suport, mentre que, en aquesta ocasió, 
molts països van decidir canviar l’habitual vot negatiu per 
una abstenció, la qual cosa va obrir la porta a una possible 
entesa. L’argument que solia esgrimir una bona part de les 
economies desenvolupades era que les clàusules d’acció 
col·lectiva (CAC) i la submissió del deute a les lleis nord-
americanes o angleses constituïen un marc legal suficient. 
Sota les CAC, si el 75% dels creditors d’una emissió es po -
sen d’acord, es poden canviar les condicions d’aquesta 
emis    sió per al conjunt dels seus creditors.

Les Nacions Unides no han estat l’únic fòrum des del qual 
s’ha promogut el desenvolupament d’un marc legal per a 
aquest tipus de reestructuracions. Entre els esforços duts 
a terme, destaquen els de l’FMI, amb el disseny del Meca-
nisme de Reestructuració del Deute Sobirà (SDRM, per les 
sigles en anglès). Aquest mecanisme intenta agilitar el 
pro  cés de reestructuració del deute sobirà en concedir a la 
majoria dels creditors de l’agregat de les emissions la po -
testat de pactar en nom del total dels creditors (el que es 
coneix com el poder de la supermajoria). D’aquesta mane-
ra, s’intenta superar un dels problemes més comuns de les 
CAC, segons les quals la majoria s’ha d’aconseguir a nivell 
individual per a cada emissió de deute, en lloc de fer-ho 
per a l’agregat.

De tota manera, no és clar que tot siguin avantatges. La 
con  cessió del poder a una supermajoria podria augmen-
tar els riscos de manipulació dels vots, la qual cosa limita-
ria els drets dels petits inversors. De fet, si el nou marc 
permetés que aquesta supermajoria caigués fàcilment en 
mans d’interessos afins al Govern del país, incrementaria 
el risc d’abús de les reestructuracions de deute, la qual 
cosa podria comportar un increment generalitzat dels 
costos de finançament dels països emergents.

En definitiva, encara falta molt per assolir un marc acordat 
de reestructuració, de manera que cal continuar treballant 
per contrarestar el poder del que gaudeix una minoria de 
creditors en el cas d’alguns impagaments sobirans. L’e -
xem  ple argentí ha reforçat aquesta necessitat. Així i tot, 
no és evident on es troba l’equilibri entre una reestructu-
ració eficient i àgil del deute i la protecció dels drets dels 
inversors.

FOCUS • Sobre la reestructuració del deute sobirà

1. Nacions Unides, Convenció sobre les Immunitats Jurisdiccionals dels 
Es  tats, article 24.
2. La majoria de demandants eren fons oportunistes que havien comprat 
el deute al mercat secundari després de la declaració d’impagament per 
part del país.
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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 – 3,0 –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,5 3,9 2,4 4,1 4,4 4,8 5,7 4,5 3,6

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 4,6 4,4 3,6 2,0

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 53,8 55,7 53,5 55,5 56,9 56,9 53,5 52,9 51,5

Habitatges iniciats (milers) 930 1.001 925 985 1.030 1.063 1.072 908 926

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158,2 170,7 169 171 170 173 176 177 ...

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

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

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

Preus

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

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

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 03/15

Activitat

PIB real 7,7 7,4 7,4 7,5 7,3 7,3 – 7,0 –

Vendes al detall 13,1 10,3 15,4 12,3 11,9 11,7 10,7 10,7 10,2

Producció industrial 9,7 8,3 8,7 8,9 8,0 7,6 6,8 6,8 5,6

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 50,3 50,7 51,3 50,4 49,8 49,9 50,1

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 381 233 254 321 381 409 492 487

Exportacions 7,8 6,1 –3,4 5,0 13,0 8,6 –3,3 48,3 –15,0

Importacions 7,3 0,5 1,5 1,4 1,1 –1,7 –19,9 –20,5 –12,7

Preus

Preus de consum 2,6 2,0 2,3 2,2 2,0 1,5 0,8 1,4 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 5,35

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

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

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

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

Activitat

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

Confiança del consumidor (valor) 43,6 39,3 39,0 38,9 40,5 38,9 39,5 40,9 41,7

Producció industrial –0,6 2,1 7,7 2,7 –0,3 –1,4 –1,1 –2,1 –2,9

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 6,0 13,5 17,0 12,0 13,0 12,0 – 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 –1,8

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 • La recuperació 
continua a bon ritme, però  
els riscos persisteixen

el Fons Monetari Internacional (FMI) constata la millora 
econòmica de la zona de l’euro i revisa a l’alça les seves pre-
visions. La institució assenyala que la recuperació de l’economia 
ha tingut el suport de la presència de factors temporals favora-
bles, com el descens del preu del petroli, i de les mesures dutes 
a terme pel Banc Central Europeu (BCE). La política monetària 
expansiva del BCE té un paper determinant en la recuperació, ja 
que, en reduir de forma substancial els tipus d’interès i en donar 
suport a les expectatives d’inflació, millora les condicions finan-
ceres de l’economia. Al mateix temps, ha impulsat la deprecia-
ció de l’euro, la qual cosa afavoreix la balança comercial. Aquests 
esdeveniments han dut l’FMI a incrementar la previsió de crei-
xement de la zona de l’euro en relació amb l’estimació del gener 
(+0,3 p. p., fins a l’1,5% el 2015). No obstant això, destaca els 
riscos d’un període perllongat de creixement i d’inflació baixos. 
Per evitar-ho, recomana continuïtat en les mesures monetàries 
expansives, aprofundir en les reformes estructurals i incremen-
tar la inversió, en particular als països amb més marge fiscal.

La recuperació prossegueix en el 2T, malgrat que sense sig-
nes d’accelerar-se. Després d’un 1T en què l’activitat de la zona 
de l’euro va guanyar tracció, les primeres dades del 2T mostren 
que l’expansió continua a bon ritme, però amb una certa mode-
ració. L’índex PMI compost de la zona de l’euro va arribar als 
53,5 punts a l’abril, lleugerament per damunt del nivell del 1T 
(53,3 punts), però per sota del nivell del març (54,4 punts). El 
mateix patró s’observa al sector manufacturer i als serveis. Per 
països, Alemanya presenta la mateixa radiografia de creixe-
ment robust al començament del 2T, però amb una certa mode-
ració en el PMI i en el ZEW (índex sobre les expectatives dels 
inversors i dels analistes), que van anotar un lleuger descens en 
relació amb el registre del març. No obstant això, l’IFO (índex 
d’activitat empresarial) va continuar a l’alça. Pel que fa a França, 
l’índex PMI va anotar una reculada important, que el va apropar 
de nou als 50 punts (xifra que sol delimitar fases d’expansió i de 
contracció), després dels registres esperançadors dels últims 
mesos. A diferència d’Alemanya i de França, l’índex PMI de la 
resta de països de la zona de l’euro va augmentar de forma sig-
nificativa, fins a nivells màxims des de l’agost del 2007, i confir-
ma, així, que la recuperació engloba la majoria de països.

el consum privat manté el bon to. El major optimisme sobre 
les perspectives de l’economia es va traduir en un increment 
del consum de la zona de l’euro en el 1T. Així, les vendes al 
detall van créixer el 3,0% interanual al febrer. El consum privat 
hauria de mantenir el bon to en el 2T, malgrat la lleugera correc-
ció de la confiança del consumidor a l’abril, després d’un nota-
ble increment en el 1T. La trajectòria ascendent dels salaris a 
Alemanya, motor de l’activitat de la zona de l’euro, continuarà 
donant suport a aquest increment del consum privat. El 2014, 
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Zona de l’euro: previsions de l’FMI
Variació anual (%)

Previsió PIB
Variació en relació  

amb la previsió 
del gener del 2015

2014 2015 2016 2015 2016

Zona de l’euro 0,9 1,5 1,6 0,3 0,2

Alemanya 1,6 1,6 1,7 0,3 0,2

França 0,4 1,2 1,5 0,3 0,2

Itàlia –0,4 0,5 1,1 0,1 0,3

Espanya 1,4 2,5 2,0 0,5 0,2

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO).
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Alemanya va registrar l’alça salarial més important en 20 anys, 
i, de cara al 2015, s’espera un augment salarial proper al 3%, a 
causa, en part, de la introducció del salari mínim i dels incre-
ments salarials pactats en els diferents convenis.

La recuperació de l’activitat econòmica en el 1T 2015 es 
reflecteix, també, al mercat laboral. Al març, la taxa d’atur de 
la zona de l’euro es va situar en l’11,3%, quatre dècimes per sota 
del nivell d’un any abans. En el 1T, les expectatives de creació 
d’ocupació que recull la Comissió Europea van avançar de for-
ma notable per al conjunt de la zona de l’euro. S’espera, per 
tant, que l’augment de l’ocupació en el 1T hagi estat superior al 
del 4T, del 0,1% intertrimestral. Al començament del 2T, les 
perspectives del mercat laboral continuen sent favorables, mal-
grat que, com succeeix amb la resta d’indicadors d’oferta i de -
man  da, apunten a una lleugera desacceleració en el ritme de 
creixement de l’ocupació. En concret, a l’abril, les expectatives 
de generació d’ocupació als sectors manufacturer i de serveis 
van recular dues i una dècima, fins als –2,7 i els 4,5 punts, res-
pectivament. Ara com ara, però, es mantenen en nivells supe-
riors als registrats, de mitjana, el 1T.

La depreciació de l’euro contribueix al superàvit de la balança 
comercial. El sector exterior continua contribuint a la recupera-
ció de l’activitat econòmica i aconsegueix que el creixement 
entre la demanda interna i l’externa sigui força equilibrat. Les 
exportacions de béns, que van finalitzar l’any passat amb un 
increment del 4,6% interanual en el 4T, van continuar avançant 
de forma significativa al començament d’enguany. En concret, 
en els dos primers mesos de l’any, les exportacions van registrar 
un augment anual mitjà del 3,3%. Aquest resultat és, en part, 
conseqüència de la depreciació de l’euro dels últims trimestres. 
En concret, el superàvit de la balança comercial, de 22.000 mi -
lions d’euros al febrer en termes desestacionalitzats (21.200 
milions al gener), ha propiciat que la balança per compte 
corrent de la zona de l’euro mantingués la bona tònica i regis-
trés un superàvit del 2,4% del PIB al febrer (acumulat de 12 me -
sos), quatre dècimes per damunt del registre del mateix mes de 
l’any anterior. Esperem que el tipus de canvi es mantingui en 
cotes baixes en els pròxims mesos i, de fet, no descartem que 
l’euro es depreciï una mica més quan la Fed emprengui la puja-
da de tipus d’interès al final d’enguany.

