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Un dels principals enigmes de la situació econòmica actual és l’evolució de la inflació als països desenvolupats. Malgrat que 
s’han dut a terme polítiques monetàries extraordinàriament laxes, a gran part del món desenvolupat les taxes d’augment 
dels preus han estat molt modestes, i, en alguns casos, fins i tot, s’han viscut breus episodis de deflació. El que ha succeït 
sembla que qüestiona una de les lleis econòmiques més destacades: la que afirma, parafrasejant Milton Friedman, que la 
inflació és sempre i a tot arreu, si més no a llarg termini, un fenomen monetari.

El Dossier d’aquest Informe Mensual tracta d’aportar informació i anàlisi a aquesta qüestió i examina els principals punts del 
debat. En primer lloc, el mesurament de la inflació i fins a quin punt les estadístiques són capaces de captar de forma 
correcta les millores en els béns i en els serveis a disposició dels ciutadans. En l’era de la digitalització, cal intensificar l’esforç 
perquè les dades oficials recullin de manera fidedigna una realitat que canvia de forma accelerada. Sense un bon indicador 
d’inflació serà difícil tenir un diagnòstic correcte dels problemes que ha d’afrontar la política econòmica.

En segon lloc, l’avaluació de les expectatives d’inflació, atès que són un factor determinant del nivell d’inflació efectivament 
observat. En aquesta qüestió, el Dossier llança una dosi de prudència sobre l’ús d’indicadors d’expectatives obtinguts a par-
tir de la cotització d’alguns productes financers. Com en altres àmbits de l’economia, que un producte financer es cotitzi en 
un mercat organitzat no significa que emeti un senyal precís del valor fonamental de determinades variables econòmiques.

Proveïts amb aquests elements de base, els lectors del Dossier es poden endinsar en un examen sistemàtic del conjunt de 
factors que contribueixen a la persistència d’una inflació molt baixa durant un període llarg de temps. En resum, aquests 
són els principals factors:

Primer, la caiguda del preu de les primeres matèries. El tercer article del Dossier estudia els mecanismes mitjançant els 
quals afecta la resta de components de l’índex de preus i posa de manifest que, malgrat ser un xoc temporal, té un impacte 
ampli i persistent sobre la inflació subjacent.

Segon, l’excés d’oferta, que, després de la Gran Recessió, va assolir nivells molt elevats i que costa d’eliminar. En alguns 
països, com els EUA, el nivell del PIB s’apropa ja al seu potencial, però diversos analistes consideren que la inflació d’un país 
concret depèn, també, de l’excés de capacitat global.

Tercer, la credibilitat dels bancs centrals, que ha comportat que la sensibilitat dels preus a la situació cíclica de l’economia 
sigui menor. Al llarg de la crisi, aquest factor ha ajudat a evitar la deflació, però també dificulta el repunt de la taxa d’inflació 
quan l’economia es comença a reactivar.

Quart, la ruptura del mecanisme de transmissió de la política monetària, a conseqüència de la naturalesa de la crisi que 
hem viscut. Després d’una crisi de deute, que comporta l’esclat de bombolles d’actius i processos de desendeutament de 
molts agents (financers i no financers), les polítiques monetàries expansives es tradueixen, molt lentament i a mesura que 
els agents econòmics restableixen l’equilibri dels balanços, en demanda final de béns i de serveis.

En conclusió, el misteri de la inflació absent només es pot resoldre si tenim en compte que els factors que determinen la 
inflació són múltiples i que, per tant, els motius que expliquen per què continua sent tan baixa són multifacètics. Atesa la 
inusitada magnitud de les polítiques monetàries desenvolupades pels bancs centrals per aconseguir els seus objectius de 
creixement i d’inflació, el llistat de factors que hem ressenyat ofereix una guia útil de les qüestions que cal examinar perquè 
la política econòmica futura sigui prou dúctil i capaç, quan arribi el moment, de donar la benvinguda a la inflació i d’evitar, 
al mateix temps, que d’un problema de creixement insuficient dels preus passem a un altre de creixement excessiu.

Jordi Gual
Economista en cap
30 d’abril de 2016

Per què no és més alta la inflació?
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CRONOLOGIA

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 (abril).
   6 Índex de producció industrial (març).
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).

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

MAiG 2016 JUnY 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.

ABRil 2016
 

29  El Govern presenta el Programa d’Estabilitat 2016-2019 amb un relaxament de la tendència de consolidació fiscal. En concret, el 
dèficit per al 2016 s’ha incrementat en 8 dècimes, fins al 3,6%, i s’ha ajornat fins al 2017 la rebaixa del dèficit per sota del 3% marcat 
pel Pacte d’Estabilitat i Creixement.
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ment de la zona de l’euro també va sorprendre en el 1T, tot 
i que, en aquest cas, perquè va ser superior al previst. Tot i 
que la dada és preliminar i que cal considera-la amb caute-
la, confirma que l’escenari de recuperació és cada vegada 
més sòlid. Si el creixement és la llum, l’ombra continua sent 
la inflació, que es mostra inesperadament poc inclinada a 
recuperar-se. Malgrat tot, continuem considerant que 
aques  ta dissonància entre una economia que creix i 
l’absència d’inflació té una naturalesa temporal i que, en 
aquest mateix 2016, els preus creixeran més clarament.

Espanya confirma un 1T positiu. Malgrat la incertesa vis-
cuda en el 1T, l’economia espanyola ha estat capaç de man-
tenir un ritme de creixement elevat (del 0,8% intertrimes-
tral en els tres primers mesos de l’any, idèntic al del 
trimestre precedent). Atesos els indicadors disponibles, el 
motor de l’expansió va ser, un trimestre més, la demanda 
interna, que manté un vigor notable, tot i que el sector 
exterior podria guanyar protagonisme a poc a poc. Aques-
ta serà la tònica que preveiem per a la resta de l’any: la 
demanda interna, expansiva, tot i que una mica menys que 
el 2015, es combinarà amb una aportació creixent del sec-
tor exterior. Aquesta dinàmica permetrà un creixement 
notable, del 2,8%, que continuarà sent superior al dels 
socis de la zona de l’euro i que permetrà la creació de més 
de 400.000 llocs de treball. Com és sabut, és el resultat de 
factors de suport temporal, com un preu del petroli infe-
rior, de mitjana, al del 2015, l’existència d’unes condicions 
financeres favorables (que es reflecteixen en la bona evolu-
ció de la concessió de nous crèdits), la depreciació de l’euro 
i una política fiscal relativament expansiva. També és con-
seqüència de les reformes estructurals implementades, 
que es tradueixen en la recuperació del superàvit corrent, 
en l’ajust del sector immobiliari i en un procés de despalan-
quejament privat molt avançat. No obstant això, cal recor-
dar que l’economia espanyola encara ha d’afrontar impor-
tants reptes, com reduir la taxa d’atur i no desistir en els 
esforços de consolidació fiscal que permetin canalitzar una 
tendència descendent del deute públic.

El peatge econòmic de les turbulències financeres del 
començament d’enguany ha estat escàs. Des del març, el 
clima inversor ha canviat cap a millor. Indubtablement, en 
aquest gir, han estat crucials els missatges més acomodati-
cis de la Reserva Federal (Fed), les importants mesures 
expansives del Banc Central Europeu (BCE) i la fixació de 
tipus d’interès negatius per part del Banc del Japó (tot i 
que, amb posterioritat, ha sorprès els inversors mantenint 
sense canvis els programes de compra de bons). Però el 
que, segons el nostre parer, ha estat realment essencial ha 
estat la confirmació que l’economia mundial, fins i tot en 
un context de riscos creixents, continua accelerant el ritme. 
Lluny dels auguris més infausts, els EUA no han entrat en 
recessió (certament, s’han alentit), la Xina va camí de con-
firmar l’aterratge suau, Europa creix més del previst (sí, han 
llegit bé: sorpresa positiva de creixement a la zona de 
l’euro) i els fluxos de capitals han tornat als emergents. Així 
i tot, res d’això justifica una lectura complaent de la tessitu-
ra en què es troba l’economia global. El flanc emergent 
que  da lluny de la consolidació, i caldrà parar esment a la 
situació específica de països que continuen tenint massa 
fronts oberts (el Brasil i Rússia, en particular) i al fet que es 
confirmi que el flux de capitals realment es restableix. El 
mo  ment de la veritat arribarà, evidentment, quan la Fed 
reprengui el tensionament monetari després del que ente-
nem que és una pausa temporal. Llavors, amb el dòlar i els 
tipus d’interès a l’alça, veurem fins a quin punt els emer-
gents resisteixen. També caldrà estar atents a l’evolució 
xinesa, que afronta el repte d’aconseguir modificar el 
model productiu sense que el creixement en pateixi les 
conseqüències. I, en clau més global, caldrà veure com es 
gestiona el deute, que continua creixent. En alguns països, 
el problema és l’absència de despalanquejament privat, en 
uns altres, el públic, però l’excés de deute, vuit anys després 
de la Gran Recessió, continua aquí.

Els EUA afluixen el ritme temporalment, mentre que la 
zona de l’euro l’accelera. L’economia nord-americana va 
créixer, en el 1T, menys del que s’esperava. Creiem, però, 
que es tractarà d’un alentiment temporal, ja que una part 
del vaivé a la baixa ha estat conseqüència de la contribució 
negativa de les existències, que cal esperar que es rever-
teixi en els pròxims mesos. A més a més, els factors de 
suport (la laxitud monetària i el dinamisme laboral) es 
man  tenen. En aquest context, la inflació continua sent con-
tinguda, però les previsions fan pensar que, a mesura que 
es desfaci l’efecte graó provocat per la forta caiguda del 
petroli el 2015, repuntarà de forma apreciable. El creixe-

El creixement mundial accelera
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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 3,3 3,6 3,1 3,0 3,2 3,2 3,3 3,5

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

Estats Units 2,4 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 2,0 2,2

Zona de l’euro 0,9 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 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 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 1,5 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 2,4 3,4 3,5 3,4 3,0 2,7 2,4

Japó –0,1 0,5 0,6 0,7 1,7 0,8 –0,1 0,7 0,7 1,3

Regne Unit 2,9 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1

Països emergents 4,6 4,0 4,3 4,9 4,0 3,9 4,2 4,2 4,4 4,6

Xina 7,3 6,9 6,5 6,3 6,9 6,8 6,7 6,3 6,4 6,5

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

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

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 2,7 2,5 2,7 2,9

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

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

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 3,5 4,1 3,5 3,5 3,6 3,5

Sud-àfrica 1,6 1,2 0,7 1,3 1,1 0,3 0,2 0,8 0,9 1,0

INFLACIó

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

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

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

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

Alemanya 0,8 0,1 0,5 1,8 0,0 0,2 0,1 0,1 0,7 1,2

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

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

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

Japó 2,7 0,8 0,5 1,6 0,2 0,3 0,1 –0,1 0,6 1,3

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

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

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

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

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

Brasil 6,3 9,0 8,7 6,5 9,5 10,4 10,2 8,8 8,4 7,3

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

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

Rússia 7,8 15,5 7,5 5,7 15,7 14,5 8,4 8,0 7,0 6,5

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

Polònia 0,2 –0,9 0,1 1,9 –0,8 –0,8 –1,1 –0,4 0,3 1,4

Sud-àfrica 6,1 4,6 6,4 6,2 4,7 4,9 6,4 5,9 6,0 7,2

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

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

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

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

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,6 3,7 2,6 2,0 4,1 4,1 3,4 2,9 2,1 2,0

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

Altres variables

Ocupació 1,1 3,0 2,5 2,1 3,1 3,0 3,3 2,6 2,2 2,1

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

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

Costos laborals unitaris –0,8 0,3 0,5 0,8 –0,2 0,4 0,1 0,9 0,5 0,6

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 1,4 2,0 2,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2

Saldo públic (acum., % PIB) 2 –5,8 –5,0 –3,9 –3,1       

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 0,70 0,83 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 1,00 1,89 0,67 0,83 0,85 0,86 1,03 1,24

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 2,01 2,73 2,21 2,19 1,92 1,86 2,03 2,22

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 –0,42 0,01 –0,24 –0,32 –0,46 –0,44 –0,41 –0,37

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,32 1,34 0,69 0,57 0,30 0,22 0,31 0,44

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,10 1,07 1,11 1,09 1,10 1,12 1,10 1,07

¥/€ 140,42 134,35 128,27 127,52 135,89 132,94 127,28 126,90 130,66 128,25

£/€ 0,81 0,73 0,77 0,74 0,72 0,72 0,77 0,79 0,77 0,75

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 45,08 65,58 51,10 44,70 35,72 44,31 47,74 52,53

Brent (€/barril) 74,54 48,30 41,18 61,23 46,00 40,82 32,41 39,53 43,61 49,16

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.  2. Acumulat de quatre trimestres. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

  Previsions
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CONJUNTURA • La recuperació  
dels mercats es confirma

El clima constructiu dels mercats internacionals s’ha per-
llongat a l’abril. Els senyals d’estabilització, que ja van aparèi-
xer al març, es van consolidar i van donar pas a una major dis-
posició a la presa de risc per part dels inversors. Tant els mercats 
de renda variable com els de renda fixa s’han beneficiat 
d’aquest entorn globalment favorable, tot i que les cotitza-
cions dels actius de risc al bloc avançat han mostrat un to més 
dubitatiu. En general, la volatilitat dels actius financers s’ha 
estabilitzat en nivells semblants als observats abans de l’estiu i 
ha deixat enrere els forts repunts de nerviosisme dels últims 
mesos. Aquesta consolidació d’un entorn financer internacio-
nal més estable obeeix a tres factors principals. En primer lloc, 
la disminució de la incertesa macroeconòmica mundial, grà-
cies a unes dades d’activitat als EUA, a Europa i a la Xina que, 
lluny de ser pròsperes, no han ofert ensurts. En segon lloc, la 
recuperació del preu del petroli, que, en les últimes setmanes, 
ha adquirit vigor i ha dut el barril de Brent a situar-se folgada-
ment per damunt dels 40 dòlars. Finalment, els missatges aco-
modaticis de la Reserva Federal (Fed) continuen sent un pilar 
de suport important que ha sustentat la recuperació dels 
actius de risc.

Malgrat el to positiu de les últimes setmanes, la prudència és 
necessària, atesa la fragilitat del sentiment inversor. Les 
preocupacions relacionades amb el creixement de la Xina o 
amb una possible sortida del Regne Unit de la UE es mantenen 
com espases de Dàmocles sobre els mercats internacionals. A 
més a més, la consolidació de la tendència alcista al mercat del 
petroli serà essencial per reforçar el to constructiu dels mercats 
i per donar-li continuïtat, en particular a l’àrea emergent. La 
correlació dels preus del cru amb les retorns dels principals 
actius financers en els últims mesos il·lustra la transcendència 
que tindrà aquest element per a l’evolució dels actius de risc a 
curt termini.

