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El Dossier d’aquest Informe Mensual aborda un dels principals debats de la política econòmica actual. Transcorreguts ja vuit 
anys des de Lehman Brothers i des de l’inici de la Gran Recessió, l’economia internacional continua ranquejant, presa d’una 
amarga combinació: nivells elevats de deute, creixement feble, inflació baixa i polítiques fiscals i monetàries que, després 
de les intervencions dels últims anys, s’han quedat sense marge de maniobra. El gran dilema és: com hem arribat a aquesta 
situació? i què es pot o què cal fer?

En aquest Informe Mensual, contrastem els dos principals paradigmes que, més o menys veladament, tracten d’aconseguir 
l’he  gemonia intel·lectual i, de retruc, d’influir en les polítiques públiques. Sembla que el debat ens retorna a la polèmica del 
segle passat entre John Maynard Keynes i Friedrich von Hayek.

El paradigma dominant, que, de manera sintètica, podríem anomenar keynesià, atribueix els mals de l’economia interna-
cional, fonamentalment, a tendències seculars de fenòmens no financers, com la transició demogràfica i l’estancament 
tecnològic, que provoquen una situació crònica de falta de demanda agregada en l’economia. Per aquest motiu, aquest 
corrent s’identifica amb John Maynard Keynes, tot i que les teories del gran economista britànic van ser pensades, en el seu 
moment, més per a situacions a curt termini que per a fenòmens tendencials.

El paradigma alternatiu, amb menys adeptes, però amb una influència creixent, podria ser qualificat de hayekià, ja que, tot 
i que amb matisos, enllaça amb les idees sobre els cicles econòmics preconitzada fa uns anys per economistes com Frie-
drich von Hayek, Irving Fisher o Hyman Minsky. Des d’aquesta perspectiva, l’arrel del problema és financera, ja que l’origen 
cal buscar-lo en unes polítiques monetàries i fiscals que han conduït molts països a nivells de deute, públic i privat, clara-
ment contraproduents.

Les dues escoles de pensament tenen receptes de política econòmica contraposades. El domini de la visió keynesiana 
potser s’explica per l’atractiu polític que les seves propostes tenen a molts països. La idea és aprofitar el baix nivell dels tipus 
d’interès per tractar de reactivar l’economia mitjançant inversions públiques en infraestructures, finançant-les amb l’emissió 
de més deute públic. Alguns proposen, fins i tot, que aquesta renovada expansió del deute públic no solament vagi acom-
panyada d’una política monetària acomodatícia, sinó que es monetitzi directament amb l’emissió de moneda. La visió 
hayekiana és, i això no és sorprenent, menys atractiva políticament, ja que recomana una desagradable medicina, que 
comprèn el desendeutament, la reestructuració dels deutes, la contenció fiscal i les reformes d’oferta.

La complexitat del debat que ens ocupa no permet extreure conclusions senzilles ni decantar-se amb facilitat per una visió 
o per l’altra. No obstant això, l’excepcionalitat del moment econòmic i financer que vivim ha de servir de punt de referència 
per jutjar els paradigmes en lliça.

Els tipus d’interès nominals per a molts actius financers de baix risc i amb terminis que arriben o superen els 10 anys es 
troben en terreny negatiu des de fa un parell de trimestres. Aquesta és una situació absolutament anòmala, que no s’ha 
donat mai en l’economia moderna, diguem que en els 200 últims anys, tant en les èpoques del patró or com en el règim 
actual de paper moneda.

Aquest Informe Mensual pretén analitzar aquest debat crucial, i el lector pot jutjar si aquesta anomalia respon més al para-
digma keynesià i té l’origen en les tendències de l’economia no financera o si, en canvi, es tracta d’un fenomen més cohe-
rent amb l’explicació hayekiana, que emfatitza les causes monetàries i l’acumulació de deute com a factors determinants.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de març de 2016

Keynes enfront de Hayek, de nou
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CRONOLOGIA

Novembre 2015

23  La Comissió Europea insta el Govern espanyol a presentar una actualització dels pressupostos per al 2016 en què, seguint els acords 
pactats, s’adoptin mesures per reduir el dèficit públic.

30  L’FmI anuncia la inclusió del iuan xinès en la cistella de divises que componen els drets especials de gir (SDR, per les sigles en 
anglès), juntament amb el dòlar nord-americà, l’euro, el ien japonès i la lliura esterlina. L’aprovació del iuan com a divisa de reser-
va serà efectiva a partir de l’octubre del 2016 i marca una fita important en la internacionalització de la moneda xinesa.

DeSembre 2015

 3  El bCe incrementa el grau acomodatici de la política monetària: estén el programa de compra d’actius fins al març del 2017, 
in  clou títols de deute regional i local en el ventall d’actius elegibles en el programa i retalla en 10 p. b. el tipus de la facilitat de 
dipòsit, fins al –0,30%.

16  La reserva Federal dels EUA dóna començament al procés de normalització del tipus d’interès oficial amb una pujada de 25 p. b., 
fins al 0,25-0,50%, i manté la política de reinversió dels venciments de deute.

20  El resultat de les eleccions generals espanyoles ofereix un arc parlamentari més fragmentat.

GeNer 2016

29  El banc del Japó anuncia l’aplicació d’un tipus d’interès negatiu (del 0,1%) a l’excés de reserves que les entitats bancàries mante-
nen amb la institució per estimular el creixement del crèdit i, en última instància, la inflació.

AGENDA

   4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març).
   7 Índex de producció industrial (febrer).
15 Comptes financers (4T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (febrer).
21 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 Comerç exterior (febrer).
26 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 Execució pressupostària de l’Estat (març).
28 Enquesta de població activa (1T).
 Avanç IPC (abril).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (abril).
 PIB dels EUA (1T).
29 Avanç PIB (1T).
 Balança de pagaments (febrer).

  
   4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
   6 Índex de producció industrial (març).
13 PIB de la zona de l’euro (1T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
 PIB del Japó (1T).
20 Comerç exterior (març).
26 Comptabilitat nacional trimestral (1T).
30 Avanç IPC (maig).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (maig).
31 Execució pressupostària de l’Estat (abril).
 Balança de pagaments (març).

abrIL 2016 maIG 2016

Febrer 2016

 1  S’inicia el procés d’eleccions primàries per triar els candidats a la presidència dels Estats Units. Les eleccions presidencials se cele-
braran el 8 de novembre del 2016.

24  L’Autoritat Bancària Europea publica la metodologia i els escenaris macroeconòmics per dur a terme les proves d’estrès del sistema 
bancari europeu.

marÇ 2016

10  El BCE rebaixa els tipus d’interès de referència (el tipus refi, al 0%; la facilitat marginal de crèdit, al 0,25%, i la remuneració sobre la 
facilitat de dipòsit, al –0,40%), fa canvis en el programa de compres d’actius (amplia el ritme de compres mensuals en 20.000 
milions, fins als 80.000 milions, i inclou els bons corporatius a la cistella d’actius elegibles) i anuncia quatre noves subhastes de 
liquiditat a quatre anys (TLTRO II) a un tipus d’interès que pot ser del –0,40% si s’assoleixen uns objectius de concessió de crèdit.
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d’una pausa temporal i que el procés de normalització 
monetària continuarà en la segona meitat del 2016.

La zona de l’euro transita per altres rumbs monetaris, 
molt més acomodaticis. En resposta a allò que el BCE en -
tén com un empitjorament del quadre macroeconòmic de 
la zona de l’euro, la institució va anunciar un nou paquet de 
mesures: retallades de tipus (rebaixa del tipus refi fins al 
0,00% i del de dipòsit fins al –0,40%), ampliació del progra-
ma de compres de bons (en 20.000 milions d’euros men-
suals addicionals, fins als 80.000 milions), inclusió de deute 
corporatiu al programa de compres i quatre noves subhas-
tes bancàries de liquiditat, que, si es compleixen certes 
condicions, seran a tipus negatius. En conjunt, aquestes 
actuacions, més àmplies del que s’esperava, intensifiquen 
els estímuls a la provisió de crèdit i reforcen les expectati-
ves de tipus molt baixos durant molt de temps. Malgrat que 
l’impacte final, en termes d’un major creixement i d’una in -
flació més alta, del paquet de mesures pot ser relativament 
reduït i es pot dilatar en el temps, sí que cal esperar que 
afecti el segment de deute corporatiu, que repercuteixi en 
certs aspectes dels mercats financers, com en un canvi dels 
preus de determinats actius, i que reforci la confiança dels 
inversors.

espanya està entrant en una fase més madura del cicle. 
En els pròxims trimestres, l’economia espanyola reduirà de 
forma moderada el ritme de creixement. Després de créi-
xer un dinàmic 3,2% el 2015, el 2016 l’avanç del PIB serà, 
segons les nostres previsions, del 2,8%. Aquesta desacce-
leració és fruit, fonamentalment, de la desaparició gradual 
dels efectes de cua que van impulsar el creixement durant 
el 2015, com la caiguda del preu del petroli o la deprecia-
ció de l’euro. També d’un menor suport de la política fiscal, 
que difícilment es podrà mantenir en l’òrbita expansiva 
del 2015 si es volen complir els objectius de dèficit públic. 
Menys creixement, en definitiva, però de més qualitat, 
com a mínim pel que fa a la seva sostenibilitat. En particu-
lar, el major protagonisme del sector exterior, l’aportació 
del qual serà creixent el 2016, és un desenvolupament 
positiu. També ho són la continuïtat de la recuperació del 
sector immobiliari, el creixement del crèdit bancari i la 
millora laboral, tres tendències que evidencien la conti-
nuïtat de l’avanç cap a la plena normalització econòmica 
del país.

els mercats tanquen l’episodi de turbulències finance
res. Després de la inestabilitat financera del gener i de 
bona part del febrer, el clima inversor s’ha tornat més favo-
rable. Les cotitzacions de les borses i dels bons corporatius 
s’han restablert i la volatilitat dels actius financers ha baixat 
de ma  nera apreciable en un breu lapse de temps. La millo-
ra de la confiança financera ha estat conseqüència, princi-
palment, d’unes dades macroeconòmiques una mica més 
positives del que s’esperava, sobretot als EUA, del suport 
dels bancs centrals, en particular de la Reserva Federal 
(Fed) i del BCE, i del repunt del preu del cru, que ha aug-
mentat gairebé el 50% des dels mínims del gener. En defi-
nitiva, acaba un episodi financerament turbulent, l’impacte 
final del qual, però, en termes de creixement, serà proba-
blement limitat. Un bon reflex d’això és que esperem un 
creixement mundial del 3,4% el 2016, una xifra que se situa 
per damunt del registre del 2015. Malgrat aquest escenari 
benigne, cal reiterar que persisteixen alguns riscos a la 
baixa significatius: una hipotètica intensificació de la incer-
tesa financera, dificultats per assegurar l’aterratge suau de 
l’economia xinesa o deterioraments addicionals de la situa-
ció d’emergents fràgils com el Brasil i Rússia.

La Fed, davant el dilema d’actuar ja en clau interna o 
d’es  perar que s’apaivaguin els riscos financers i globals. 
El gegant nord-americà circula per fases madures del cicle. 
Més enllà dels vaivens a curt termini, el creixement nord-
americà va agafar una velocitat de creuer de l’ordre del 2% 
interanual en la segona meitat del 2015 i s’ha mogut en 
aquestes coordenades durant una gran part del 2016. Un 
factor clau per explicar aquesta dinàmica és la solidesa del 
mercat laboral, capaç de crear, des de l’inici de la recupera-
ció, més de 12 milions de llocs de treball i de situar la taxa 
d’atur en un reduït 4,9%. En aquest context, la inflació, 
encara relativament continguda, experimentarà un gir 
alcista en els pròxims mesos, gràcies a la recuperació del 
preu del petroli, a l’increment de la pressió salarial i a la for-
talesa de la demanda interna. Atès aquest panorama, la via 
de normalització monetària iniciada per la Fed al desembre 
té ple sentit. No obstant això, el biaix acomodatici del seu 
últim comunicat, fins i tot tenint en compte la proximitat 
de les turbulències financeres i la incertesa que envolta el 
creixement global, ha estat superior a l’esperat pels inver-
sors. Sembla que, veient-se en el dilema de fer prevaler 
l’actuació immediata davant la maduresa del cicle o 
d’esperar que s’esvaeixin les incògnites exteriors, la Fed ha 
optat per la segona opció. Així i tot, creiem que es tractarà 

Els bancs centrals tornen a agafar protagonisme
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2014 2015 2016 2017 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1

Estats Units 2,4 2,4 2,1 2,2 2,1 2,0 2,3 1,9 2,0 2,3

Zona de l’euro 0,9 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 1,8

Alemanya 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,3 1,4 1,4 1,6 1,9

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

Itàlia –0,4 0,6 1,1 1,2 0,8 1,0 0,9 0,9 1,1 1,3

Espanya 1,4 3,2 2,8 2,1 3,4 3,5 3,3 2,9 2,7 2,4

Japó –0,1 0,5 0,9 0,7 1,7 0,8 0,2 1,0 0,8 1,4

Regne Unit 2,9 2,3 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,1

Països emergents 4,6 4,0 4,4 4,9 4,0 3,8 4,3 4,4 4,4 4,5

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

Índia1 7,2 7,4 7,4 7,6 7,7 7,3 7,2 7,4 7,4 7,4

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

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

Mèxic 2,2 2,5 2,7 3,2 2,8 2,5 2,4 2,5 2,7 3,2

Xile 1,9 2,1 2,2 3,2 2,2 1,3 1,5 1,7 2,5 2,9

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

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

Polònia 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5

Sud-àfrica 1,6 1,2 0,9 1,5 1,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,1

INFLACIÓ

Mundial 3,5 3,2 3,4 3,7 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,6

Països desenvolupats 1,4 0,3 1,1 2,2 0,2 0,4 0,8 0,7 1,1 1,6

Estats Units 1,6 0,1 1,4 2,5 0,1 0,5 1,2 1,1 1,4 1,9

Zona de l’euro 0,4 0,0 0,6 1,9 0,1 0,2 0,0 0,1 0,7 1,4

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

França 0,6 0,1 0,5 1,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 1,3

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

Espanya –0,2 –0,5 0,0 2,2 –0,4 –0,3 –0,7 –0,8 0,1 1,2

Japó 2,7 0,8 0,9 2,0 0,2 0,3 0,3 0,3 1,1 1,7

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

Països emergents 5,1 5,4 5,6 5,8 5,4 5,4 5,9 5,7 5,4 5,5

Xina 2,0 1,4 1,9 2,1 1,7 1,5 2,0 1,9 1,7 2,1

Índia 6,6 4,9 4,9 5,2 3,9 5,3 5,4 5,4 4,4 4,3

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

Brasil 6,3 9,0 7,8 6,3 9,5 10,4 9,5 8,0 7,0 6,8

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

Xile 4,4 4,3 3,8 3,2 4,8 4,1 4,5 4,0 3,5 3,3

Rússia 7,8 15,5 7,7 5,7 15,7 14,5 9,3 8,0 7,0 6,5

Turquia 8,9 7,7 7,5 6,3 7,3 8,2 8,8 7,1 7,0 7,0

Polònia 0,2 –0,9 0,9 1,9 –0,8 –0,8 –0,2 0,8 1,3 1,5

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

Nota: 1. Dades anuals representen any fiscal. 

  Previsions
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Economia espanyola

2014 2015 2016 2017 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,2 3,1 2,9 2,1 3,6 3,5 3,5 3,2 2,6 2,4

Consum de les AP 0,0 2,7 0,4 –0,7 3,0 3,7 1,3 0,8 –0,2 –0,5

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

Béns d’equipament 10,7 10,1 6,5 3,6 11,2 10,9 9,8 6,9 5,2 4,2

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,7 2,6 1,8 4,1 4,1 3,3 2,9 2,1 2,1

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

Importació de béns i serveis 6,4 7,5 5,4 4,4 7,2 7,7 6,4 6,1 4,1 5,0

Producte interior brut 1,4 3,2 2,8 2,1 3,4 3,5 3,3 2,9 2,7 2,4

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,4 22,1 19,9 18,5 21,2 20,9 21,2 20,0 19,2 19,3

Índex de preus de consum –0,2 –0,5 0,0 2,2 –0,4 –0,3 –0,7 –0,8 0,1 1,2

Costos laborals unitaris –0,8 0,3 0,6 1,1 –0,2 0,4 –0,7 1,0 0,7 1,4

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 1,4 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –5,9 –5,2 –3,9 –2,1       

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,26 0,58 1,25 0,25 0,29 0,50 0,50 0,58 0,75

Líbor 3 mesos 0,23 0,32 0,78 1,54 0,31 0,41 0,62 0,71 0,84 0,96

Líbor 12 mesos 0,56 0,79 1,26 1,89 0,83 0,95 1,17 1,25 1,29 1,34

Deute públic a 2 anys 0,44 0,67 1,05 1,80 0,67 0,83 0,86 0,98 1,10 1,25

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 2,03 2,71 2,21 2,19 1,92 1,96 2,06 2,19

Euro

Refi BCE 0,16 0,05 0,01 0,00 0,05 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,26 –0,06 –0,03 –0,09 –0,19 –0,28 –0,30 –0,29

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 –0,03 0,23 0,16 0,09 0,01 –0,04 –0,05 –0,04

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,41 0,01 –0,24 –0,32 –0,46 –0,40 –0,40 –0,37

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,36 1,34 0,69 0,57 0,31 0,33 0,35 0,44

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,09 1,07 1,11 1,09 1,10 1,10 1,08 1,07

¥/€ 140,42 134,35 129,71 128,19 135,89 132,94 127,18 129,67 130,95 131,06

£/€ 0,81 0,73 0,78 0,76 0,72 0,72 0,77 0,78 0,78 0,77

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 43,31 65,62 51,10 44,70 35,73 39,81 45,50 52,20

Brent (€/barril) 74,54 48,30 39,92 61,26 46,00 40,82 32,41 36,24 42,05 48,99

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Les turbulències 
queden enrere

La tempesta deixa pas a la calma als mercats globals. Des-
prés de la inestabilitat financera del gener i de bona part del 
febrer, el clima inversor és més favorable. Les cotitzacions de 
les borses i dels bons corporatius s’han recuperat, i la volatili-
tat dels actius financers ha baixat de forma remarcable en poc 
temps. Diversos elements expliquen aquesta dinàmica. En 
primer lloc, la remissió dels temors de recessió als EUA, que 
s’ha confirmat que eren exagerats. El pols ferm de diversos 
indicadors d’activitat i del mercat laboral als EUA ha estat clau 
per reduir el nerviosisme dels inversors. L’absència d’ensurts a 
la Xina també hi ha contribuït de forma favorable. En segon 
lloc, el preu del cru, que ha repuntat gairebé el 50% des dels 
mínims del gener. Finalment, el suport dels bancs centrals, en 
particular de la Reserva Federal (Fed) i del BCE, que continua 
exercint una poderosa influència sobre la formació dels preus 
dels actius financers. Així i tot, seria agosarat donar per acaba-
da la fase d’inestabilitat que va començar a l’estiu del 2015. La 
sorprenent rapidesa amb què s’han restaurat les cotitzacions 
prèvies al sell-off i els baixos nivells de volatilitat no han de fer 
baixar la guàrdia.