es va confirmant l’abandonament de les cotes mínimes d’in -
flació. A l’abril, la inflació general de la zona de l’euro va pujar 
una dècima, fins al 0,0%, i va abandonar el terreny negatiu des-
prés de quatre mesos. De cara als pròxims mesos, preveiem que 
la inflació mantingui la tònica ascendent i acabai l’any a la vora 
de l’1,5%. D’una banda, l’increment de l’ocupació i el menor 
ajust salarial, sobretot a Alemanya, on els salaris creixen a bon 
ritme, impulsaran el consum de la zona de l’euro i pressionaran 
els preus a l’alça. De l’altra, la depreciació de l’euro enfront del 
dòlar encarirà les importacions, la qual cosa s’hauria de traslla-
dar a una pujada de preus. L’efecte alcista que tindrà la depre-
ciació de l’euro sobre la inflació es mantindrà fins al comença-
ment de l’any vinent.
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La integració financera es va recuperant a poc a poc. Un dels 
efectes positius del programa d’expansió quantitativa del BCE 
ha estat la millora de la confiança en la recuperació de la zona 
de l’euro, que s’ha traduït en un descens del diferencial del 
tipus d’interès al qual es financen les empreses en relació amb 
Alemanya. A Espanya i a Itàlia, els costos de finançament per a 
les empreses no financeres es van situar, al febrer, en el 3,8% i 
en el 3,3%, respectivament, 1,1 p. p. per sota de la taxa registra-
da en el mateix mes de l’any anterior. En canvi, a Alemanya, el 
descens va ser menor, de 0,3 p. p., i es va situar en el 2,7%. La 
reducció de la fragmentació financera, per tant, ha estat consi-
derable, tot i que la variació d’aquests costos de finançament 
continua sent elevada, la qual cosa dificulta que el crèdit arribi 
a l’economia real, en especial a la perifèria. Els avanços signifi-
catius cap a la unió monetària i les reformes estructurals dutes 
a terme per alguns dels països perifèrics han contribuït, sens 
dubte, a rebaixar la fragmentació. Així i tot, tal com va recordar 
de nou l’FMI en l’informe de perspectives econòmiques de 
l’abril, perquè aquesta millora de la situació de l’economia de la 
zona de l’euro es consolidi, és necessària la continuïtat en la 
política monetària del BCE, en l’enfortiment dels balanços dels 
bancs de la zona de l’euro, en els esforços de consolidació fiscal 
als països molt endeutats i en les reformes estructurals.

Grècia continua sent un focus d’incertesa. L’exigent calendari 
de venciments del deute públic i la falta d’un acord amb 
l’Eurogrup fan que la situació del país hel·lè continuï sent un 
risc important per a la zona de l’euro. Ara com ara, les negocia-
cions entre les institucions europees i el Govern grec per arribar 
a un acord que permeti desemborsar els 7.200 milions pen-
dents del rescat continuen sense donar fruits. Malgrat tot, al 
final del mes d’abril, el Govern grec va anunciar un canvi en 
l’equip negociador que podria ajudar a reconduir el procés. 
D’ara endavant, liderarà les discussions amb les institucions 
europees el número dos del ministeri d’Exteriors, en lloc del mi -
nistre de Finances, Yanis Varoufakis, que continuarà al càrrec de 
la supervisió. Aquest canvi d’interlocutor podria facilitar l’as  so -
li  ment d’un acord si el Govern grec acaba acceptant les exigèn-
cies reformistes de les institucions.

Disparitat en les finances públiques. Al conjunt de la zona de 
l’euro, el dèficit públic es va situar en el 2,4% del PIB (el 2,9% el 
2013). Aquesta xifra recull diferències molt notables entre paï-
sos. D’una banda, destaca el cas d’Alemanya, que va registrar 
un superàvit del 0,7% del PIB, després de dos anys consecutius 
en què va mantenir els comptes públics gairebé en equilibri. De 
l’altra, a l’altre extrem, hi ha els països que superen el dèficit 
màxim del 3% permès per la Comissió Europea: França, Grècia i 
Espanya, entre d’altres. Els ajustos més severs dels comptes 
públics s’observen en alguns dels països perifèrics que partien 
de dèficits elevats. A Espanya, el dèficit es va situar en el 5,8% 
del PIB el 2014 (el 6,8% el 2013); a Irlanda, va ser del 4,1% del 
PIB (el 5,8% el 2013), i, a Grècia, va ser del 3,5% del PIB (el 12,3% 
el 2013). Al conjunt de la zona de l’euro, el deute va arribar al 
91,9% del PIB el 2014, resultat que evidencia que l’esforç fiscal 
haurà de continuar, en especial als països amb nivells elevats 
de deute.
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FOCUS • Convergeixen els costos laborals als països  
de la zona de l’euro?

En una unió monetària, els costos laborals són un factor 
important per determinar la competitivitat relativa dels 
països membres. Així, si un país de la zona de l’euro presen-
ta un augment sostingut dels costos laborals per unitat 
produïda (CLU)1 superior al de la resta de països, perd com-
petitivitat sense que pugui recórrer a una devaluació de la 
moneda per recuperar-la. A llarg termini, aquesta situació 
no és viable. Passem a analitzar quin ha estat el desenvolu-
pament dels costos laborals entre els principals països de la 
zona de l’euro i què podem esperar en un futur proper.

En els 15 últims anys, l’evolució dels costos laborals a la zona 
de l’euro mostra l’existència d’un canvi de règim abans i 
després de la crisi del 2008. Abans de la crisi, Alemanya va 
anar guanyant competitivitat en relació amb els socis 
comercials. Els CLU es van mantenir estables a Alemanya, a 
causa de la contenció salarial i de les millores experimenta-
des en la productivitat laboral. A Espanya i a Itàlia, la pro-
ductivitat es va mantenir estancada i la compensació sala-
rial real va augmentar a un ritme del 2,6% i del 3,0% anual, 
respectivament, la qual cosa va incrementar els CLU. A 
França, malgrat que la productivitat va créixer a taxes simi-
lars a les d’Alemanya, els salaris van pujar a un ritme major.

En els últims anys, s’ha modificat de forma substancial 
aquesta dinàmica, insostenible en una unió monetària. 
Espanya ha guanyat una part de la competitivitat relativa 
perduda, ja que, gràcies a la moderació salarial i a l’aug -
ment de la productivitat, els CLU han continuat estables. 
Aquest no ha estat el cas de França ni d’Itàlia. A Fran  ça, tot 
i haver-se moderat, els increments salarials s’han mantin-
gut per damunt de les millores de productivitat. A Itàlia, 
els CLU han continuat creixent, a causa, sobretot, de les 
pèrdues de productivitat. A més a més, una part de la 
com  petitivitat perduda dels països del sud d’Europa s‘està 
recuperant gràcies a l’evolució dels costos laborals ale   -
ma  nys, que han augmentat després de la crisi sense que 
hagi incrementat la productivitat.

Aquesta correcció de la competitivitat relativa podria con-
tinuar per les diferències en el cicle econòmic entre les 
economies de la zona de l’euro. Alemanya ja ha tancat  
la bretxa de producció, segons les estimacions de l’FMI;  
té una taxa d’atur en mínims històrics, i tot fa pensar que 
crei  xerà a un ritme superior al seu potencial a curt i a mitjà 
termini. Tot plegat hauria de comportar un augment de 
les pressions salarials. De fet, els salaris van créixer al vol-
tant de l’1,7% el 2014, i les pujades salarials pactades per al 
2015 i el 2016 en diversos convenis col·lectius (com en el 
cas de les indústries metal·lúrgica i química) ja són, de mit-
jana, superiors al 3%.

Espanya, Itàlia i França pateixen encara un important excés 
de capacitat productiva, la qual cosa s’hauria de traduir, si 
l’evolució salarial s’ajustés al cicle econòmic, en menors 
pressions salarials enguany. En part, ha estat així, en espe-
cial a Espanya i a Itàlia, on els salaris van augmentar el 2014 
el 0,7% i el 0,4%, respectivament. A França, en canvi, van 
augmentar l’1,4%, malgrat el feble creixement econòmic.

En resum, és necessari que les economies de la zona de 
l’euro aconsegueixin fer convergir i contenir els CLU, per la 
via tant de les compensacions laborals com de la produc-
tivitat. El diagnòstic per països ha mostrat el camí que ha 
de recórrer cada economia. Ni Alemanya ni els seus socis 
europeus poden perdre de vista que és necessari incre-
mentar la productivitat laboral i les remuneracions salarials 
només en la mesura que millori la productivitat. A més a 
més, és imprescindible aconseguir que els CLU conver-
geixin entre si. No s’haurien de repetir els errors del passat.
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Al maig, es compleix un any de la finalització amb èxit del 
programa d’ajuda financera a Portugal, mitjançant el qual 
es van implementar un conjunt de reformes estructurals i 
de mesures d’ajust fiscal que han permès que el país esta-
bilitzés els desequilibris macroeconòmics i sortís de la re -
cessió amb unes perspectives econòmiques favorables. 
Per bé que els avanços són notoris, encara persisteixen 
desequilibris que podrien entorpir el creixement econò-
mic a mitjà termini. En aquest Focus, n’analitzem dos: l’e  le-
 vada posició deutora respecte a l’exterior i un sector cor-
poratiu amb un nivell d’endeutament encara alt.

Després de la introducció de l’euro, l’economia lusitana va 
presentar grans dèficits per compte corrent de forma sos-
tinguda. Aquesta situació la va dur a empitjorar la seva 
posició deutora externa neta –la posició d’inversió interna-
cional neta (PIIN) va arribar al –112% del PIB el 2014–, la 
qual cosa la va deixar en una posició molt vulnerable als 
vaivens dels fluxos de capitals internacionals. No obstant 
això, la correcció del saldo corrent ha estat molt notable en 
els últims anys. Els primers superàvits es van anotar el 2013 
i el 2014, propiciats, sobretot, per la considerable correcció 
de la balança comercial. Aquesta millora del saldo de béns 
i serveis va rebre el suport de la lògica compressió de les 
importacions durant una recessió i d’un augment de les 
exportacions gràcies a unes millores significatives de com-
petitivitat. En particular, els costos laborals unitaris en rela-
ció amb els principals socis comercials han caigut el 9% 
des del 2007, i les exportacions de béns i serveis sobre el 
PIB han passat del 27% del 2009 al 40% del 2014. Així 
mateix, Portugal és capaç de suavitzar la pèrdua de la quo-
ta exportadora que experimenten la majoria de països 
desenvolupats: entre el 2007 i el 2014, Portugal l’ha reduït 
només el 10%, mentre que Alemanya o Itàlia han perdut el 
20% de la seva quota. De tota manera, malgrat els avanços 
assolits, encara és necessari que millori el saldo de la 
balança comercial perquè la PIIN aconsegueixi nivells sos-
tenibles com més aviat millor (vegeu el primer gràfic).