En el pla monetari, el Banc del Japó pren el protagonisme a 
la Fed. Sense grans sorpreses, el Comitè Federal de Mercat 
Obert de la Fed va decidir mantenir el tipus oficial en l’interval 
0,25%-0,50% en la reunió del 27 d’abril. En el seu comunicat, 
l’autoritat monetària va mantenir un to prudent, en particular 
en relació amb l’aparent alentiment de l’economia nord-ameri-
cana, malgrat la millora sostinguda del mercat laboral. En 
paral·lel, cal destacar que, a diferència dels comunicats ante-
riors, ja no es va posar l’accent en els riscos derivats de l’entorn 
econòmic i financer internacional. En tot cas, els membres de la 
Fed van assenyalar que romandran atents a l’evolució de la 
inflació i de l’entorn global. Aquesta cautela continua afeblint el 
dòlar, que ha fluctuat en relació amb l’euro a la franja d’1,13 a 
1,14. Pel que fa a les pujades futures del tipus oficial, es manté 
la projecció oficial de dues pujades enguany, però el mercat 
només n’anticipa una al desembre. Aquest mes, la sorpresa al 
front de la política monetària la va protagonitzar el Banc del 
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Japó, que va decidir no introduir canvis en la política mone-
tària, al contrari del que esperaven els mercats. El banc central 
va justificar la decisió, que va provocar una caiguda de la borsa 
japonesa i una forta apreciació de la divisa nipona en relació 
amb el dòlar, amb la necessitat de disposar de més temps per 
avaluar l’impacte dels estímuls introduïts recentment, en parti-
cular dels tipus negatius que van entrar en vigor al comença-
ment de l’any.

Mentrestant, el BCE manté el full de ruta establert al març i 
divulga els detalls del programa de compra de bons corpora-
tius. Després de l’anunci d’una bateria de mesures al març, i tal 
com s’esperava, el Consell de Govern de la institució europea va 
decidir, en la reunió d’abril, mantenir sense canvis els tipus 
d’interès oficials. L’autoritat monetària va reiterar el missatge 
de prudència i es va mostrar de nou disposada a incrementar el 
grau de laxitud de la política si és necessari. Draghi va confirmar 
que el BCE ha començat ja a implementar l’augment del ritme 
de compres del QE fins als 80.000 milions d’euros mensuals, 
d’acord amb el que s’havia anunciat al març, i es va mostrar 
confiat en un repunt de la inflació a la zona de l’euro durant la 
segona meitat de l’any. L’element nou d’aquesta última reunió 
va ser la divulgació dels detalls del programa de compra de 
bons corporatius (CSPP, per les sigles en anglès) que entrarà en 
vigor el proper mes de juny. Al març, el BCE ja havia anunciat 
que les compres comprendran els bons amb grau d’inversió 
denominats en euros d’empreses no bancàries constituïdes a la 
zona de l’euro. Aquesta vegada, la institució europea va preci-
sar que els bons elegibles del CSPP tindran un venciment com-
près entre sis mesos i 30 anys i que comprarà tant al mercat 
primari com al secundari fins a un límit del 70% de cada emis-
sió. Així i tot, no es va confirmar el ritme de compra mensual, 
que, segons el consens d’analistes, es podria situar entre els 
8.000 i els 10.000 milions.

El mercat de renda fixa privada europeu continua anticipant 
les compres del BCE. Els forts descensos de les rendibilitats del 
deute corporatiu europeu que es van començar a registrar el 
mes passat després de l’anunci de la inclusió de bons corpora-
tius en el QE han continuat a l’abril i han beneficiat tant el deute 
amb grau d’inversió com el segment high yield. Pel que fa deute 
públic, la rendibilitat del bund alemany va experimentar un 
lleuger repunt al llarg d’aquest mes i va arribar a cotitzar prop 
del 0,3% abans de disminuir lleugerament després de patir els 
efectes del to de prudència del comunicat de la Fed. Sembla 
que la combinació de dos factors ha donat suport a aquest 
moviment a l’alça. D’una banda, les majors expectatives 
d’inflació, a causa del rebot del petroli en aquests últims mesos, 
s’han reflectit, a poc a poc, en els preus del mercat de renda 
fixa. De l’altra, el fet que aquest repunt fos coherent amb els 
d’altres tipus d’interès lliures de risc (com els dels EUA i del Reg-
ne Unit) suggereix que respon, també, a un recés dels fluxos 
«cap a la qualitat». Finalment, el deute sobirà perifèric continua 
sotmès a diversos focus d’inestabilitat, sobretot a Portugal i a 
Grècia, malgrat que d’abast i de durada limitats. No obstant 
això, en el cas d’Espanya, la prima de risc va acabar el mes amb 
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una pauta positiva, en situar-se per sota dels 135 p. b. malgrat 
la confirmació que es convocaran unes noves eleccions gene-
rals el proper 26 de juny.

la temporada de resultats corporatius del 1T 2016 als EUA 
discorre segons les previsions. Havent aportat el 58% de les 
empreses de l’S&P 500 els seus resultats del 1T 2016 al final 
d’abril, els beneficis registren una reculada del 5,3%, una xifra 
que millora lleugerament la prevista inicialment. L’apreciació 
del dòlar i l’enfonsament del preu del cru dels últims trimestres 
continuen pesant en els comptes de les empreses nord-ameri-
canes. No obstant això, la incidència dels dos factors sobre els 
beneficis empresarials tendirà a perdre intensitat en els propers 
trimestres, i, en tot cas, aquests descensos no poden ser inter-
pretats com l’avantsala d’una recessió als EUA (vegeu el Focus 
«Caiguda dels beneficis als EUA: herald d’una nova recessió 
econòmica?»). Així i tot, l’S&P 500 és un dels pocs índexs de les 
borses desenvolupades que, a l’abril, ha aconseguit superar el 
nivell del començament de l’any.

les borses emergents es desmarquen de la resta. Les borses 
internacionals van consolidar la pauta alcista iniciada cap a la 
meitat de febrer. Conseqüentment, l’índex MSCI de borsa mun-
dial ja va superar el nivell de l’inici d’enguany. No obstant això, 
les places borsàries dels països avançats van adoptar un to més 
dubitatiu, en particular al Vell Continent, on els dubtes sobre el 
sector bancari es van traduir en un començament de mes com-
plicat. No obstant això, el rebot d’aquest mateix sector durant 
la segona meitat d’abril ha tornat a situar els índexs de la borsa 
europea en la bona direcció, amb repunts particularment ele-
vats en el cas d’Espanya i d’Itàlia. Però, al llarg d’aquest mes, els 
mercats de renda variable del bloc emergent són els que van 
registrar les pujades més intenses. El sòlid avanç de les cotitza-
cions de les primeres matèries i, en particular, del petroli expli-
ca aquesta dinàmica.

la pauta alcista del preu del petroli agafa força i empeny el 
cru cap a màxims que no s’assolien des de les acaballes del 
2015. Després d’una pausa durant una bona part del mes de 
març, el preu del petroli va recuperar la tendència alcista que 
va començar a partir dels mínims del gener. El fracàs de la reu-
nió del 17 d’abril a Doha, durant la qual els membres de l’OPEP 
i altres importants productors de cru van ser incapaços d’assolir 
un acord per limitar de forma coordinada la producció, només 
va posar temporalment entre parèntesis l’escalada de preus, 
que va acabar el mes per damunt dels 48 dòlars per barril en el 
cas del Brent. De cara al futur, els determinants de l’oferta con-
tinuaran sent els principals factors que dictin les fluctuacions 
del preu al mercat de l’or negre. A més d’una hipotètica limita-
ció de la producció per part dels membres de l’OPEP, la forta 
caiguda de la producció del shale oil als EUA continuarà pres-
sionant a l’alça els preus a curt termini, tot i que, per descomp-
tat, no es poden descartar episodis de volatilitat al voltant 
d’aquesta tendència.
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La predictibilitat dels mercats és un tema central en finan-
ces. Els inversors dediquen una quantitat de temps i 
d’esforç considerable a identificar factors que els ajudin a 
predir l’evolució dels actius i, amb aquesta informació, a 
prendre decisions d’inversió. Les vendes en curt (short 
selling) són un d’aquests indicadors.

En el cas més característic de la venda en curt, un inversor 
desitja vendre accions que no té, perquè espera que baixin 
de preu. Per fer-ho, les manlleva d’un altre inversor, al qual 
les haurà de retornar al cap d’un temps, i les ven al mercat 
a la seva cotització actual, per exemple, 100 euros.1 L’ex -
pec  tativa d’aquest inversor és que, quan hagi de retornar 
les accions al seu propietari original, les podrà recomprar 
a un preu inferior al que les havia venut, diguem 90 euros. 
Suposant que el cost de manllevar l’acció és de 6 euros, 
aquest inversor aconseguirà un benefici total de 4 euros (o 
una rendibilitat del 67% sobre el cost de 6 euros incorre-
gut per manllevar l’acció). Un augment de les vendes en 
curt d’aquest tipus, de caràcter especulatiu, seria el reflex 
d’un sentiment a la baixa que, si té raó, anticiparia un des-
cens de les cotitzacions de les accions.

No obstant això, existeixen altres raons que poden moti-
var el short selling. Per exemple, cobrir posicions que ja es 
tenen amb la finalitat de limitar les pèrdues. Normalment, 
si es preveuen baixades en el preu d’una acció que es pos-
seeix, es pot reduir aquesta posició venent una part d’a -
questes accions. Sovint, però, es prefereix mantenir el 
nom  bre d’accions, tot i que sigui de manera temporal, per 
no perdre drets polítics o el cobrament de dividends.

La venda en curt ha estat sovint responsabilitzada de con-
tribuir a la inestabilitat dels mercats. La majoria d’estudis,2 

però, conclouen que el short selling no solament pot re -
duir la volatilitat del mercat, sinó que contribueix a la seva 
liquiditat i també a la seva eficiència identificant actius 
sobrevalorats.

Al llarg del temps, la pràctica de la venda en curt ha aug-
mentat, amb el suport, entre altres coses, del descens dels 
costos de transacció i d’un major accés a la informació fi  -
nan  cera de les empreses que cotitzen. La ràtio short in 
terest (SI), resultant de dividir el nombre d’accions venudes 
en curt pel volum diari mitjà d’accions disponibles al mer-
cat (free float), reflecteix aquesta evolució. Rapach et al.3 
estimen que, als anys setanta, la ràtio SI mitjana per al S&P 
500 era del 0,31%, mentre que, en els 10 últims anys, s’ha 

apropat al 5%. Com ho mostra el gràfic, les ràtios SI actuals 
de dos dels fons més representatius de l’S&P 500 (SPDR 
S&P500 ETF) i de l’Eurostoxx 50 (SPDR Euro Stoxx 50 ETF) 
són del 2,6% i del 0,5%, en relació amb una mitjana, en els 
cinc últims anys, del 2,1% i del 0,8%, respectivament. Així, 
doncs, sembla que el sentiment a la baixa és més present 
a la borsa nord-americana que a l’europea.

La literatura acadèmica ha aportat diversos estudis sobre 
la relació entre el short selling i la variació del preu de les 
accions. Un bon nombre d’aquests estudis mostra que la 
ràtio SI és un molt bon predictor de retorns negatius, 
millor que altres indicadors, com la rendibilitat per divi-
dend, la ràtio entre valor comptable i valor de mercat o la 
rà  tio de preu sobre beneficis. D’aquesta manera, una es -
tratègia que vengués en curt accions amb altes ràtios SI i 
comprés accions amb baixes ràtios SI obtindria rendibili-
tats superiors a les del mercat.

En aquest sentit, sembla que s’ha consensuat una visió 
dels venedors en curt com inversors relativament sofisti-
cats, capaços d’identificar actius sobrevalorats. De tota 
manera, cal no oblidar que es tracta d’una estratègia arris-
cada, que pot patir pèrdues importants si no es compleix 
l’expectativa de descens dels preus. En particular, quan els 
short sellers intenten tancar posicions alhora, pressionen a 
l’alça el preu de l’acció sobre la qual havien apostat a la 
bai  xa (short squeeze) i poden incórrer en pèrdues.

FOCUS • Les vendes en curt com a predictor dels mercats
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La nova temporada de resultats de les empreses de l’S&P 
500, que va arrencar a mitjan abril, deixa entreveure una 
caiguda dels beneficis per acció al voltant del 9% per al 
primer trimestre de l’any. Si es materialitza aquest escena-
ri, es confirmaria que els EUA, que ja van enllaçar tres tri-
mestres negatius durant el 2015, es troben en una «reces-
sió» de beneficis. Històricament, les caigudes de beneficis 
d’aquesta magnitud han tingut lloc gairebé sempre al 
mateix temps que una recessió econòmica. No obstant 
això, diversos elements suggereixen que l’episodi actual 
podria ser una de les poques excepcions a aquest patró.

Des del començament dels anys setanta, sis dels vuit epi-
sodis de caigudes de beneficis de les empreses de l’S&P 
500 han coincidit amb l’inici d’una recessió de l’economia 
nord-americana. L’excepció més recent va tenir lloc el 
1998, quan els beneficis van caure més del 7% sense que 
l’economia nord-americana mostrés senyals de feblesa (de 
fet, creixia a un ritme proper al 5%). Llavors, la fortalesa del 
dòlar, que, en poc més d’un any, es va apreciar gairebé el 
17% en relació amb l’euro i el 15% de mitjana en relació 
amb una cistella de divises, i el descens del preu de petroli 
per sota dels 10 dòlars per barril van afectar de manera 
significativa els resultats de les empreses energètiques i 
exportadores. L’excepció anterior es remunta al 1985. En 
aquesta ocasió, la forta apreciació del dòlar prèvia als 
Acords del Plaza i l’enfonsament  del petroli van ser també 
els principals responsables de la caiguda dels beneficis. El 
creixement del PIB també es va mantenir ferm.

La comparació de la situació actual amb els episodis dels 
anys vuitanta i noranta és atractiva. La fortalesa del dòlar, 
que es va apreciar gairebé el 27% en relació amb l’euro 
entre el juny del 2014 i el final del 2015, és semblant a la 
dels episodis esmentats. Per la seva banda, la caiguda 
actual del preu del cru també és clarament responsable 
d’una part molt significativa dels mals resultats de les 
empreses de l’S&P. Si excloem les empreses del sector 
energètic, els beneficis s’han mantingut relativament 
estables en els últims trimestres.