Lamentablement, els riscos de l’escenari financer internacio
nal continuen esbiaixats a la baixa. La Xina, malgrat haver-se 
mantingut en un segon pla durant les últimes setmanes, conti-
nua sent un focus de risc. No obstant això, les actuacions de 
política econòmica recents del gegant asiàtic van en la bona 
direcció de cara a dotar l’economia d’estructures de «més mer-
cat». L’obertura del mercat de bons domèstic als inversors 
estrangers és un exemple d’aquesta estratègia. Un altre esde-
veniment potencialment disruptiu és el referèndum sobre la 
pertinença del Regne Unit a la UE, que se celebrarà al juny. Les 
cases d’apostes britàniques assignen una probabilitat propera 
al 30% que s’imposi el no, una xifra significativa. Finalment, la 
perpetuació d’un entorn de tipus d’interès molt baix  os o nega-
tius en regions com la zona de l’euro pot accentuar les vulnera-
bilitats en àmbits com el bancari.

en aquest context, la Fed torna a deixar clar que, en termes 
de gradualitat, prefereix errar per excés que per defecte. 
Com estava previst, a la reunió del Comitè Federal de Mercat 
Obert del 16 de març, la Fed va mantenir el tipus oficial en el 
0,25%-0,50%. No obstant això, el clar biaix acomodatici del 
comunicat oficial va sorprendre bona part de la comunitat 
inversora. L’autoritat monetària va fer referència, una vegada 
més, als riscos globals i a la desacceleració del creixement 
exterior i va rebaixar sensiblement les previsions de creixe-
ment i d’inflació. En matèria de tipus d’interès, els membres 
de l’entitat només pronostiquen ara dues pujades del fed 
funds, enfront de les quatre projectades al desembre. La pre-
visió del nivell terminal, o a llarg termini, del tipus rector tam-
bé va baixar, del 3,5% al 3,25%. En un context de relativa for-
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talesa en què els inversors contemplaven que la Fed endurís 
el discurs, els advertiments i els missatges no van passar des-
apercebuts. El to dovish de la Fed i la convergència de les se -
ves previsions de tipus amb les del mercat van ser favorable-
ment acollits pels mercats internacionals.

No obstant això, una major tolerància de la Fed a un període 
de major inflació pot resultar contraproduent. En els últims 
mesos, diversos indicadors d’inflació als EUA han mostrat una 
acceleració notable. Les expectatives d’inflació contingudes 
en els bons indexats també recullen alces destacables. Mal-
grat que pot ser prematur parlar de pressions inflacionistes 
als EUA, introdueixen riscos considerables. Una resposta tími-
da per part de la Fed a aquestes pressions pot afectar-ne ne -
ga  tivament la credibilitat. Si els agents del mercat de bons 
per  ceben que el banc central va a remolc de les dades d’in  fla-
 ció (behind the curve, en l’argot), això podria desencadenar 
re  punts sobtats dels tipus a llarg termini i endurir les condi-
cions financeres. En conseqüència, la Fed es veuria obligada a 
accelerar el ritme de pujades del tipus oficial, amb els riscos 
que això implicaria per a l’economia nord-americana.

mentrestant, el bCe anuncia un nou paquet d’estímuls mo 
netaris, entre els quals destaca la compra de bons corpora
tius. Els riscos procedents de l’entorn exterior i les dinàmiques 
desinflacionistes van dur el Consell de Govern del BCE a anun-
ciar mesures de fons en l’última reunió. A més de la retallada 
dels tipus refi i de dipòsit fins al 0,00% i el –0,40%, respectiva-
ment, Draghi va anunciar l’ampliació del programa de compra 
de bons (QE) en 20.000 milions d’euros mensuals. La segona 
no  vetat és que el BCE ampliarà els actius elegibles sota el QE i 
comprarà títols de renda fixa privada. Aquesta última mesura 
s’orienta, sobretot, a pal·liar la possible escassetat de deute 
públic que s’hauria originat després de l’ampliació de les com-
pres mensuals fins als 80.000 milions d’euros. El Consell també 
va aprovar una segona ronda de quatre noves TLTRO amb 
sengles venciments de quatre anys. Una diferència clau en rela-
ció amb les TLTRO anteriors és el cost que hauran d’afrontar els 
bancs, que podrà ser negatiu si la concessió de crèdit supera un 
determinat llindar establert pel BCE. En aquest cas, el cost dels 
fons sol·licitats serà del –0,40% (el tipus d’interès de la remune-
ració de la facilitat de dipòsit). Així, el BCE contempla que els 
nous incentius aconsegueixin impulsar la participació dels 
bancs en aquest tipus de subhastes. Fins avui, els resultats de 
les set TLTRO han estat discrets, amb un import conjunt 
sol·licitat de 426.000 milions d’euros.

el mercat europeu de renda fixa privada celebra la inclusió 
d’aquesta classe d’actiu en el Qe del bCe. L’autoritat mone-
tària europea adquirirà bons amb grau d’inversió denominats 
en euros d’empreses no bancàries establertes a la zona de 
l’euro, una notícia positiva per a aquest mercat després dels 
me  sos difícils que ha travessat. Tot i que falta conèixer més 
detalls, l’univers d’actius elegibles puja a 500.000-600.000 
milions d’euros, i les compres totals podrien englobar entre el 
15% i el 25% del mercat objectiu. La irrupció d’un comprador 
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d’aquesta magnitud ha d’afavorir el comportament del deute 
grau inversió i del segment high yield. En els dos casos, les pri-
mes de risc han mostrat descensos significatius.

Després dels anuncis del bCe, els inversors redirigeixen la 
mirada cap a les paraules de Draghi. Van ser singularment 
importants els comentaris del president del BCE en assenyalar 
que la probabilitat de retallades addicionals dels tipus oficials 
era baixa. Aquest punt va causar una certa inquietud als mer-
cats, i els tipus interbancaris i monetaris van reaccionar amb 
repunts moderats. Al mercat de divises, l’euro es va apreciar 
gairebé el 2% enfront del dòlar, fins a situar-se al voltant dels 
1,12 dòlars. Probablement, els comentaris de Draghi prete-
nien limitar les expectatives de noves retallades del tipus de 
dipòsit i delimitar un focus de vulnerabilitat del sector banca-
ri. En aquesta línia, diversos instruments del mercat monetari 
no anticipen rebaixes addicionals del tipus de dipòsit, atesa 
l’expectativa que se situés en el –0,50% abans de l’última reu-
nió del BCE.

Les borses deixen enrere els intensos replegaments hiver
nals i recuperen el pols. Des del punt culminant de les ten-
sions cap a la meitat de febrer, les borses internacionals han 
mostrat guanys sòlids, entre el 10% i el 15%. Al mateix temps, 
l’índex de volatilitat implícita de l’S&P 500 ha baixat amb força 
i s’ha situat en cotes similars a les observades abans de l’e  pi -
sodi d’inestabilitat de l’estiu. Les dues circumstàncies fan pen-
sar que les caigudes de les borses del gener i del febrer van 
ser conseqüència de la sobrereacció inversora. Així mateix, els 
sectors de l’energia i de la banca, eixos de volatilitat als EUA i 
a Europa, respectivament, han liderat els avanços als mercats 
d’accions. A curt termini, els registres procedents de la ma  cro-
 economia han de continuar donant suport a la consolidació 
d’aquesta pauta alcista, en especial al bloc desenvolupat, i 
han de relegar, definitivament, els temors de recessió als EUA. 
Però és probable que el ritme d’avanç de les borses perdi vi -
gor i adopti un to més intermitent. Finalment, es preveu que 
la campanya de beneficis del 1T 2016 als EUA, que començarà 
aviat, serà important, ja que servirà de termòmetre de l’estat 
dels comptes empresarials el 2016.

el barril de petroli brent es consolida a la zona dels 40 dòlars. 
El recalibratge de les expectatives de desacceleració sobtada 
del creixement mundial i l’aparent major coordinació dels 
països productors de petroli han propiciat que la cotització 
del cru es revalori gairebé el 50% des dels mínims anuals. Els 
resultats de la reunió extraordinària de països productors del 
17 d’abril i, en particular, els acords als quals es pugui arribar 
per limitar l’oferta de petroli marcaran el rumb de la seva co -
tització en els pròxims mesos. En paral·lel, altres primeres ma -
tèries estretament vinculades al cicle econòmic, com els me -
talls i els materials industrials, mostren, també, una dinàmica 
si  milar, tot i que menys intensa.

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

30 

80 

130 

180 

230 

280 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(p. b.) 

Grau d’inversió (esc. esq.) Grau especulatiu (esc. dta.)

 

(p. b.) 
Europa: primes de risc del deute corporatiu

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Principals borses internacionals  
Índex (100 = gener de 2011)  

EUA  Europa Japó  
Espanya Alemanya Emergents  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  

 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

2013 2014 2015 2016 

Primeres matèries  
Índex (100 = gener de 2013)  

Primeres matèries Petroli Brent 

Primeres matèries (sense energia) Metalls industrials 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  
 . 



9  MERCATS FINANCERS

ABRIL 2016

04

La Xina ha estat l’epicentre de diversos episodis de tur-
bulències financeres al llarg de l’any passat i en els primers 
compassos del 2016. En aquest context, el pols reformista 
de l’Executiu ha agafat embranzida. Així, a l’agost del 2015, 
les autoritats van flexibilitzar el mecanisme per establir el 
tipus de canvi del iuan. A l’octubre, van suprimir el límit 
sobre la remuneració dels dipòsits bancaris. Ara, el banc 
central de la Xina (PBoC, per les sigles en anglès) ha sorprès 
en anunciar l’obertura del seu mercat de deute domèstic, 
el tercer més gran del món, a la comunitat in  ver  sora inter-
nacional. Una decisió que genera grans ex  pectatives i que 
es pot convertir en una de les fites més im  portants en el 
procés de liberalització del compte fi    nancer i de la inter-
nacionalització de la divisa del gegant asiàtic.

Una de les singularitats del mercat de renda fixa de la Xina 
és que, malgrat la seva gran dimensió (equivalent a 6 bi -
lions de dòlars el 2015, el 60% del PIB), la participació d’in-
 versors estrangers només arriba a l’1,9% del mercat i se 
situa poc més enllà de l’1% del PIB. Aquesta circumstància 
s’explica per les restriccions existents per accedir al mercat 
de bons domèstic. Fins avui, les possibilitats dels inversors 
estrangers d’adquirir títols d’aquest mercat es limitaven a 
tres programes: el Qualified Foreign Institutional Investor 
(QFII), el Renminbi Qualified Foreign Institutional In  vestor 
(RQFII) i una facilitat específica del PBoC. Un tret comú 
dels tres programes és que són sistemes basats en quotes 
sobre les quantitats a invertir i en l’aprovació de cada ope-
ració per part dels ens reguladors xinesos.

En canvi, a partir d’ara, gairebé la totalitat d’inversors insti-
tucionals no residents podran accedir al mercat de renda 
fixa local sense estar subjectes a quotes.1 Malgrat que en -
cara cal concretar alguns aspectes tècnics, l’obertura d’un 
mercat d’aquestes dimensions és un esdeveniment molt 
rellevant, tant per als inversors internacionals com per als 
propis agents domèstics. Per a la Xina, l’obertura del mer-
cat de bons es traduirà en l’entrada de fons globals i en 
una base inversora més àmplia i diversificada. Això pot 
beneficiar, en especial, les empreses privades xineses, 
que, fins ara, han vist limitat l’accés al mercat de capitals, ja 
que la banca domèstica ha mostrat preferència pels emis-
sors públics o pels semipúblics (vegeu el segon gràfic).

A curt termini, és poc probable que tingui lloc una entrada 
elevada de fluxos al mercat de bons xinès, atesa la incerte-
sa sobre l’evolució del renminbi. No obstant això, de cara 
als pròxims anys, el creixement de l’exposició internacio-
nal a aquest mercat pot ser molt significatiu. En compara-

ció, els inversors estrangers posseeixen títols de deute 
denominats en iens i en dòlars canadencs que assoleixen 
el 10% i el 15% del PIB del Japó i del Canadà, respectiva-
ment. Si l’exposició dels inversors internacionals a instru-
ments de deute denominats en renminbis assolís cotes 
similars, això implicaria una entrada de capitals entre els 
0,8 i els 1,3 bilions de dòlars. Aquesta expectativa, aïllada-
ment, pot contribuir a estabilitzar la cotització de la divisa 
xinesa, un dels objectius que persegueixen les autoritats 
xineses.

FOCUS • La Xina i la liberalització econòmica: propera estació,  
el mercat de deute
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restriccions continuen vigents per als hedge funds.
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Un objectiu central de qualsevol inversor en borsa és batre 
el mercat sense incórrer en un risc més elevat que el d’in -
vertir en aquesta cistella representativa. Una estratègia 
que s’ha mostrat efectiva en aquest sentit és la inversió en 
valor (vegeu el Focus «El valor real de la inversió en valor», 
en l’IM03/2016). Una altra, la inversió en creixement (growth 
investing), està vinculada a la filosofia d’inversió de Tho-
mas Rowe Price, fundador, el 1937, de la gestora que enca-
ra du el seu nom.

L’estil del growth investing centra la seva atenció en em -
pre  ses amb un alt potencial de creixement en beneficis. 
En contrast amb l’estratègia d’inversió en valor, deixa de 
banda accions d’empreses madures, amb creixements 
moderats de vendes o de beneficis, tot i que puguin estar 
infravalorades. Una cartera de creixement sol contenir 
una majoria de valors en sectors innovadors i amb un alt 
component tecnològic (tecnologies de la informació, bio-
tecnologia, etc.). En molts casos, es tracta d’empreses jo -
ves o relativament petites que no reparteixen dividends, 
perquè estan en fases inicials en què encara no generen 
be  neficis o perquè els reinverteixen per continuar crei-
xent. La naturalesa d’aquestes companyies explica, en 
part, que ofereixin rendibilitats més elevades que la mit-
jana del mercat: les empreses petites disposen d’una 
menor cobertura d’analistes especialitzats, i, a més a més, 
un elevat creixement dels beneficis sol comportar una 
ma  jor incertesa (o una menor precisió) sobre la seva esti-
mació. Davant d’això, els inversors exigeixen una prima 
de risc més alta.

La selecció de valors per a una cartera d’inversió en crei-
xement es pot fer seguint diversos criteris. El més simplis-
ta consistiria a adquirir accions amb una ràtio PER (preu 
so  bre beneficis) relativament alta, que reflectiria una 
expectativa de fort creixement dels beneficis. L’evidència 
empírica, però, aconsella cautela, ja que les companyies 
amb PER altes solen rendir menys que les que presenten 
PER baixes. Un enfocament alternatiu consisteix a identi-
ficar valors amb un historial recent (o amb projeccions, 
pròpies o de tercers) d’elevat creixement de beneficis. Ba -
sar-se en el creixement passat sempre té el risc que el fu -
tur no sigui tan brillant i confiar en projeccions implica el 
cost dels recursos per realitzar-les o per avaluar la qualitat 
de les previsions d’uns altres. Un tercer criteri compagina 
els dos anteriors en seleccionar companyies amb un crei-
xement previst de beneficis elevat en relació amb la PER 
(el quocient entre aquestes dues xifres s’anomena ràtio 
PEG, per les sigles de price/earnings to growth). Aquest cri-
teri, conegut com estratègia GARP (growth at reasonable 
price) i que combina aspectes del value i del growth inves-
ting, va ser popularitzat per Peter Lynch, el llegendari in -
ver  sor de Fidelity.

En l’actualitat, existeixen diversos índexs considerats de 
crei  xement d’acord amb alguns dels senzills criteris es -
mentats (en aquest sentit, són una aproximació una mica 
barroera a l’estratègia). Per exemple, l’S&P 500 Growth de 
la borsa nord-americana, que conté un subconjunt de les 
accions que componen l’S&P 500 (de mitjana, les seves ac -
cions tenen, actualment, una PER de 22, enfront del 19 de 
l’S&P 500). La rendibilitat anual de l’S&P 500 Growth en els 
10 últims anys (el 6,1%) ha superat la del conjunt de l’índex 
en gairebé 2 p. p.