El segon llast per al creixement econòmic lusità és l’elevat 
endeutament del teixit empresarial, que limita la capacitat 
d’inversió i de creació d’ocupació i, per tant, el creixement 
del país.1 El 2013, el deute de les empreses no financeres va 
assolir el 168% del PIB, un nivell només superat, a la zona de 
l’euro, per Grècia, i va implicar unes despeses financeres que 
es van enfilar fins al 33% dels beneficis bruts d’explotació, 
el doble que les empreses espanyoles o italianes. Tot i que 
l’inici del procés de despalanquejament va trigar a arribar, a 
causa de la difícil situació econòmica, la ràtio de deute sobre 
el PIB s’ha reduït en 14 p. p. des del 2013. No obstant això, és 
important destacar que hi ha importants diferències entre 
les empreses en funció de la seva dimensió. Mentre que les 

grans tenen uns ni  vells de deute moderats, per la seva 
capacitat de repagament i per un ventall més ampli de 
fonts de finançament, les pimes, que formen el teixit 
empresarial de Portugal, ja que donen feina al 79% dels tre-
balladors, continuen fortament endeutades, amb una ràtio 
de deute sobre els fons propis del 240% de mitjana, molt 
per damunt dels nivells considerats adequats per la Comis-
sió Europea.2 Per aquest motiu, és important que Portugal 
aprofiti l’entorn econòmic favorable previst per als 
pròxims anys per tancar el procés de despalanquejament.

En resum, les perspectives de creixement de Portugal des-
prés del programa de rescat són esperançadores. Així i tot, 
per assegurar el creixement del país a mitjà i a llarg termini, 
cal corregir els desequilibris amb decisió i amb urgència.

FOCUS • Portugal: progrés favorable, però amb deures pendents
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2. En general, la Comissió Europea considera que la ràtio òptima se situa 
al voltant del 100%, malgrat que depèn de les característiques específi-
ques de la indústria i de la mateixa empresa. Ràtios superiors al 200% es 
do    narien en empreses sobreendeutades.

1. L’endeutament de les llars era menor i la seva correcció ha estat desta-
cable, del 95% del PIB el 2009 al 80% el 2014.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15 04/15

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

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,8 0,9 0,5 0,3 0,4 1,6 ... ...

Confiança del consumidor –18,6 –10,0 –7,7 –9,9 –11,2 –8,5 –6,7 –3,7 –4,6

Sentiment econòmic 93,8 101,6 102,6 101,2 100,9 101,5 102,3 103,9 103,7

PMI manufactures 49,6 51,8 52,5 50,9 50,5 51,0 51,0 52,2 ...

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

Mercat de treball

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

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

Alemanya (% pobl. activa) 5,2 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 ...

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

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

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,5 24,7 24,1 23,7 23,3 23,1 23,0 ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,9 2,2 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 ...

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

França –1,4 –1,0 –1,6 –1,3 –1,0 –0,7 –0,7 ...

Itàlia 0,9 1,9 1,3 1,6 1,9 2,0 2,2 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 101,7 102,3 103,9 101,7 99,6 95,9 94,0 91,3

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, la 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15

Finançament del sector privat

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

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

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 ...

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 5,2 5,9 7,2 9,1 9,3 10,5

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

Instruments negociables –14,8 –7,4 –11,7 –6,1 0,9 0,5 3,2 4,1

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,0 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 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.
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CONJUNTURA • El creixement 
s’accelera amb el suport  
del consum

el ritme de creixement de l’economia espanyola s’accelera 
fins al 0,9% intertrimestral en el 1T, dues dècimes més que la 
nostra previsió i que el registre del 4T 2014. Sense disposar 
encara del detall per components, els indicadors avançats 
d’activitat apunten a un gran dinamisme de la demanda inter-
na, sobretot del consum privat i de la inversió empresarial, men-
tre que la demanda externa hauria tingut una contribució lleu-
gerament negativa, a causa de la fortalesa de les importacions 
no energètiques. Els indicadors d’activitat, que ja indicaven una 
acceleració del ritme de creixement en el 1T 2015, mostren que 
la recuperació és més robusta del que s’havia previst. Això ens 
empeny a revisar a l’alça les previsions de creixement fins al 
2,8% per al 2015 i fins al 2,5% per al 2016 (tres i dues dècimes 
més, respectivament), basant-nos, principalment, en una evo-
lució més positiva del consum privat, que reflecteix la bona 
marxa del mercat laboral i l’estalvi derivat del baix preu del pe -
troli. D’altra banda, esperem que les contribucions de la deman-
da externa al creixement continuïn sent lleugerament negati-
ves durant el 2015, a causa de l’increment de les importacions 
per l’augment del consum, i passin a ser positives el 2016, quan 
la depreciació de l’euro tingui el màxim efecte.

Millores generalitzades de les perspectives de creixement 
per al 2015. Les bones dades registrades en els últims mesos 
pronostiquen un creixement robust per al conjunt del 2015. En 
aquest sentit, els principals organismes nacionals i internacio-
nals han millorat les previsions de creixement de l’economia 
espanyola per a enguany. A l’abril, va ser el torn del Fons Mone-
tari Internacional (FMI) i del Govern, que van millorar les previ-
sions en 0,8 p. p. i en 0,9 p. p., respectivament. El creixement 
anual previst per al 2015 se situa entre el 2,5% (previsió de Con-
sensus Economics i de l’FMI) i el 3,0% (previsió de Funcas). Dins 
aquest interval queden, també, les previsions del Banc d’Espanya 
i de ”la Caixa” Research (el 2,8%). El toc d’alerta prové de les pre-
visions a mitjà termini, que mostren una clara desacceleració del 
ritme de creixement a mesura que l’efecte dels suports tempo-
rals (el baix preu del cru i la depreciació de l’euro) es vagi diluint. 
En aquest sentit, l’FMI recorda, a l’informe de primavera, la 
necessitat de continuar duent a terme reformes i d’incentivar la 
inversió per apuntalar el creixement potencial a mitjà termini.

La demanda interna és el motor del creixement. Els indica-
dors de demanda mostren el bon to del consum intern en el 1T. 
Les vendes al detall van augmentar un robust 2,7% interanual 
al març, i les vendes de les grans empreses van registrar un 
increment del 5,7% interanual al febrer, amb el suport del dina-
misme del mercat interior. Aquesta bona evolució té conti-
nuïtat en el 2T: la confiança del consumidor va pujar de nou a 
l’abril i es va situar en els 3,6 punts, un nivell similar al de l’any 
2000 (amb una mitjana històrica de –12,9 punts). Els consumi-
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dors espanyols comencen a notar la millora econòmica, que, 
gràcies a l’estalvi afavorit per la caiguda del preu del petroli, a la 
baixa inflació i a la millora del mercat laboral, els estimula a 
augmentar el consum i a fer les compres ajornades durant els 
pitjors anys de la recessió. Les dades positives es reflecteixen en 
l’indicador sintètic de consum, compost per diversos indicadors 
de demanda, que mostra una clara tendència alcista i palesa 
que el consum privat és el pilar del creixement el 2015.

La inflació repunta, tot i que es manté en terreny negatiu. La 
inflació va augmentar per tercer mes consecutiu a l’abril. En 
concret, una dècima, fins al –0,6%, impulsada per l’increment 
dels preus de l’electricitat. Esperem que aquesta tendència 
ascendent es consolidi en els pròxims mesos i que la inflació es 
torni a situar en terreny positiu en la segona meitat de l’any.

Les bones dades d’activitat reforcen el mercat laboral. L’en -
ques  ta de població activa (EPA) va registrar la menor caiguda de 
l’ocupació en un primer trimestre des del 2008. Durant els tres 
primers mesos de l’any, l’ocupació va recular en 114.300 perso-
nes (184.600 en el 1T 2014), la qual cosa situa la taxa de variació 
interanual de l’ocupació en el 3,0% (el 2,5% en el 4T). El mercat 
laboral espanyol es caracteritza per una elevada estacionalitat, 
a causa de la importància del sector turístic, de manera que els 
primers trimestres són històricament fluixos a conseqüència del 
final de les campanyes turístiques de l’estiu i de Nadal, en el 3T i 
en el 4T. Així, si s’elimina l’efecte estacional, l’ocupació va créixer 
el 0,4% intertrimestral. La mateixa tendència s’observa en la 
xifra d’afiliats a la Seguretat Social, la taxa de variació interanual 
de la qual es va accelerar en cinc dècimes al març, fins al 3,3%, 
de manera que acumula 20 mesos seguits d’augments.

La taxa d’atur repunta lleugerament. Malgrat la destrucció de 
llocs de treball durant el 1T, la taxa d’atur va augmentar només 
en una dècima, fins al 23,8%, a causa de la caiguda de la pobla-
ció activa en aquest trimestre. No obstant això, en termes 
anuals, la població activa va repuntar per primera vegada des 
del 2012, en concret, el 0,1% interanual, percentatge que repre-
senta un increment de 15.500 persones. En els pròxims mesos, 
a mesura que es consolidi la recuperació de l’economia i es 
dilueixi l’efecte descoratjament que ha marcat l’evolució del 
mercat laboral en els últims anys, la població activa podria con-
tinuar creixent. Això limitarà el descens de la taxa d’atur, que 
situem en el 21,7% en l’últim trimestre d’enguany. No obstant 
això, a més llarg termini, la població activa tendirà a reduir-se a 
causa de l’envelliment de la població.

el mercat immobiliari emet senyals de millora. L’ocupació a la 
construcció va créixer el 12,6% interanual en el 1T (30.000 per-
sones), la qual cosa significa que el sector va aportar una quarta 
part de l’increment de l’ocupació total en aquest trimestre. 
Aquest canvi de tendència també es fa patent en els indicadors 
d’oferta i de demanda del sector immobiliari. Pel costat de 
l’oferta, els visats d’obra nova van augmentar al gener el 7,0% 
(acumulat de 12 mesos). Pel costat de la demanda, la compra-
venda d’habitatges va augmentar al febrer l’11,2% (acumulat 
de 12 mesos). Tot plegat indica que l’ajust del sector ha arribat 
al final i anticipa un bon 2015.
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el 2014 va tancar amb un superàvit per compte corrent supe-
rior a l’esperat. Les dades definitives del Banc d’Espanya per al 
2014 van sorprendre a l’alça i van situar el superàvit per compte 
corrent en 8.490 milions d’euros (el 0,8% del PIB). Aquesta xifra 
representa una revisió a l’alça d’uns 7.000 milions d’euros en 
relació amb la primera estimació del saldo (1.200 milions 
d’euros). El que motiva, principalment, la revisió és el saldo de 
rendes primàries i secundàries, que va tancar amb més ingres-
sos i amb menys despeses dels estimats inicialment i va acabar 
l’any en el –1,8% del PIB (la primera estimació va ser del –2,3%). 
Així i tot, la nova xifra del saldo del compte corrent continua sent 
inferior a la registrada el 2013 (de l’1,5% del PIB), a causa de 
l’empitjorament del dèficit comercial de béns. Per a l’any 2015, 
esperem que la depreciació de l’euro i la caiguda del preu del 
petroli donin suport al saldo comercial, que, al febrer, es va situar 
en el 0,9% del PIB, segons les dades acumulades de 12 mesos. 
Per la seva banda, el turisme continua aportant bones xifres. Al 
març, el nombre de turistes acumulat de 12 mesos va registrar 
un augment del 6,7% interanual i va superar els 65,5 milions.