En qualsevol cas, el fet que la recessió de beneficis es limi-
ti gairebé en exclusiva a un sector en particular no sembla 
un argument prou sòlid per descartar el possible vincle 
entre recessió de beneficis i recessió econòmica. Només 
cal recordar que la caiguda dels beneficis era «només hi
tech» el 2000 i «només financera» el 2007, tot i que la pre -
sència d’una bombolla al començament dels anys 2000 i el 
caràcter sistèmic del sector financer van ser determinants 
en el desencadenament de les recessions subsegüents. 
D’al  tra banda, la caiguda de beneficis afecta també mol-
tes empreses que no pertanyen al sector energètic. Se -

gons les dades de beneficis de la comptabilitat nacional, 
que donen una imatge més àmplia del teixit productiu 
nord-americà, nou dels 16 sectors no energètics van expe-
rimentar una caiguda de beneficis en el 4T 2015. Sigui 
resultat, en part, de l’impacte d’una menor demanda del 
sector energètic en relació amb altres sectors o sigui con-
seqüència, en part, de l’apreciació del dòlar, la veritat és 
que la caiguda de beneficis afecta un segment important 
de l’economia nord-americana.

Més enllà de la comparació històrica, altres consideracions 
evidencien que la decepció recent que han suscitat els 
resultats empresarials no presagia una recessió econòmi-
ca. En primer lloc, malgrat que el pes del sector energètic 
ha augmentat després del boom del shale dels últims 
anys, l’impacte net de la caiguda del preu del petroli hau-
ria de ser positiu per a l’economia nord-americana. A més 
a més, l’elevat nivell dels marges de beneficis, que conti-
nuen per damunt de la mitjana històrica malgrat la dismi-
nució recent, proporciona un còmode marge de maniobra 
a les empreses. D’altra banda, els principals factors que 
van causar la caiguda dels beneficis mostren ja senyals de 
recuperació, o si més no d’estabilització, tenint en compte 
el repunt del petroli des de l’inici d’enguany i la pausa en 
l’apreciació del dòlar que ha propiciat el to acomodatici de 
la Reserva Federal en les últimes setmanes. Finalment, i 
potser el més important, la solidesa de les dades recents 
del mercat laboral i del consum privat és coherent amb 
una expansió continuada de l’activitat econòmica.

En definitiva, la recessió actual de beneficis és un feno-
men que cal seguir de prop. No obstant això, sembla que 
l’evidència indica que som davant una de les excepcions a 
la norma i no a l’avantsala d’una recessió econòmica als 
EUA.

FOCUS • Caiguda dels beneficis als EUA: herald d’una nova recessió 
econòmica?
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Tipus d’interès (%)

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

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,00 0 –5,0 –5,0

Euríbor 3 mesos –0,25 –0,24 –1 –12,0 –24,6

Euríbor 12 mesos –0,01 –0,01 0 –7,0 –17,7

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,49 –0,45 –4 –11,2 –22,9

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,48 –0,49 1 –13,5 –24,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,27 0,15 12 –35,9 –1,5

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,59 1,44 15 –18,1 12,2

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 132 128 4 17,9 13,8

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,63 0,63 –1 1,2 34,7

Líbor 12 mesos 1,21 1,21 0 3,2 51,1

Deute públic a 1 any 0,55 0,58 –3 –4,7 32,6

Deute públic a 2 anys 0,78 0,72 6 –26,8 22,3

Deute públic a 10 anys 1,83 1,77 6 –43,9 –20,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 73 73 0 –4,5 11,5

Itraxx Financer Sènior 90 89 0 12,8 17,5

Itraxx Financer Subordinat 202 201 1 45,9 55,7

Tipus de canvi

29-abr 31-març Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,145 1,138 0,6 5,4 2,9

¥/€ 121,940 128,110 –4,8 –6,7 –7,9

£/€ 0,784 0,793 –1,1 6,3 8,7

¥/$ 106,500 112,570 –5,4 –11,4 –10,5

Primeres matèries 

29-abr 31-març Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 417,7 401,3 4,1 11,5 –0,4

Brent ($/barril) 46,4 38,7 19,7 29,7 –27,2

Or ($/unça) 1.293,0 1.232,7 4,9 21,8 7,3

Renda variable

29-abr 31-març Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.065,3 2.059,7 0,3 1,0 –2,0

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.028,2 3.004,9 0,8 –7,3 –16,3

Ibex 35 (Espanya) 9.025,7 8.723,1 3,5 –5,4 –20,7

Nikkei 225 (Japó) 16.666,1 16.758,7 –0,6 –12,4 –16,9

MSCI emergents 840,2 836,8 0,4 5,8 –20,7

Nasdaq (EUA) 4.775,4 4.869,8 –1,9 –4,6 –4,9

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Lleugera 
acceleració del creixement 
mundial el 2016

El creixement de l’economia mundial es consolida el 2016, 
però es mantenen els riscos a la baixa. L’escenari central de 
CaixaBank Research per al 2016 és d’un avanç global del 3,3%, 
lleugerament superior al 3,1% del 2015, liderat per uns països 
emergents que creixeran lleugerament per damunt del registre 
del 2015 (el 4,3%, en relació amb el 4,0%) i per la consolidació 
del creixement dels avançats, que mantindran la tendència de 
l’any passat (l’1,9%). Les principals fonts de risc són, en primer 
lloc, l’elevat i creixent nivell de deute global. En segon lloc, des-
taca la dificultat de la Xina per assegurar un aterratge suau de 
l’economia en un context d’endeutament elevat i de canvi de 
model productiu. Finalment, la inestabilitat política en països 
clau és també un element destacat en el balanç de riscos a la 
baixa; en particular, el deteriorament de la situació al Brasil i la 
incertesa sobre el brexit al Regne Unit.

El Fons Monetari internacional (FMi) redueix lleugerament 
les previsions de creixement mundial. La institució va situar 
l’avanç global en el 3,2% el 2016 i en el 3,5% el 2017 (abans, el 
3,4% i el 3,6%). En aquest context de major feblesa, l’FMI asse -
nyala més clarament que en ocasions anteriors la necessitat 
que es duguin a terme reformes estructurals, tant als avançats 
com als emergents. Així mateix, a diferència de l’informe de 
perspectives del gener, no esmenta com a crítica la pujada de 
tipus de la Fed, ja que entén que serà molt gradual. Per països, 
els EUA continuen liderant la recuperació de les economies 
avançades (el 2,4% el 2016), la previsió per a la zona de l’euro se 
situa en l’1,5%, i l’estimació per al Japó contempla un feble 
0,5% (i el –0,1% el 2017). Entre els emergents, la institució va 
millorar lleugerament les expectatives de la Xina (el 6,5% el 
2016 i el 6,2% el 2017), tot i que amb un risc a la baixa, i va 
agreujar les reculades previstes el 2016 per a Rússia (el –1,8%) i 
el Brasil (el –3,8%).

ESTATS UNITS

El PiB dels EUA afluixa en el 1T 2016, tot i que de manera tem-
poral. El PIB va créixer un moderat 0,1% intertrimestral en el 1T, 
per sota del 0,3% previst i de la dada del 4T 2015 (l’1,95% inter-
 anual). Per components de demanda, la desacceleració del 
ritme de creixement del PIB va ser deguda a les contri bucions 
negatives de la inversió no residencial, al component d’e  xis  tèn-
 cies i a una nova reculada de les exportacions, afectades, pro-
bablement, per la fortalesa del dòlar. Entre les da des po  sitives, 
la inversió residencial va avançar un sòlid 3,5% in  tertrimestral, i 
el consum privat (que representa gairebé el 70% del PIB), el 0,5% 
intertrimestral. A més a més, en els pròxims trimestres, l’efecte 
negatiu del component d’existències hauria de revertir i donar 
lloc a contribucions positives.

-0,2 0,0 0,2 0,4 

Sector exterior 

Var. existències

Inv. residencial 

Inv. no residencial 

Consum públic 

Consum privat 

PIB * 

EUA: PIB
Contribució al creixement intertrimestral del PIB del 1T 2016 (p. p.)

Nota: * Variació intertrimestral. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Bureau of Economic Analysis.

-0,5  

0,0  

0,5  

1,0  

1,5  

2,0  

2,5  

3,0  

1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015 1T 2016 

EUA: PIB
Variació interanual i intertrimestral (%)

Intertrimestral Interanual 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Bureau of Economic Analysis.

-4

-2

0

2

4

6

8

Món EUA  Zona de l’euro  Japó  Xina Índia Brasil Rússia 

FMI: previsions del PIB per al 2016 i el 2017
Variació anual (%)

2016 2017 Previsió anterior

Font:  CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI.



13  ecoNomia iNTerNacioNal

maig 2016

05

la demanda interna impulsarà l’expansió nord-americana 
fins al final del 2016. El creixement econòmic rebrà el suport 
de l’augment del consum privat, d’una major despesa pública i 
d’una inversió residencial que avançarà de manera significati-
va. Així, l’índex de confiança del consumidor elaborat pel Con-
ference Board es va situar en els 94,2 punts, per damunt de la 
mitjana històrica (93,5 punts). Per la seva banda, les dades 
corresponents al mercat immobiliari mostren la forta recupera-
ció del sector. Així, al març, es van iniciar 1.089 milers d’ha  bi  tat-
 ges, una xifra que s’apropa a la mitjana històrica (1.300). Per la 
seva banda, els diferents índexs de preus (tant el Case-Shiller 
com el que elabora l’Agència Federal de Finançament de l’Ha  bi-
 tatge) mostren avanços sòlids, la qual cosa propiciarà que la in -
versió residencial continuï sent un factor important del crei  xe -
ment econòmic el 2016.

la millora del mercat laboral donarà suport a la demanda in -
terna. Al març, es van crear 215.000 llocs de treball nets, que 
s’afegeixen al bon registre del febrer (245.000 després de la 
revisió a l’alça). La taxa d’atur va pujar 1 dècima, fins al 5,0%, 
per la major taxa d’activitat, que acumula una millora de 0,5 p. p. 
des del novembre. Això, unit a la menor subocupació (treball 
in  voluntari a temps parcial per raons econòmiques), que s’ha 
reduït en més de 3 milions de persones des del setembre del 
2011, i a l’avanç en les hores treballades, suggereix que la millo-
ra és sòlida.

la inflació repuntarà en els propers mesos, malgrat la dada 
més continguda del març. En concret, la inflació subjacent es va 
si  tuar en el 2,2% al març, 1 dècima per sota del registre del fe -
brer. En termes intermensuals (amb la sèrie ajustada estacio-
nalment), l’IPC subjacent va augmentar el 0,1%, el menor avanç 
des de l’agost. Per la seva banda, l’IPC general va créixer el 0,9% 
interanual, també 1 dècima per sota del registre del febrer. No 
obstant això, al final de l’any, la inflació assolirà cotes superiors 
al 2%, a causa de la desaparició gradual de l’efecte graó provo-
cat per la forta caiguda del preu del petroli i d’una major pressió 
salarial, derivada de la millora del mercat laboral. En aquest 
con  text, en la reunió de l’abril, la Fed va mantenir l’objectiu del 
fed funds rate en l’interval del 0,25%-0,50% i va continuar mos-
trant un to marcadament dovish en el comunicat, per bé que el 
biaix dels riscos és una mica menys a la baixa.

JAPó

El Banc del Japó no mou fitxa malgrat la moderació de l’ac ti-
 vitat econòmica. La previsió de CaixaBank Research per al Japó 
el 2016 és revisada a la baixa i passa d’un avanç del PIB del 0,9% 
al 0,6%, pel baix to del consum privat, per la feblesa exportado-
ra (en especial, a la Xina i als EUA) i per una apreciació del ien 
més intensa del que s’esperava. Malgrat aquest entorn de feble-
sa, en la reunió de l’abril, el Banc del Japó va sorprendre el mer-
cat en mantenir sense canvis el ritme d’expansió quantitativa 
en els 80 bilions de iens anuals.

les reformes estructurals, cada vegada més necessàries. El 
consum, el major component del PIB, es mostra molt feble. Els 
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empresaris tampoc no contemplen un creixement sòlid a mitjà 
termini i no apugen els salaris, la qual cosa redunda en un con-
sum baix. Les expectatives dels consumidors i dels empresaris 
millorarien amb reformes procreixement creïbles, com eliminar 
la dualitat del mercat laboral, que perjudica, en especial, els 
salaris de les dones, o fomentar la inversió.

EMERGENTS I PRIMERES MATÈRIES

la Xina continua l’aterratge suau de l’economia en el 1T 
2016. El PIB de la Xina va créixer un significatiu 6,7% en el 1T 
2016 (el 6,8% en el 4T 2015), lleugerament per sota de les nos-
tres previsions, però d’acord amb les del mercat. Així mateix, les 
dades d’activitat del març, que es van publicar juntament amb 
la dada del PIB, van mostrar una certa millora en el tram final 
del 1T. Així, l’índex de producció industrial va avançar un consi-
derable 6,8% interanual, per damunt del 5,4% de l’agregat del 
gener i del febrer. Aquesta millora mensual compensa, en part, 
la feblesa del creixement intertrimestral, de l’1,1%, per sota de 
l’1,5% del 4T 2015. Tot plegat hauria de calmar les preocupa-
cions per un possible hard landing del gegant asiàtic.

El canvi de model de creixement xinès es reflecteix en el Tretzè 
Pla Quinquennal (2016-2020), basat en cinc pilars de desenvo-
lupament: la innovació, la coordinació, la protecció del medi 
ambient, la inclusió i l’obertura. Al pilar de la innovació, desta-
quen l’impuls de les indústries estratègiques i de les noves tec-
nologies en les manufactures, la modernització del sector agrí-
cola, on treballa gairebé la meitat de la població activa, i les 
reformes institucionals que millorin l’eficiència dels conglome-
rats estatals. Al pilar de la coordinació, s’aspira a promoure 
actuacions conjuntes entre regions i a assolir un equilibri entre 
les zones rurals i les urbanes. Finalment, pel que fa a l’obertura, 
serà bàsica la liberalització del compte financer.

la incertesa s’agreuja al Brasil. La economia llatinoamericana 
més gran presenta un quadre macroeconòmic desequilibrat 
(in  flació elevada i finances públiques deficitàries), que deixa 
poc marge per a les mesures expansives. A aquesta situació, 
s’afegeix la incertesa política pel procés de destitució de la pre-
sidenta Rousseff, que ja ha superat el tràmit del Congrés i que 
es podria allargar uns sis mesos. Sens dubte, l’elevada incertesa 
política és un factor determinant de la caiguda esperada del 
PIB el 2016 (el –3,4%), que ja va patir una gran contracció el 
2015 (el –3,8%).