Diversos estudis acadèmics han explorat més a fons els re -
sul  tats d’aquesta estratègia. Damodaran,1 per exemple, 
conclou que una estratègia d’inversió en creixement pot 
re  portar rendibilitats superiors a la mitjana del mercat, en 
es  pecial si l’horitzó d’inversió és llarg i si es trien bé els mo -
ments d’entrada i de sortida de les inversions. De tota ma -
nera, els retorns que s’aconsegueixen acostumen a ser 
més baixos que amb una estratègia d’inversió en valor. 
L’evidència empírica indica que el millor moment per in -
vertir en creixement coincideix amb fases a la baixa del 
cicle econòmic. En part perquè els beneficis d’aquest tipus 
d’empreses estan menys correlacionats amb el cicle i tam-
bé perquè sembla que els inversors pequen d’un escepti-
cisme excessiu sobre les perspectives d’aquestes empre-
ses en un entorn que s’afebleix.

La inversió en creixement, però, presenta, també, riscos 
im  portants. En particular, aquest tipus d’empreses és més 
procliu a protagonitzar bombolles (com la tecnològica) o 
a patir fortes pèrdues en un entorn de molta inestabilitat 
(com en la crisi financera del 2008-2009). Un recordatori 
de la conveniència de disposar d’una cartera adequada-
ment diversificada.

FOCUS • Inversió en creixement
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Tipus d’interès (%)

31-març 29-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,05 –5 –5,0 –5,0

Euríbor 3 mesos –0,24 –0,21 –4 –11,3 –26,3

Euríbor 12 mesos –0,01 –0,02 1 –7,0 –20,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,45 –0,48 3 –7,2 –23,9

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,49 –0,57 8 –14,5 –23,8

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,15 0,11 4 –47,9 –3,0

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,44 1,53 –9 –33,1 22,8

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 128 142 –14 14,3 25,3

EUA

Fed funds (límit superior) 0,50 0,50 0 0,0 25,0

Líbor 3 mesos 0,63 0,63 –1 1,2 35,4

Líbor 12 mesos 1,21 1,18 3 3,2 51,6

Deute públic a 1 any 0,58 0,60 –2 –1,7 35,1

Deute públic a 2 anys 0,72 0,77 –5 –32,8 16,5

Deute públic a 10 anys 1,77 1,73 4 –49,9 –15,3

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-març 29-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 73 100 –28 –4,6 16,7

Itraxx Financer Sènior 89 108 –19 12,2 22,7

Itraxx Financer Subordinat 201 237 –37 45,1 65,6

Tipus de canvi

31-març 29-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,138 1,087 4,7 4,8 6,0

¥/€ 128,110 122,530 4,6 –1,9 –0,6

£/€ 0,793 0,781 1,4 7,5 9,4

¥/$ 112,570 112,690 –0,1 –6,4 –6,3

Primeres matèries 

31-març 29-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 401,2 383,6 4,6 7,1 –3,3

Brent ($/barril) 38,7 35,9 7,7 8,3 –27,4

Or ($/unça) 1.232,7 1.238,7 –0,5 16,1 4,1

Renda variable

31-març 29-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.059,7 1.932,2 6,6 0,8 –0,4

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.004,9 2.945,8 2,0 –8,0 –18,7

Ibex 35 (Espanya) 8.723,1 8.461,4 3,1 –8,6 –24,3

Nikkei 225 (Japó) 16.758,7 16.026,8 4,6 –12,0 –12,7

MSCI emergents 836,8 740,3 13,0 5,4 –14,1

Nasdaq (EUA) 4.869,8 4.558,0 6,8 –2,7 –0,6

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • L’acceleració del 
creixement global rep nous suports

el ritme de creixement de l’economia mundial s’accelerarà el 
2016 fins al 3,4% (el 3,1% el 2015). Als principals països desen -
vo  lupats, els indicadors d’activitat del 1T 2016 publicats han 
reforçat l’escenari d’estabilització del creixement segons les 
previsions. Al bloc de països emergents, el flux de sorpreses 
negatives s’ha moderat, tot i que continua preocupant la deli-
cada situació d’alguns pesos pesats, com el Brasil.

La recuperació del creixement mundial rep el suport de di 
versos factors al març. Destaca la remissió de l’episodi de risk-
off, tant als països desenvolupats com als emergents. La menor 
aversió al risc ha beneficiat els fluxos de capitals cap als emer-
gents, que han repuntat amb moderació després de diversos 
mesos de forts descensos. A més a més, un entorn monetari 
més acomodatici, arran de les mesures anunciades pel BCE i 
dels comunicats de la Fed i del Banc d’Anglaterra, també afavo-
reix l’escenari de recuperació previst. Finalment, la recuperació 
gradual del preu del petroli alleujarà les pressions financeres de 
diversos països emergents, l’afebliment dels quals estava en el 
punt de mira.

EMERGENTS

La Xina fixa un objectiu de creixement econòmic més mode
rat. Per primera vegada, l’Executiu xinès va utilitzar un interval 
per marcar l’objectiu d’avanç del PIB per al 2016 i el va situar 
entre el 6,5% i el 7,0%. La previsió de CaixaBank Research se 
situa a la part més baixa de la banda, escenari que, atesa la ten-
dència decreixent que mostren la majoria d’indicadors d’ac  ti  vi-
tat, sembla el més plausible. Per exemple, les exportacions van 
caure un contundent 25,4% interanual al febrer, un descens 
més intens del que s’esperava, tot i que, en bona part, va ser 
con  seqüència de l’efecte de calendari que genera el canvi de 
data de l’any nou xinès. Les importacions també van continuar 
disminuint en termes nominals (el –13,8% interanual al febrer), 
fins i tot sense tenir en compte la partida d’energia i metalls, 
pe  nalitzada per la caiguda del preu de les primeres matèries. 
Aquesta disminució reflecteix un alentiment de la demanda 
interna en els últims mesos. La inflació, afavorida per un fort 
aug  ment del component alimentació, es va situar en el 2,3% al 
febrer, 5 dècimes per damunt del registre del gener. Així i tot, la 
dada se situa encara per sota de l’objectiu del 3%, la qual cosa 
dóna marge a les autoritats monetàries per mantenir les mesu-
res expansives (el banc central va retallar el coeficient de caixa 
al començament de març).

es confirma la intensificació de la recessió al brasil. El PIB va 
recular el 5,9% interanual en el 4T 2015 (el –3,8% en el conjunt 
de l’any i el –4,5% en el 3T 2015), una dada pitjor del que s’havia 
previst. El deteriorament ha estat conseqüència, principalment, 
de l’enfonsament de la demanda interna i, en particular, de la 
inversió. A més a més, les perspectives immediates continuen 
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sent negatives, i es preveu que el 2016 l’economia continuï 
reculant. Compliquen l’escenari la persistència de desequilibris 
macroeconòmics elevats (el dèficit públic va pujar al 8,2% el 
2015 i la inflació es va situar en el 10,4% al febrer) i l’impasse 
ins  titucional en què es troba el país. En aquest sentit, desta
quen la possible imputació per corrupció de l’expresident Lula i 
les in  cògnites que envolten el procés de destitució de Rousseff, 
la probabilitat de la qual ha augmentat lleugerament després 
que el partit aliat de la presidenta hagi abandonat la coalició. 
Atesos el mal final del 2015, la feble arrencada de l’activitat el 
2016 i l’augment de la incertesa política, revisem a la baixa la 
previsió de creixement per a enguany, del –2,8% al –3,4%.

L’economia turca es va accelerar el 2015. El PIB de Turquia va 
créixer el 5,7% interanual en el 4T 2015, molt per damunt del 
que s’havia previst. El creixement anual va ser del 4,0% (el 3,1% 
el 2014), gràcies al dinamisme de la demanda interna. Malgrat 
l’acceleració, els elevats desequilibris macroeconòmics que 
encara pateix el país i els focus d’incertesa política interna i 
externa fan esperar una desacceleració de l’activitat el 2016.

El preu del petroli inicia una recuperació gradual i es va situar 
per damunt dels 40 dòlars per barril Brent durant la major part 
de març. Un dels factors que explica aquest moviment a l’alça 
és la confirmació d’una reunió dels països de l’OPEP programa
da per mitjan abril, en què es discutirà una possible congelació 
de l’oferta de cru. Malgrat que, previsiblement, la volatilitat es 
mantindrà elevada, cal esperar que, en els pròxims mesos,  
es consolidi la recuperació gradual del preu del petroli (55 
dòlars al final del 2016 i 72 al desembre del 2017), gràcies a la 
recuperació del creixement global i a la caiguda de la inversió 
als principals països productors.

ESTATS UNITS

L’economia nordamericana manté un bon ritme de creixe
ment. Segons la tercera estimació del Bureau of Economic 
Analysis, el PIB dels EUA va créixer més en el 4T 2015 del que 
s’havia estimat inicialment (el 0,3% intertrimestral, enfront del 
0,2%), afavorit per un avanç del consum privat més sòlid. Els 
indicadors més recents apunten, també, a un avanç en el 1T 
2016, d’acord amb les previsions (el 0,5% intertrimestral), tot i 
que preocupa que, en els últims anys, l’avanç del PIB dels pri
mers trimestres hagi tendit a decebre per una desestacionalit
zació negativa de les dades. En aquest context, mantenim sen
se canvis les previsions de creixement del PIB el 2016 (el 2,1%) i 
el 2017 (el 2,2%). Són avanços significatius, tot i que una mica 
més moderats que el 2,4% registrat el 2015.

La solidesa del mercat laboral donarà suport al creixement el 
2016. Al febrer, la creació de 242.000 llocs de treball va superar 
el llistó dels 200.000 i va ser revisada a l’alça la dada de gener. 
En concret, des de l’inici de la recuperació, l’economia nord
americana ha creat més de 12 milions de llocs de treball, una 
xifra que ja supera els 8 milions perduts entre el 2008 i el 2010. 
Així mateix, al febrer, la taxa d’atur es va mantenir en un molt 
baix 4,9% i la ràtio d’aturats per nou lloc de treball ja fa mesos  
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que se situa per sota de la mitjana precrisi, la qual cosa sugge-
reix que l’slack del mercat laboral nord-americà és cada vegada 
més limitat.

La millora del mercat laboral també afavorirà les pujades 
dels salaris. La inflació general dels EUA es va situar en l’1,0% al 
febrer, quatre dècimes per sota del registre del gener, per una 
caiguda dels preus energètics (el –12,7% interanual) superior a 
l’esperada. No obstant això, en els pròxims mesos, la inflació 
repuntarà de forma notable (fins al 2,5% en el 1T 2017), a con-
seqüència, en part, de la recuperació del preu del petroli. Tam-
bé donen suport a aquest escenari la solidesa de la inflació sub-
jacent (en el 2,3% al febrer) i la forta millora del mercat laboral, 
que augmentarà la pressió salarial. La intensa recuperació de la 
taxa d’inflació pot generar una certa confusió en l’estratègia de 
normalització monetària de la Fed, ja que, ara com ara, el seu 
missatge se centra molt en la baixa taxa d’inflació actual. Així, 
en el comunicat del març, el Comitè Federal del Mercat Obert 
de la Fed va destacar que la inflació continua per sota del seu 
objectiu a llarg termini. L’escenari més probable continua sent 
que la segona pujada de tipus (del 0,50% al 0,75%) es produeixi 
al setembre i que els tipus d’interès a mitjà i a llarg termini (in -
terbancaris i de deute públic) vagin augmentant de forma gra-
dual. No obstant això, l’increment previst de la inflació en la se -
gona meitat del 2016 i el 2017 pot accelerar la recuperació dels 
tipus d’interès en el tram llarg de la corba.

JAPÓ

el Japó, l’única economia avançada que va recular en el 4T 
2015. El PIB del 4T 2015 va ser revisat en 1 dècima a l’alça, però, 
així i tot, va recular el 0,3% en relació amb el trimestre anterior. 
La dada, que no canvia l’avanç del 0,5% per al total del 2015, 
continua reflectint una feblesa del consum privat que s’allarga 
en el 1T 2016: va disminuir el 3,1% al gener (segons l’enquesta 
de les llars), i la confiança del consumidor del febrer va cedir 2,4 
punts. El contrapunt positiu el dóna el sector exterior. El Japó va 
assolir un superàvit comercial al febrer, esperonat per les ven-
des a la Xina i als EUA, dos dels seus mercats principals. En par-
ticular, les exportacions a la Xina van créixer el 5,2% interanual 
en termes nominals, després de la caiguda del 17,4% del mes 
anterior. Malgrat que, en part, va ser deguda al canvi en les 
dates de l’any nou xinès, la pujada va ser notable.

La inflació continua en el zero i reflecteix la feblesa de la de 
manda interna. Al febrer, l’IPC sense aliments però amb ener-
gia (referència del Banc del Japó) va anotar una pujada inter -
anual nul·la, de manera que repeteix el registre del gener. No 
obstant això, l’IPC subjacent (sense energia ni aliments) va 
avançar el 0,8%, una dècima més que al gener. Així i tot, pre-
veiem que la inflació continuarà a la vora del zero en els pròxims 
mesos. En aquesta tessitura, és probable que el Banc del Japó 
incrementi el ritme de compres d’actius en el 2T 2016.
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Després d’anys d’augments sense treva, cap a la meitat del 
2014, les reserves internacionals de la Xina van començar 
a baixar de manera continuada. Una dinàmica que, si 
s’allarga, afectaria un dels coixins més importants del país 
asiàtic per defensar la divisa davant la volatilitat regnant 
als mercats. Però fins a quin punt és preocupant el des-
cens de les reserves i és raonable esperar una intensifica-
ció de les caigudes?

Entre el juliol del 2014 i el gener del 2016, les reserves 
xineses van baixar 762.320 milions de dòlars i es van situar 
en 3.230.893 milions de dòlars. Una part de la caiguda va 
ser conseqüència de l’efecte valoració que va patir l’estoc 
de reserves:1 la depreciació de l’euro, del ien i d’altres mo -
nedes emergents va pesar a la baixa en la valoració ex -
pressada en dòlars, tot i que aquesta última sigui la divisa 
predominant a l’estoc. No obstant això, el principal ele-
ment que explica el contundent descens de les reserves 
és la sor  tida de capitals d’aquests últims mesos. Ni les 
importants limitacions que encara restringeixen els flu-
xos de capitals des de i cap a la Xina, ni el voluminós su  -
peràvit per compte corrent, de 293.200 milions de dò  lars 
(equivalent al 2,7% del PIB) el 2015, han pogut afrontar  
les sortides netes a l’exterior, que van pujar a 637.000 
milions de dòlars el 2015 i voregen el bilió de dò  lars des 
de mitjan 2014.2

Es tracta d’una situació que preocupa, no solament per la 
magnitud dels fluxos de sortida, sinó també per la seva 
acceleració. I això malgrat que la tinença de reserves del 
país se situa encara en un nivell de comoditat, segons 
diverses mètriques usades per l’FMI. Així, el 2015, les reser-
ves cobrien 20 mesos d’importacions de la Xina, una 
cobertura que se situa per sota dels 27 mesos assolits el 
2009, però que és molt superior als tres mesos que 
l’organisme internacional estableix com a referència. En 
percentatge de deute extern a curt termini, la xifra, prope-
ra al 600%, supera amb escreix el 100% marcat com a re -
ferència. La mètrica de l’agregat monetari M2 és l’única 
que situaria la dimensió de les reserves en un nivell d’una 
certa vulnerabilitat: al setembre del 2008, equivalien al 
28,7% de l’agregat M2, però, de llavors ençà, s’han reduït 
gairebé a la meitat (fins al 15,0% al gener del 2016), per 
sota del 20% que estableix l’FMI com a límit superior d’un 
interval prudent. Així i tot, cal esmentar que aquesta últi-
ma mètrica és especialment adequada per a les econo-

mies que, a més de disposar d’un sector bancari molt gran, 
gaudeixen d’un compte financer molt obert, i aquest no 
és, encara, el cas a la Xina.

En aquest sentit, la primera reacció del gegant asiàtic a les 
sortides de capitals ha estat augmentar-ne els controls, la 
qual cosa ajudarà a estabilitzar les reserves a curt termini, 
malgrat que denoti un nivell d’intervenció que l’Executiu 
s’havia compromès a minimitzar. A mitjà termini, és clau 
recuperar la confiança en la capacitat de creixement de 
l’economia xinesa. En definitiva, aquest és el millor remei 
per retenir els capitals locals i atreure l’inversor interna-
cional.

FOCUS • La caiguda de les reserves xineses
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1. Calculant l’efecte valoració com la diferència entre l’estoc de reserves 
segons el banc central de la Xina i els actius de reserva en la balança de pa -
gaments, el 2015, un terç de la pèrdua de reserves es pot atribuir a aquest 
efecte. Un percentatge que s’ha reduït en els últims mesos.
2. Computat com el saldo del compte financer (exclou l’epígraf de reserves) 
més errors i omissions. Una part de la sortida de capitals és deguda al repa-
gament del deute en dòlars que les empreses xineses tenen amb els bancs 
locals (vegeu BIS, Quarterly Review, March 2016, Box 1).
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La imponent caiguda del 25,4% interanual registrada per 
les exportacions xineses en termes nominals el passat 
mes de febrer il·lustra el deteriorament del comerç in -
ternacional a l’Àsia emergent. En particular, i en termes 
reals, va recular gairebé el 4% el 2015, en contraposició 
amb l’avanç del 0,6% que va anotar el total mundial.1 Es 
trenca, així, el patró de creixement imperant fa només 
uns anys, quan el comerç dels emergents asiàtics creixia, 
de mitjana, a una taxa anual del 10,9% i duplicava un ja 
sòlid 5,4% global (vegeu el primer gràfic).2 Una de les  
pre  guntes que planteja aquesta ruptura és si es tracta 
d’una dinàmica passatgera o si obeeix a factors de caràc-
ter estructural.