La recuperació estimula el crèdit. La recuperació de l’economia 
impulsa la demanda i l’oferta de crèdit al sector privat. En aquest 
sentit, la nova concessió de crèdits a les llars per al consum va 
augmentar el 17% interanual al febrer i es va situar en els 3.000 
milions d’euros (34.000 milions, acumulat de 12 mesos, el 16% 
més que en el mateix període de l’any anterior). El crèdit a les 
llars per a l’habitatge registra, també, una evolució similar, amb 
un creixement del 18% interanual (el 21%, acumulat de 12 
mesos). Així mateix, la nova concessió de crèdit a les pimes, 
també segons l’acumulat de 12 mesos, s’accelera en una dèci-
ma fins al 8,9% interanual. A les bones dades dels últims mesos, 
s’afegeix la millora de les condicions de finançament des de 
l’inici del programa d’expansió quantitativa del BCE. Així, doncs, 
tot sembla indicar que el crèdit continuarà el camí de la recupe-
ració i proporcionarà recursos extra a les llars i a les empreses, la 
qual cosa incentivarà el consum i la inversió i, al seu torn, aca-
barà de consolidar el bon to de l’economia espanyola.

el Govern va publicar el Programa d’estabilitat 2015-2018 
amb millores substancials en el quadre macroeconòmic. 
Segons aquest Programa, el PIB creixerà el 2,9% el 2015 i el 
2016 i assolirà el 3,0% en els dos anys següents, unes previsions 
en línia amb les de ”la Caixa” Research per al 2015, però força 
més optimistes per als anys següents. L’acceleració del creixe-
ment, juntament amb el repunt de la inflació i amb la millora 
del mercat laboral, contribuirà al compliment de l’objectiu de 
dèficit en els pròxims anys (del –4,2% del PIB el 2015) i gairebé 
assolirà l’equilibri pressupostari el 2018 (el –0,3%). Pel que fa al 
programa presentat fa un any, destaca el lleuger relaxament 
del dèficit per al 2017 a les comunitats autònomes i a la Segure-
tat Social, la qual cosa representa un augment de 0,3 p. p., fins 
al –1,4% del PIB. Així mateix, el Govern va presentar, també, el 
nou Programa Nacional de Reformes, que recull reformes 
estructurals a nivell europeu per al foment de la inversió, del 
creixement i de l’ocupació i mesures a nivell nacional, la majoria 
ja aprovades però pendents d’implementació.
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El 2014 va ser un any d’inflexió en el sector immobiliari. 
Durant la primera meitat de l’any, van aparèixer símpto-
mes incipients d’estabilització i, durant la segona, alguns 
in  dicadors ja van començar a millorar. De cara al 2015, s’es-
 pera que aquests avanços guanyin vigor i que es consolidi 
la tan esperada recuperació del sector. Per il·lustrar la si -
tuació del mercat immobiliari espanyol i monitoritzar-ne 
les constants vitals, hem desenvolupat el termòmetre im -
mobiliari de ”la Caixa” Research,1 el qual es compon de tres 
subindicadors, oferta, demanda i preus, construïts per 
me  surar la temperatura actual de cadascuna de les tres 
dimensiones. Si la temperatura se situa per sota de la zona 
d’equilibri, el sector es troba en zona de refredament; en 
canvi, si se situa per damunt, el sector està sobreescalfat.

En el cas de la demanda, el termòmetre té en compte tant 
la demanda nacional de primera i de segona residència 
com l’estrangera. La radiografia global que se’n desprèn 
és que, malgrat haver augmentat lleugerament en els úl -
tims mesos, la demanda se situa encara per sota dels ni -
vells considerats d’equilibri. Ara com ara, la compravenda 
d’habitatges per part d’estrangers, que va créixer el 23,5% 
el 2014, n’impulsa l’avanç. Malgrat aquesta millora, encara 
queda camí per recórrer per arribar als nivells considerats 
d’equilibri.

Pel que fa a l’evolució de l’oferta, l’indicador té en compte 
tant la inversió residencial com els habitatges acabats i 
l’estoc d’habitatges per vendre. Malgrat que l’indicador va 
assolir nivells mínims en finalitzar el 2014, alguns símpto-
mes de millora observats en els últims mesos anticipen un 
bon 2015. En concret, destaca l’augment de la inversió re -
sidencial, de les peticions de visats per a nova construcció 
i de l’ocupació al sector. El 2015, aquestes tendències 

s’hau  rien de consolidar, tot i que l’estoc d’habitatges per 
vendre, encara molt elevat en algunes regions, provocarà 
que la recuperació sigui, en conjunt, gradual.

Quant als preus, la situació actual és també encoratjadora. 
En aquest cas, l’indicador té en compte la capacitat de 
compra de les llars i, per tant, combina el preu de l’ha  bi -
tatge amb els mesuraments de les rendes de les llars i de 
les condicions de finançament, així com la rendibilitat del 
lloguer. Com mostra el termòmetre, els preus ja han asso-
lit, en conjunt, nivells d’equilibri, la qual cosa deixa entre-
veure l’evolució recent dels preus, que, després de patir un 
descens del 30% en termes nominals des del 1T 2008 (el 
37% en termes reals), es van estabilitzar en el 4T 2014. La 
millora de les condicions financeres i del mercat laboral 
també propicia que l’esforç de les llars per adquirir un ha -
bitatge se situï en cotes sostenibles.

En definitiva, el termòmetre revela que el pols del sector 
immobiliari es comença a recuperar i que el recorregut a 
l’alça, tant de la demanda com de l’oferta, és ampli. Als dos 
fronts, però, s’espera que la recuperació sigui gradual. Per 
a la demanda, és clau que es consolidi la recuperació del 
mercat laboral, ara que les mesures adoptades pel BCE 
per    meten pensar que les condicions financeres seran fa -
vorables durant molt de temps. En canvi, la recuperació de 
l’oferta continua condicionada per l’estoc d’habitatges 
per vendre. En aquest sentit, cal apuntar que l’heteroge -
neï  tat entre regions és molt important. De fet, en algunes, 
l’excés d’oferta és gairebé inexistent i s’aprecia ja una re -
cuperació de l’activitat. Les constants vitals del nou cicle 
que comença són saludables, però serà imprescindible 
anar prenent la temperatura al sector per assegurar-nos 
que no es tornen a cometre els errors del passat.

FOCUS • El termòmetre immobiliari de ”la Caixa” Research:  
les constants vitals d’un sector que es torna a animar

Termòmetre immobiliari de ”la Caixa” Research

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya, de l’INE i del Ministeri de Foment. 
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La pèrdua progressiva de llocs de treball als sectors amb 
salaris mitjans és coneguda com «polarització de 
l’ocupació». A Espanya, el percentatge d’ocupats en 
aquests sectors era del 29,3% el 2008, en relació amb el 
23,0% del 2014. 1 Com a contrapartida, durant aquest 
mateix període, es va incrementar el pes de l’ocupació a la 
franja salarial baixa i, sobretot, a l’alta (vegeu el primer 
gràfic). El fenomen de la polarització de l’ocupació s’ob -
serva de forma més o menys intensa en molts països des-
envolupats.2 Una de les principals teories per explicar-lo 
és que les noves tecnologies han disminuït la demanda de 
treballadors que fan tasques rutinàries, que poden ser 
me  canitzades fàcilment (feines que se situen de manera  
majoritària en aquesta banda salarial), i han incrementat 
la demanda relativa dels llocs de treball que mantenen un 
cert avantatge sobre la tecnologia, perquè precisen més 
creativitat o perquè requereixen habilitats manuals o 
interpersonals (i que se situen, respectivament, en la ban-
da salarial alta i baixa).3

D’acord amb la tesi proposada, a Espanya s’observa que la 
pèrdua d’ocupació dels últims anys ha afectat més els tre-
balladors de sectors de la franja salarial mitjana. En con-
cret, el nombre d’ocupats en aquest grup salarial en el 4T 
2014 era el 35% inferior al del 1T 2008. En canvi, el volum 
de treballadors va recular el 10% a la franja salarial baixa i 
es va mantenir constant a l’alta. El declivi del sector de la 
construcció, que concentra un volum elevat de treballa-
dors a la franja salarial mitjana, explica una part important 
d’aquesta tendència. De tota manera, si s’exclou de l’anà -
lisi aquest sector, la pèrdua d’ocupació a la franja salarial 
mitjana és del 20%, una caiguda que continua sent impor-
tant i que supera amb escreix la pèrdua d’ocupació a les 
al  tres dues franges salarials.

La polarització de l’ocupació a Espanya no és un fenomen 
vinculat exclusivament a la crisi econòmica: amb l’inici de 
la recuperació, la generació de feina als sectors de la franja 
salarial mitjana ha estat menor que als extrems (vegeu el 
segon gràfic). Si comparem la contribució de cada tram 
salarial a la creació d’ocupació el 2014 en relació amb el 
pes que tenia el 2013, s’adverteix que els sectors econò-
mics amb un salari mitjà menor van contribuir més a la 

generació d’ocupació del que els hauria correspost pel seu 
pes sobre el total. Aquest grup, per tant, ha recuperat una 
part important de l’ocupació que es va destruir durant la 
crisi. Pel que fa a la franja salarial alta, el 2014, es va crear 
ocupació d’acord amb el seu pes, una dada positiva si te -
nim en compte que aquest grup és el que ha guanyat més 
pes des del 2008.

En definitiva, les dades posen de manifest un canvi en el 
patró ocupacional de l’economia espanyola, amb una 
reculada important de l’ocupació en la banda salarial mit-
jana. Considerant que un dels principals riscos de la pola-
rització de l’ocupació és l’augment de la desigualtat, és 
crucial potenciar una oferta educativa que permeti aprofi-
tar les oportunitats que propicien les noves tecnologies i 
reemplaçar, així, els llocs de treball mitjans que es perden 
per altres de nous de més qualitat.

FOCUS • La polarització de l’ocupació a Espanya
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1. Els sectors econòmics CNAE-09 a dos dígits es classifiquen en tres trams 
salarials en funció del cost salarial per hora de l’Enquesta trimestral de 
cost laboral (ETCL). Per a l’any 2008, s’ordenen els sectors disponibles en 
l’ETCL (77 en total) de menys a més salari per hora i es pren com a valor de 
tall per als tres grups el percentil 1/3 (que correspon a un cost salarial 
d’11,8 euros per hora) i 2/3 (15,8 euros per hora).
2. Vegeu «Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe», 
European Jobs Monitor 2014, European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions.
3. Vegeu Goos, Manning i Salomons (2009), «Explaining Job Polarization: 
Routine-Biased Technological Change and Offshoring», The American 
Economic Review.
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L’informe a les Corts Generals del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social (FRSS), presentat al final de març, va noti-
ficar la utilització de 15.300 milions d’euros el 2014 per 
afrontar el dèficit del sistema de la Seguretat Social. Amb 
aquesta disposició, des del 2012, s’ha retirat de l’FRSS un 
import gairebé igual al 50% del seu capital màxim, assolit 
el 2011. S’ha utilitzat l’FRSS de manera apropiada? Fins a 
quin punt s’hi podrà continuar recorrent?