El petroli s’allunya dels mínims del començament de l’any. El 
Brent es va situar per damunt de la referència dels 40 dòlars/
barril durant tot el mes d’abril. Sembla que la falta d’acord a 
Doha entre nombrosos productors de l’OPEP (i alguns no OPEP) 
no ha repercutit gaire en la tendència a l’alça de la cotització del 
cru. Pel que fa a la resta de primeres matèries, la major part de 
les industrials han anotat també notables apreciacions, en part 
pel reajustament temporal de l’oferta (pel tancament de fàbri-
ques d’acer a la Xina).
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Quan, al maig del 2013, la Reserva Federal va començar a 
concretar com seria el procés de normalització de la seva 
política monetària, els inversors es van començar a preo -
cupar per la mala situació de certs emergents, que aviat 
van ser agrupats sota l’etiqueta de «fràgils». Un dels inte-
grants del grup era Rússia. Rússia havia experimentat un 
període de creixement robust entre el 2005 i el 2012 (el 
4,1% de mitjana anual), tot i que va fer-ho acumulant ten-
sions inflacionistes (la inflació va ser del 9,7% anual en 
aquest mateix període). Per acabar-ho de complicar, a par-
tir del 2013, l’activitat va perdre ritme i els preus van conti-
nuar creixent a taxes elevades.1 Partint d’aquesta situació 
de feblesa prèvia, el país va entrar el 2015 en una greu 
recessió, a causa de dos factors: la caiguda del preu del 
petroli i del gas i l’aplicació de sancions econòmiques per 
part de la Unió Europea i dels EUA, arran del conflicte 
d’Ucraïna. Quines són ara les seves perspectives immedia-
tes? S’allunyarà de la zona de risc emergent?

Per respondre aquestes qüestions, revisem tres possibles 
fonts de vulnerabilitats: la que emergeix de l’entorn exte-
rior, la que deriva de la situació interna i l’originada pels 
condicionants geopolítics. Pel que fa al primer d’aquests 
àmbits, preocupa l’impacte que puguin tenir a Rússia els 
efectes últims del procés de normalització monetària 
nord-americana en forma d’un enduriment de les condi-
cions financeres internacionals i d’una possible continuïtat 
del procés d’apreciació del dòlar. Es tracta d’un front en 
què diversos emergents són lluny d’una posició sòlida. 
Rússia, en canvi, s’allunya del patró típic de l’«emergent 
fràgil». Enfront del desequilibri exterior habitual, Rússia 
manté un folgat superàvit per compte corrent (el 5,0% el 
2015) i, mentre que altres emergents afronten la situació 
amb poques reserves, disposa de prou reserves interna-
cionals per cobrir sense dificultats el deute extern a curt 
termini. Així i tot, preocupa que, en un context d’increment 
del deute total (el 99,4% del PIB al final del 2015), en espe-
cial del corporatiu, la proporció d’aquest últim denominat 
en divisa estrangera hagi augmentat fins a quotes supe-
riors a la mitjana dels emergents.

Però, malgrat que no sembla que les vulnerabilitats exter-
nes siguin exagerades, les internes són figues d’un altre 
paner. La inflació es va situar, el 2015, en un elevat 15,5%. 
El rebot inflacionista va ser conseqüència de la notable 
depreciació del ruble, que va encarir els preus dels béns 
importats, i de l’efecte de l’embargament d’aliments de la 
UE, que va forçar Rússia a aprovisionar-se internacional-
ment a preus més alts. Malgrat que, el 2016 i el 2017, 
aquests dos factors tindran un efecte menor, la qual cosa 

afavorirà una relativa reconducció de la inflació, els nivells 
previstos continuen sent alts. Així mateix, el front de les 
fi  nances públiques s’ha deteriorat ràpidament, arran, en 
gran part, de la caiguda dels ingressos fiscals propiciada 
pel descens dels preus energètics.

La situació de feblesa interna s’ha agreujat arran de la par-
ticipació russa en diferents focus de tensió territorials 
(Ucraïna-Crimea, primer, i Síria, després). En conseqüència, 
la UE i Rússia s’han embolicat en un procés de sancions 
mútues, a les quals s’han afegit les de Rússia a Turquia. 
Aquesta dinàmica ha comportat, des de la perspectiva 
russa, dificultats d’operativa internacional per als seus 
bancs i la necessitat d’acceptar subministraments exte-
riors més cars. Llevat que els dos conflictes facin un gir 
substancial, l’escenari més probable és que, el 2016, les 
san  cions es mantinguin.

Rússia té marge de maniobra de política econòmica per 
afrontar aquestes vulnerabilitats? Escàs. La política mone-
tària està «atrapada» entre objectius contraposats: si opta 
per fer prevaler, mitjançant una política monetària restric-
tiva, la recuperació de la credibilitat antiinflacionista per-
duda, el procés de sortida de la recessió es pot allargar. La 
política fiscal també afronta exigències de difícil concilia-
ció, ja que tracta de combinar un cert suport a l’economia 
(concentrat, a la pràctica, al sector bancari), de mantenir la 
despesa militar i de reequilibrar els comptes.

En resum, l’evolució econòmica de Rússia depèn, en gran 
part, de que els dos factors que la van afectar negativament 
(primeres matèries i sancions) es mitiguin. Atesos els esce-
naris considerats sobre els preus de les primeres matèries, 
que preveuen una recuperació gradual de les cotitzacions, 
sembla que el primer és factible. El segon serà més difícil, 
atès que els conflictes internacionals oberts són lluny de 
resoldre’s. Si, a més a més, s’hi afegeix un marge de políti-
ca econòmica estret, sembla que, de cara als propers 
temps, és prematur excloure Rússia dels emergents en 
zona de risc.

FOCUS • Rússia: fora de la zona de risc emergent?

Rússia: principals indicadors macroeconòmics
2005-
2012

2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p)

Creixement del PIB 
real (%) 4,1 1,3 0,7 –3,7 –1,1 1,3

Inflació IPC (%) 9,7 6,8 7,8 15,5 7,5 5,7

Saldo compte  
corrent (% del PIB) 5,8 1,5 2,9 5,0 4,2 5,1

Saldo fiscal  
(% del PIB) 2,3 –1,2 –1,1 –3,5 –4,4 –3,0

Deute públic  
(% del PIB) 10,4 13,1 16,3 17,7 18,4 19,4

Nota: (p) Previsions.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

1. El 2013 i el 2014, el creixement va ser, només, de l’1,3% i del 0,7% i la 
inflació, del 6,8% i del 7,8%, respectivament.
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El 2015, fortes sortides de capitals van sorprendre la majo-
ria de països emergents. Després d’anys d’entrades massi-
ves, l’inici de la normalització de la política monetària als 
EUA i els temors a uns avanços més moderats al bloc 
emer  gent van ser els principals detonants. Sens dubte, 
l’elevat matalàs de reserves internacionals acumulat du -
rant anys els va servir per esmorteir l’impacte de les sorti-
des. Però, després d’aquest episodi, continua sent sòlid el 
matalàs?

Per esbrinar-ho, analitzem el nivell de reserves d’una se -
lecció d’economies emergents d’acord amb el mesura-
ment utilitzat pel Fons Monetari Internacional (FMI). 1 

Aquest mesurament pren la forma d’una ràtio entre les 
reserves i diferents fonts potencials de sortides de capi-
tals. Aquestes fonts, i el motiu pel qual són tingudes en 
compte, són: (i) les exportacions, per reflectir un possible 
xoc advers en la demanda externa o en el preu relatiu de 
les exportacions en relació amb les importacions; (ii) 
l’oferta de diners (M2), per capturar fugides de capital a 
través dels actius més líquids; (iii) el deute a curt termini, 
per reflectir el risc de no renovació d’aquest deute, i (iv) 
altres passius en cartera susceptibles de sortir.2 Un valor 
de la mesura de l’FMI per damunt del 100% implica que el 
país seria capaç de suportar durant un any sortides de 
capital sense esgotar les reserves.3

Aquest índex, per tant, serveix per identificar els països 
amb reserves massa baixes per aguantar un eventual xoc 
advers, com Egipte, Sud-àfrica o Malàisia (vegeu el gràfic). 
No obstant això, no cal considerar-lo un signe inequívoc 
que un país tingui problemes o que n’estigui lliure. Hi ha 
països per als quals aquest índex no és informatiu i per als 
quals cal tenir en compte certes consideracions extra que 
afecten la necessitat de reserves. En particular, cal anar 
amb compte amb les economies amb certes peculiaritats 
en les diferents fonts potencials de sortides de capitals i 
que conformen el denominador de la ràtio. D’aquesta 
manera, per exemple, un país amb controls de capitals 
com la Xina requerirà una ràtio menys elevada de reserves. 
Així mateix, països que mantinguin períodes de tinença 
mínims per a valors o per a impostos que desincentiven les 
amortitzacions anticipades podrien requerir reserves més 
baixes com a percentatge dels seus passius de cartera.

En canvi, el mesurament de l’FMI en el cas de Rússia és un 
clar exemple d’optimisme poc justificat. L’índex se situa en 

nivells molt superiors al 100%, i fins i tot va millorar entre 
el 2013 i el 2015, malgrat una caiguda de les reserves del 
27%. Aquesta millora va ser deguda, principalment, al fort 
descens de les exportacions per l’enfonsament del preu 
del petroli (que representa una tercera part del total d’ex -
portacions del país) i a l’escàs accés als mercats de deute 
internacionals a causa de les sancions. No és estrany que, 
en un informe recent, l’FMI aconselli a Rússia un nivell de 
reserves que dupliqui el suggerit per la seva mètrica es -
tàndard.

El cas d’Angola és similar al de Rússia. L’índex ronda el 
300%, malgrat un descens en les reserves del 30% entre el 
2013 i el 2015. En part, això és degut al col·lapse de les ex -
portacions de petroli (que representen el 98% del total 
d’ex  portacions del país). Així, doncs, de manera genèrica, 
els països molt dependents de les exportacions de prime-
res matèries requeriran una ràtio de reserves superior al 
100%, ja que, atès que les primeres matèries són relativa-
ment inelàstiques al preu, presenten més dificultats da -
vant un xoc advers de demanda externa. A més a més, cal 
afegir l’alta dolarització de l’economia angolesa, que fa 
que el nivell mínim de reserves requerit sigui encara més 
elevat. Tot plegat ha propiciat que, recentment, el país ha -
gi hagut de demanar ajuda a l’FMI.

En definitiva, la mètrica de l’FMI és un bon punt de partida 
per analitzar la posició en què es troben les reserves inter-
nacionals dels països emergents. Hi ha evidències que, a 
mesura que l’índex baixa, augmenta la probabilitat d’una 
crisi de la balança de pagaments. No obstant això, convé 
mantenir un esperit crític i complementar l’anàlisi amb 
mè triques alternatives.

FOCUS • Reserves als països emergents: és suficient  
el matalàs?
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1. Utilitzem les últimes dades disponibles per al 2015 i el 2016.
2. A diferència de l’FMI, no incloem els préstecs bancaris entre aquests 
pas  sius per falta de dades.
3. Per a una descripció detallada de la metodologia, vegeu FMI, «Assessing
Reserve Adequacy – Specific Proposals», abril del 2015.
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ESTATS UNITS
2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,9 4,0 4,8 3,7 4,0 3,5 3,7 4,8 3,9

Confiança del consumidor (valor) 86,9 98,0 101,3 96,2 98,3 96,0 97,8 94,0 96,1

Producció industrial 2,9 0,3 2,4 0,4 0,1 –1,6 –1,3 –1,8 –2,0

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 55,6 51,3 53,2 52,6 51,0 48,6 48,2 49,5 51,8

Habitatges iniciats (milers) 1.001 1.107 978 1.158 1.158 1.135 1.117 1.194 1.089

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 171 179 177 179 179 182 185 187 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,2 5,3 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,9 5,0

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,0 59,3 59,3 59,3 59,3 59,4 59,6 59,8 59,9

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

Preus

Preus de consum 1,6 0,1 –0,1 0,0 0,1 0,5 1,4 1,0 0,9

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

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

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

Activitat

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

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

Producció industrial 8,3 6,1 6,4 6,3 5,9 5,9 5,4 5,4 6,8

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 383 602 488 541 577 602 605 577 604

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

Importacions 0,4 –14,2 –17,6 –13,5 –14,3 –11,6 –18,6 –13,8 –7,6

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,2 6,3 6,2 6,2 6,3 6,4 6,6 6,5 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
2014 2015 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16

Activitat

PIB real –0,1 0,5 –1,0 0,7 1,7 0,8 – ... –

Confiança del consumidor (valor) 39,3 41,3 40,6 41,5 41,0 42,2 42,3 40,1 41,7

Producció industrial 2,1 –1,2 –2,6 –0,8 –0,4 –1,1 –2,6 –5,6 –1,6

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 13,5 12,8 12,0 15,0 12,0 12,0 – 6,0 –

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

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

Preus

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

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

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 • La recuperació de 
la zona de l’euro segueix el seu curs

l’avanç de l’economia europea es manté després de l’episodi 
d’incertesa. El Fons Monetari Internacional (FMI) ha revisat lleu-
gerament a la baixa les previsions de creixement per a la zona 
de l’euro després de l’episodi de turbulències que van registrar 
els mercats en el 1T 2016. No obstant això, no sembla que la 
inestabilitat hagi afectat de manera significativa l’escenari del 
conjunt de la zona de l’euro, de manera que les revisions són 
mínimes. L’FMI espera que l’economia europea continuï crei-
xent el 2016 gairebé al mateix ritme que el 2015 i que aquesta 
dinàmica es mantingui també el 2017. Així i tot, més enllà de 
l’equilibri a curt termini entre les forces favorables (política 
monetària acomodatícia, preus baixos de les primeres matèries 
i un euro depreciat) i desfavorables (desacceleració d’alguns 
emergents i incertesa financera i política), la institució assenya-
la, també, que és necessari complementar les mesures expansi-
ves del Banc Central Europeu (BCE) amb reformes estructurals 
que permetin impulsar el creixement a llarg termini. Els casos 
d’Itàlia i de França, les dues principals economies europees per 
a les quals l’FMI espera un menor creixement i les previsions de 
les quals ha reduït més, exemplifiquen les conseqüències 
potencials d’un enquistament de les reformes estructurals.