L’entrada de la Xina a l’Organització Mundial del Comerç el 
2001 va marcar un abans i un després en el paper que 
exercia l’Àsia emergent en el comerç internacional. En 
aquest context aperturista, es va desenvolupar una im -
portant cadena de valor, on l’eix central l’ocupava la Xina. 
L’elevat grau de fragmentació d’aquesta cadena va propi-
ciar un fort augment dels fluxos comercials entre els paï-
sos de la regió.3 Així, la quota de l’Àsia emergent en el total 
de fluxos comercials mundials, que, en la dècada de 1990, 
amb prou feines va créixer del 6% al 8%, va passar a vore-
jar el 17% el 2010. Avui, la xifra se situa al voltant del 19% i 
assoleix el 26% si hi afegim els països avançats de la regió 
(com el Japó o Corea) que també formen part d’aquest pe -
culiar entramat industrial i comercial.4

No obstant això, si en la dècada dels 2000 l’impuls de la 
Xina va ser clau en l’enlairament del comerç a l’Àsia, en 
l’actualitat les transformacions que pateix el país expli-
quen una bona part de la desacceleració comercial de la 
zona. En particular, el comerç asiàtic amb la Xina s’enfronta 
a una triple cruïlla. En primer lloc, el país ha augmentat la 
integració de la cadena productiva de les exportacions, la 
qual cosa ha comportat un demanda menor de béns inter-
medis dels seus veïns. L’alentiment de la demanda interna 
del gegant asiàtic i el major pes del sector serveis en un 
context de canvi de model productiu són els altres dos 
elements que pesen en la feblesa comercial asiàtica. Així, 
el creixement dels serveis, molt menys comerciables que 
la resta de productes, s’ha apropat a l’11% anual en els tres 
últims anys, enfront del 4% de les manufactures (vegeu el 
segon gràfic).5

La naturalesa estructural d’aquests tres factors suggereix 
que una part del descens del ritme de creixement dels flu-
xos comercials asiàtics no és transitòria. A més a més, en 
els últims mesos, s’ha afegit a aquesta menor puixança 
l’impacte de la volatilitat financera global, especialment 
intensa a la zona asiàtica, pels dubtes sobre el creixement 
de la Xina. A mesura que la incertesa vagi remetent, els 
fluxos comercials recuperaran el pols, però no hauríem 
d’esperar que tornin a mostrar el vigor dels anys 2000-2007.

FOCUS • Què explica la caiguda del comerç a l’Àsia?
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1. Segons les dades del CPB World Trade Monitor. Només considera el 
comerç de manufactures i computem l’avanç amb la mitjana dels fluxos 
d’importacions i exportacions en volum.
2. Mitjana anual entre el 2000 i el 2008 (abans de la forta caiguda del 
comerç).
3. Per a més detalls sobre la cadena de valor global asiàtica, vegeu CaixaBank 
Research, «Xina, al centre de la “Fàbrica Àsia”», IM06/2014.
4. Segons les dades de l’FMI (DOTS) per a les exportacions de béns en ter-
 mes corrents (mesurats en dòlars).

5. Vegeu IIF, «EM Asia: The Trade Engine Has Broken», 11 de febrer
del 2016.
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ESTATS UNITS
2013 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Activitat

PIB real 1,5 2,4 2,9 2,7 2,1 2,0 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 3,9 4,9 3,7 4,0 3,5 3,6 4,3 ...

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 101,3 96,2 98,3 96,0 97,8 94,0 96,2

Producció industrial 1,9 3,7 3,5 1,5 1,1 –0,8 –0,7 –1,0 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 53,8 55,6 53,2 52,6 51,0 48,6 48,2 49,5 ...

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 978 1.158 1.158 1.135 1.120 1.178 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 177 179 179 183 186 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 7,4 6,2 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,9 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 59,0 59,3 59,3 59,3 59,4 59,6 59,8 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –2,9 –2,9 –3,0 –3,0 –3,0 –3,0 –4,0 ... ...

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,2 2,3 ...

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank 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 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16

Activitat

PIB real 7,7 7,3 7,0 7,0 6,9 6,8 – ...

Vendes al detall 15,5 12,0 10,6 10,2 10,7 11,1 10,2 10,2

Producció industrial 9,7 8,3 6,4 6,3 5,9 5,9 5,4 5,4

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 49,9 50,2 49,8 49,7 49,4 49,0

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 383 489 542 577 602 605 577

Exportacions 7,8 6,0 4,6 –2,2 –5,8 –5,1 –11,4 –25,4

Importacions 7,3 0,4 –17,6 –13,5 –14,3 –11,6 –18,6 –13,8

Preus

Preus de consum 2,6 2,0 1,2 1,4 1,7 1,5 1,8 2,3

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 6,00 5,60 5,35 4,85 4,60 4,35 4,35 4,35

Renminbi per dòlar (valor) 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4 6,6 6,5

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: CaixaBank 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 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16

Activitat

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

Confiança del consumidor (valor) 43,6 39,3 40,7 41,5 40,9 42,3 42,5 40,1

Producció industrial –0,6 2,1 –2,2 –0,5 –0,4 –0,5 –2,3 ...

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 6,0 13,5 12,0 15,0 12,0 12,0 – ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,0 3,6 3,5 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3

Balança comercial 1 (% PIB) –2,4 –2,6 –1,8 –1,4 –1,0 –0,6 –0,5 –0,3

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 2,1 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • El BCE sorprèn amb 
mesures més acomodatícies

el bCe mou fitxa i la jugada sorprèn per la seva intensitat. El 
passat 10 de març, el BCE va anunciar un nou paquet de mesu-
res: retallades de tipus (rebaixa del tipus refi fins al 0,00% i  
del de dipòsit fins al –0,40%), ampliació del programa de com-
pres de bons (en 20.000 milions d’euros mensuals addicionals, 
fins als 80.000 milions, la qual cosa situarà la dimensió del ba -
lanç del BCE al voltant dels 3 bilions d’euros el 2017), inclusió de 
deute corporatiu al programa de compres i quatre noves sub  has-
 tes bancàries de liquiditat, que, si es compleixen certes condi-
cions, seran a tipus negatius. En conjunt, aquestes actuacions, 
més acomodatícies del que s’esperava, intensifiquen els estí-
muls a la concessió de crèdit i reforcen les expectatives de tipus 
molt baixos durant molt temps. En aquest context, és essencial 
aclarir una mica la motivació d’aquest nou impuls relaxador de 
les condicions monetàries a la zona de l’euro i quin pot ser el 
seu impacte econòmic final.

el bCe justifica el paquet de mesures com a resposta a l’em 
pitjorament del quadre macroeconòmic de la zona de l’euro. 
Quan es comparen les previsions actuals amb les considerades 
anteriorment pel BCE, es constata la notable revisió a la baixa 
de les xifres esperades d’inflació i, en menor grau, de creixe-
ment, en especial el 2016. La institució assenyala com a motius 
principals d’aquesta rebaixa la intensificació dels riscos de l’e -
co  nomia mundial, l’augment de la volatilitat als mercats finan-
cers i l’apreciació de l’euro en relació amb el conjunt de socis 
co  mercials. Aquest escenari justifica l’adopció de mesures am -
bicioses de relaxament monetari? D’entrada, cal convenir que, 
en una perspectiva a mitjà termini, que és la que ha d’o  rientar 
la política monetària, si es compleixen les previsions del BCE, el 
2017-2018 l’economia creixerà a un compàs una mica per da -
munt del potencial i la inflació s’aproparà a ritmes més norma-
litzats (de l’1,3% el 2017 i de l’1,6% el 2018). A més a més, cal 
tenir en compte que l’escenari del BCE és sensible a hipòtesis 
alternatives del preu del petroli. Les previsions de CaixaBank 
Research, per exemple, presenten un creixement una mica su -
perior el 2016 (de l’1,6%, en relació amb l’1,4% del BCE) i una 
recuperació clara de la inflació, que es podria situar per damunt 
del 2% en el 1T 2017 (en part, per una recuperació més dinàmi-
ca de les cotitzacions del petroli).

els efectes de les noves mesures es materialitzaran a llarg 
termini. La forward guidance del BCE implica que la primera 
pujada del tipus d’interès de referència difícilment es durà a 
terme abans del març del 2018, la qual cosa ajorna temporal-
ment la recuperació en tota la corba de tipus en relació amb el 
que s’esperava abans de l’anunci del març del 2016. Així i tot, 
l’escàs recorregut a la baixa dels tipus interbancaris i del deute 
públic limita, previsiblement, l’efecte de les mesures en el 
creixement i la inflació a curt i a mitjà termini, tant mitjançant 
el crèdit com per l’estalvi fiscal que pot comportar per als paï-
sos amb elevades necessitats de finançament. Les conseqüèn-
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Zona de l’euro: previsions del BCE
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb la 
previsió desembre 2015 (p. p.)

2016 2017 2018 2016 2017 2018

PIB 1,4 1,7 1,8 0,3 0,2 –

IPCH * 0,1 1,3 1,6 0,9 0,3 –

IPCH sense energia 
ni aliments

1,1 1,3 1,6 0,2 0,3 –

Nota: * Índex de preus al consum harmonitzat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE (ECB Staff Macroeconomic Projections).
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cies de les mesures seran més rellevants en el deute corpora-
tiu, tot i que és un mercat relativament petit i amb una escassa 
capacitat de creixement a curt i a mitjà termini; en la repercus-
sió en certs aspectes dels mercats financers, com un canvi en 
els preus de determinats actius, i en el reforç de la confiança 
dels inversors. En definitiva, cal esperar que l’impacte final 
sobre el creixement i la inflació de la zona de l’euro sigui rela-
tivament contingut i que es materialitzi en l’horitzó temporal 
del 2018-2019.

La demanda interna, motor de l’expansió econòmica de la 
zona de l’euro. Quan passem de les perspectives a mitjà termi-
ni, en què actuaran les mesures del BCE, a les perspectives a 
curt termini, es confirma que la demanda interna continua sent 
el factor bàsic que sosté la recuperació a la zona de l’euro. Fins 
avui, se sabia que, en el 4T 2015, el creixement havia estat del 
0,3% intertrimestral i de l’1,6% interanual, similar, per tant, al 
de trimestres anteriors. El detall per components publicat 
recentment reitera la confirmació de les últimes tendències. En 
termes interanuals, la contribució de la demanda interna va 
augmentar (2,1 p. p., en relació amb els 1,8 p. p. del 3T), arran, 
en especial, de l’acceleració de la inversió i del consum públic 
(en canvi, el consum privat es va desaccelerar de forma mode-
rada). Aquesta aportació creixent de la demanda interna va 
compensar el major drenatge del sector exterior (va restar  
0,6 p. p., en comparació amb els –0,2 p. p. del trimestre prece-
dent), per l’embranzida de les importacions.

el pols de l’activitat remunta el vol en el 1T 2016. Els indica-
dors d’activitat que s’han anat coneixent en els primers mesos 
de l’any suggereixen que, en conjunt, el creixement serà una 
mica superior al registrat al final del 2015, tendència que reflec-
teixen, en particular, els indicadors d’oferta. Així, al gener, la 
producció industrial de la zona de l’euro va augmentar l’1,8% 
(variació interanual mitjana dels tres últims mesos), 2 dècimes 
per damunt del registre del desembre, gràcies al fet que, des-
prés de diversos mesos d’alentiment, Alemanya es va sumar als 
avanços registrats a Espanya, a França i a Itàlia. D’altra banda, 
l’indicador d’activitat PMI compost de la zona de l’euro va 
repuntar fins als 53,7 punts al març, després de dos mesos de 
descensos (probablement, com a reflex de les turbulències 
financeres del gener i del febrer). Per components, destaca la 
millora de l’indicador PMI de serveis, fins als 54,0 punts (53,3 al 
febrer), mentre que el de manufactures avança, només, 2 dèci-
mes, fins als 51,4 punts.

els indicadors de demanda reiteren la tònica recent del con
sum. El consum privat, com s’ha comentat, va finalitzar el 2015 
creixent una mica menys que en trimestres anteriors. Els indica-
dors de demanda confirmen una tendència similar en els pri-
mers mesos del 2016. Així, les vendes al detall, tot i que van 
continuar avançant a ritmes superiors als de la mitjana històri-
ca, van créixer al voltant del 2% interanual al desembre i al 
gener. De cara als pròxims mesos, no cal esperar un canvi signi-
ficatiu, ja que el component d’expectatives de l’indicador de 
confiança del consumidor va recular mínimament al març. En 
definitiva, creix el consum, però sense accelerar.
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La recuperació econòmica de la zona de l’euro es reflecteix 
en la millora del mercat laboral. L’ocupació registrada va aug-
mentar el 0,3% en el 4T 2015, el mateix ritme que en el 3T, i la 
taxa d’atur va baixar fins al 10,3% al gener, un nivell mínim des 
de l’agost del 2011. Per la seva banda, els costos laborals es van 
incrementar l’1,6% interanual en el 4T 2015, una dècima per 
damunt del mateix període de l’any anterior. Sembla que les 
baixes taxes d’inflació moderen els augments salarials, en espe-
cial a Alemanya, on els costos salarials van augmentar l’1,6%, 
un ritme lleugerament inferior al del 4T 2014, malgrat que el 
mercat laboral s’apropa a la plena ocupació.

La inflació continua en terreny negatiu al març. L’IPCH gene-
ral es va contreure el 0,1% interanual al març, una mica menys 
que en el mes anterior (el –0,2%). La reculada del nivell general 
de preus va ser deguda, sobretot, a una major caiguda del com-
ponent energètic en resposta a la davallada del preu del petro-
li. Aquest factor ha estat el principal causant del descens de les 
previsions d’inflació del 2016 del consens d’analistes, que, en 
menys de sis mesos, s’han reduït en més d’1 p. p., fins a arribar 
al 0,3%, malgrat l’estabilitat observada en la inflació subjacent, 
al voltant de l’1%. No obstant això, a CaixaBank Research, pre-
veiem que el preu del petroli repuntarà a partir del 3T 2016, una 
mica abans del que consideren la majoria d’institucions, i 
impulsarà, així, la inflació a l’alça.

La magnitud de la crisi dels refugiats i la potencial sortida 
del regne Unit de la Ue, factors de risc interns en els pròxims 
mesos. El ritme de sol·licituds d’asil que va registrar la UE al 
gener i al febrer va ser similar al de l’any passat (el 2015, es van 
comptabilitzar més d’1,25 milions de peticions). Al març, el 
Consell Europeu va arribar a un acord amb Turquia per intentar 
reduir el flux d’immigrants irregulars. La principal mesura con-
sisteix a retornar a Turquia tots els immigrants irregulars que 
arribin a Grècia, a canvi d’acceptar el mateix nombre de refu-
giats sirians que es trobin a Turquia en l’actualitat. Aquesta 
decisió, la primera de fons que pren la UE en aquesta crisi, és, 
però, complicada de posar en marxa, sobretot a Grècia, tot i que 
també en alguns països de la UE poc inclinats a acceptar impor-
tants contingents de refugiats i que poden bloquejar la presa 
de decisions de la Unió en els pròxims mesos. La immigració és, 
igualment, un tema conflictiu en el debat sobre la permanència 
del Regne Unit a la UE. La possibilitat del brexit provoca un aug-
ment de la incertesa, que ha repercutit en la depreciació de la 
lliura en les últimes setmanes. Les conseqüències econòmiques 
de la sortida són difícils d’avaluar, ja que no està clara quina 
relació exacta tindria el Regne Unit amb els altres membres de 
la UE ni quant trigaria a aconseguir-la. No obstant això, els cos-
tos durant el període de transició podrien ser importants per a 
l’economia britànica.
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Un any després d’iniciar el programa de compra d’actius 
públics (QE), el BCE ha decidit ampliar-lo basant-se, entre 
altres raons, en el fet que el QE compleix la funció d’es  ti -
mu  lar l’economia. En Focus anteriors, hem vist com la im -
plementació del programa s’ha desenvolupat segons les 
pre  visions del BCE.1 Tot seguit, analitzem l’impacte ma  cro-
   econòmic del programa per respondre les preguntes: fun-
ciona el QE?, és necessari ampliar-lo?

L’efecte més immediat de l’anunci i de la implementació 
del QE a partir del primer trimestre del 2015 ha estat una 
compressió a la baixa dels tipus d’interès. Això s’ha traduït 
en una reducció del cost del crèdit a les empreses i a les 
llars i en una depreciació de l’euro en relació amb els prin-
cipals socis comercials de la zona de l’euro. Així, el QE esti-
mula l’economia impulsant la demanda interna i fent més 
competitives les exportacions europees a la resta del món.

Per quantificar l’abast macroeconòmic del QE, partim de 
les relacions històriques entre la taxa de creixement del 
PIB, la inflació i el tipus d’interès de referència del BCE per 
calcular l’impacte d’un relaxament monetari. 2 Com es 
mostra al gràfic, segons els nostres càlculs, una reducció 
del tipus d’interès de 25 p. b. produeix un augment gra-
dual de la taxa de creixement del PIB fins a un màxim 
d’uns 13,75 p. b. addicionals al cap d’uns dos anys. Com 
po    dem extrapolar aquesta magnitud a la repercussió del 
QE? Després de la reunió del BCE del 3 de desembre  
del 2015, Mario Draghi va desvetllar que els resultats asso-
lits amb el QE eren equivalents als que hauria produït una 
re  ducció del tipus refi de 100 p. b. Així, extrapolant les 
magnituds estimades, els nostres càlculs indiquen que el 
QE pot arribar a afegir 55 p. b. a la taxa de creixement inter-
 anual del PIB al final del 2017 (l’efecte acumulat situaria el 
PIB un 1% per damunt). No obstant això, malgrat que la 
re    percussió del QE sobre l’economia sigui equivalent a  
la d’una reducció del tipus refi de 100 p. b., les mesures per 
assolir aquest impacte han anat molt més enllà. Com ja 
vam veure en un Focus anterior,3 l’anomenat «tipus om -
bra» resumeix les mesures no convencionals en un ti  pus 
d’in  terès equivalent al refi, el qual, de fet, evidencia que el 
QE hauria produït una expansió monetària equivalent a 
una reducció del tipus refi d’uns 380 p. b. D’aquesta mane-
ra, les dades podrien suggerir que, en l’entorn actual, una 
reducció del tipus refi de 380 p. b. té el mateix impacte 
ma  croeconòmic que el que tenia una disminució de 
només 100 p. b. en temps normals. Una possible explica-
ció d’aquesta discrepància és que la transmissió de la polí-

tica monetària perd força quan els tipus ja són molt baixos. 
Per exemple, en els nivells actuals, és difícil que el cost del 
crèdit a les empreses i a les famílies disminueixi gaire més 
sense comprometre la solvència del sector bancari, que és 
el transmissor de la política monetària. A més a més, tam-
bé és possible que la volatilitat financera amb què ha co -
existit el QE li hagi restat eficàcia.