L’FRSS va ser creat el 2003 amb l’objectiu d’acumular els 
excedents d’ingressos de la Seguretat Social per afrontar el 
pagament de les pensions contributives i les despeses 
derivades de la seva gestió, en situacions perllongades de 
dèficit. Els recursos es poden invertir en deute públic es -
panyol, francès, alemany o holandès, denominat en euros 
i de qualitat creditícia elevada, malgrat que, en l’ac  tualitat, 
només disposa de deute públic espanyol. La disposició 
d’ac    tius de l’FRSS estava limitada al 3% del total de la cita-
da despesa, malgrat que, el 2012, es va suprimir aquest lí -
mit durant tres exercicis i, l’any passat, l’excepció es va am -
pliar al 2015 i al 2016. D’aquesta manera, s’han consumit 
gairebé 34.000 milions d’euros de l’FRSS en tres anys per 
finançar al voltant de l’11,2% del total del pagament de les 
pensions, i es preveu utilitzar 8.500 milions més el 2015, 
segons els pressupostos de la Seguretat Social.

El saldo de l’FRSS s’ha reduït des dels 53.700 milions del 
final del 2013 fins als 41.600 milions del final del 2014, a 
preu d’adquisició. Una part d’aquesta reducció, però, ha 
estat compensada per la revaloració de la cartera: al final 
del 2014, el valor de mercat pujava a 47.700 milions 
d’euros. En el context actual, amb uns tipus d’interès molt 
baixos i, probablement, amb poc recorregut addicional a 
la baixa, sembla que la venda de bons de l’Estat és una 
bona estratègia financera, ja que permet materialitzar les 
plusvàlues latents de la cartera.

Cal destacar que el Fons inverteix, només, en deute de l’Es-
 tat espanyol i no en altres actius, des del 2014, i que l’Estat 
transfereix anualment recursos a la Seguretat Social (per 
al pagament de les pensions no contributives, entre d’al -
tres). A la pràctica, doncs, hi ha una unitat de caixa entre la 
Seguretat Social i l’Estat, i la compra de deu  te per part de 
la primera és una manera de finançar el dèficit del segon. 
Així mateix, l’ús del Fons per al pagament de les pensions és 
neutral pel que fa al nivell de deute consolidat del conjunt 
de les administracions públiques.1 La venda d’ac  tius de deu-
te públic espanyol per part de l’FRSS augmenta el nivell de 
deute de les administracions públiques, ja que els títols de 
deute deixen d’estar consolidats si no segueixen en mans 
de la Seguretat Social. L’alternativa a l’ús de l’FRSS per 
finançar el dèficit de la Seguretat Social hauria estat 
l’emissió de deute nou per part del Tresor, la qual cosa hauria 
incrementat el nivell de deute públic en la mateixa quantitat.

La qüestió de fons és, per tant, el dèficit de la Seguretat 
So  cial en si mateix i no tant com es finança, en particular 
te  nint en compte que una part de la desviació dels comp-
tes de la Seguretat Social és deguda a factors estructurals. 
La crisi econòmica ha comportat un descens temporal de 
les cotitzacions socials, però, a aquesta caiguda dels in -
gressos, s’hi ha afegit un augment estructural de la despe-
sa en pensions, a causa de l’envelliment poblacional i de 
l’augment de la pensió mitjana.2 La profunditat i la durada 
de la recessió expliquen la major disposició de fons en els 
últims anys; no obstant això, quan la recuperació econò-
mica es consolidi, els ingressos per cotitzacions haurien 
d’augmentar a mesura que creixi l’ocupació i les disposi-
cions haurien de ser limitades. Convindria aprofitar aques-
ta millora per diversificar els actius en què inverteix l’FRSS 
i, així, dotar-lo de fons que assegurin la solvència a llarg 
termini del sistema de pensions.
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1. Aquest és el nivell de deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) 
que utilitza la Comissió Europea com a referència.

2. Una part d’aquest augment es moderarà en els pròxims anys, gràcies a 
les reformes recents del sistema de pensions, que n’han incrementat la sos-
tenibilitat a llarg termini. Per a més informació, vegeu el Focus «Sobre la sos-
tenibilitat del sistema de pensions» de l’Informe Mensual del gener del 2015.
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Indicadors d’activitat

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15 04/15

Indústria

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

Índex de producció industrial –1,5 1,3 2,6 0,6 0,3 –0,1 0,8 ... ...

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

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 53,4 53,1 53,7 54,7 54,2 54,3 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 –11,2 –2,1 4,0 6,9 17,2 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 0,4 –5,5 –8,3 –5,0 0,4 6,3 11,2 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 55,7 56,7 54,3 56,7 56,2 57,3 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 23,2 17,0 21,7 27,5 26,1 40,5 ...

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

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

Preus

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 03/15 04/15

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

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

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

Productes energètics 0,1 –0,8 2,4 –0,2 –4,3 –11,4 –10,2 –7,4 ...

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

Indicadors d’ocupació

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

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

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

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 24,0 21,5 23,0 22,2 23,0 27,1

Temporals 6,4 13,1 14,2 11,1 7,7 7,5 11,4 17,6

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

Atur registrat 3

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

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

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

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, l’Institut Nacional d’Estadística i el 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 02/15

Comerç de béns

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

Importacions (variació interanual) –1,3 5,7 7,0 3,7 7,3 5,0 –3,6 4,5

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

Béns i serveis 35,7 27,2 33,7 29,1 27,5 27,2 27,5 27,3

Rendes primàries i secundàries –20,6 –18,7 –19,1 –21,1 –20,5 –18,7 –18,5 –18,2

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

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i el 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 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15 Saldo  
02/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –5,3 –5,5 –4,5 –4,8 –5,6 –4,7 1.677,7

Empreses no financeres –10,6 –5,4 –5,7 –4,0 –4,9 –6,7 –5,2 935,2

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,2 –5,0 –4,6 –4,3 –4,2 742,4

Administracions públiques 4 16,8 6,9 6,6 5,9 6,7 5,1 4,7 1.040,8

TOTAL –1,1 –1,2 –1,4 –0,9 –0,8 –1,8 –1,3 2.718,4

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 –0,8 –1,2 –1,7 –2,0 –0,3 1.165,2

A la vista 4,2 10,8 7,4 13,6 14,8 14,5 20,9 337,5

D’estalvi –0,1 5,8 5,9 6,9 6,8 9,6 10,7 225,2

A termini 1,7 –7,6 –6,1 –9,4 –11,3 –12,8 –12,9 580,8

En moneda estrangera 16,8 1,1 0,1 0,3 5,2 4,7 10,9 21,7

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –8,3 –6,8 –6,8 –12,9 –14,7 112,7

TOTAL –0,2 –1,7 –1,6 –1,7 –2,2 –3,1 –1,8 1.277,9

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

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

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

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

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

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

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

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

Deute públic (% PIB) 92,1 97,7 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, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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LA SOSTENIBILITAT DEL DEUTE A NIVELL GLOBAL

La preocupació pel nivell de deute, una qüestió superada?

A l’octubre del 2008, en un moment culminant de la Gran Recessió, el Fons Monetari Internacional (FMI) va afirmar que el procés 
de reducció de l’endeutament a nivell global era necessari i inevitable. Inevitable? Dades recents de McKinsey (2015) constaten 
que, el 2014, els nivells de deute de la majoria de països superaven, de fet, els del 2007: el deute mundial ha passat de representar 
el 269% del PIB a assolir el 286%.1 Si s’amplia la perspectiva temporal, les dades suggereixen que la tendència alcista del deute ve 
de lluny: segons el Banc Internacional de Pagaments (BIS, per les sigles en anglès), en les tres dècades que van del 1980 i al 2010, 
els països més desenvolupats van incrementar el deute a un ritme mitjà anual equivalent al 5% del PIB. I, als països dels quals es 
disposa d’una història estadística més llarga, com els EUA, s’hi observa una tendència similar del deute privat, si més no des del 
final de la Segona Guerra Mundial. En aquest context, ens hauria de preocupar aquest patró secular de major endeutament? 
Perquè, malgrat que l’FMI es va equivocar en considerar que el despalanquejament era inevitable, potser la va encertar en valo-
rar-lo com a necessari.

Per respondre aquesta qüestió, d’entrada cal evitar la demonització del deute. El deute és un instrument financer vinculat a un meca-
nisme fonamental de creació de benestar: el crèdit. Compleix funcions imprescindibles per al bon funcionament de les economies 
modernes: permet als individus i a les empreses ajustar de forma temporal el consum i la inversió, facilita al sector públic l’absorció 
dels xocs que afecten les economies, i possibilita que la capacitat de despesa es distribueixi entre generacions i millori l’eficiència 
en l’assignació del capital entre els diferents usos en l’economia i en l’assignació del risc, ja que discrimina entre els prenedors de 
deute en millor disposició d’assumir-lo. 

Així i tot, no demonitzar el deute és diferent d’abandonar tota 
prevenció a l’hora d’acumular deute a llarg termini. En termes 
econòmics, el que preocupa és saber quin és el ritme de crei-
xement sostenible. Per afinar aquesta qüestió, cal fer una dis-
tinció fonamental entre el que seria una tònica d’endeutament 
compatible amb el creixement normal de l’economia i la que 
respondria a una creació de liquiditat excessiva, entenent per 
excessiva una liquiditat superior a la requerida per l’economia. 
En determinades condicions, el resultat indesitjable d’un pre-
domini de l’acumulació excessiva de deute, a diferència de la 
sostenible, podria ser la generació de creixements injustificats 
dels preus de determinats actius (com les perjudicials bombo-
lles financeres).2 Malgrat la seva importància, distingir, a la 
pràctica, entre el ritme sostenible o excessiu d’augment del 
deute no és senzill. Conceptualment, els determinants a llarg 
termini del procés d’endeutament són de diferent naturalesa. 
L’evolució del deute depèn, críticament, de la demografia, del 
desenvolupament econòmic, del grau d’integració econòmica 
i financera global, de la qualitat de les institucions, de les innovacions financeres (en particular, de les que permeten la comparti-
ció dels riscos) i de l’estabilitat general del marc macroeconòmic. Malgrat que determinar-ne la causalitat no és senzill, en general 
s’accepta que l’evolució positiva de les variables anteriors va acompanyada d’una tendència a llarg termini d’augments del deu-
te.3 Com va apuntar, en el seu moment, el BIS: «Sense finances i sense deute, els països són pobres i no deixen de ser-ho». Però, 
amb massa deute, potser els països comencin a ser menys rics.