El PiB de la zona de l’euro recupera els nivells precrisi vuit 
anys després. Els EUA i el Regne Unit van assolir-los fa sis i tres 
anys, respectivament. L’estimació preliminar del PIB mostra, a 
més a més, que la zona de l’euro va accelerar el ritme de creixe-
ment en el 1T 2016, amb una taxa de variació intertrimestral 
del 0,6%, per damunt de la dada del trimestre anterior (el 0,3%) 
i de les previsions (del 0,4%). Així, l’economia europea es conti-
nua beneficiant en el 1T dels factors de suport temporals co -
mentats més amunt. Destaca el cas de França, que va sorpren-
dre a l’alça amb un creixement del 0,5% intertrimestral,  
3 dè  cimes superior al del trimestre anterior. L’economia gal·la 
va rebre el suport de l’augment del consum privat (+1,2%) i de 
la inversió (+0,9%), tot i que no és clar que aquest ritme es 
pugui mantenir.

l’activitat creix a un ritme constant. Tant els primers indica-
dors publicats del 2T 2016 com els que encara es van coneixent 
del 1T 2016 assenyalen una expansió moderada però estable, 
sense que s’apreciï un impacte negatiu de l’episodi recent 
d’incertesa financera. En aquest sentit, la producció industrial 
del febrer, malgrat caure el 0,8% en termes intermensuals pel 
registre excepcionalment bo del gener, va mantenir un avanç 
interanual positiu (el 0,8%). Els índexs PMI del mes d’abril, es -
tables i a la zona compatible amb l’expansió econòmica (per 
damunt de 50), assenyalen que, d’ara endavant, la recupera  ció 
mantindrà la mateixa dinàmica, afavorida, a curt termini, per 
l’entorn acomodatici del BCE, pels baixos preus de les primeres 
matèries i per un euro depreciat. La nota negativa prové de 
França, on els indicadors PMI continuen flirtejant amb l’es -
tancament.
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Zona de l’euro: previsions del PIB de l’FMI
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb la 
previsió gener 2016 (p. p.)

2015 2016 2017 2016 2017

Zona de l’euro 1,6 1,5 1,6 –0,2 –0,1

Alemanya 1,5 1,5 1,6 –0,2 –0,1

França 1,1 1,1 1,3 –0,2 –0,2

Itàlia 0,8 1 1,1 –0,3 –0,1

Espanya 3,2 2,6 2,3 –0,1 =

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, abril del 2016).
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la demanda interna continua sent el motor de la recupera-
ció. Els indicadors assenyalen que la incertesa financera viscu-
da en el primer trimestre de l’any no ha castigat la demanda 
interna de la zona de l’euro. Les vendes al detall del febrer van 
mantenir un creixement interanual per damunt del 2% i clara-
ment superior a la mitjana dels sis últims anys. Per països, el 
comportament va ser especialment bo a Espanya (el 4,2%) i a 
França (el 3,5%), mentre que, a Alemanya, el creixement va ser 
una mica més moderat (l’1,6%). On sembla que sí ha incidit la 
inestabilitat financera és en els indicadors de confiança. De 
tota manera, malgrat que hagi seguit una tendència a la baixa 
en el 1T 2016, la confiança dels consumidors se situa encara 
per damunt de la mitjana dels últims anys, i la dada d’abril 
mos  tra una millora en relació amb la del març. En la mateixa 
línia, i després de tres mesos consecutius de caigudes, l’in -
dicador de sentiment econòmic també ha repuntat a l’abril. A 
més a més, amb el suport de les mesures acomodatícies del 
BCE i d’una política fiscal neutral o lleugerament expansiva, 
s’es  pera que la demanda interna continuï tirant de l’economia 
en els propers mesos.

El crèdit es recupera, impulsat pel BCE i per la demanda 
interna. L’enquesta sobre préstecs bancaris del 1T 2016 indica 
un nou relaxament dels criteris per a la concessió de préstecs a 
empreses i al consum de les famílies i de les condicions de 
finançament amb què es concedeixen. Els bancs assenyalen els 
baixos costos de finançament i la competència com a principals 
causes del relaxament. Pel que fa als crèdits sol·licitats, l’en -
questa mostra un augment de la demanda neta per part de les 
empreses i de les llars. Així, doncs, els factors d’oferta i de de -
manda són favorables perquè el crèdit flueixi cap a les empre-
ses i els consumidors.

la inflació continua en terreny negatiu. Les renovades caigu-
des del preu del petroli al final del 2015 llasten encara l’evolució 
dels preus de consum, que van tancar el mes d’abril en el –0,2% 
i sumen ja tres mesos consecutius en territori negatiu. D’altra 
banda, la inflació subjacent va frenar, també, la seva progressió 
a l’abril (el 0,8%), en relació amb el nivell del 1T 2016 (el 0,9%). 
Malgrat que els nivells actuals són lluny de l’objectiu del 2% del 
BCE, al llarg del 2016, es produirà un efecte rebot en la inflació 
general en desfer-se l’efecte graó de la caiguda del preu del 
petroli el 2015. Així mateix, esperem que tant la inflació general 
com la subjacent rebin el suport de la recuperació de l’economia 
i de les mesures d’injecció de liquiditat del BCE. Per aquest 
motiu, confiem que les dues s’apropin de manera significativa a 
l’objectiu del BCE el 2017.

Continua la recuperació gradual del mercat laboral. Les 
dades de tancament del 1T 2016 mostren una reducció sostin-
guda, tot i que lenta, de la taxa d’atur al conjunt de la zona de 
l’euro, que es va situar en el 10,2% (que cal comparar amb 
l’11,2% del març del 2015). La millora també ha estat generalit-
zada als principals països. En concret, Espanya ha contribuït de 
manera significativa a aquesta disminució, en tancar el 1T 2016 
amb una taxa d’atur 2,6 p. p. per sota de la del març del 2015. Al 
conjunt de la zona de l’euro, la taxa d’atur es troba encara en 
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nivells elevats i, segons les previsions de CaixaBank Research, 
anirà disminuint de forma gradual d’ara endavant. De nou, 
aquesta gradualitat posa de manifest la importància de dur a 
terme reformes estructurals que, amb el suport de l’entorn mo -
netari acomodatici, estimulin el creixement potencial de l’eco -
nomia i permetin accelerar la creació de llocs de treball.

la reducció del deute prossegueix en el context d’una polí-
tica fiscal neutra. Juntament amb unes condicions mone-
tàries la  xes, s’espera que, el 2016, la política fiscal adopti una 
posició neutra o lleugerament expansiva. De fet, les dades de 
tancament del 2015 assenyalen un lleuger repunt del dèficit 
públic a la zona de l’euro en el 4T 2015, que, malgrat tot, ha 
estat compatible amb una disminució sostinguda del deute 
públic en l’últim any, fins al 90,8% del PIB. Per països, desta-
quen les importants reduccions del deute a Alemanya, a Ho -
lan  da, a Irlanda i a Itàlia, tot i que el nivell d’aquests dos últims 
continuï sent elevat. En canvi, l’endeutament en relació amb el 
PIB no s’ha rebaixat de manera significativa ni a França (va aug-
mentar en 0,4 p. p.) ni a Espanya (va disminuir en 0.1 p. p.), que 
també mantenen un alt nivell de deute. Així, doncs, les posi-
cions fiscals del 1T 2016 són molt diferents entre països, de 
ma  nera que és important que els més endeutats aprofitin 
l’entorn favorable per prosseguir el procés de desendeuta-
ment i que els que presenten un major superàvit aprofitin el 
marge per adoptar polítiques fiscals més expansives que im -
pulsin el creixement.

itàlia encara el problema del crèdit dubtós amb petits pas-
sos. El Govern italià va anunciar la creació d’un fons finançat 
pels principals bancs, asseguradores i gestors de fons per 
afrontar el problema dels crèdits dubtosos, que s’han disparat 
en els últims anys, fins a superar el 20% del PIB italià el 2014 i 
el 2015, i són un llast important per a la recuperació de l’e  co -
no  mia, que s’ha reflectit en les cotitzacions borsàries dels prin-
cipals bancs del país. Paral·lelament a la creació del fons, el 
Govern ha anunciat, també, que reformarà les lleis d’insolvència 
per accelerar el procés de reestructuració dels crèdits dubto-
sos. La dimensió del fons, de 5.000 milions d’euros, sembla 
insuficient, tot i que la seva capacitat de compra total depen-
drà del nivell de palanquejament i del factor de descompte 
aplicat als actius.
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FOCUS • Brexit: una aposta amb més costos que beneficis

El Regne Unit sotmetrà a referèndum la permanència a la 
UE el 23 de juny. Les enquestes i les cases d’apostes angle-
ses amb prou feines donen un lleuger avantatge a la per-
manència, de manera que la probabilitat d’una sortida 
(l’anomenat brexit) no és baixa.1 En aquest Focus, analit-
zem quines conseqüències econòmiques tindria per al 
Regne Unit la sortida de la UE i a través de quins canals es 
materialitzarien.

El primer escull per valorar els potencials costos econò-
mics del brexit és la falta de concreció sobre com s’ar  ti  cu -
laria la nova relació entre el Regne Unit i la UE. L’opció més 
favorable del ventall d’escenaris possibles seria establir 
una relació similar a l’existent, propera al model noruec o 
al suís, mitjançant un acord de lliure comerç de béns i d’al-
 guns serveis amb la UE, la lliure circulació de persones i la 
contribució al pressupost europeu. La menys favorable 
im  plicaria que no s’assolís un acord comercial amb la UE, 
que les relacions comercials es regissin per l’OMC, que no 
es permetés la lliure circulació de persones i que el Regne 
Unit no contribuís al pressupost europeu. L’acord al qual 
s’arribaria en cas d’una hipotètica sortida se situaria, segu-
rament, en un punt intermedi. La resta de la UE no té in -
centius per ser gaire generosa amb el Regne Unit i intenta-
ria utilitzar-ho com un exemple disciplinari per a la resta 
de països. Però l’interès perquè l’economia britànica con-
tinuï prosperant és mutu, de manera que el «càstig» tam-
poc no podria ser gaire sever. En qualsevol cas, aquesta 
reflexió evidencia el principal efecte del brexit sobre l’e  co-
 nomia britànica a curt termini: la incertesa que generaria 
el procés de negociació. El to i la durada de les negocia-
cions determinarien la confiança dels inversors i de les llars.

En aquest sentit, l’impacte sobre el sector financer seria 
especialment rellevant, ja que és més vulnerable a escena-
ris de repunt de la incertesa. Els canals a través dels quals 
es manifestaria són múltiples (augment de la prima de risc 
i dels costos de finançament, problemes de liquiditat i de -
preciació de la lliura), i l’actuació del Banc d’Anglaterra po -
dria ser decisiva per contenir el contagi a la resta de l’e -
conomia. De fet, la institució ja ha anunciat mesures 
pre  ventives per donar liquiditat extra a les entitats finan-
ceres britàniques.

Un cop assolit l’acord, el nou estatus del Regne Unit influi-
ria en l’economia a través del comerç, les finances, la in -
versió estrangera directa (IED), la regulació i els pressupos-
tos públics, entre d’altres. El canal comercial ha estat el 
més analitzat: l’increment dels aranzels i de les barreres no 
aranzelàries que podria comportar el brexit reduiria de 

forma substancial els fluxos comercials. A més a més, el 
Regne Unit hauria d’establir acords comercials amb ter-
cers països i deixaria de participar en els que la UE tanqués 
en el futur.

El sector financer britànic podria patir perjudicis impor-
tants en perdre el «passaport de serveis financers», que 
permet operar amb una sola llicència a tota la UE. Així 
mateix, el BCE podria restringir certes activitats finance-
res a l’interior de la zona de l’euro, de manera que altres 
centres financers europeus podrien guanyar quota de 
mercat i erosionar el lideratge de la City. Els fluxos d’IED 
també es podrien reduir a mitjà termini, perquè una me -
nor obertura restaria productivitat a l’economia britàni-
ca, que, a més a més, perdria atractiu com a porta d’accés 
al mercat únic.

Dos canals amb un impacte econòmic positiu per al Regne 
Unit serien una millor adaptació de la regulació a les pre-
ferències i necessitats dels britànics (se suposa que la sor-
tida de la UE permetria una major flexibilitat econòmica i 
legislativa) i la reducció d’una part de la contribució brità-
nica al pressupost de la UE (equivalent, en els últims anys, 
al 0,5% del PIB). Així i tot, la seva envergadura és menor.

En conclusió, la majoria d’estudis que han analitzat l’im -
pacte de la sortida per al Regne Unit, els quals han utilitzat 
diferents models, hipòtesis i canals, coincideixen que els 
costos econòmics del brexit podrien ser considerables. Per 
exemple, el Centre for Economic Performance (CEP) es  ti-
ma un impacte negatiu a llarg termini, tenint en compte el 
canal comercial i de les finances públiques, entre l’1,3% i el 
9,5% del PIB. No obstant això, malgrat que el brexit difícil-
ment serà beneficiós per al Regne Unit des d’un punt de 
vista econòmic, altres factors més emocionals, com el sen-
timent antieuropeista, poden acabar determinant el re -
sultat del referèndum.
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1. La probabilitat implícita de sortida calculada a partir dels punts d’avan-
 tat  ge de les apostes de William Hill se situaria al voltant del 32% (el 7 
d’abril).
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Després de la posada en marxa de l’euro, el saldo per 
compte corrent de la zona de l’euro es va mantenir equili-
brat. No obstant això, el 2011, va iniciar una tendència 
alcista que el va dur a situar-se en el 3% del PIB el 2015. En 
aquest Focus, analitzem els principals elements que im -
pul  sen aquest canvi de tendència, amb la finalitat de de -
terminar fins a quin punt són conjunturals.

L’evolució del saldo corrent per països ofereix la primera 
pista dels factors que empenyen a l’alça el saldo corrent 
del conjunt de la zona de l’euro. Així, s’observa que els paï-
sos de la perifèria van experimentar importants dèficits 
abans de la crisi, que van corregir de manera intensa entre 
el 2008 i el 2015, fins a assolir un superàvit de l’1,8%. Això 
contrasta amb el que va succeir als països del centre, els 
quals, des de la posada en marxa de l’euro, han mantingut 
un important superàvit corrent, que s’ha mantingut relati-
vament estable i que, només en l’últim any, ha augmentat 
lleugerament. Per tant, el canvi del saldo corrent de la 
zona de l’euro és degut, sobretot, a la correcció que ha tin-
gut lloc a la perifèria.

Els factors que expliquen aquesta correcció als perifèrics 
són múltiples. En primer lloc, la moderació de la demanda 
interna entre el 2008 i el 2012 va contribuir a la millora del 
saldo per compte corrent, ja que va reduir les importa-
cions. Una part d’aquesta moderació va ser temporal i, des 
del 2013, s’ha revertit. No obstant això, una altra part im -
portant va ser estructural, ja que s’espera que el creixe-
ment de la demanda interna sigui inferior a l’experimentat 
abans de la crisi.1 Aquest fet ha comportat una disminució 
dels desequilibris per compte corrent.