En suma, les nostres estimacions mostren un impacte 
positiu i significatiu del QE.4 No obstant això, també indi-
quen que l’efecte sobre la macroeconomia no és imme-
diat i que l’impacte màxim apareix al cap d’uns dos anys. 
Per aquest motiu, és important que el BCE i els mercats 
si  guin pacients i donin temps perquè les mesures facin 
efecte. Responent a les nostres preguntes inicials, el QE té 
la ca  pacitat de donar un fort impuls a l’activitat, però, pre-
cisament per aquesta raó, és important deixar que l’eco -
no  mia disposi de temps per absorbir l’important re  la  xa -
ment de la política monetària que es va produir el 2015.

FOCUS • L’impacte macroeconòmic del QE
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1. Vegeu el Focus «QE: el BCE surt a comprar», en l’IM12/2015.
2. Estimem un model de vectors autoregressius amb la taxa de creixe-
ment interanual del PIB trimestral, la inflació interanual subjacent i el ti -
pus d’interès ombra entre el desembre del 1999 i el desembre del 2015.
3. Vegeu el Focus «Descobrint la política monetària a l’ombra», en l’IM02/ 
2016.

4. L’anàlisi interna del mateix BCE assenyala uns efectes semblants: un 
augment del PIB de l’1% entre el 2015 i el 2017 i un augment de la inflació 
de 50 p. b. el 2016 i de 33 p. b. el 2017.

QE: canvis en les variables macro seleccionades

Canvis observats Període de referència Variació

Tipus de canvi real efectiu Des. 2014 - Febr. 2016 –6,80%

Cost del crèdit * 

Perifèria Des. 2014 - Gen. 2016 –47%

Nucli Des. 2014 - Gen. 2016 –23%

Estimacions pròpies

ΔPIB ** Gen. 2016 - Des. 2017 97,44 p. b.

Notes: * Nucli inclou Bèlgica, Alemanya, Holanda, França i Àustria; perifèria inclou Es  pa 
nya, Irlanda, Itàlia i Portugal.  ** Resposta segons un model VAR.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Vendes al detall (variació interanual) 1,2 2,5 2,4 2,5 3,1 2,0 2,0 ... ...

Producció industrial (variació interanual) 0,8 1,6 1,6 1,4 2,0 1,3 2,8 ... ...

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

Sentiment econòmic 101,5 104,2 102,5 103,6 104,4 106,2 105,0 103,9 103,0

PMI manufactures 51,8 52,2 51,4 52,2 52,2 52,8 52,3 51,2 51,4

PMI serveis 52,5 54,0 53,5 54,1 54,0 54,2 53,6 53,3 54,0

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,6 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 ... ... ...

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,6 10,9 11,2 11,0 10,7 10,5 10,3 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,0 4,6 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 ... ...

França (% pobl. activa) 10,3 10,4 10,4 10,4 10,5 10,1 10,2 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,6 11,9 12,3 12,2 11,5 11,5 11,5 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 24,5 22,1 23,1 22,5 21,7 20,9 20,5 ... ...

Font: CaixaBank 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 

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16

Saldo corrent: zona de l’euro 2,5 3,2 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 ...

Alemanya 7,3 8,5 7,6 8,0 8,3 8,5 8,4 ...

França –0,9 –0,1 –0,5 0,1 0,2 –0,1 –0,2 ...

Itàlia 1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,8 92,3 93,0 91,1 92,7 92,4 93,5 94,7

Nota: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: CaixaBank 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 

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –0,2 –0,8 –0,4 0,1 0,4 0,6 0,9

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

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,0 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,6 2,1 2,2 2,0 2,1 2,0 2,0 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 6,0 11,5 9,7 11,8 12,4 11,9 11,3 11,2

Altres dipòsits a curt termini –2,0 –3,9 –3,1 –4,0 –4,7 –3,9 –2,7 –2,5

Instruments negociables –7,2 3,1 3,9 5,7 2,0 0,7 –1,5 –1,1

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 1,3 0,8 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 ...

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: CaixaBank Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Espanya: de la 
recuperació a l’expansió

el creixement econòmic va madurant, amb registres que, en 
els pròxims trimestres, seran lleugerament inferiors als obser-
vats durant l’últim any, però que es basaran en un avanç més 
equilibrat de l’activitat econòmica. Aquesta evolució del canvi 
de patró es comença ja a dibuixar en les dades del 1T 2016. 
Segons el model de previsió de CaixaBank Research, la taxa de 
creixement intertrimestral es va situar en el 0,7% en el 1T 2016, 
només 1 dècima per sota de la taxa registrada en el 4T 2015. La 
demanda interna continua liderant el gros del creixement, 
impulsada pel consum de les llars i per la inversió, però el sector 
exterior torna, a poc a poc, a guanyar protagonisme. També 
des  taca el fet que aquest alentiment respongui a una desapari-
ció gradual i esperada dels efectes de cua que van impulsar el 
creixement durant el 2015, com la caiguda del preu del petroli 
o la depreciació de l’euro. Una desacceleració, per tant, que 
entra dins el guió previst, malgrat l’episodi recent de turbulèn-
cies financeres dels primers compassos de l’any i, a nivell intern, 
la falta d’acord per a la formació de govern.

els indicadors d’activitat es consoliden en nivells propis 
d’una fase avançada del cicle. Destaquen, en especial, els 
índexs PMI, tant del sector serveis com de les manufactures. Els 
dos es mantenen, des de fa mesos, en cotes clarament supe-
riors als 50 punts, llindar a partir del qual se solen observar 
taxes de creixement positives. De tota manera, han baixat lleu-
gerament en els dos últims mesos, un moviment coherent amb 
una desacceleració gradual i esperada del ritme de creixement. 
Aquest patró s’observa, també, en l’índex de producció indus-
trial, que, al gener, va baixar fins al 3,2% després de mantenir-se 
en cotes properes al 4,0% durant el segon semestre del 2015. 
Un altre indicador que reflecteix que l’economia espanyola 
s’endinsa, a poc a poc, en una fase més madura del cicle econò-
mic és la utilització de la capacitat productiva, que es va situar 
en el 77,8% en el 4T 2015, un registre similar al valor mitjà regis-
trat entre els anys 2000 i 2008.

el sector immobiliari recupera protagonisme i comença a 
normalitzar la seva situació. Tots els indicadors vinculats al 
sector immobiliari presenten una clara tendència a l’alça, tant 
els d’activitat com els de preus. Destaca el fort avanç dels 
visats d’obra nova, que, al desembre, es van apropar als 50.000 
en termes acumulats de 12 mesos. Malgrat que aquesta xifra 
representa un avanç del 43% en termes de variació interanual, 
cal destacar que el nivell encara és molt baix, en especial si es 
compara amb els registres assolits abans de la recessió. Els 
indicadors de preus i de demanda presenten, també, avanços 
notables. Les compravendes van augmentar el 9,8% al gener 
(acu  mulat de 12 mesos) i el nombre d’hipoteques sobre habi-
tatges, el 10,6% en el mateix mes. Per la seva banda, l’índex de 
preus de l’INE va avançar un 4,2% interanual en el 4T 2015, i 
tot fa pensar que aquesta tendència agafarà força el 2016 
(vegeu el Focus «Què ens diu el preu del sòl sobre l’evolució 
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FOCUS • Té un problema d’inversió la zona de l’euro?

El 2015, el ritme de creixement de la inversió a la zona de 
l’euro es va accelerar fins al 3,1%. Des d’una perspectiva 
una mica més àmplia, però, la inversió encara no ha recu-
perat el nivell assolit abans de la crisi i la tendència de fons 
és més feble que en altres processos de recuperació. Això 
ha empès diverses institucions internacionals (FMI, OCDE, 
Comissió Europea) a suggerir que és peremptori adoptar 
mesures per impulsar-la. Amb l’objectiu de valorar fins a 
quin punt hi ha motius de preocupació, analitzem per què 
el pols de la inversió és inferior a l’habitual.

El pes de la inversió de la zona de l’euro va passar de re -
presentar el 19,8% del PIB el 1996 al 22,3% el 2007, un mà -
xim que encara no s’havia assolit el 2015, malgrat co -
mençar a registrar augments a partir del 2013. En gran 
part, aquesta evolució respon a les fluctuacions de la 
inversió en construcció, que inclouen els excessos co  me -
sos abans de la crisi. La formació bruta de capital fix sense 
la construcció va evolucionar de manera més estable, del 
8,2% del PIB el 1996 al 10,4% el 2008, un altre nivell màxim 
que tampoc no s’ha assolit de llavors ençà. És important 
assenyalar que no tots els components de la inversió s’han 
comportat de la mateixa manera. La inversió en drets de 
propietat in  tel·lectual ha crescut de forma continuada, 
fins i tot du  rant els anys de la crisi (a una taxa del 8% anual 
de mitjana, fins al 3,85% del PIB el 2015). No obstant això, 
el nivell d’inversió en maquinària i en béns d’equipament 
s’ha mantingut al voltant del 6% del PIB durant tot el 
període i, fins i tot, ha reduït la seva importància com a 
percentatge de la inversió total.1

Diversos canvis estructurals de les economies de la zona 
de l’euro expliquen que les necessitats d’inversió hagin 
variat. La importància progressiva del sector serveis en 
detriment de la indústria ha modificat la composició de 
l’estructura productiva i ha reduït les necessitats d’in  ver -
sió, ja que el primer requereix una menor intensitat inver-
sora que la segona. Segons l’OCDE, en països com Itàlia o 
Fran  ça, aquest canvi ha comportat que la necessitat d’in -
versió hagi reduït al voltant de 0,5 p. p. la ràtio d’inversió 
sobre el PIB entre el 1997 i el 2013. El procés de globalitza-
ció ha comportat, també, que durant el mateix període 
una major proporció de la inversió mundial es destinés  
a les eco  nomies emergents. Un augment de la inversió a 
l’es  tranger pot reduir la necessitat d’invertir al país (efecte 
substitució) o pot augmentar-la (efecte complementari), 
però l’efecte no és el mateix a tots els països (més substi-
tutiu al Regne Unit i més complementari a Alemanya, per 
exemple).2

Així mateix, com hem observat, el canvi tecnològic ha 
impulsat la inversió cap al capital intangible i les TIC i  
ha reduït la necessitat d’inversió en capital físic. Una major 
inversió en intangibles és important, ja que s’associa a un 
major creixement econòmic per capita.3 Cal assenyalar 
que no tots els intangibles estan mesurats als comptes 
nacionals (ho estan la despesa en R+D i el programari, 
però no la publicitat o la formació, per exemple) i, per tant, 
estan infravalorats. A aquest factor d’infravaloració de la 
inversió s’afegeix el fet que la reducció de preu de la tecno-
logia permet que augmenti la inversió en les TIC en termes 
reals, tot i que es destinin els mateixos recursos nominals.

En definitiva, diversos factors estructurals condicionen la 
inversió i mostren que no és evident assenyalar si el nivell 
actual d’inversió és baix. En tot cas, és important analitzar 
l’evolució de la inversió a més llarg termini i tenint en 
compte la seva composició.
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3. Vegeu Corrado et al. (2012), «Intangible Capital and Growth in Advanced 
Economies: Measurement Methods and Comparative Results», IZA DP 
6733.

1. La inversió en maquinària i en equipament ha passat de representar el 
67% de la inversió total el 1996-2000, sense la construcció, a representar 
el 62% el 2010-2015.
2. Vegeu Banc d’Espanya, «La feblesa de la inversió empresarial a les eco-
nomies desenvolupades», Butlletí Econòmic, núm. 57, juliol-agost del 
2015, i OECD, «Lifting investment for higher sustainable growth», OECD 
Economic Outlook, Volume 2015/1, Chapter 3.
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futura del preu de l’habitatge?» per a una anàlisi més detalla-
da del creixement del preu de l’habitatge previst per als prò -
xims anys).

La demanda interna afluixa, però manté taxes de creixe
ment elevades. La forta embranzida de la demanda i, en espe-
cial, del consum de les llars és conseqüència de la millora de la 
confiança en la capacitat de creixement de l’economia i de la 
millora del mercat laboral. Pel que fa al primer factor, destaca 
l’evolució recent de la confiança del consumidor, que es manté 
en cotes elevades, malgrat que, en els dos primers mesos de 
l’any, va recular lleugerament. A més a més, cal tenir en comp-
te que el registre anotat en el mes de desembre va ser un 
màxim històric. Les vendes de vehicles i les vendes de les grans 
empreses també són un bon reflex del vigor del consum de les 
llars. En concret, el creixement interanual de les vendes de 
vehicles es va situar en el 15,1% al febrer (la mitjana dels tres 
últims mesos) i les vendes de les grans empreses, en el 3,2% al 
gener. En els dos casos, es tracta de registres lleugerament 
inferiors als del segon semestre del 2015, però que es mante-
nen en cotes compatibles amb un avanç notable del consum 
de les llars.

La sòlida recuperació del mercat laboral continuarà exercint 
de suport de la demanda interna. El suport del mercat laboral 
a la recuperació de la demanda és degut, sobretot, a la bona 
marxa de la creació d’ocupació. En els dos últims anys, s’ha 
creat gairebé un milió de llocs de treball, o, el que és el mateix, 
la taxa de creixement dels afiliats a la Seguretat Social ha estat, 
de mitjana, del 2,4%. Al febrer, aquesta taxa es va situar en el 
3,0%, un ritme que, probablement, baixarà en els pròxims 
mesos fins al 2,0% al desembre, però això no evitarà que l’any 
tanqui amb una creació de llocs de treball que es tornarà a 
situar per damunt dels 400.000. En part, la sòlida recuperació 
del mercat laboral és deguda a la moderació salarial, que ha 
permès a les empreses espanyoles guanyar competitivitat. En 
aquest sentit, pot sorprendre el repunt observat en el creixe-
ment interanual dels costos salarials en el 4T 2015, que va asso-
lir el 0,9% (el 0,1% en el 3T). No obstant això, és important 
assenyalar que, en gran part, va ser conseqüència de la devolu-
ció del 25% de la paga extra als empleats públics, i no d’un can-
vi en les tendències salarials de fons.

el consum de les llars també té el suport del baix preu del 
petroli. El component energètic té un pes de l’11,4% en la cis-
tella de béns de consum de les llars espanyoles, motiu pel qual 
la caiguda del preu del petroli té un impacte directe sobre la 
seva capacitat de compra. Malgrat que, en conjunt, el preu dels 
béns no energètics (la inflació subjacent) presenta una taxa de 
creixement que es manté propera a l’1,0% des de fa dos trimes-
tres, la forta caiguda del preu del petroli fa que l’IPC general 
presenti una taxa de variació interanual negativa (en concret, al 
març, es va mantenir en el –0,8%). En els pròxims mesos, la taxa 
d’inflació general es mantindrà en terreny negatiu, la qual cosa 
reflecteix la feblesa del preu del petroli, però, en la segona mei-
tat de l’any, iniciarà una ràpida tendència alcista, que la situarà 
per damunt del 2% en el 1T 2017.
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La política fiscal expansiva, clau per al creixement de la de 
manda interna el 2015, difícilment es podrà mantenir. El dèfi-
cit públic amb què es va tancar el 2015 va ser superior a l’ob  jec-
 tiu acordat amb Brussel·les. En concret, es va situar en el 5,2% 
del PIB, 1,0 p. p. per damunt de l’objectiu. És important assenya-
lar que la desviació es va produir en un any en què el creixe-
ment va ser clarament superior al previst quan es van aprovar 
els pressupostos, un fet que contrasta amb les desviacions que 
van tenir lloc en els anys més durs de la crisi econòmica i finan-
cera i que, molt probablement, no passarà per alt a la Comissió 
Europea. De fet, el fort creixement de l’activitat econòmica el 
2015 hauria apropat el dèficit públic a l’objectiu acordat amb 
Brussel·les si la política fiscal hagués estat neutra, de ma  ne  ra 
que es pot considerar que, l’any passat, la política fiscal va ser 
clarament expansiva. Aquesta és una basa de la qual l’e  co  no -
mia espanyola no podrà disposar en els pròxims anys si vol que 
el deute públic iniciï una via clarament des  cendent.

el sector exterior, un factor de fons que no ha deixat de do 
nar suport al creixement. Malgrat que, en termes nets, l’a  por-
 ta  ció del sector exterior al creixement va ser negativa el 2015, 
les exportacions van mantenir un ritme d’avanç molt notable. 
En concret, les exportacions de béns i de serveis reals van créi-
xer el 5,4% en el conjunt de l’any. Aquesta xifra és especial-
ment destacable quan es té en compte que el comerç mundial 
es va desaccelerar i que el ritme de creixement dels principals 
socis comercials, els països europeus, va ser lleugerament 
inferior al previst. El 2016, prevalen les tendències fonamen-
tals. En particular, les exportacions nominals de mercaderies 
van créixer el 5,0% interanual al gener (en l’acumulat de tres 
me    sos), impulsades, en bona part, per la demanda creixent de 
la zona de l’euro. No obstant això, el fort augment de les im -
portacions, que van avançar el 4,7% en aquest mateix mes, 
farà que, en termes nets, l’aportació del sector exterior continuï 
sent discreta.