Intuïtivament, es pot acceptar que hi ha un cert límit a partir del qual el deute s’allunya del compliment estricte de les seves fun-
cions i comença a generar riscos i costos. El risc essencial és que, en una situació d’endeutament excessiu, el deutor sigui més 
vulnerable a possibles xocs de renda, de tipus d’interès o d’incertesa. Així, un canvi inesperat en el flux de renda previst, un empit-
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1. Suma del deute de les llars, de les empreses no financeres i de les administracions públiques (no consolidada).
2. Deute sostenible és el deute que amb la seva acumulació i amb el seu ús no genera un excés de càrrega en relació amb les rendes futures.
3. Malgrat que el text centra l’atenció en el vincle entre augment de deute i variables a llarg termini, aquestes últimes també influeixen en la forma en què es desen-
volupen les etapes de despalanquejament. Per citar un exemple rellevant, en aquestes etapes, la qualitat de les institucions té un paper determinant: la qualitat insti-
tucional afecta de forma decisiva els processos de reestructuracions del deute privat.
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jorament de les condicions de finançament o un deteriorament de les expectatives presenten més risc en condicions d’endeu -
tament excessiu. Així mateix, fins i tot en absència d’aquest xoc, un endeutament excessiu implica costos. Per exemple, està 
documentat que les empreses massa endeutades poden incórrer en decisions d’inversió empresarial no òptimes en rebutjar 
projectes rendibles, els beneficis dels quals es destinarien al servei del deute contret en el passat. Quan aquest comportament es 
generalitza, el resultat agregat és un creixement menor. Així, Richard Koo ha analitzat com una part de les empreses japoneses 
van passar de ser maximitzadores de beneficis a minimitzadores de deute i van empitjorar la llarga recessió japonesa dels anys 
noranta, ja que van provocar que la política monetària expansiva perdés una part de la seva efectivitat. A més a més, si es pro-
dueix el temut xoc, no es pot descartar un racionament del crèdit per part del sector financer.

En aquest marc general, un corrent influent de la literatura econòmica ha tendit a afrontar la qüestió de l’endeutament excessiu 
amb un enfocament agregat i empíric: determinar un llindar de deute a partir del qual es produeixen efectes negatius en el crei-
xement econòmic. En aquesta direcció, una de les línies de recerca més comentades en els últims anys han estat els treballs de 
Reinhart i Rogoff.4 Aquests autors van constatar amb les seves estimacions que, amb caràcter general, els països que se situen per 
damunt d’un llindar de deute públic del 90% del PIB tendeixen a registrar un creixement sensiblement inferior al dels països que 
no l’assoleixen. Malgrat que, amb posterioritat, aquestes xifres van ser qüestionades, a causa d’errors de càlcul (errors que, una 
vegada corregits, concloïen que el llindar en qüestió no apareixia), la veritat és que altres autors amb dades i amb metodologies 
diferents continuen trobant que els llindars existeixen.5

Aquesta línia de recerca es pot complementar, com a mínim, en tres direccions. La primera és l’anomenat «enfocament dels ba -
lan  ços». La idea bàsica subjacent a aquest enfocament és que la capacitat de pagament del deute dependrà no solament del ni -
vell del deute, sinó també de la seva estructura (parant una consideració especial a qüestions com el termini o com la moneda en 
què es denomina) i de la qualitat dels actius que han de generar la capacitat d’atendre el deute o, en definitiva, de la relació entre 
actius, deute i recursos propis. Aquest enfocament, concebut inicialment per explicar la solvència i el risc de crèdit des del punt 
de vista empresarial, s’ha mostrat fructífer i s’ha ampliat a nivells més agregats. Per exemple, l’FMI l’ha desenvolupat per explicar 
millor per què les economies emergents han tingut, històricament, dificultats per atendre els seus deutes, malgrat que se situes-
sin en nivells relativament baixos. Un segon enfocament tracta de trobar alternatives a la determinació del llindar. Com a mostra 
significativa d’aquest plantejament, un estudi recent de l’FMI (2014), que utilitza evidència empírica basada en dades històriques 
d’un ampli nombre de països, apunta al fet que és la trajectòria del deute, més que un hipotètic llindar, el que acaba condicionant 
el ritme de creixement.6 En particular, els autors confirmen que creixen a ritmes similars tant els països amb nivells reduïts com 
els que presenten nivells més elevats de deute, però amb tendència a reduir-lo. Finalment, una tercera variant consisteix a revisar 
la qüestió dels llindars ampliant la tipologia de deutor: en lloc d’analitzar, només, el deute públic, com fan Reinhart i Rogoff, 
s’inclouen, també, les empreses i les llars. És un refinament útil per als qui accepten que el concepte de llindar no ha de ser aban-
donat però que exigeixen més precisió a l’hora de determinar-lo, ja que defensen que les pautes d’endeutament i de despalan-
quejament no són uniformes entre els actors econòmics. Un treball il·lustratiu d’aquest punt de vista, realitzat per economistes 
del BIS (2011) per a països desenvolupats i amb una perspectiva temporal que engloba tres dècades (1980-2010), constata 
l’existència de dos llindars: el 85% del PIB en el cas del deute públic i de les llars i el 90% en el del deute empresarial. La derivada 
directa d’aquests llindars és que la situació de risc per endeutament excessiu que presenta l’economia mundial és significativa. 
D’acord amb les dades de McKinsey, el 2014, Irlanda va superar els llindars en els tres sectors i el Japó, Singapur, Bèlgica, els Països 
Baixos, Espanya, Dinamarca i el Regne Unit van registrar deutes excessius en dos dels tres tipus de deutors.

En definitiva, la qüestió del deute, sempre fonamental, continua oferint notables reptes d’interpretació per als economistes i, per 
extensió, per a la societat. Els enfocaments esmentats són una mostra de la nova atenció que rep la determinació del que consti-
tueix un nivell excessiu de deute, una trajectòria perillosa d’acumulació de deute o la qualitat dels actius com a condició per deter-
minar la sostenibilitat del deute. No obstant això, aquí no acaben els reptes. Des d’un punt de vista més general, caldria superar la 
limitació manifestada per Olivier Blanchard el 2012 («l’assumpció per gran part de la macroeconomia moderna que poden ser 
ignorats molts dels detalls del sistema financer») i recuperar la importància que autors considerats canònics en el seu moment 
(Wicksell, Hayek o Minsky, per esmentar tres referències ineludibles) van concedir als vincles entre banca, crèdit o deute i benestar.

Àlex Ruiz
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

4. Vegeu Reinhart, C.  i Rogoff, K. (2010), «Growth in time of debt», American Economic Review Papers & Proceedings, núm. 100, p. 573-578.
5. Vegeu, per exemple, Baum, A., Checheriat, C. i Rother, P. (2013), «Debt and Growth: New Evidence from the Euro Area», Journal of International Money and Finance, 
vol. 32, p. 809-821, que estimen un llindar del 95% del PIB.
6. Vegeu Pescatori, A., Sandri, D. i Simon, J. (2014), «Debt and Growth: is there a Magic Threshold?», IMF Working Paper WP/14/34.
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Crisi, deute i política econòmica, un triangle polèmic

Benjamin Franklin, un dels pares fundadors dels EUA, va dir que «és millor anar-se’n al llit sense sopar que llevar-se amb deutes». 
Sembla que alguns economistes n’han pres bona nota i són partidaris de disminuir l’elevat endeutament que impera a nombro-
sos països. Consideren que el seu excés és font de crisi i llasta les possibilitats de recuperació, de manera que reduir-lo és un 
requisit previ per establir les bases d’un creixement sostenible a llarg termini. Altres economistes consideren que aquell consell, 
tot i que resulta oportú a nivell individual, pot ser contraproduent en el pla col·lectiu en determinades circumstàncies. Si la con-
juntura és d’insuficiència de demanda, d’atur elevat i de pressions deflacionistes, llavors prioritzar el despalanquejament intensi-
fica la crisi. Lògicament, les recomanacions de política econòmica dels uns i dels altres són ben diferents.

Per centrar el debat sobre com afrontar una recessió i una recuperació en un entorn d’endeutament elevat, és convenient, primer, 
presentar les línies bàsiques del marc que la majoria d’economistes tenen al pensament pel que fa a la relació entre crisi, deute i 
política econòmica. En aquest marc, les variables financeres (com el crèdit) es mouen, en general, en la mateixa direcció que les 
variables econòmiques reals (PIB, ocupació, etc.). En concret, quan milloren la situació i les perspectives de l’activitat i de l’ocupació, 
augmenta tant la capacitat d’endeutament dels agents com la disponibilitat de finançament. És a dir, els cicles són sincrònics. El 
problema és que, en algunes ocasions i per diversos motius, les variables financeres mostren moviments molt més intensos que 
les econòmiques. De fet, no és estrany que apareguin fases de boom a nivell financer caracteritzades per un fort augment del 
nivell de deute, les quals estan, en certa manera, deslligades del cicle econòmic. Aquesta situació sol implicar un cost important: 
pot desembocar en un bust financer, que, al seu torn, empenyi el país cap a una recessió econòmica.

L’escenari de desacoblament entre les variables financeres i les 
reals no és aliè a les polítiques econòmiques dutes a terme pel 
país, atès que aquestes polítiques poden incentivar un endeu-
tament excessiu que afectaria l’estabilitat macroeconòmica. 
Aquest és el cas de la política monetària, que, tradicionalment, 
s’ha centrat a suavitzar el cicle de les variables econòmiques 
reals, sense parar prou atenció als seus efectes sobre les varia-
bles financeres. Així, un règim monetari centrat, exclusiva-
ment, en el control de la inflació a mitjà termini pot ser exces-
sivament acomodatici en termes financers en un escenari de 
baixa volatilitat econòmica, de creixements significatius i 
d’inflació moderada com el viscut entre mitjan anys vuitanta i 
el 2007 (batejat com «la Gran Moderació»). A tall il·lustratiu, 
després de l’esclat de la bombolla borsària puntcom del 2000, 
la Reserva Federal (Fed) va decidir retallar el tipus d’interès ofi-
cial per contrarestar la caiguda borsària i la desacceleració 
econòmica. Els tipus van baixar ràpidament i després es van 
mantenir en cotes baixes fins al 2004 (vegeu el primer gràfic). 
L’èxit que es va atribuir a l’estratègia de la Fed en aquells anys, atesa la ràpida sortida de la crisi econòmica, no va trigar gaire a ser 
qüestionat. Economistes com Raghuran Rajan o els del Banc Internacional de Pagaments (BIS, per les sigles en anglès) han estat 
molt crítics.1 Segons el seu parer, l’expansió monetària duta a terme per la Fed va continuar alimentant l’endeutament nord-
americà i va disparar els preus immobiliaris, que van desplomar-se anys després, la qual cosa convertiria la crisi financera iniciada 
al final del 2007 amb les hipoteques subprime en la Gran Recessió econòmica, els efectes de la qual encara patim.

Els crítics creuen que avui dia torna a haver-hi motius per a la inquietud. Consideren que les mesures monetàries ultraexpansives, 
convencionals i no convencionals, dutes a terme a la majoria de les economies desenvolupades han afegit més llenya al foc del 
deute. El BIS, per exemple, argumenta que, tot i que, en un primer moment, va ser encertat gestionar la crisi de manera contun-
dent per evitar situacions de col·lapse financer, en un segon estadi, els esforços s’haurien de (i s’han de) dirigir a sanejar els 
balanços dels agents econòmics molt endeutats, en lloc de persistir en noves mesures expansives.2 L’anàlisi del BIS conclou que 
moltes d’aquestes mesures (com les monetàries) no solament han perdut una gran part de la seva capacitat per estimular 
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1. Vegeu Claudio Borio (2012), «Financial Cycle and Macroeconomics: what have we learnt», BIS Paper #395.
2. BIS 84th Annual Report, juny del 2014.
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l’economia, sinó que, a més a més, continuen augmentant el nivell de deute i redueixen els incentius a la implementació de refor-
mes de tipus estructural, claus per a la sostenibilitat del creixement econòmic a llarg termini.