Les millores de competitivitat-preu de les exportacions 
també han contribuït a impulsar el superàvit del compte 
corrent. L’ascens de la competitivitat perifèrica és degut, 
en gran part, a la reducció dels costos laborals unitaris en 
relació amb els competidors.2 Aquesta correcció és, sobre-
tot, estructural. Així, en part, és resultat de les reformes 
laborals dutes a terme, les quals han incrementat la flexi-
bilitat de les economies. D’altra banda, la depreciació de 
l’euro va ser un factor cíclic que també va afavorir la millo-
ra de la competitivitat-preu de les exportacions dirigides 
fora de la zona de l’euro. Malgrat que aquest factor és 
comú als diferents països de la zona de l’euro, és especial-
ment beneficiós per als perifèrics, ja que, en competir més 
en preu i menys en qualitat, les seves exportacions són 
més sensibles a les variacions del tipus de canvi.3

Finalment, el descens del preu del petroli també ha contri-
buït a millorar la balança per compte corrent energètic de 
la zona de l’euro (el 2015, va representar una millora de la 
balança comercial del 0,7% del PIB).4 En la mesura que una 
part de la reducció del preu del cru té caràcter permanent, 
ja que està vinculada a l’augment de l’oferta arran de l’ex -
plotació de dipòsits petrolífers no convencionals com el 
shale oil, la millora de la balança energètica també pot ser 
duradora. Una altra part és, però, temporal, i la recupera-
ció del preu del petroli revertirà una part de la millora del 
saldo corrent.

Els factors analitzats indiquen, per tant, que una part im -
portant de la millora de la balança per compte corrent res-
pon a factors estructurals. Així ho corrobora un estudi dut 
a terme per la Comissió Europea, el qual suggereix, preci-
sament, que la millora del superàvit per compte corrent 
que va tenir lloc al conjunt de la zona de l’euro entre el 
2007 i el 2015 (3,1 p. p. de PIB) és deguda, totalment, a fac-
tors estructurals.5 També conclou que, als països de la pe -
ri  fèria, la millora estructural és especialment intensa, un 
fenomen que cal aplaudir i la consolidació del qual cal cus-
 todiar, ja que aquestes economies acumulen un elevat 
deu  te extern net. En canvi, els països del centre, que, en 
ge  neral, presenten una taxa de creixement limitada, po -
den impulsar reformes que millorin el creixement de la 
de  manda interna, tot i que això comporti una reducció del 
superàvit per compte corrent.

FOCUS • Perdurarà el superàvit per compte corrent  
de la zona de l’euro?
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1. Comissió Europea, «European Economic Forecast, Spring 2015».
2. Per exemple, a Espanya, els CLU van ser, el 2015, el 3,8% inferiors als
del 2008, mentre que, a Alemanya, van ser el 19,3% superiors.

3. Entre el març del 2014 i l’abril del 2015, el tipus de canvi nominal efectiu
es va depreciar el 13%. L’apreciació del 5% registrada entre l’abril del 2015 
i el març del 2016 ha revertit parcialment aquesta evolució, la qual cosa 
denota la importància dels guanys de competitivitat estructurals.
4. FMI, «2015 External Sector Report - Individual Economy Assessments».
5. Comissió Europea, «European Economic Forecast, Spring 2015».
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16 04/16

Vendes al detall (variació interanual) 1,4 2,8 2,6 3,4 2,4 2,0 2,4 ... ...

Producció industrial (variació interanual) 0,9 1,6 1,5 2,0 1,3 2,9 0,8 ... ...

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

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

PMI manufactures 51,8 52,2 52,2 52,2 52,8 52,3 51,2 51,6 51,5

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

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,6 10,9 11,0 10,7 10,5 10,4 10,4 10,2 ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,0 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2 ...

França (% pobl. activa) 10,3 10,4 10,4 10,5 10,2 10,1 10,2 10,0 ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,7 11,9 12,2 11,6 11,6 11,6 11,6 11,4 ...

Espanya (% pobl. activa) 24,5 22,1 22,6 21,6 20,9 20,5 20,5 20,4 ...

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

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

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

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

Itàlia 1,8 2,2 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 ...

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

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

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

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –0,1 –0,4 0,2 0,5 0,7 1,0 1,1

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

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 6,0 11,5 11,8 12,4 11,9 11,3 11,1 11,0

Altres dipòsits a curt termini –2,0 –3,9 –4,0 –4,7 –3,9 –2,7 –2,6 –2,5

Instruments negociables –7,2 3,0 5,7 2,0 0,6 –1,6 –1,9 –1,0

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 1,3 0,8 0,9 0,7 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 • Bon balanç  
de l’inici de l’any

El PiB va sorprendre a l’alça en el 1T i va mantenir el ritme  
de crei  xement en el 0,8% intertrimestral, 1 dècima per da -
munt del previst (el 3,4% interanual). Si s’ha de jutjar per la soli-
desa dels indicadors de consum, la demanda interna, afavorida 
per la tendència continuada de creació d’ocupació, va conti-
nuar sent el principal impulsor del creixement. En canvi, el més 
probable és que la demanda externa hagi restat una mica a 
l’avanç del PIB: el bon comportament de les exportacions ha 
conviscut amb un increment intens de les importacions, pres-
sionades a l’alça pel dinamisme de la demanda interna. No 
obstant això, per a enguany, s’espera que el sector exterior tor-
ni a contribuir positivament al creixement, tot i que a poc a poc 
i en cotes moderades, gràcies al fort augment de les exporta-
cions i, en menor mesura, a la lleugera desacceleració de les 
im  portacions.

Perspectives de creixement robust per al 2016. Segons les 
estimacions de CaixaBank Research, l’economia espanyola crei-
xerà el 2,8% anual el 2016 (en comparació amb el 3,2% del 
2015). D’acord amb aquest escenari, els indicadors continuen 
en nivells elevats, tot i que alguns mostren una certa desaccele-
ració, com l’índex PMI de serveis, que va baixar lleugerament en 
el 1T (fins als 54,7 punts, en relació amb els 55,9 del 4T), tot i 
que es troba en una zona clarament expansiva. Un altre indica-
dor d’activitat, la producció industrial, també va experimentar 
un creixement notable, però menor (del 2,6% interanual al 
gener i al febrer, de mitjana, en relació amb el 4,2% del 4T). El 
mateix missatge de solidesa es desprèn de la tendència ascen-
dent de la utilització de la capacitat productiva de la indústria, 
que, malgrat haver registrat un cert alentiment en el 1T, se situa 
al voltant del seu nivell històric. Pel que fa als indicadors de 
demanda, mentre que el ritme d’avanç de les vendes al detall 
del 1T va continuar sent sòlid i, fins i tot, es va accelerar en rela-
ció amb el 4T, la confiança del consumidor va empitjorar una 
mica en els primers compassos de l’any, en part pel recent epi-
sodi de turbulències financeres. Tot i que la informació disponi-
ble per al 2T encara és molt incompleta, l’índex de confiança 
empresarial mostra que la tendència positiva es manté en el 
trimestre que comença. En conjunt, per tant, l’evolució de tots 
els indicadors reforça la visió de creixement sòlid, tot i que més 
moderat, per a enguany.

Canvis en la tendència d’ajust del dèficit públic. El Programa 
d’Estabilitat 2016-2019 presentat pel Govern, i encara pendent 
de l’aprovació de Brussel·les, contempla un relaxament de la 
tendència de consolidació fiscal. En concret, el dèficit previst per 
al 2016 ha pujat 8 dècimes, fins al 3,6% (des del 2,8%), i s’ha 
ajornat fins al 2017 la rebaixa del dèficit per sota del 3% marcat 
pel Pacte d’Estabilitat i Creixement. La nova meta de dèficit per 
al 2016 se situa lleugerament per sota del 3,9% previst per 
CaixaBank Research. En canvi, sense disposar encara del detall 
de les mesures concretes recollides al nou Pla d’Estabilitat, revi-
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sem a l’alça la previsió de dèficit per al 2017, fins al 3,1%, en lloc 
del 2,1% anterior (vegeu el Focus «Dèficit públic: eppur si muo
ve?», en aquest Informe Mensual). La revisió a l’alça del dèficit 
públic comportarà un major creixement de l’economia, de 
manera que situem el creixement previst per al 2017 en el 2,4%, 
una xifra coherent amb el nou quadre macroeconòmic presen-
tat pel Govern.

la recuperació de l’ocupació continua ben encarrilada. En el 
1T, segons les dades de l’EPA, el ritme d’avanç de l’ocupació va 
ser notable i va registrar una variació trimestral del 0,9% en ter-
mes desestacionalitzats (en relació amb el 0,8% del 4T). Aquest 
bon comportament de l’ocupació era previsible, atesos els 
avanços mensuals d’afiliats a la Seguretat Social del gener al 
març, de 116.260 persones en total (dades desestacionalitza-
des). Per sectors, els serveis van experimentar una forta em -
branzida, tot i que hi va influir el fet que, enguany, la Setmana 
Santa va caure íntegrament al març, a diferència de l’any passat. 
L’augment de l’ocupació a la indústria i a la construcció va ser 
lleugerament més contingut que en els trimestres anteriors, 
però va continuar en cotes elevades. El fet que el sector privat 
hagi mantingut el dinamisme durant els últims mesos, amb 
una taxa de creixement interanual elevada, del 3,5% en el 1T 
(en relació amb el 2,1% del sector públic), dóna solidesa a la 
recuperació. Les dades, per tant, confirmen un escenari de 
millora intensa de l’ocupació, que, malgrat tot, s’hauria de des-
accelerar a poc a poc en els pròxims mesos.

la taxa d’atur repunta lleugerament en el 1T, però per motius 
estacionals. El descens habitual de l’ocupació al començament 
de l’any, que, en aquesta ocasió, va ser de 64.600 persones 
(dades sense desestacionalitzar), va causar un lleuger augment 
de la taxa d’atur, d’1 dècima, fins al 21,0%. L’increment encara 
hauria estat superior si la població activa no hagués reculat (en 
52.700 persones). Cal destacar, però, que aquest moviment 
transitori a l’alça no implica una ruptura de la tendència decrei-
xent de la taxa d’atur, que esperem que prossegueixi i que tan-
qui l’any per sota del 20%.

la millora del mercat laboral propicia que el procés de des-
palanquejament del sector privat continuï el seu curs. En el 
4T 2015, es va mantenir la tendència descendent del deute de 
les llars i de les societats no financeres, que es va situar en el 
67,5% i en el 104,6% del PIB, respectivament. La ràtio entre 
l’estoc de deute privat i el PIB es continuarà reduint en els 
pròxims trimestres, un procés que continuarà sent compatible 
amb un increment dels fluxos de crèdit cap a les famílies i les 
empreses, gràcies a l’augment de la renda bruta disponible de 
les llars i dels beneficis empresarials.

l’ampliació dels estímuls monetaris per part del BCE dóna 
suport al crèdit. Segons l’enquesta sobre préstecs bancaris a 
Espanya, en el 1T, els criteris d’aprovació dels crèdits a les llars 
per al consum i per a la compra d’habitatge es van relaxar i els 
criteris per a les pimes i per a les grans empreses no van regis-
trar canvis. Així mateix, al febrer, la taxa de morositat va des-
cendir fins al 10,1% del crèdit, gràcies al fet que el crèdit dub-
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Quadre macroeconòmic previst al Programa  
d’Estabilitat 2016-2019

2015
Escenari  

nou
Escenari  

anterior *

2016 2017 2016 2017

PIB (variació interanual, %) 3,2 2,7 2,4 3,0 2,9

Ocupació (variació interanual, %) 3,0 2,5 2,2 3,0 2,9

Taxa d’atur (%) 22,1 19,9 17,9 19,7 17,6

Dèficit públic (% del PIB) 5,0 3,6 2,9 2,8 1,4

Deute públic (% del PIB) 99,2 99,1 99,0 98,2 96,1

Nota: * L’escenari anterior correspon a l’actualització del quadre macroeconòmic presentat al juliol  
del 2015.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Programa d’Estabilitat 2016-2019.
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tós es va continuar contraient a més velocitat que el saldo total 
de crèdit. Això últim propicia que els balanços bancaris esti-
guin cada vegada més sanejats, un ingredient necessari per-
què augmenti l’oferta de crèdit. Tot plegat, per tant, fa preveu-
re que, en els pròxims mesos, creixi el flux de crèdit cap a les 
famílies i les empreses.

la millora de la qualitat dels balanços bancaris es reflecteix, 
també, en la bona evolució del mercat immobiliari. La nota-
ble creació d’ocupació, que ha estat clau per augmentar el po -
der adquisitiu de les famílies, i el relaxament dels criteris d’a -
pro  vació dels crèdits per part dels bancs han impulsat les 
compravendes d’habitatges, les quals, en concret, van créixer el 
9,9% interanual al febrer (en l’acumulat de 12 mesos) i van 
assolir nivells similars als del començament del 2012. Cal asse -
nyalar que la pressió sobre els preus és molt diferent entre 
regions, ja que també ho són l’estoc d’habitatges nous per ven-
dre i el creixement de les compravendes.

la inflació recula 3 dècimes a l’abril, fins al –1,1%, mentre 
que la previsió de CaixaBank Research contemplava una lleuge-
ra recuperació (d’1 dècima). Sense disposar encara del detall 
per components, el descens s’explica, principalment, per la bai-
 xada del preu de l’electricitat i dels viatges organitzats, motiva-
da, en aquest últim cas, pel fet que, enguany, la Setmana Santa 
ha caigut, íntegrament, en el mes de març. Aquesta reculada de 
la inflació respon a factors puntuals i, per tant, no modifica 
l’escenari esperat de recuperació gradual dels preus.

El baix preu del petroli afavoreix el saldo comercial mit-
jançant l’estalvi en la factura energètica. Així, les exporta-
cions nominals de béns van avançar el 3,0% interanual al febrer 
(en l’acumulat de tres mesos), per damunt de les importacions, 
que van créixer l’1,9%. No obstant això, un cop exclosos els 
béns energètics, el creixement de les importacions va conti-
nuar sent elevat i superior al de les exportacions, la qual cosa 
va reduir el saldo no energètic. Atès que les perspectives per 
als pròxims mesos contemplen que el consum durador conti-
nuï avançant a bon ritme (i atès que Espanya importa al voltant 
de dos terços dels béns duradors consumits), és previsible que 
el vigor de les importacions no energètiques es mantingui (ve -
geu el Focus «El recorregut de les importacions durant la recu-
peració», en aquest Informe Mensual). Així i tot, el 2016, el saldo 
energètic i el saldo de rendes continuaran millorant, gràcies al 
descens del preu del petroli i dels tipus d’interès. També ho farà 
el saldo de serveis, ja que així ho auguren la solidesa de les 
exportacions de serveis no turístics i les bones dades del sector 
turístic. En aquest sentit, destaca el fort augment de la despesa 
total dels turistes internacionals que visiten Espanya, del 8,0% 
interanual al febrer. Pel que fa al saldo de béns, l’entrada de 
comandes a la indústria espanyola va rebre l’impuls, al febrer, 
del mercat exterior, tant de la zona de l’euro com de la resta del 
món, la qual cosa suggereix que, en els pròxims mesos, podria 
millorar el comportament de les exportacions de béns, amb el 
suport d’una menor incertesa sobre l’evolució de l’economia 
global.
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La feblesa de la demanda interna durant la recessió va 
impulsar moltes empreses a sortir a l’exterior, de manera 
que el nombre d’exportadors va augmentar de 100.000 a 
150.000 entre el 2010 i el 2013. Aquest increment de la 
base exportadora és molt significatiu, perquè, amb els 
anys, una part d’aquestes empreses es converteixen en 
exportadors regulars,1 que són, com veurem tot seguit, els 
que veritablement impulsen el creixement de les exporta-
cions.