La millora del cicle econòmic també es reflecteix en l’e  vo  lu
ció del crèdit, com ho mostra el descens de la taxa de morosi-
tat re  gistrat en l’últim any, de 2,4 p. p., fins a situar-se en el 
10,1%. Això s’explica, sobretot, per la notable reculada de la 
morositat del crèdit promotor, de 8,7 p. p., i a la construcció, de 
2,6 p. p., tot i que la reducció ha estat generalitzada. La millora 
de l’ac  ti  vi  tat econòmica, juntament amb els baixos tipus d’in -
terès, propiciarà que la morositat es continuï reduint en els 
pròxims me  sos, un factor clau per a la consolidació del creixe-
ment del crèdit.
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Crèdit i morositat en el 4T 2015
Saldo de crèdit 

(milers de milions 
d’euros)

Var. interanual 
(%)

Taxa de morositat 
(%)

Llars (habitatge) 552 –4,8 4,9

Llars (consum) 112 1,3 9,1

Activitats productives 644 –4,4 14,6

Construcció 44 –11,7 30

Promotor 135 –10,1 27,5

Serveis 337 –2,2 8,9

Indústria 110 –1,6 10,9

Agricultura 18 2,3 10,1

Total * 1.308 –4,1 10,1

Nota: * El saldo total no inclou el crèdit a les institucions financeres sense ànim de lucre ni el crèdit 
no classificat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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La població activa depèn de dos factors: la població en 
edat de treballar i el percentatge que està actiu (taxa 
d’activitat). Les dinàmiques recents de les dues variables 
per grups demogràfics (nacionalitat, edat i gènere) ens 
ajudaran a entendre la caiguda de la població activa i a 
projectar-ne l’evolució a mitjà termini.

El repartiment del descens de la població activa entre el 
2011 i el 2015 per nacionalitats (vegeu el primer gràfic) evi-
dencia el protagonisme de l’estrangera, mentre que l’es -
pa  nyola ha experimentat una lleugera reculada i la de do -
ble nacionalitat, un augment. No obstant això, la lleugera 
caiguda de la població activa espanyola camufla una evo-
lució molt dispar per gènere i per edat (vegeu el segon 
gràfic). El menor pes de les generacions joves ha determi-
nat el descens de la població activa a la franja entre 25 i 34 
anys.1 D’altra banda, la taxa d’activitat del grup entre 16 i 
24 anys va caure de manera significativa, situació que se -
ria positiva si, més endavant, comportés una força laboral 
més formada. Aquest replegament de la població activa 
jove ha estat compensat pel desplegament de la dels més 
grans, que ha augmentat perquè també ho han fet el 
vo lum de població en aquesta franja d’edat i la taxa d’ac -
tivitat de les dones de més de 35 anys i dels homes de més 
de 55.

A partir de les projeccions de població de l’INE i de tres 
hipòtesis diferents sobre la taxa d’activitat, es poden esti-
mar tres escenaris per a la tendència de la població activa 
en els cinc pròxims anys (vegeu el tercer gràfic).2 El primer 
assumeix que les taxes d’activitat es mantenen constants 
en el nivell del 2015. Arran de l’envelliment demogràfic, la 
població activa cauria en més de 800.000 persones fins al 
2020. El segon contempla un lleuger augment de la taxa 
d’activitat de les dones de mitjana edat i, sobretot, una 
pujada de la taxa d’activitat dels individus més grans de 
55 anys, de manera que s’aproparia al patró observat en 
altres països de la zona de l’euro. Aquest escenari, que 
considerem que és el més plausible, comportaria un 
increment de la població activa de 400.000 persones. El 
tercer implica ascensos més importants de les taxes 
d’activitat i, conseqüentment, de la població activa. 
D’aquest exercici es desprèn que, malgrat que el pes de la 
població jove disminuirà, els increments esperats de  
la taxa d’activitat dels grups de més edat, en especial de 
les dones, faran que la població activa en conjunt continuï 
augmentant a mitjà termini.

FOCUS • La població activa en perspectiva
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La bona evolució de les exportacions de serveis és un dels 
factors que expliquen la millora registrada pel saldo per 
compte corrent en els últims anys. Tot i que és cert que el 
turisme ha estat un element clau, el paper de les exporta-
cions de la resta de serveis, en què ens centrarem tot se  -
guit, també ha estat molt destacat.

Des del 2003, les exportacions de serveis no relacionats 
amb el turisme gairebé s’han doblat, de manera que han 
guanyat pes en el total d’exportacions de serveis. En parti-
cular, destaca la positiva evolució del sector de la infor-
màtica i les TIC, que s’ha multiplicat per tres, i del sector 
dels serveis empresarials, com la consultoria o l’R+D. 
Aquests sectors, juntament amb els relacionats amb el 
transport, van representar més del 80% de les exporta-
cions de serveis no turístics el 2015 (vegeu el primer grà-
fic). En una comparativa internacional, despunten els ser-
veis empresarials: segons un informe de la federació 
europea d’empreses de consultoria (FEACO),1 les empreses 
de consultoria espanyoles són les que presten un major 
percentatge dels seus serveis fora, el 30% en comparació 
amb el 8% d’Itàlia i de França i amb el 19% del Regne Unit, 
sobretot pels serveis prestats a l’Amèrica Llatina.

Una anàlisi més detallada de les principals característiques 
dels sectors que impulsen el creixement de les exporta-
cions de serveis no turístics revela l’impacte positiu que 
aquest fenomen té sobre el conjunt de l’economia. Per 
començar, ens fixem en dues característiques: la producti-
vitat2 dels diferents sectors i la dimensió mitjana de les 
empreses en cada sector. En conjunt, la productivitat dels 
serveis no turístics és un 30% inferior a la de la indústria. 
No obstant això, si ens cenyim als sectors en què es con-
centren la majoria de les exportacions de serveis no turís-
tics, la seva productivitat és equiparable a la de la indús-
tria. En concret, la productivitat dels subsectors amb una 
intensitat exportadora3 major dobla la productivitat dels 
sectors que exporten menys.

La dimensió empresarial és un altre factor essencial per 
explicar les exportacions de serveis no turístics, com tam-
bé ho és a la indústria. En el cas dels serveis, factors com la 
reputació, imprescindible per ser competitiu al mercat 
internacional, solen estar associats a les empreses més 
grans. L’evidència en aquesta dimensió és contundent: als 
subsectors de serveis amb més intensitat exportadora, la 
proporció d’empreses amb més de 100 treballadors és un 
80% superior a la de la resta de sectors.4

Així, doncs, les empreses que lideren l’augment de les 
exportacions de serveis no turístics són més grans i més 
productives. Ateses aquestes característiques, no sorprèn 
que l’impacte que aquest fenomen té sobre el mercat 
laboral sigui clarament positiu. Com es pot apreciar al 
segon gràfic, als sectors en què la intensitat exportadora 
és més elevada, el salari mitjà dels treballadors és també 
més alt.

En definitiva, l’economia espanyola ha estat capaç d’im -
pulsar les exportacions de serveis no turístics en els últims 
anys. Seria desitjable que aquesta bona tendència es con-
solidés en els pròxims anys, tant per la necessitat de corre-
gir el desequilibri extern com pels efectes positius que té 
sobre el mercat laboral espanyol.

FOCUS • L’auge de les exportacions de serveis no turístics
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1. FEACO (2015), «Survey of the European Management Consultancy Mar-
ket 2014/15».
2. La productivitat es defineix com el valor afegit a cost dels factors per 
ocupat.
3. La intensitat exportadora es defineix com les vendes fora d’Espanya en 
relació amb el total de vendes.

4. Classifiquem com a subsectors de més intensitat els del tercil superior i 
com a subsectors de menys intensitat els del tercil inferior.
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FOCUS • Què ens diu el preu del sòl sobre l’evolució futura  
del preu de l’habitatge?

El preu del sòl depèn, fonamentalment, del preu esperat 
de l’habitatge i dels costos de construcció. Per aquest 
motiu, ofereix una informació molt valuosa sobre com 
s’espera que evolucioni el preu de l’habitatge a curt i a 
mitjà termini.1 Ara que es produeix un canvi important de 
tendència en el preu de l’habitatge, la informació que 
aporta l’anàlisi del preu del sòl encara és més útil.

L’estudi de les dades històriques del preu del sòl i del preu 
de l’habitatge a Espanya mostra una correlació molt es -
treta entre les dues variables, fins al punt que el preu del 
sòl explica, ni més ni menys, el 92% de la variabilitat del 
preu de l’habitatge un any després (vegeu el primer grà-
fic).2 Després de l’ajust iniciat el 2007, el preu del sòl va 
anotar el seu mínim en el 1T 2014 i va registrar la primera 
taxa de creixement interanual positiva al final del 2014. El 
preu de l’habitatge, en canvi, va tocar fons amb posterio-
ritat i no va començar a registrar tímides taxes de creixe-
ment positives fins al 2T 2015. Atès que el preu del sòl va 
créixer el 4,5% el 2015, i assumint que la relació històrica 
que manté amb el preu de l’habitatge persisteix, esti-
mem que aquest últim pujarà al voltant del 3% el 2016 al 
conjunt d’Espanya.

De tota manera, l’heterogeneïtat de l’evolució del preu 
del sòl entre províncies observada el 2015 suggereix que 
l’evolució del preu de l’habitatge continuarà sent dispar 
el 2016. En particular, a les zones on s’observen creixe-
ments del preu del sòl superiors al 10% (com Madrid, Bis-
caia i les Balears), i atesa la relació entre els dos preus a 
nivell provincial, el preu de l’habitatge podria augmentar, 
de mitjana, el 4% el 2016. D’altra banda, el preu del sòl va 
baixar a 24 de les 50 províncies el 2015, la qual cosa fa 
pensar que el preu de l’habitatge en aquestes zones es 
podria continuar ajustant el 2016. Això és el resultat de les 
diferències en el nivell d’estoc d’habitatges nous per ven-
dre entre províncies: a les províncies amb menys estoc 
d’habitatges és on més augmenta el preu del sòl i, per 
tant, on enguany esperem un repunt més intens del preu 
de l’habitatge.

En conclusió, l’evolució recent del preu del sòl fa pensar 
que el preu de l’habitatge guanyarà tracció en els pròxims 
trimestres, tot i que la velocitat de la recuperació serà dis-
par entre les diferents províncies a curt i a mitjà termini.
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Indicadors d’activitat

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Indústria

Consum d’electricitat –0,1 1,6 1,3 –0,1 2,5 2,5 –3,2 –1,0 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –7,1 –0,3 –3,2 0,9 0,7 0,3 –1,3 –2,7 –1,6

PMI de manufactures (valor) 53,2 53,6 54,4 54,8 52,8 52,5 55,4 54,1 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –7,7 20,0 12,1 17,0 19,7 31,1 42,6 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –5,6 10,7 8,9 10,2 12,2 11,5 9,8 ... ...

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 7,2 5,6 6,6 5,9 5,0 4,8 5,4 5,8 ...

PMI de serveis (valor) 55,2 57,3 56,7 58,3 58,1 55,9 54,6 54,1 ...

Consum

Vendes comerç al detall 1,0 3,0 2,6 2,8 3,3 3,4 3,7 3,9 ...

Matriculacions d’automòbils 18,4 21,3 31,4 13,6 23,1 17,1 12,2 12,6 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,9 0,3 –0,6 1,6 –1,3 1,6 –0,9 –1,4 –5,1

Font: CaixaBank 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

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

General –0,1 –0,5 –1,0 –0,3 –0,4 –0,3 –0,3 –0,8 –0,8

Subjacent 0,0 0,6 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 ...

Aliments sense elaboració –1,2 1,8 0,3 1,9 2,3 2,5 3,3 0,8 ...

Productes energètics –0,8 –9,0 –9,7 –6,4 –9,7 –10,2 –10,3 –14,1 ...

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

Indicadors d’ocupació

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –1,6 4,7 4,6 5,6 4,6 4,1 3,3 2,7

Serveis 2,2 3,5 3,5 3,7 3,5 3,4 3,2 3,1

Situació professional

Assalariats 1,4 3,5 3,0 3,8 3,6 3,6 3,7 3,4

No assalariats 2,2 1,9 2,4 2,2 1,7 1,4 1,1 1,3

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

Població ocupada 2 1,2 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 ... ...

Contractes registrats 3

Indefinits 18,8 12,3 24,1 7,7 9,7 7,6 4,5 15,9

Temporals 13,1 11,2 12,2 11,2 9,7 11,8 1,9 11,9

TOTAL 13,4 11,3 13,2 10,9 9,7 11,5 2,1 12,3

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –8,2 –11,0 –9,8 –9,3 –13,4 –11,7 –12,1 –9,5

Resta d’edats –5,3 –7,2 –6,1 –7,4 –7,7 –7,5 –7,9 –7,8

TOTAL –5,6 –7,5 –6,5 –7,6 –8,2 –7,9 –8,3 –8,0

Notes: 1. Dades mitjanes mensuals.  2. Estimació EPA.  3. Dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Font: CaixaBank 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 

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 2,5 4,3 4,4 5,4 3,4 3,8 2,1

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

Saldo corrent 10,2 15,1 11,9 14,3 15,1 15,1 14,9

Béns i serveis 26,0 25,7 27,3 27,1 26,5 25,7 25,4

Rendes primàries i secundàries –15,7 –10,5 –15,4 –12,8 –11,4 –10,5 –10,4

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 14,7 21,1 15,6 18,4 20,8 21,1 20,2

Font: CaixaBank 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 

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 Saldo  
01/161

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –6,2 –3,9 –4,5 –3,9 –4,0 –3,1 –3,3 1.636,3

Empreses no financeres –7,1 –4,0 –4,7 –4,0 –4,3 –2,9 –3,4 914,7

Llars 3 –5,1 –3,7 –4,2 –3,7 –3,6 –3,3 –3,2 721,6

Administracions públiques 4 6,9 4,2 4,9 4,0 3,8 4,0 3,5 1.071,6

TOTAL –1,8 –0,9 –1,1 –1,0 –1,1 –0,4 –0,7 2.707,9

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

Total dipòsits –0,9 –1,0 –1,3 –1,2 –1,1 –0,5 0,1 1.161,9

A la vista 10,8 18,5 17,9 19,5 18,8 17,7 17,9 391,3

D’estalvi 5,8 12,9 10,5 12,3 13,7 15,2 14,1 253,9

A termini –7,6 –15,3 –13,5 –15,5 –16,3 –15,8 –15,1 496,1

En moneda estrangera 1,1 5,6 8,9 10,5 5,1 –2,3 –4,2 20,5

Resta del passiu 5 –8,2 –13,0 –11,4 –11,5 –14,0 –15,1 –11,8 98,1

TOTAL –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,3 –1,9 –0,9 1.259,9

Taxa de morositat (%) 6 12,5 10,1 12,1 11,0 10,7 10,1 10,1 ...

Taxa de cobertura (%) 6 58,1 59,2 58,5 60,0 60,6 59,2 59,6 ...

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 admi 
nis  tracions 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: CaixaBank 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

2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,9 –5,2 –0,8 –3,0 –3,2 –5,2 ... ...

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

Comunitats autònomes –1,7 –1,7 –0,2 –0,8 –1,1 –1,7 –0,1 ...

Corporacions locals 0,6 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 ... ...

Seguretat Social –1,0 –1,3 0,3 –0,4 –0,3 –1,3 0,1 ...

Deute públic (% PIB) 99,3 99,2 100,2 99,8 99,7 99,2 ... ...

Nota: 1. Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració central.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de la IGAE, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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INESTABILITAT FINANCERA I ACTIVITAT ECONòMICA

Inestabilitat financera, política econòmica i economia real:  
dues visions enfrontades

Cap a la meitat del 2015, els mercats financers internacionals van entrar en una fase d’inestabilitat que encara dura. La desacce-
leració de l’economia xinesa i l’enfonsament del preu del petroli van ser els desencadenants d’unes tensions que es van estendre 
amb rapidesa a la generalitat de països i de classes d’actius i que, en alguns moments, van adquirir una gran intensitat. Es tracta 
del quart episodi d’aquest tipus des de la gran crisi financera del 2008-2009. El focus primari de volatilitat es va situar als mercats 
emergents el 2014, al mercat de deute públic dels EUA el 2013 i va fustigar el de la zona de l’euro entre el 2010 i el 2012. La sospi-
ta que tots aquests episodis tenen un fil conductor comú va creixent.

L’anàlisi de les causes i de les conseqüències d’aquestes crisis repetitives és objecte d’un viu debat entre economistes acadè-
mics, responsables de política econòmica i inversors. Es tracta d’un assumpte tècnicament complex, perquè ha de tenir en 
compte les múltiples interaccions existents entre les variables de l’economia real, les variables financeres i les actuacions de 
política econòmica. És també una qüestió polèmica en el pla politicoideològic, perquè els valors i les preferències personals 
determinen els pesos assignats als costos i als beneficis de les diferents alternatives de política pública, els efectes de la qual no 
es distribueixen per igual entre grups socioeconòmics i entre generacions. I és, en certa manera, un debat familiar, perquè 
rememora la vella dicotomia entre keynesians i liberals. En efecte, s’han dibuixat amb claredat dos bàndols o corrents de pensa-
 ment obertament discrepants.