A l’altre costat de l’espectre, economistes de la talla del pre-
miat Paul Krugman o Larry Summers, entre d’altres, donen 
suport a mesures com les compres massives de bons per part 
dels bancs centrals (quantitative easing) i altres polítiques 
expansives poc convencionals, com el finançament directe de 
despesa pública pel banc central. Argumenten que el paper 
d’aquestes polítiques ha estat fonamental i ha evitat mals 
majors davant una crisi excepcional. Així mateix, en contra 
dels qui afirmen que la política monetària nord-americana era 
ja excessivament acomodatícia abans de l’esclat de la crisi del 
2007, defensen que, si això hagués estat així, s’haurien adver-
tit tensions inflacionistes. Certament, els avanços en l’índex 
de preus al consum van ser moderats durant el període precri-
si. No obstant això, altres preus no considerats a la cistella del 
consum, com el de l’habitatge, van experimentar fortes puja-
des en l’economia nord-americana (vegeu el segon gràfic).3 A 
més a més, aquests economistes afegeixen que no es pot 
ignorar que l’elevat nivell de deute actual introdueix limita-
cions a les mesures econòmiques factibles. Per exemple, una pujada excessivament ràpida dels tipus d’interès podria causar 
estralls en les finances públiques de molts països, ja prou deteriorades, per l’augment en el cost de finançament i per la desacce-
leració del creixement i de la recaptació impositiva. Així mateix, en el context d’elevat endeutament privat, també podria incre-
mentar la taxa de morositat, la qual cosa pressionaria de nou el sector financer.

Malgrat els seus múltiples desacords, les dues posicions de pensament estan d’acord en el fet que la política macroprudencial 
tindrà un paper molt important en els pròxims anys. Tot i que els economistes del BIS defensen una normalització ràpida de la 
política monetària, accepten que el procés ha de ser gradual. Tot indica, per tant, que els tipus d’interès es mantindran baixos 
durant un període llarg de temps als principals països desenvolupats. En aquest escenari, és molt probable que es produeixin, 
de nou, pressions sobre el preu d’alguns actius. Si això succeeix, la política macroprudencial es pot dirigir de manera més preci-
sa cap al desequilibri que intenta corregir. En concret, si s’intenta lluitar contra una bombolla en una determinada classe d’actius 
(borsa o bons high yield) mitjançant la pujada del tipus d’interès de referència, l’instrument per excel·lència de la política mone-
tària, això afectaria de manera generalitzada tota l’economia. En canvi, la política macroprudencial procura incidir, únicament, 
sobre l’actiu amb símptomes de sobreescalfament per desinflar-lo: per exemple, limitant el nivell de risc que un banc pot assu-
mir en aquest actiu.

En definitiva, no hi ha un consens sobre la manera d’afrontar una crisi econòmica en un entorn d’endeutament elevat. Mentre que 
alguns critiquen l’ús de polítiques ultraexpansives, perquè sembren les llavors de la següent recessió, uns altres les veuen com 
l’única via de suport a una economia anèmica. Sigui com sigui, aquest és un debat fonamental, i la recuperació que estem vivint, 
encara fràgil, exigeix no errar gaire el tret en les mesures que s’adoptin.

Clàudia Canals
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. L’índex de preus al consum conté un component de l’habitatge que es deriva en funció del cost dels lloguers i no del preu dels habitatges, de manera que no reflec-
teix les fortes pujades i caigudes en aquests preus.
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El paper del crèdit bancari en la recuperació espanyola,  
un nou miracle del fènix?

L’economia espanyola va iniciar l’etapa actual de recuperació en el 3T 2013, després de cinc anys gairebé ininterromputs de con-
tracció del PIB. Com acostuma a succeir amb les recessions econòmiques que van precedides d’un boom creditici i d’una crisi 
bancària, l’economia real es va començar a recuperar mentre el saldo viu de crèdit encara es contreia, la qual cosa va generar una 
recuperació sense crèdit (creditless recovery). Calvo et al. (2006),1 en el seu treball pioner sobre recuperacions sense crèdit a les 
economies emergents, van batejar aquest tipus de fenòmens com «miracles del fènix»: com si es tractés de l’au mitològica, la 
producció reneix de les seves «cendres» fins i tot sense l’impuls del crèdit. L’ús del terme «miracle» fa referència a l’observació, una 
mica paradoxal, que, tot i que la falta de crèdit és un ingredient essencial per explicar la profunditat de la recessió després d’un 
boom creditici, la recuperació, en canvi, es produeix sense el seu suport. En el present article, repassem l’evidència empírica sobre 
les recuperacions sense crèdit a nivell internacional per copsar-ne les principals característiques i entendre què tenen d’ex  cep  cio-
 nal, amb la finalitat d’analitzar el paper del crèdit bancari en l’actual recuperació de l’economia espanyola i intentar determinar si 
som davant un nou miracle del fènix.

Les recuperacions sense crèdit són un fenomen poc comú, amb una incidència relativament baixa en les economies avançades, 
atesos el seu elevat nivell de desenvolupament financer i la major diversificació de les fonts de finançament. En concret, segons 
un estudi de l’FMI basat en 388 recuperacions de 172 països entre el 1960 i el 2009,2 el 20% de les recuperacions són sense crèdit, 
un percentatge que es redueix a la meitat (10%) als països desenvolupats. Les recuperacions sense crèdit són molt més probables 
després d’una crisi bancària i d’un boom creditici: la seva ocurrència en aquestes circumstàncies és del 80%. La profunditat de la 
recessió precedent també té un paper important en l’evolució del crèdit durant la recuperació. Així mateix, l’estudi de l’FMI mos-
tra que el creixement anual mitjà durant els tres primers anys és un terç inferior en una recuperació sense crèdit que en una amb 
crèdit (del 3,8%, en relació amb el 5,7%; vegeu la taula). Així i tot, és important destacar que el creixement del PIB encara és 
notable. Això justifica la denominació de «miracle».

A Espanya, per tant, no és estrany que, set trimestres després 
que el PIB comencés a créixer, el saldo viu de crèdit bancari al 
sector privat, que es va començar a contreure en el 3T 2009, 
registri encara taxes de variació negatives (del –4,9% en el 1T 
2015), malgrat que el ritme de contracció s’ha reduït de forma 
notable des de l’inici de la recuperació. De tota manera, tot i 
que és cert que el saldo de crèdit es continua contraient, és 
important destacar que la variable creditícia que influeix sobre 
el creixement econòmic és l’increment del creixement del  
crèdit.3 Cal tenir en compte que el PIB és un flux i que, per tant, 
la seva variació s’explica pels canvis en altres fluxos, com la 
concessió de nou crèdit. En aquest sentit, les dades són molt 
reveladores. L’import de les noves operacions de crèdit 4 va 
anotar la primera taxa de variació interanual positiva al juny 
del 2014 i dibuixa una tendència clarament ascendent. Aques-
ta variable, a més a més, manté una relació molt estreta amb el 
PIB. Per tipus de crèdit, destaca el bon comportament de la 
concessió de crèdit nou a les llars per al consum, que va començar a créixer al setembre del 2013 i va registrar un increment del 
17,7% al març del 2015, la dada més recent. Aquests registres mostren que, en efecte, el creixement del PIB i, en especial, el del 
consum privat han estat acompanyats per l’impuls del crèdit (vegeu el gràfic).

Vist d’aquesta manera, es desmenteix, fins a un cert punt, la percepció de «miracle», ja que tot indica que el crèdit exerceix un 
paper important en l’evolució del PIB. En concret, en els sis primers trimestres de la recuperació iniciada en el 3T 2013, el crèdit va 
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1. Calvo, Izquierdo i Talvi (2006), «Phoenix miracles in emerging markets: Recovering without credit from systemic financial crisi», NBER WP 12101.
2. Abiad, Dell’Ariccia i Li (2011), «Credit-less recoveries», IMF Working Paper 11/58. Aquests percentatges són molt similars als estimats per Darvas (2013), «Can Europe 
recover without credit?», Bruegel policy contribution 2013/03. Cal destacar que aquests estudis no identifiquen una relació causal entre la falta de crèdit i el menor 
creixement, sinó que es limiten a constatar la relació entre les dues variables.
3. Biggs, Mayer i Pick (2009), «Credit and economic recovery», DNB Working Paper, núm. 218.
4. Excloem els préstecs superiors al milió d’euros, que són els que sol·liciten les empreses grans, perquè acudeixen al mercat de bons.
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créixer, de mitjana, l’1,6% anualitzat. Per poder comparar aquesta xifra amb els estudis existents, que contemplen tres anys,5 
utilitzem les nostres previsions fins al 2T 2016 i estimem que el creixement anual mitjà se situarà al voltant del 2,2%. Aquesta xifra 
és sensiblement inferior al 3,8% de l’estudi de l’FMI, però cal recordar que s’hi inclouen recuperacions en països emergents, les 
taxes de creixement del quals no tenen gaire relació amb les de les economies avançades. Darvas (2013) presenta el desglossa-
ment en funció del nivell d’ingressos del país en qüestió i troba que les economies amb ingressos alts creixen el 3,2% en les 
recuperacions sense crèdit (el 4,1% amb crèdit), una xifra més coherent amb la previsió per a Espanya. Amb aquest ritme de 
creixement, l’economia espanyola, seguint el patró habitual en aquest tipus de recuperacions, aconseguirà el nivell precrisi del 
PIB real l’any vinent. 

El patró de creixement de la recuperació també és condicionat 
per la disponibilitat de crèdit. La inversió, altament depenent 
del finançament extern, pateix més que el consum. Per a la fase 
actual de recuperació de l’economia espanyola, preveiem que 
el consum contribuirà en 1,6 p. p. al creixement anual del PIB, el 
doble que la inversió (0,8 p. p.). Aquesta relació entre la contri-
bució del consum i la de la inversió és molt similar a la docu-
mentada per l’estudi de l’FMI. En canvi, el patró de creixement 
en recuperacions normals és més equilibrat (vegeu la taula). 
Pel que fa a les exportacions netes, l’aportació de les quals al 
creixement sol ser nul·la, preveiem, en el cas espanyol, una 
contribució lleugerament negativa.

De cara als pròxims trimestres, diversos factors, tant de demanda com d’oferta, reforçaran la bona evolució del crèdit a Espanya. 
Fins avui, la demanda de crèdit per part de les llars i de les empreses ha estat condicionada pel procés d’ajust dels balanços pri-
vats. Després d’un boom creditici, en especial si ha anat acompanyat d’una bombolla al mercat immobiliari, el valor dels actius 
disminueix i el deute existent és excessiu i cal reduir-lo, la qual cosa limita la capacitat de contreure nou deute. En aquest sentit, 
la bona notícia és que el procés de despalanquejament privat es troba força avançat, sobretot en el cas de les societats no finan-
ceres, i, per tant, cal esperar que el seu efecte contractiu sigui ja molt limitat a partir d’ara.