Començar a exportar és una decisió molt arriscada per a 
les empreses, ja que, durant els primers anys, la probabili-
tat de supervivència al mercat exterior és molt reduïda: 
més de la meitat de les empreses que comencen a expor-
tar cessen la seva activitat a l’exterior durant els dos pri-
mers anys, i la majoria dels fracassos es donen en els qua-
tre o cinc anys inicials.2 A Espanya, segons les nostres 
es  timacions, la taxa de supervivència al mercat exterior 
s’ha mantingut  relativament estable durant l’última dèca-
da, al voltant del 12%,3 resultat que, unit al fort augment 
del nombre d’empreses que van començar a exportar des-
prés de la crisi, ha propiciat que els fluxos de nous expor-
tadors regulars i de nous exportadors rellevants-regulars4 
hagin crescut de forma notable en els tres últims anys (ve -
geu el primer gràfic).

L’augment de l’estoc d’exportadors regulars, que va pas-
sar de 38.000 el 2012 a 48.000 el 2015, és especialment 
important, ja que, quan les empreses superen el llindar 
dels quatre anys i es consoliden al mercat extern, és més 
probable que aprofitin les economies d’escala per incre-
mentar el nombre de destinacions a les quals exporten i 
per intensificar les vendes als mercats on ja treballen. És a 
dir, fan créixer els marges extensiu i intensiu. Pel que fa al 
marge extensiu, no sorprèn que les empreses més grans 
exportin a més països, però cal destacar que, entre el 2010 
i el 2015, van ampliar les destinacions en cinc països de 
mitjana, mentre que les més petites es mantenien esta-
bles, en 1,5 destinacions per empresa. Pel que fa al marge 
intensiu, ja que la dimensió d’un percentatge considerable 
de les empreses que van començar a exportar era menor, 
el valor mitjà exportat pel total d’empreses no ha crescut 
des del 2006. No obstant això, sí que ho ha fet el dels ex -
portadors rellevants, el 35%, i, en especial, el dels relle-

vants-regulars, el 44% (vegeu el segon gràfic). Entre 
aquests últims, tot i que és cert que una part de l’increment 
respon al fet que les grans multinacionals espanyoles han 
intensificat les vendes, també s’explica per les noves 
empreses que s’han convertit en rellevants-regulars.5

Finalment, el flux de nous exportadors del 2013-2015, el 
20% superior al del 2010-2015, presagia que, amb una taxa 
de supervivència constant, el nombre d’exportadors regu-
lars creixerà en els pròxims anys. En experimentar creixe-
ments en els marges intensiu i extensiu superiors a la res-
ta, seran capaces d’impulsar les exportacions espanyoles 
en el futur a un ritme elevat com l’actual, superior a la mit-
 ja       na de la dècada anterior a la crisi.

FOCUS • Les exportacions espanyoles es consoliden
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1. Empreses que han exportat en l’any de referència i en els tres anteriors.
2. Vegeu Besedes, T. i Prusa, T. (2011), «The role of extensive and intensive 
margins and export growth», Journal of Development Economics.
3. Definim la taxa de supervivència com el nombre d’empreses que es 
converteixen en regulars en el període t dividit pel nombre d’empreses 
que comencen a exportar en t3. Segons Besedes i Prusa, la nostra estima-
ció és coherent amb la d’altres economies desenvolupades, com els EUA 
o la zona de l’euro.
4. Els exportadors rellevants-regulars són els que han exportat més de 
50.000 euros en els quatre últims anys.

5. Una prova d’això és que el valor mitjà exportat per empresa de les no -
ves rellevants-regulars triplica el de les rellevants-regulars que cessen 
l’activitat exportadora.
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Un fenomen habitual de les etapes de recuperació, i 
aquesta no és cap excepció, és que les llars i les empreses 
prenguin les decisions de consum i d’inversió que havien 
ajornat durant la crisi. Els principals afectats per aquestes 
decisions solen ser el consum durador i la inversió en béns 
d’equipament, sobretot de transport. Atès que són epígrafs 
amb un contingut importador més elevat, no és estrany 
que expliquin una gran part de la intensitat actual de les 
importacions en l’economia espanyola.1 Com veurem, les 
perspectives de creixement de les dues variables suggerei-
 xen que les importacions continuaran avançant per da -
munt del que és habitual.2

La inversió en béns d’equipament va créixer el 23,2% en  tre 
el 2013 i el 2015, després de recular el 38,2% entre el 2007 i 
el 2012. Malgrat el fort creixement experimentat re  cent -
ment, encara es manté per sota del nivell anterior a la 
recessió, de manera que el recorregut a l’alça encara sem-
bla ampli. Es pot obtenir una estimació una mica més pre-
cisa del marge de creixement a partir de la diferència entre 
l’estoc de capital tendencial dels principals components 
dels béns d’equipament i l’estoc de capital estimat per al 
2015. Amb aquesta finalitat, descomponem l’estoc de ca -
pital de béns d’equipament entre els béns de transport i la 
resta (maquinària i altres béns d’equipament). Pel que fa als 
béns de transport,3 l’estoc de capital estimat per al 2015 era 
el 5,8% inferior a l’estoc tendencial. Per tant, si la in  versió 
en béns d’equipament de transport creix el 7% anual els 
dos propers anys, una xifra que sembla raonable, l’estoc de 
capital assolirà el seu nivell tendencial el 2017. En la resta de 
béns d’equipament, la diferència entre l’es  toc tendencial i 
l’estoc estimat el 2015 és similar, del 5,5%.4 De tota manera, 
la velocitat a la qual es recupera és inferior, de manera que, 
probablement, trigarà més de dos anys a tancar la bretxa.

Tampoc no sembla que s’hagi esgotat el marge perquè el 
creixement del consum de béns duradors es mantingui. 
En concret, després de recular el 38,2% entre el 2007 i el 
2012, el consum de béns duradors va créixer de manera 
no  table entre el 2014 i el 2015 (el 27,7%). Serveixi de 
r  eferència que, si es mantingués el ritme de creixement 
dels dos últims anys (el 12,6%), el nivell del 2007 s’assoliria 
el 2017.5 L’enquesta mensual de la Comissió Europea a par-

tir de la qual elabora l’índex de confiança del consumidor 
suggereix també que, en els propers trimestres, el consum 
de béns duradors continuarà creixent a bon ritme. Així, el 
percentatge de famílies amb més expectatives de com-
prar béns duradors en els 12 propers mesos ha augmentat 
de forma significativa i supera ja la mitjana històrica, tal 
com ho recull el segon gràfic.

La implicació d’aquesta anàlisi per a l’evolució de les im -
portacions no energètiques és clara: no hauria de sorpren-
dre que, en els propers anys, continuïn creixent a un ritme 
més elevat del que és habitual. En concret, podrien aug-
mentar al voltant del 10%, comparat amb una mitjana his-
tòrica del 7%.

FOCUS • El recorregut de les importacions durant la recuperació
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1. Espanya importa al voltant de dos terços dels béns duradors consumits 
i un terç dels béns de capital adquirits. Les importacions de béns dura-
dors i de béns de capital representen el 12,1% i el 9,5% del total d’im  por -
ta  cions no energètiques, respectivament.
2. El 2015, les importacions de béns van créixer el 7,5% en termes reals.
3. L’última dada disponible és del 2013. Estimem l’estoc del 2014 i del 2015 
a partir de la taxa de depreciació de cada tipus de bé i dels fluxos d’in -
versió.
4. Aquests representen el 78% del total de l’estoc de capital en béns d’e -
qui  pament.
5. El recorregut és superior si tenim en compte que una part de l’estoc de 
béns de consum durador s’ha depreciat en els últims anys.



29  ecoNomia espaNyola

maig 2016

05

FOCUS • Dèficit públic: eppur si muove?

El dèficit del conjunt de les Administracions públiques es 
va situar en el 5,0% del PIB al tancament del 2015 (en el 
5,16% si es tenen en compte les ajudes a les institucions 
financeres), percentatge que representa una reducció de 
0,8 p. p. en relació amb el 5,8% registrat el 2014. No obs-
tant això, també va superar en 0,8 p. p. l’objectiu com-
promès amb Brussel·les, una desviació significativa i difícil 
de justificar en un context en què la bona evolució de l’e -
co  nomia i els baixos tipus d’interès han jugat a favor de la 
consolidació fiscal. De fet, la política fiscal va ser clarament 
expansiva el 2015.

Enguany, s’espera que la millora econòmica i l’evolució 
dels tipus d’interès  contribueixin de nou a la reducció del 
dè ficit públic. Pel costat dels ingressos, l’augment de l’o -
cu  pació, de l’activitat econòmica i del consum de les llars 
permetrà que la recaptació continuï creixent. En particu-
lar, l’increment de la renda disponible de les llars, que arri-
barà al 3,0% el 2016, i la millora dels beneficis empresarials 
continuaran augmentant la recaptació per IRPF, de 
l’impost de societats i de l’IVA. D’altra banda, els ingressos 
per cotitzacions socials també augmentaran, gràcies a l’in-
 crement de l’ocupació, que, segons les nostres previsions, 
se situarà en el 2,5%.

Pel costat de la despesa, la marcada disminució del nom-
bre de persones aturades, que s’aproparà al 10%, reduirà 
la despesa en prestacions per atur. Així mateix, el paga-
ment dels interessos del deute públic continuarà decrei-
xent, gràcies al manteniment d’un entorn de tipus molt 
baixos per part del BCE.

Si, a més dels factors cíclics que afecten les principals 
línies d’ingressos i de despeses, considerem, també, 
l’efecte que té el creixement del PIB nominal en la ràtio 
del dèficit públic sobre el PIB, concloem que la millora del 
cicle econòmic contribuirà a reduir el dèficit públic en 1,4 
p. p., aproximadament. De tota manera, no es preveu que 
sigui fàcil assolir el nou objectiu proposat pel Govern, del 
3,6% del PIB.1 L’acord de no disponibilitat de crèdit apro-
vat pel Govern, que implica una disminució de la despesa 
de 0,2 p. p. del PIB, se sumarà a aquest efecte positiu que 
exerceix el cicle econòmic sobre la reducció del dèficit 
públic.2 No obstant això, la menor pressió fiscal propicia-
da per la reforma tributària i l’augment de la despesa en 
pensions actuaran en sentit contrari, de manera que és 
probable que el dèficit s’acabi apropant al 4% del PIB.

En definitiva, tot fa pensar que, enguany, el procés de con-
solidació fiscal continuarà a un ritme similar al del 2015. 
Cal recordar, però, que el marge del que disposa l’eco  no -
mia espanyola és limitat. El deute públic va tancar el 2015 
en el 99,2% del PIB i la prima de risc es troba en nivells re -
lativament continguts, gràcies, en part, a la contundent 
ac  tuació del BCE. Ara que el context econòmic és favora-
ble, és el millor moment per eliminar qualsevol dubte que 
enterboleixi el compromís de situar les finances públiques 
en una posició saludable i capaç de ser un instrument de 
po  lítica econòmica si el vent torna a bufar de cara.

5,1

0,3

1,4

0,2

0,3

0,4

3,9 

Dèficit 2015

One-offs * 

Millora del cicle econòmic

Mesura de no disponibilitat  
de despesa de l’Estat

Increment de la despesa  
 en pensions

 Impacte de la reforma  
tributària 

Dèficit 2016 **  

Dèficit públic
(% del PIB) 

Nota: * Inclou les pèrdues per ajudes a institucions financeres i les despeses no recurrents, com   
el finançament del tractament de l’hepatitis C i l’increment de la inversió pública motivat per la  
reclassificació de determinats contractes de col·laboració público-privada.
** El gràfic recull l’impacte de les principals línies d’ingressos i de despeses en el dèficit del 2016.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades dels PGE 2016, de l’AiREF, de l’Agència Tributària, 
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i de la IGAE.  

 

Dèficit públic per Administracions
(% del PIB)

2015 2016

Objectiu
[1]

Tancament
[2]

Desviació 
[3] = [2]-[1]

Nou 
objectiu 
proposat 

pel 
Govern *

Administració central –2,9 –2,5 0,4 –1,8

Comunitats autònomes –0,7 –1,7 –1,0 –0,7

Corporacions locals 0,0 0,4 0,4 0,0

Seguretat Social –0,6 –1,3 –0,7 –1,1

Total AP –4,2 –5,0 –0,8 –3,6

Ajudes a institucions 
financeres 0,1

Total AP (amb ajuda a 
institucions financeres) –5,1

Nota: * Objectiu pendent d’aprovació per la Comissió Europea.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades dels PGE 2015, dels PGE 2016 i de la IGAE.

1. Al Programa d’Estabilitat 2016-2019, el Govern ha relaxat la via de con-
solidació fiscal. Situa l’objectiu de dèficit per al 2016 en el 3,6%, en relació 
amb el 2,8% fixat als Pressupostos Generals de l’Estat del 2016.
2. L’actualització del Programa d’Estabilitat 2016-2019 recull mesures de 
despesa addicionals pendents de concretar per part de la C.A., mitjançant 
acords de disponibilitat que suposarien una disminució de la despesa 
equivalent a 0,2 p. p. del PIB. 
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Indicadors d’activitat

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16 04/16

Indústria

Consum d’electricitat –0,1 1,6 –0,1 2,5 2,5 –3,1 –0,9 2,1 ...

Índex de producció industrial 1,3 3,3 3,5 4,0 4,2 3,2 1,9 ... ...

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

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

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –7,7 20,0 17,0 19,7 31,1 43,1 41,1 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –5,6 10,8 10,2 12,3 11,6 9,9 9,9 ... ...

Serveis

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

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

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 18,4 21,3 13,6 23,1 17,1 12,2 12,6 –0,7 ...