La visió dominant és la de caire keynesià.1 Considera que l’economia global pateix un problema, que ha esdevingut crònic, 
d’insuficiència de demanda agregada: les famílies estalvien molt i consumeixen poc, les empreses amb prou feines inverteixen i 
els Governs contenen les despeses. Com a resultat, el creixement del PIB és lent, hi ha recursos infrautilitzats (atur elevat o taxa 
de participació baixa) i la inflació és minsa (en no pocs països, negativa). Segons aquesta narrativa, el problema té diverses cau-
ses. Algunes són temporals, com la incertesa política, i altres són sobrevingudes, com l’elevat endeutament i la ressaca posterior 
a les crisis financeres. Però les més importants vénen de lluny i tenen caràcter estructural, com la demografia, la globalització i els 
canvis tecnològics. L’envelliment dels països desenvolupats ha incrementat l’estalvi de cara a la jubilació, al qual s’afegeix la irrup-
ció als mercats internacionals de l’ingent estalvi de les empreses i de les famílies xineses (atribuïble a l’absència de seguretat 
social o de sanitat pública, entre altres motius). Per la seva banda, els nous sectors digitals són menys intensius en capital que la 
indústria i la construcció tradicionals. Això configura un context d’estalvi abundant i d’inversió escassa, que comporta un descens 
del tipus d’interès real d’equilibri, que se situa clarament en terreny negatiu. Però, atès que la inflació és gairebé nul·la i que el 
tipus nominal té un sòl natural a la zona del zero per cent, el tipus real als mercats és superior al d’equilibri, la qual cosa, en deixar 
inoperant el mecanisme natural d’ajust o de reequilibri, perpetua la dinàmica de demanda feble i de subocupació. En la més pura 
tradició keynesiana, els membres d’aquest corrent propugnen l’ús agressiu de les polítiques de demanda (fiscal i monetària, 
incloent tota la gamma de mesures no convencionals) per sortir d’aquest parany com més aviat millor. Defensen que, amb un 
impuls suficient, l’economia recuperarà la plena ocupació, situarà la inflació i les expectatives d’inflació en els nivells desitjats pels 
bancs centrals i, a partir d’aquí, tornarà a operar amb relativa normalitat.

Paradoxalment, aquesta visió proposa solucionar el que considera un problema bàsic de l’economia esperonant una de les cau-
ses que ha contribuït a generar-lo. És a dir, propugna apujar els nivells d’endeutament dels agents i inflar el preu dels actius 
financers. De fet, s’espera que aquests siguin els principals canals a través dels quals els estímuls monetaris arribin a l’economia 
real. Segons aquesta visió, hi ha tres motius pels quals paga la pena córrer el risc d’intentar inflar els flotadors financers. Primer, si 
s’aconsegueix reactivar l’economia i aquesta adquireix tracció sostenible per si sola, llavors el creixement del PIB nominal alleu-
jarà la càrrega del deute, justificarà preus més alts dels actius i permetrà una retirada molt gradual dels estímuls. Segon, el risc de 
formació de bombolles locals, i de contagi sistèmic si punxen, pot ser controlat amb les polítiques macroprudencial, micropru-
dencial i de regulació financera. Tercer, si els dos arguments anteriors fallen, serà un mal menor en relació amb l’alternativa de 
contemplar passivament com l’economia se submergeix en el pou i àmplies capes socials, possiblement les més vulnerables, 
cauen en l’atur. Sota l’òptica d’aquesta escola, per tant, les repetides crisis financeres d’aquests anys ens indiquen dues coses. 
Primera i transcendental, que les polítiques de demanda han estat mal dissenyades i han pecat de tímides en intensitat i en dura-

1. Vegeu, per exemple, Summers, L. (2014), «Reflections on the “New Secular Stagnation Hypothesis”», al llibre Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, publicat per 
Voxeu.org.
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da. No sorprèn, doncs, que aflorin ara demandes perquè la Reserva Federal aturi les pujades de tipus i perquè el Japó i la zona de 
l’euro s’endinsin en el terreny de la monetització del deute i dels tipus negatius. Segona i complementària, que les polítiques 
prudencials i de regulació han tingut greus llacunes.

La visió alternativa considera que els problemes més importants que afecten l’economia internacional cal buscar-los al costat de 
l’oferta i no al de la demanda.2 Però, desgraciadament, els Governs intenten eludir el cost electoral a curt termini que solen com-
portar les reformes estructurals i cauen en la temptació de posar pegats amb polítiques de demanda expansives (malgrat la seva 
independència formal, els bancs centrals ho tenen difícil per abstreure’s del clima de pressió social i política). Ja aïlladament, la 
deixadesa en la cura del costat de l’oferta s’acaba reflectint en un menor creixement potencial a llarg termini. A més a més, el 
problema s’agreuja quan els augments de la despesa pública i del crèdit són destinats, fruit de la miopia, de la pressa i de la faci-
litat per obtenir fons, a inversions poc productives que malbaraten els recursos (les bombolles immobiliàries i els aeroports sense 
avions en són clars exemples). I, per rematar-ho, els booms crediticis acaben, abans o després i per molt encertades que siguin les 
polítiques prudencials i de regulació, en crisis financeres que danyen encara més el funcionament del sistema econòmic. El resul-
tat és un estat de l’economia real ostensiblement pitjor que a l’inici de les polítiques de demanda expansives, amb l’agreujant que 
és fàcil caure en un cercle viciós entre creixement lent, remeis artificials contraproduents, acumulació de deute, crisis financeres 
i més lentitud del creixement.

Els partidaris d’aquest corrent proposen, com a prioritat, que la societat i les autoritats adoptin un enfocament a llarg termini per 
abordar, amb decisió i amb paciència, les reformes estructurals del costat de l’oferta que permeten incrementar el creixement 
potencial. Pel que fa a les polítiques de demanda, propugnen disciplina fiscal i monetària. És a dir, no descarten l’aplicació 
d’estímuls quan estigui justificat (com és, de fet, la conjuntura actual en alguns països), però amb moderació, evitant les mesures 
més proclius a desencadenar efectes contraris als desitjats (per exemple, els tipus d’interès negatius) i amb disposició a utilitzar 
el fre quan arribi l’etapa de bonança. Això últim és important, ja que els booms de crèdit són fruit no tant dels estímuls en les fases 
de recessió com de l’absència de mesures restrictives en les expansions. Aquesta asimetria ha distorsionat de manera perversa els 
incentius dels inversors des dels temps de l’anomenada Greenspan put. Una altra recomanació d’aquesta escola en matèria 
d’incentius és acceptar les reestructuracions de deute si estan justificades i es duen a terme de manera selectiva i controlada. 
Creuen que, sota un esquema d’aquest tipus i amb el complement d’un bon marc de regulació i de supervisió, disposaríem d’uns 
mercats financers més funcionals al servei de l’eficiència i del desenvolupament econòmics. En absència d’aquest marc, interpre-
ten la cadena de turbulències financeres dels últims anys com episodis de risk-off, pels quals un xoc inicial (sigui de tipus fona-
mental, com ha estat el cas del descens del preu del petroli i de la desacceleració a la Xina, o sigui merament de sentiment) 
s’estén, s’amplifica i es retroalimenta, sobre la base d’uns mercats inflats artificialment per les polítiques monetàries, uns agents 
sobreendeutats, uns incentius inadequats i una regulació imperfecta.

Recapitulant, es tracta de dos corrents discrepants pel que fa al diagnòstic dels problemes de l’economia global i clarament 
enfrontats pel que fa al tractament recomanat (prioritats, estratègia i receptes concretes). Irònicament, ambós són molt crítics 
amb la política econòmica dels últims anys, tot i que per motius oposats (passivitat enfront d’hiperactivitat). Hi ha, però, un ele-
ment de coincidència més genuí: la dimensió financera importa, i molt. Els tres articles següents del present Dossier, arran de les 
profundes transformacions que ha experimentat el sistema financer des de la crisi del 2008-2009, examinen amb detall aquesta 
dimensió. S’ha guanyat espai per sostenir deute addicional? Són més estables els bancs i els mercats de capitals en l’actualitat que 
en el passat? Són més eficients assignant el capital i els riscos? Respostes afirmatives serien bons arguments per al bàndol parti-
dari de redoblar els estímuls keynesians, si més no en termes del balanç entre recompensa i penalització potencials. En canvi, 
respostes negatives aconsellarien extremar la prudència monetària i fiscal. La realitat del món financer s’inclina, cruament, per 
aquesta segona opció.

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

2. Vegeu, per exemple, l’Informe Anual 2015 del Banc Internacional de Pagaments.
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Deute: vici o virtut?

Imagini’s, per un moment, que rejoveneix 10 anys. Es troba al 2006. L’economia mundial creix el 5,5% en termes reals, alimentada 
per l’embranzida de les economies avançades (el 3,1%) i emergents (el 8,2%). De tornada al 2016, aquests 10 anys no han passat 
sense deixar petjada. Les economies avançades amb prou feines aconsegueixen un creixement del 2% i les emergents, malgrat 
el seu vigor, han caigut a taxes properes al 4%. Paral·lelament, el món es continua endeutant: el crèdit a les empreses i a les famí-
lies ha passat del 230% al 270% del PIB a les economies avançades i del 113% al 170% a les emergents. No és sorprenent, per tant, 
que la relació entre creixement i deute plantegi un interrogant fonamental: el deute és necessari per reactivar el creixement o és 
el llast que el frena?

La història recent de l’endeutament mundial es divideix en tres 
toms. En el primer, entre el 2002 i el 2008, les economies 
avançades van acompanyar l’expansió amb un augment del 
deute privat de les famílies i de les empreses, com es veu al 
segon gràfic. Aquest augment va respondre, si més no en 
part,1 a unes polítiques monetàries massa laxes i a una regula-
ció mal dissenyada. A més a més, aquests factors van induir 
una presa excessiva de risc i una mala assignació de recursos 
entre sectors. I aquí comença la segona part de la nostra his-
tòria, amb l’esclat de la crisi financera. Per suavitzar-ne l’im -
pacte sobre l’economia, els amortidors fiscals van generar un 
increment del deute públic, estable fins llavors, que, a més a 
més, va absorbir una part del deute del sector privat. De lla-
vors ençà, a les economies desenvolupades, el sector privat 
s’ha desendeutat de forma gradual, al contrari que el sector 
públic, que s’ha continuat endeutant enmig dels dubtes sobre 
la fortalesa de la recuperació.

La crisi financera també va plantar la llavor de la tercera i última part de la història de l’endeutament global, que encara s’ha de 
resoldre. La recessió de les economies avançades va comportar un entorn de tipus d’interès baixos, mitjançant el qual els bancs 
centrals persegueixen estimular l’economia, i també de retorns baixos. En conseqüència, des de la crisi financera, el capital ha 
fluït cap a les economies emergents a la recerca de millors rendiments. A més a més, les condicions monetàries laxes de les eco-
nomies avançades s’han traslladat parcialment a les emergents.2 Finalment, els elevats preus que llavors registraven les primeres 
matèries donaven una sensació de seguretat als préstecs als països exportadors d’aquests recursos. Tots aquests elements van 
crear un context propici per a l’endeutament dels emergents, reflectit en l’auge del crèdit total al sector no financer, que va pas-
sar del 110% del PIB el 2008 al 170% el 2015, sobretot per l’augment del deute de les empreses privades i seguint una dinàmica 
sense senyals d’estabilització.

En la mesura que l’endeutament dels emergents respon a un entorn de polítiques monetàries laxes als països desenvolupats i 
d’alts preus de les primeres matèries, el canvi d’escenari dels últims mesos, amb l’inici de la pujada de tipus als EUA i fortes caigudes 
del preu de les primeres matèries, pot generar preocupació sobre la sostenibilitat del deute emergent. En aquest sentit, cal consi-
derar diversos elements: el deute en divisa estrangera, la concentració de deute en determinats sectors i la rendibilitat de les 
inversions finançades. Com es mostra al tercer gràfic, des del 2009, s’ha produït un augment important de l’endeutament en 
dòlars. D’una banda, la normalització monetària als EUA comportarà un augment dels tipus d’interès a les economies avançades i 
una apreciació del dòlar, la qual cosa endurirà les condicions creditícies als països emergents. De l’altra, una part important de les 
empreses emergents endeutades en dòlars rep també els ingressos en dòlars, la qual cosa mitiga el risc de les fluctuacions del 
tipus de canvi. En el mateix sentit, països com la Xina, Corea del Sud o Singapur disposen d’àmplies reserves de divisa nord-ameri-
cana. A més a més, una part important del deute en dòlars té venciment a llarg termini.3 En sentit contrari, estudis realitzats per 
l’FMI i pel BIS4 mostren que el deute s’ha concentrat en la construcció (en especial, a la Xina i a l’Amèrica Llatina) i en indústries 
relacionades amb les primeres matèries. A més a més, el nou deute es concentra, també, en les empreses que ja parteixen d’un 
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1. L’augment de la desigualtat en la distribució de la renda i de la riquesa també podria ser un dels factors que expliquen l’auge de l’endeutament. Vegeu, per exemple, 
Rajan, R. (2010), Fault Lines, Princeton University Press.
2. Els baixos tipus als EUA i a Europa obliguen els bancs centrals emergents a establir tipus d’interès més baixos per suavitzar l’apreciació de les seves monedes.
3. Vegeu Caruana, J. (2016), «Credit, Commodities and Currencies», discurs a la London School of Economics and Political Science, 5 de febrer del 2015.
4. Ibíd. i IMF, Global Financial Stability Report, Chapter 3, October 2015.
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endeutament més elevat. Finalment, de forma paral·lela a 
l’aug  ment del deute dels països emergents, s’ha reduït la ren-
dibilitat mitjana de les empreses, la qual cosa qüestiona que 
s’estiguin finançant inversions realment productives.

La història que acabem de repassar ens dibuixa un cicle finan-
cer que interacciona amb el cicle econòmic. L’expansió econò-
mica facilita que les empreses i les famílies s’endeutin per rea-
litzar inversions i per augmentar el consum, la qual cosa 
estimula l’activitat, reforça l’expansió econòmica i, de nou, fa -
cilita l’endeutament. Així van impulsar una part del seu avanç 
les economies desenvolupades fins al 2007 i així s’alimenta, en 
part també, el creixement actual de les emergents. No obstant 
això, si les inversions finançades amb deute fracassen, el cercle 
virtuós es torna viciós a mesura que la incapacitat de repagar 
el deute provoca la fallida d’empreses, deprimeix la demanda 
i causa una nova onada de fallides. Precisament, per suavitzar 
l’amplificació del cicle econòmic que produeix el cicle finan-
cer, l’experiència de les economies avançades les ha conduït a millorar la regulació i la supervisió del sistema bancari. No obstant 
això, l’augment del pes del mercat de capitals com a font de finançament genera dubtes sobre la capacitat d’aquestes mesures 
per estabilitzar el conjunt del sector financer.5

Com es desprèn de l’anàlisi anterior, els països desenvolupats 
i els emergents es troben en diferents punts del cicle. D’una 
banda, les economies emergents es continuen endeutant a 
un ritme elevat, i hi ha alguns factors que fan dubtar de la 
sostenibilitat del nou deute. Atès que aquesta acumulació 
s’ha alimentat de la laxitud monetària dels EUA, la política 
econòmica dels països emergents hauria d’estar preparada 
per afrontar un enduriment de les condicions creditícies que 
pot provocar fallides empresarials i pressionar les seves mone-
des. Per aquest motiu, la política econòmica s’ha d’orientar a 
facilitar el desendeutament del sector privat i a limitar els ris-
cos sistèmics. De l’altra, a les economies avançades, el ritme 
de recuperació (en general més lent del que s’esperava) gene-
ra un intens debat sobre el paper que haurien d’exercir les 
polítiques monetària i fiscal.6 Malgrat el desendeutament pri-
 vat que s’ha dut a terme, els nivells de deute continuen sent 
molt elevats. En aquest context, un major estímul procedent 
de la demanda pública o d’unes condicions monetàries més 

acomodatícies podria comprometre la sostenibilitat del deute. No obstant això, també és cert que unes polítiques fiscal i mone-
tària més restrictives, enfocades, a priori, a accelerar el procés de desendeutament, podrien erosionar un creixement ja prou feble 
i acabar dificultant encara més el desendeutament. Atesa aquesta disjuntiva, sembla que caldria impulsar reformes d’oferta que, 
mantenint les polítiques de suport a la demanda a curt termini, facilitin el desenvolupament dels nous sectors productius.

En suma, la discussió ens mostra que la interacció desordenada entre el cicle financer i el cicle econòmic ha dut les economies 
avançades a una situació d’elevat endeutament i de creixement moderat amb polítiques econòmiques sense gaire marge de 
maniobra. Això evidencia la importància de dissenyar i d’implementar polítiques econòmiques amb una perspectiva que englo-
bi tot el cicle econòmic, que redueixi riscos i que acumuli matalassos durant les èpoques pròsperes per suavitzar les recessions.

Adrià Morron Salmeron
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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5. Vegeu els articles «El sector bancari després de la crisi: més robust i estable?» i «Canals alternatius a la banca: el nou repte per a l’estabilitat financera», en aquest 
mateix Dossier.
6. Vegeu l’article «Inestabilitat financera, política econòmica i economia real: dues visions enfrontades», en aquest mateix Dossier.
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El sector bancari després de la crisi: més robust i estable?