Pel costat de l’oferta, cada vegada afloren més indicis que els factors que limitaven la concessió de crèdit al sector privat també 
es resolen: la reestructuració del sector bancari es pot donar gairebé per completada, les proves d’estrès a la banca s’han supe-
rat amb bona nota, la unió bancària europea s’implementa seguint les previsions i la incertesa reguladora és cada vegada 
menor. A més a més, en un entorn de baixos tipus d’interès, l’augment de la rendibilitat del sector bancari passa per un incre-
ment de la concessió de crèdit. En aquest sentit, l’elevada demanda de TLTRO apunta a una major disposició del sector bancari 
a concedir crèdit.

En definitiva, l’episodi actual de recuperació de l’economia espanyola s’assembla a altres episodis que han estat qualificats de 
recuperacions sense crèdit, caracteritzades per un menor ritme de creixement i per un patró orientat cap al consum privat. Per 
sort, el procés d’ajust de l’oferta i de la demanda de crèdit s’apropa al final, tal com s’observa en l’increment de la concessió de 
nou crèdit. És per aquest motiu que esperem que, en els pròxims trimestres, l’economia espanyola es beneficiï de l’impuls credi-
tici i que això permeti que la recuperació guanyi vigor.

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

Creixement del PIB i dels seus components durant 
els tres primers anys de recuperació
Mitjana anual (%)

Creixement 
PIB

Contribució

Consum Inversió
Exportacions 

netes

Recuperacions amb crèdit * 5,7 3,7 2,1 0,0

Recuperacions sense crèdit * 3,8 2,6 1,2 0,0

Espanya: 3T 2013 a 4T 2014 1,6 1,6 0,8 –0,7

Espanya: 3T 2013 a 2T 2016 2,2 1,6 0,8 –0,6

Nota: * Estimacions basades en Abiad, Dell’Ariccia i Li (2011).  
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI i de l’INE.  

5. La literatura econòmica defineix la recuperació sense crèdit com aquella en la qual el creixement del crèdit és negatiu en els tres anys següents a una recessió.
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Un altre finançament és possible, però és més segur?

Un cop engegada la unió bancària, dues xifres centren ara l’atenció de la Comissió Europea: les empreses europees reben, aproxi-
madament, el 80% del finançament aliè a través dels bancs i el 20% restant, mitjançant l’emissió de títols, mentre que les xifres 
als EUA, a grans trets, s’inverteixen. Per apropar-nos a la situació dels EUA, la Comissió Europea s’ha fixat com a objectiu integrar 
els diferents mercats de capitals europeus i desenvolupar-los plenament mitjançant la creació de la unió del mercat de capitals. 
Com s’argumentarà en aquest article, una major diversificació dels canals de finançament permetria aprofitar els avantatges que 
ofereix cadascun d’ells, malgrat que totes les alternatives presenten riscos que caldrà tenir en compte.

Quan es parla de canals de finançament, la literatura acadèmica sol distingir-ne dos de fonamentals: un d’indirecte, basat en la 
intermediació dels bancs entre l’estalvi dels dipositants i el crèdit als prestataris, i un altre basat en el mercat de capitals, en què 
els demandants de fons els obtenen directament dels inversors mitjançant l’intercanvi de títols de diferent naturalesa. El mercat 
de capitals és, en realitat, una multitud de mercats diferents: als mercats tradicionals d’accions i de deute, s’afegeixen nous mer-
cats especialitzats en què es negocien instruments que permeten gestionar millor el risc (mercats de derivats) o ampliar la base 
de possibles inversors (mercats de titulitzacions i de productes estructurats).

No obstant això, a més d’aquests dos canals fonamentals, la 
generalització de l’ús d’internet ha afavorit l’aparició d’un 
canal alternatiu basat en el concepte de finançament col·lectiu 
(en anglès, crowdfunding). Els projectes, anunciats en el que 
es coneix com plataformes de finançament participatiu, obte-
nen fons mitjançant un gran nombre de petites aportacions 
realitzades directament per inversors, en la seva majoria 
minoristes. Les aportacions poden adoptar la forma de prés-
tecs (crowdlending), de participacions en els beneficis (equity 
crowdfunding) o, fins i tot, d’avançaments sobre la venda d’un 
nou producte.

Cada canal té els seus punts forts a l’hora de promoure el crei-
xement econòmic, de manera que són complementaris.1 Els 
bancs, en establir relacions a llarg termini amb els seus clients, 
poden recaptar més informació sobre els deutors i monitorit-
zar la destinació que donen als fons rebuts. Aquest avantatge 
és clau per poder finançar empreses que no generen informa-

ció fàcilment transmissible sobre els seus projectes, com les pimes o les startups. Les plataformes de finançament participatiu 
també poden arribar a ser molt útils per a aquestes empreses si aconsegueixen, amb els seus mètodes nous, transmetre als 
inversors informació fiable sobre els projectes anunciats. En canvi, per a les empreses que generen informació fàcilment trans-
missible, el finançament directe a través dels mercats permet una ràpida reassignació dels fons cap a les que generen perspecti-
ves més positives. Aquest fet permet un creixement ràpid de les empreses i promou la innovació. A més a més, l’àmplia varietat 
d’instruments negociats als mercats permet distribuir el risc de forma més eficient entre els inversors amb més capacitat 
d’assumir-lo.

La Comissió Europea considera que el sistema financer europeu està massa orientat cap a la intermediació bancària, raó per la 
qual, argumenta l’organisme, seria més inestable i retardaria la recuperació econòmica després d’un episodi d’estrès. Estudis 
recents suggereixen que l’elevat palanquejament dels bancs els fa molt sensibles a xocs en el preu dels actius que comportin 
canvis en el valor de les garanties o del capital, de manera que solen reaccionar expandint o contraient el crèdit intensament al 
llarg del cicle.2 Aquesta elevada prociclicitat del crèdit bancari és la que, segons la Comissió, justifica un esforç regulador per 
promoure canals alternatius menys procíclics. No obstant això, afavorir un major recurs als canals alternatius per al finançament 
empresarial pot generar altres riscos.
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1. Vegeu Levine, R. (2002), «Bank-based or market-based financial systems: which is better?», Journal of Financial Intermediation, 11(4), p. 398-428.
2. Langfield, S. i Pagano, M. (2014), «Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth», Working Paper.
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En el cas dels mercats de capitals, la intermediació creixent 
dels mercats de crèdit per part de companyies de gestió 
d’actius és, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), un 
dels principals focus de risc. La intermediació la realitzen 
certs vehicles d’inversió (fons d’inversió lliure, fons del mer-
cat monetari, fons d’inversió, fons cotitzats i fons de capital 
de risc), que compren renda fixa corporativa aprofitant les 
aportacions d’estalviadors a la recerca d’alternatives als 
dipòsits i les majors exigències reguladores a les quals 
s’enfronten els bancs per satisfer la demanda de finança-
ment empresarial.3 La preocupació de l’FMI és que, quan es 
comencin a retirar els estímuls aplicats pels diferents bancs 
centrals, la liquiditat que sustenta aquests fons no es redueixi 
de forma gradual, sinó abrupta, i generi vendes massives 
d’actius. L’economia real, llavors, en patiria les conseqüèn-
cies, a causa de la reducció del valor de les garanties, del con-
tagi als balanços d’altres intermediaris financers i de la reduc-
ció del finançament en general.

El risc que presenta aquest tipus d’intermediació prové de certes característiques de la indústria de gestió d’actius. La principal és 
que els vehicles utilitzats estan exposats a un risc de liquiditat, ja que ofereixen als inversors la possibilitat de liquidar les posi-
cions amb una freqüència que pot no estar alineada amb la liquiditat dels actius subjacents. Aquest fet els fa vulnerables a pànics 
financers, que podrien conduir a vendes forçoses dels actius a preus de liquidació. Dues característiques més augmenten el risc 
de contagi sistèmic. La primera és la importància de la reputació de la gestora com a criteri de selecció per als inversors, que es 
manifesta en una concentració elevada d’aquesta indústria: del total d’actius gestionats per les 500 primeres gestores a nivell 
mundial, les 10 més grans en controlen gairebé el 25%. La segona és la tendència dels gestors a seguir polítiques d’inversió molt 
semblants i a reaccionar de forma similar davant els canvis d’expectatives. Les dues característiques són fruit de la dificultat que 
tenen els inversors a l’hora de jutjar la qualitat i la competència dels gestors, la qual cosa els empeny a avaluar-los mitjançant la 
comparació dels seus resultats amb els de la resta.

En el cas del finançament col·lectiu, el principal risc és que els inversors prenguin decisions basant-se en informació insuficient o 
ine  xacta. En particular, perquè aquesta alternativa aconsegueixi una massa crítica d’inversors, és imprescindible una major cer-
tesa sobre l’eficàcia dels mecanismes proposats per les plataformes per transmetre informació veraç sobre les habilitats de gestió 
dels empresaris, la destinació real dels fons i el grau de risc objectiu dels projectes presentats.4 De la mateixa manera que els 
bancs utilitzen les relacions a llarg termini per recollir aquest tipus d’informació, les plataformes inverteixen en mecanismes que 
busquen establir la reputació dels empresaris: incentiven la divulgació de dades sobre els gestors (nivell de formació, currículum 
laboral o historial de projectes amb èxit, per exemple), permeten als inversors comentar la seva experiència amb l’empresa o 
recorren a tercers amb reputació establerta perquè certifiquin la qualitat dels projectes. Així i tot, verificar la informació aportada 
continua sent la responsabilitat dels inversors, la qual cosa pot resultar problemàtica, perquè, atès el reduït import de les aporta-
cions, cada inversor té incentius per confiar que sigui algú altre qui faci aquest esforç de verificació. Aquest fet pot induir la base 
inversora a comportar-se com un ramat: invertint si algú ho fa o no invertint si ningú fa el primer pas. Per aquest motiu, és impres-
cindible desenvolupar un bon marc regulador que estableixi les dades bàsiques que divulguen les empreses, que exigeixi a les 
plataformes invertir en la detecció d’informació fraudulenta i que doni una certa protecció als inversors. Espanya ja s’ha dotat 
d’un marc regulador en aquesta línia, malgrat que seria necessari un marc harmonitzat a nivell europeu.

En definitiva, desenvolupar canals de finançament alternatius a la intermediació bancària comporta una mica més que harmonit-
zar la regulació nacional per aconseguir un mercat únic de capitals a nivell europeu. Requereix comprendre molt bé els proble-
mes d’informació inherents a cada canal de finançament i regular de forma convenient per minimitzar els riscos que comporten.

Sandra Jódar-Rosell 
Departament d’Estratègia Bancària, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. Aquests intermediaris es consideren part de la banca a l’ombra, igual que els dealers (col·locadors de títols i prestadors de serveis majoristes a altres segments de la 
banca a l’ombra) i les societats de titulització.
4. Vegeu Agrawal, A. et al. (2013), «Some Simple Economics of Crowdfunding», NBER Working Paper, núm. 19133.
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