La resposta de la política econòmica a la crisi financera i real dels últims anys ha inclòs un enduriment de la regulació financera i 
un conjunt de mesures monetàries molt expansives. Un excés de laxitud monetària, però, podria ser el germen de futures crisis 
bancàries (tal com va succeir en els anys 2000), ja que uns tipus d’interès massa baixos durant massa temps poden induir a una 
presa excessiva de riscos i propiciar un nou cicle de sobreendeutament. Malgrat que existeix aquest temor, cal recordar que, en 
els últims anys, i arran de la crisi financera global del 2008, el marc regulador bancari s’ha reforçat, precisament, amb l’objectiu 
que el sector sigui més robust i tingui més capacitat d’absorbir els xocs. En particular, la reformulació del marc de capital conegut 
com Basilea III i la creació de la unió bancària a la zona de l’euro han comportat un avanç cap a aquests objectius. De tota manera, 
seria ingenu pensar que el sistema bancari és immune al risc de futures crisis.

La introducció de Basilea III ha comportat, a la pràctica, una 
major exigència de capital, i que aquest sigui de més qualitat, 
així com la introducció de requisits de liquiditat per poder 
afrontar escenaris adversos. Al mateix temps, la unió ban-
cària ha tingut diferents efectes sobre el sector. D’una banda, 
s’ha intensificat de manera significativa la supervisió de les 
entitats i s’ha ampliat el focus del supervisor (ara inclou, per 
exemple, la sostenibilitat del model de negoci). De l’altra, 
s’ha creat un mecanisme comú de resolució per intervenir de 
forma àgil les entitats financeres amb problemes i minimit-
zar l’ús de recursos públics (bail-outs). A tot plegat cal sumar 
les reformes dirigides a enfortir el govern corporatiu de les 
entitats.

No obstant això, la intensificació de les exigències de capital 
i de liquiditat exerceix, també, una forta pressió sobre la ren-
dibilitat del sector. A l’augment de requisits cal afegir l’ele -
vada incertesa reguladora que afecta encara algunes qües-

tions crucials, que, en el futur, podrien acabar comportant requisits addicionals als ja vigents, com la revisió del mètode de 
càlcul dels actius ponderats per risc (APR). Una altra font de pressió sobre la rendibilitat bancària deriva del marc de resolució 
implementat. Una de les pedres angulars d’aquest marc, la recapitalització interna o bail-in, exigeix complir, al final del 2016, 
un requeriment mínim de fons propis i de passius admissibles (la ràtio TLAC, o total loss absorbency capacity, per a entitats 
sistèmiques globals, i la ràtio MREL, o minimum required eligible liabilities). Aquesta nova exigència implicarà que els bancs ha -
gin d’emetre nous passius relativament costosos (també coneguts com passius bailinables). En general, totes aquestes mesures 
encareixen el cost de finançament i d’intermediació de la banca.1

Uns tipus d’interès molt baixos i fins i tot negatius han intensificat encara més la pressió sobre la rendibilitat de la banca. Això 
succeeix perquè els tipus d’interès dels préstecs, generalment, baixen en línia amb els del mercat monetari (amb l’euríbor), 
mentre que el cost de la principal font de finançament bancari, els dipòsits minoristes, presenta rigideses a la baixa a causa de 
les dificultats de traslladar els tipus d’interès negatius als dipositants. A més d’aquest entorn de tipus baixos, la rendibilitat 
bancària també s’ha vist afectada, en els últims anys, pel feble creixement dels volums de negoci. Aquesta inèrcia ha estat 
conseqüència del despalanquejament dut a terme pel sector privat (famílies i empreses) i de la feblesa de la recuperació 
econòmica.

Una rendibilitat baixa de la banca no és sostenible. D’una banda, perquè dificulta la generació orgànica de capital dels bancs (a 
través de beneficis retinguts) o la captació de nou capital, necessari per continuar impulsant l’activitat de finançament. Aquest és 
un risc que, en economies molt bancaritzades com l’europea, on el sector bancari té un paper essencial per a la transmissió de la 
política monetària, podria acabar afectant el creixement econòmic i l’estabilitat financera. De l’altra, en un context de baixa ren-
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1. Un dels factors que ha contribuït a intensificar la volatilitat en el període d’estrès patit per la banca al començament d’enguany ha estat la incertesa sobre la possi-
bilitat que alguns bancs europeus assolissin el llindar per a la suspensió del pagament del cupó dels bons contingents convertibles (cocos), la qual cosa ha desencade-
nat una reacció en cadena sobre altres instruments del passiu dels bancs i ha contagiat bancs d’altres països.
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dibilitat estructural, algunes entitats es podrien veure inclinades a desenvolupar estratègies massa agressives per aconseguir 
majors nivells d’escala o dur a terme apostes arriscades per incrementar la rendibilitat. En la mesura que la ponderació d’actius 
per risc no reflecteix de forma totalment precisa el risc real dels actius, no és fàcil detectar aquestes estratègies, que, en el fons, 
també tracten d’evitar la participació en processos de consolidació òptims des d’un punt de vist social (la pròpia regulació, que 
penalitza les entitats més grans per frenar els problemes associats al too big to fail, entra, també, en contradicció amb aquesta 
necessitat d’una major consolidació).

La intensificació de la regulació sobre el sector bancari tendeix, també, a afavorir una desviació de l’activitat d’intermediació cap 
a sectors poc regulats, com l’anomenada banca a l’ombra o shadow banking (entitats que duen a terme activitats financeres amb 
característiques bancàries). Aquests sectors poden ser una possible font d’inestabilitat financera i de riscos sistèmics (vegeu l’ar -
ticle «Canals alternatius a la banca: el nou repte per a l’estabilitat financera», en aquest mateix Dossier).

Finalment, però no menys important, cal destacar que la regulació de Basilea III no ha eliminat la tendència a la prociclicitat de 
l’activitat bancària. Això significa que, en les fases a la baixa del cicle, quan es produeix un empitjorament de l’activitat econòmi-
ca i de la qualitat creditícia dels prestadors, els APR augmenten (i afecten les ràtios de capital). Això succeeix perquè els models 
de càlcul dels APR es basen, entre altres paràmetres, en la probabilitat d’impagament dels préstecs, i aquesta probabilitat tendeix 
a augmentar quan l’activitat econòmica empitjora. Per tant, la prociclicitat en els APR exagera tant les fases alcistes com les fases 
a la baixa del cicle, la qual cosa distorsiona la capacitat dels bancs d’oferir crèdit a l’economia real. Així i tot, cal destacar que Basi-
lea III, seguint les polítiques anomenades macroprudencials, introdueix coixins de capital addicional, com el coixí anticíclic i el 
coixí per a riscos sistèmics, que, precisament, intenten suavitzar el cicle creditici. En tot cas, i atesa la poca experiència en l’aplicació 
d’aquest tipus de mesures macroprudencials, caldrà veure si seran realment efectives.

En definitiva, l’enfortiment del marc regulador dut a terme en els últims anys arran de la crisi financera global ha propiciat que el 
sector bancari sigui més robust. Però les pressions sobre la rendibilitat, arran d’aquest nou marc, de la feblesa dels volums de 
negoci i d’uns tipus d’interès en mínims històrics, desaconsellen abaixar la guàrdia davant els riscos d’una eventual crisi. L’ex  pe -
riència indica que qualsevol reforma ben intencionada acostuma a tenir efectes indesitjats. I que les crisis futures s’assemblen poc 
a les passades.

Gerard Arqué i Judit Montoriol Garriga 
Departament d’Estratègia Bancària i Departament de Macroeconomia,  

Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Canals alternatius a la banca: el nou repte per a l’estabilitat financera

Els mercats internacionals d’accions, de bons corporatius i d’actius dels països emergents han travessat, en els últims mesos, 
una fase de caigudes fortes i de volatilitat elevada. Les decepcions en les xifres de creixement de la Xina i el descens sobtat del 
preu del petroli n’han estat els detonants. És a dir, sorpreses en variables de caire fonamental que justifiquen reajustaments en 
les cotitzacions. No obstant això, la intensitat i l’abast de les turbulències en l’esfera financera han adquirit cotes del tot exage-
rades. El caràcter euforicodepressiu dels mercats financers no és gens nou, però l’elevada freqüència amb què, últimament, es 
reprodueixen episodis de forta inestabilitat financera convida a buscar causes més enllà de les sorpreses macroeconòmiques i 
dels vaivens de l’apetència pel risc entre els inversors. Una part de la resposta es podria trobar en les mutacions que han tingut 
lloc en la microestructura i en l’entramat institucional del sistema financer internacional. Quins són aquests canvis i quins fac-
tors els han provocat? Són una bona notícia per a l’estabilitat financera? I, finalment, quines implicacions tenen per a la política 
econòmica?

En els últims anys, el sistema financer internacional ha experimentat canvis estructurals en la manera d’assignar els recursos 
financers en una economia cada vegada més globalitzada i integrada. Històricament, els bancs han ocupat una posició prepon-
derant com a intermediaris per canalitzar aquests recursos des dels oferents cap als demandants finals (prenent dipòsits i conce-
dint préstecs, activitats que, en certa manera, es poden simultaniejar i que confereixen als bancs un paper addicional al de mers 
intermediaris, la qual cosa representa una tasca paral·lela de transformació de terminis, de garantia de liquiditat i de valoració del 
risc). No obstant això, aproximadament des de les acaballes dels anys 90, i de manera accelerada després de la superació de la 
crisi financera del 2008-2009, hem assistit al desenvolupament de dos canals alternatius (tot i que, en alguns aspectes, comple-
mentaris entre si i amb el propi canal bancari). D’una banda, la banca a l’ombra, que, en la seva definició més àmplia, engloba el 
conjunt d’entitats involucrades en activitats d’intermediació financera sense estar sotmeses a la regulació pròpia de les entitats 
prenedores de dipòsits. S’inclouen aquí els bancs d’inversió, els fons de titulització, els fons d’inversió, els fons de pensions, els 
hedge funds, les asseguradores, les entitats de private equity i un llarg etcètera. En les dues últimes dècades, el pes relatiu de la 
banca a l’ombra ha augmentat i, el 2014, representava ja gairebé una quarta part del total dels actius de les institucions finance-
res,1 i això malgrat la correcció que va tenir lloc durant la devastadora crisi del 2008-2009. Aquest augment ha estat més intens 
als països emergents (particularment a la Xina), per bé que la presència de la banca a l’ombra encara continua sent més gran als 
països avançats. De l’altra, els mercats de capitals, que permeten el transvasament directe de recursos entre els demandants i els 
oferents finals (tot i que és freqüent que entitats de la banca a l’ombra i, fins i tot, bancs tradicionals intervinguin en aquests 
mercats, adquirint o emetent títols). És singularment rellevant, quantitativament i qualitativament, el formidable auge de l’emissió 
de bons per part de les empreses no financeres. Així, el volum anual d’emissions de bons corporatius no financers s’ha doblat 
amb escreix entre el 2008 i el 2015 i ha crescut a un ritme molt superior al del crèdit bancari. Aquesta evolució també ha estat més 
intensa als països emergents que als desenvolupats.

Diversos factors han impulsat aquesta tendència del sistema financer internacional cap a la desintermediació bancària. Entre les 
causes conjunturals, les polítiques monetàries ultraexpansives adoptades després de la crisi financera del 2008-2009 pels princi-
pals bancs centrals han estat, sens dubte, un factor important. En un entorn de condicions de liquiditat folgades i de tipus d’interès 
baixos, el model de negoci bancari tradicional s’ha tornat menys atractiu en relació amb el de la banca a l’ombra2 i amb el finança-
ment per la via dels mercats de capitals, principals beneficiaris dels mecanismes que s’han engegat per transmetre els impulsos 
monetaris, en especial l’anomenat search for yield. En aquest sentit, la decisió recent del Banc Central Europeu d’incloure els bons 
corporatius en el programa de compra d’actius fomenta la desintermediació bancària. Hi ha també factors estructurals que han 
contribuït, i previsiblement ho continuaran fent, a aquesta mutació. Entre aquests factors, destaquen les innovacions tecnològi-
ques, que faciliten el desenvolupament de les vies alternatives de finançament, ja que permeten transaccions a un cost molt 
reduït i proporcionen noves maneres d’avaluar els prestataris i, així, de reduir el problema d’asimetria d’informació. Finalment, i 
no menys important, l’enduriment de la regulació del sistema bancari tradicional ha estat, sens dubte, un incentiu molt gran per 
oferir i per buscar finançament per vies alternatives, l’atractiu relatiu de les quals ha millorat.

En principi, sembla que el desenvolupament de la banca a l’ombra i dels mercats de capitals és, per diversos motius, una bona 
notícia per a l’estabilitat financera. Un, perquè permet a les empreses diversificar les fonts de finançament,3 la qual cosa en 

1. Excloent els bancs centrals.
2. Per a evidències empíriques, vegeu IMF, Global Financial Stability Report, October 2014, Chapter 2, Annex 2.3.
3. En el cas de la banca a l’ombra, aquests beneficis de la diversificació s’han de matisar amb els vincles, a vegades estrets, que manté aquest sector amb
el sistema bancari tradicional.



39  

ABRIL 2016

DOSSIER: INESTABILITAT FINANCERA I ACTIvITAT ECoNòmICA 04

millora la posició de risc (en el sentit que, si una falla, pot recórrer a les altres). Dos, perquè algunes entitats de la banca a l’ombra 
(per exemple, els fons de start-ups, de venture capital i de deute high yield) poden facilitar finançament a empreses que, pel seu 
perfil de risc, tenen més difícil accedir a préstecs bancaris. Tres, perquè algunes entitats de la banca a l’ombra, com els fons de 
titulització, faciliten la funció de transformació de terminis i la distribució dels riscos cap als inversors més ben preparats per 
suportar-los i per gestionar-los.

No obstant això, l’altra cara de la moneda és que aquest nou paradigma no està lliure d’amenaces per a l’estabilitat financera. 
Primer, el major protagonisme de la banca a l’ombra i del finançament directe per la via dels mercats de capitals està estretament 
relacionat amb la creixent interconnexió, complexitat i opacitat del sistema financer internacional, per la naturalesa de les opera-
cions que es realitzen i pel menor coneixement que es té dels riscos presos per les diferents parts. Això ha estat identificat4 com 
un factor que incrementa de forma molt notable la probabilitat de contagi. Segon, el sistema bancari a l’ombra no defuig els 
riscos característics de l’activitat bancària tradicional. El palanquejament excessiu, l’acumulació d’actius il·líquids i la vulnerabilitat 
als pànics financers no són exclusius dels bancs tradicionals, com va quedar de manifest amb l’enfonsament d’entitats com Bear 
Stearns o Lehman Brothers durant la crisi financera del 2008-2009. De fet, al contrari que el sistema bancari tradicional, supervisat 
i dotat d’exigents matalassos de capital i de liquiditat per requisit legal (en paral·lel a les figures del fons de garantia de dipòsits i 
del banc central com a prestador d’última instància), la feble supervisió i regulació de la banca a l’ombra la fa més vulnerable a 
eventuals episodis de risk-off. Tercer, el desenvolupament del finançament directe augmenta l’exposició al risc d’il·liquiditat del 
mercat, és a dir, el risc que afronta l’inversor de no trobar contrapartida per vendre la seva cartera de bons o accions en condicions 
raonables (a diferència del que succeeix en el sistema bancari, on, gràcies a la presència del banc central com a prestador d’última 
instància, el risc de no poder retirar els dipòsits està limitat). De fet, una de les reformes reguladores més importants dels últims 
anys per reduir els riscos al sector bancari ha agreujat el risc d’il·liquiditat als mercats de capitals. És a dir, l’exigència als bancs que 
limitin la seva operativa als mercats de capitals ha provocat que hagin deixat d’actuar com market-makers. Això fa que descensos 
de les cotitzacions que podrien ser moderats i graduals en condicions d’abundància i de disponibilitat de liquiditat acabin sent 
intensos i sobtats quan aquesta s’evapora.5 La garrotada dels últims mesos esmentada al començament obeeix, en bona part, a 
aquest tipus de fenòmens.

De tot plegat es pot desprendre que el nou paradigma del sistema financer internacional té implicacions importants per a la 
política econòmica. Pel costat de la política monetària, guanya importància el canal de transmissió que opera a través d’inflar 
la cotització d’algunes classes d’actius, amb els riscos que això comporta per a l’estabilitat financera. Relacionat amb aquest 
tema, l’impacte de la política monetària en la disponibilitat de liquiditat als mercats és també fonamental, com ho il·lustren els 
reptes que acompanyen l’actual procés de normalització de la Reserva Federal nord-americana. Pel que fa a les polítiques 
estructurals, el desenvolupament d’un marc regulador prudencial per a la banca a l’ombra és imprescindible. De manera sem-
blant al que es planteja per a la regulació del sector bancari tradicional, es tracta, en aquest cas, de trobar el terme mitjà entre 
la necessitat de reduir el risc sistèmic i la conveniència d’evitar perjudicis massa elevats sobre l’eficiència en l’assignació dels 
recursos financers i, en última instància, sobre l’eficiència del conjunt de l’economia. No obstant això, tant per a la banca a 
l’ombra com per als mercats de capitals, els progressos es troben encara en una fase relativament inicial d’uniformització de la 
informació i de recopilació de dades, segons el Consell d’Estabilitat Financera, l’organisme internacional encarregat de pro-
moure els canvis reguladors.6

En suma, en els últims anys, s’ha prestat molta atenció al sanejament, a la reestructuració i a la reforma reguladora del sistema 
bancari tradicional. Però, contemplant les dinàmiques del sistema financer internacional en conjunt, no es pot dir que els riscos 
hagin desaparegut. Dit d’una altra manera, s’han traslladat del sector bancari tradicional cap als mercats de capitals i cap a la 
banca a l’ombra. Vigilar i mitigar aquests nous riscos per a l’estabilitat financera és un repte pendent.

Mathieu Fort 
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

4. Vegeu Haldane A. G. (2015), «On Microscopes and Telescopes», Bank of England.
5. Vegeu IMF, Global Financial Stability Report, October 2015, Chapter 2.
6. Vegeu FBS, Global Shadow Banking Monitoring Report 2015.
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