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

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 2T 2015 3T 2015 4T 2015 01/16 02/16 03/16 04/16

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

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

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

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

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

Indicadors d’ocupació

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

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

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

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

Situació professional

Assalariats 1,4 3,5 3,8 3,6 3,6 3,7 3,4 3,2

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

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

Població ocupada 2 1,2 3,0 3,0 3,1 3,0 – 3,3 –

Contractes registrats 3

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

Temporals 13,1 11,2 11,2 9,7 11,8 1,9 11,9 4,7

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

Atur registrat 3

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

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

TOTAL –5,6 –7,5 –7,6 –8,2 –7,9 –8,3 –8,0 –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 02/16

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 2,5 4,3 4,4 5,4 3,4 3,8 2,1 2,7

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

Saldo corrent 10,2 15,1 11,9 14,3 15,1 15,1 14,9 15,5

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

Rendes primàries i secundàries –15,7 –10,5 –15,4 –12,8 –11,4 –10,5 –10,4 –9,9

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 14,7 21,1 15,6 18,4 20,8 21,1 20,2 21,5

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 02/16 Saldo  
02/161

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –6,2 –3,9 –4,5 –3,9 –4,0 –3,1 –3,3 –3,6 1.629,4

Empreses no financeres –7,1 –4,0 –4,7 –4,0 –4,3 –2,9 –3,4 –3,9 910,8

Llars 3 –5,1 –3,7 –4,2 –3,7 –3,6 –3,3 –3,2 –3,2 718,6

Administracions públiques 4 6,9 4,2 4,9 4,0 3,8 4,0 2,9 3,4 1.081,3

TOTAL –1,8 –0,9 –1,1 –1,0 –1,1 –0,4 –0,9 –0,9 2.710,7

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 –0,4 1.161,0

A la vista 10,8 18,5 17,9 19,5 18,8 17,7 17,9 15,1 388,6

D’estalvi 5,8 12,9 10,5 12,3 13,7 15,2 14,1 13,0 254,5

A termini –7,6 –15,3 –13,5 –15,5 –16,3 –15,8 –15,1 –14,6 496,3

En moneda estrangera 1,1 5,6 8,9 10,5 5,1 –2,3 –4,2 0,1 21,7

Resta del passiu 5 –8,2 –13,0 –11,4 –11,5 –14,0 –15,1 –11,8 –19,0 91,3

TOTAL –1,7 –2,2 –2,3 –2,2 –2,3 –1,9 –0,9 –2,0 1.252,3

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

Taxa de cobertura (%) 6 58,1 59,2 58,5 60,0 60,6 59,2 59,6 59,7 –

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 –5,8 –5,0 –0,7 –2,9 –3,1 –5,1 – ...

Administració central 1 –3,6 –2,5 –0,9 –1,8 –2,1 –2,5 –0,6 –1,1

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

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

Nota: 1. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de la IGAE, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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DesXiFraNT l’eNigma De la iNFlació BaiXa

Com es mesura la inflació?

De totes les estadístiques oficials, poques tenen un impacte tan directe sobre la vida dels ciutadans com l’índex de preus al con-
sum (IPC). Els salaris, les pensions de jubilació públiques, les taxes i els impostos específics o els contractes de lloguer, per esmen-
tar els exemples més rellevants, se solen modificar, en part, en funció de la variació de l’IPC. En l’àmbit de la política econòmica, 
la seva importància tampoc no és gens menyspreable. Sense anar més lluny, l’objectiu que persegueixen els bancs centrals és 
mantenir l’estabilitat de preus i, per tant, mesurar l’evolució de la inflació de forma precisa i puntual és fonamental per a la formu-
lació de la política monetària. No obstant això, els economistes han alertat, en nombroses ocasions, dels errors de mesurament 
que es produeixen en el càlcul dels índexs de preus. En aquest Dossier, descrivim com es calcula la inflació i assenyalem els prin-
cipals problemes de mesurament. Com veurem, unes qüestions que, a priori, semblen meres curiositats metodològiques poden 
tenir un impacte rellevant sobre les decisions de política econòmica.

La teoria microeconòmica de la presa de decisions del consumidor proporciona les propietats que hauria de tenir l’índex de preus 
per reflectir amb fidelitat l’evolució del cost de la vida. En concret, hauria de mesurar la despesa mínima necessària que ha de 
realitzar una llar per obtenir el mateix nivell de benestar (o utilitat, en l’argot econòmic) al llarg del temps.1 Per tant, hauria de 
tenir en compte que els consumidors poden substituir els béns consumits en resposta a un canvi en els preus relatius dels béns. 
Així mateix, també hauria de considerar els nous béns en el moment en què es comencen a consumir i recollir els canvis en els 
hàbits de compra, com, per exemple, l’augment de les compres per internet.

No obstant això, calcular un índex de preus d’aquest caire topa amb importants limitacions, tant per la disponibilitat de les dades 
com pels reptes metodològics que planteja mesurar el benestar dels consumidors. Per exemple, un índex del cost de la vida (ICV) 
hauria de reflectir la millora de la qualitat de vida per l’aparició de nous tractaments mèdics o per canvis en la qualitat dels béns 
públics, com l’aire que respirem. Aquests béns queden totalment exclosos del càlcul de l’IPC, ja que només inclou els béns que 
comporten un pagament monetari per part de la llar. Així, doncs, malgrat que, freqüentment, es fa referència a l’IPC com un ICV, 
és important assenyalar que queda molt lluny de ser-ho.2

A la pràctica, l’IPC, l’índex de preus més utilitzat per mesurar la inflació,3 es calcula a partir de dos inputs bàsics: una cistella de 
la compra que conté els béns i els serveis que consumeix una llar representativa i els seus preus. Amb aquestes dades, es cal-
cula la despesa necessària per adquirir la cistella amb una freqüència determinada, generalment cada mes. La senzillesa del 
càlcul contrasta amb les dificultats metodològiques que, a la pràctica, representa la seva implementació: quins béns cal 
incloure a la cistella?, amb quina freqüència cal actualitzar els béns inclosos?, en quins establiments cal recollir els preus? i, la 
pregunta que, potser, ha provocat més maldecaps, com distingir quina part del canvi en el preu és deguda a un canvi en la 
qualitat del bé?

Establir una metodologia del càlcul de l’IPC que respongui de forma adequada a aquestes preguntes és de summa importància 
perquè reflecteixi tan bé com sigui possible l’evolució del cost de la vida. La literatura acadèmica ha identificat tres biaixos relle-
vants. En primer lloc, els béns que componen la cistella de la compra no s’actualitzen de forma immediata quan es produeixen 
canvis en els preus relatius dels béns.4 En aquest sentit, quan augmenta el preu relatiu d’un bé, la despesa efectuada per comprar 
la cistella de béns que conforma l’IPC sobreestima la despesa que una llar ha d’afrontar per adquirir una cistella que li proporcio-
ni la mateixa utilitat. Per exemple, quan puja el preu de les pomes, el consumidor les pot substituir per peres i obtenir un benestar 
similar. Aquest biaix s’anomena de substitució.

En segon lloc, atès que la qualitat dels béns sol millorar amb el pas del temps, és necessari separar la part de la variació del preu 
atribuïble al canvi de la qualitat del bé del canvi pur del preu. No fer-ho, o fer-ho de forma parcial, tendirà a esbiaixar l’IPC a l’alça 
en relació amb l’ICV. Finalment, els nous béns no s’incorporen a la cistella de l’IPC fins passat un temps, generalment uns anys, 
des de la seva aparició al mercat. Ja que la caiguda del preu d’un bé sol estar concentrada en els primers anys (només cal consi-
derar, per exemple, el cas dels productes electrònics), la incorporació tardana en la cistella de l’IPC implica que la caiguda inicial 
de preus no es recull a les estadístiques oficials.

1. Des d’un punt de vista teòric, l’índex que recull aquestes propietats és conegut com índex del cost de vida (ICV).
2. Als EUA, la incorporació del concepte del cost de la vida en el càlcul de l’IPC va ser una de les principals recomanacions de la comissió Boskin el 1996.
3. A més de l’IPC, la inflació es pot mesurar a partir d’altres índexs de preus que publiquen habitualment els instituts nacionals d’estadística, com els preus de produc-
ció, els preus d’exportació i d’importació, etc. Un altre mesurament utilitzat de manera habitual per calibrar la inflació és el deflactor del PIB. Als EUA, la Fed
no utilitza l’IPC com a principal índex de referència, sinó l’índex de preus de la despesa en consum personal (PCE, per les sigles en anglès).
4. Específicament, s’utilitza un índex de Laspeyres, que fixa les quantitats en el període base.
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Davant la sospita que aquests biaixos podien ser d’una magnitud considerable, el 1996, es va encarregar a la comissió Boskin, 
formada per cinc prominents acadèmics,5 que quantifiqués l’error de mesurament de l’IPC dels EUA. Els resultats del seu informe 
van generar un gran enrenou: tot i que se sabia que sobrevalorava l’augment del cost de la vida, les seves estimacions van establir 
que el biaix era, ni més ni menys, d’1,1 p. p. anuals el 1995 i el 1996. Aproximadament, la meitat del biaix, 0,6 p. p., es va atribuir al 
biaix de qualitat.

Després de la publicació d’aquest informe, cal assenyalar que s’han introduït importants canvis metodològics en el càlcul de l’IPC, 
que, molt probablement, han reduït aquests biaixos. En concret, es permet la substitució entre béns dins d’una categoria (pomes 
golden per fuji, per exemple), però no la substitució entre categories (cinema per una pel·lícula per internet). Els nous béns 
s’incorporen més ràpidament a la cistella, i s’han fet importants avanços metodològics per ajustar les millores de qualitat mit-
jançant l’ús, per exemple, de mètodes de regressió hedònica.6

Als problemes tradicionals per mesurar la inflació, cal afegir els nous reptes que representen les noves tecnologies i la digitalitza-
ció. En augmentar la velocitat a la qual s’innova, el biaix per l’entrada de nous productes al mercat i el biaix de qualitat possible-
ment també hagin augmentat. Una altra qüestió addicional és el tractament que cal donar als béns gratuïts, tan comuns en la 
nova era digital, que queden totalment exclosos de les estadístiques oficials. Això pot generar un biaix a l’alça en el càlcul de l’IPC, 
per exemple si els béns gratuïts substitueixen béns que abans comportaven una despesa (com una trucada gratis a través de 
Skype en lloc d’una trucada de telèfon).

Per bé que la digitalització representa un important desafiament per a les estadístiques oficials, possiblement la solució sigui 
l’aplicació d’aquestes noves tecnologies en el seu càlcul. Per exemple, l’ús cada vegada més extensiu de l’escàner del codi de 
barres a les botigues permet recollir una quantitat ingent de dades. En aquest sentit, sorgeixen noves iniciatives en l’àmbit acadè-
mic i empresarial relacionades amb el big data per explotar aquesta informació, com és el cas de l’índex de preus digital desenvo-
lupat per Adobe juntament amb els economistes Peter Klenow i Austan Goolsbee. A partir de transaccions online, es registra 
l’evolució dels hàbits de compra dels consumidors en funció dels canvis en els preus de més d’1,4 milions de béns (comparats amb 
els 80.000 inclosos en l’IPC). Lògicament, aquest índex exclou totes les compres offline, de manera que dista de ser representatiu 
i no pot reemplaçar l’IPC. Però, en canvi, pot ser més fiable per analitzar l’evolució del preu de determinats béns electrònics.7

Totes aquestes qüestions metodològiques sobre el potencial biaix en el càlcul de la inflació no serien gaire rellevants si no fos 
perquè tenen implicacions de política econòmica de primer nivell. L’índex de preus és utilitzat per deflactar els agregats ma -
croeconòmics. En conseqüència, el creixement del PIB real podria ser superior a l’estimat per les estadístiques oficials si la inflació 
està sobreestimada, tal com ho apunten economistes de la talla de Martin Feldstein.8 Les diferències en el càlcul de la inflació 
entre diversos països dificulten, també, les comparacions internacionals: si un país tendeix a sobreestimar la inflació, en la com-
parativa internacional, semblarà que té un funcionament més negatiu en termes reals. Per exemple, si s’exclou el component de 
rendes imputades de l’IPC nord-americà, tal com ho fa l’IPC harmonitzat europeu, es conclouria que el funcionament econòmic 
en termes reals dels EUA seria encara millor que el de la zona de l’euro.9

Els errors de mesurament de la inflació també poden tenir un impacte important per a la política monetària: si la veritable inflació 
és més baixa que la publicada, el marge per augmentar els estímuls monetaris seria més ampli. I també per als comptes públics, 
ja que les pensions públiques o les deduccions fiscals s’indexen, en molts països, a l’IPC. En aquest sentit, un estudi del servei de 
recerca del Congrés dels EUA estima que l’adopció d’un IPC encadenat,10 en lloc de l’IPC tradicional, reduiria el dèficit públic en 
69,3 bilions de dòlars el 2023.

En definitiva, mesurar bé la inflació no és una tasca senzilla, però la seva importància obliga a no escatimar esforços. En aquest 
sentit, les noves tecnologies ofereixen una oportunitat única per millorar la fiabilitat de les estadístiques oficials que no s’hauria 
de desaprofitar.

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

5. Els cinc membres de la comissió van ser Michael Boskin, Ellen Dulberger, Robert Gordon, Zvi Griliches i Dale Jorgenson.
6. Aquest mètode parteix de la hipòtesi que el preu d’un article es pot expressar en funció d’un conjunt de característiques mitjançant un model de regressió, que 
aproxima el valor de cadascuna de les característiques que componen el bé. No obstant això, per dur a terme l’ajust del model de regressió, és necessari un gran
nombre d’observacions i un coneixement molt especialitzat del producte, motiu pel qual, a la pràctica, s’utilitza per a un nombre reduït de béns. A Espanya, per exem-
ple, l’INE utilitza models de regressió hedònica per fer ajustos de qualitat en dos articles: rentadores i televisors.
7. Segons l’índex de preus digital, el preu dels ordinadors va caure el 13,1% interanual al gener del 2016, descens que cal comparar amb la reculada del 7,1% segons l’IPC.
8. «The U.S. Underestimates Growth», Wall Street Journal, 18 de maig del 2015.
9. La principal diferència en el càlcul de l’IPC entre els EUA i Europa rau en el tractament dels serveis que les llars reben per un habitatge en propietat.
Mentre que els EUA imputen un lloguer equivalent, a Europa, s’exclou de l’IPC harmonitzat.
10. L’IPC encadenat permet la substitució entre béns davant canvis en els preus relatius o canvis en els hàbits de consum.
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Sobre l’ús i l’abús de les expectatives d’inflació  
dels mercats financers

Al llarg de l’últim any i mig, les expectatives d’inflació dels països desenvolupats han mostrat una evolució que pot semblar 
inquietant, si més no a primera vista. El descens ha estat particularment intens en les expectatives reflectides en els preus dels 
actius financers dels EUA, de la zona de l’euro i del Japó. Atesa aquesta circumstància, els inversors, els analistes i els membres 
dels bancs centrals han alertat del risc de desancoratge de les expectatives d’inflació (EI) a llarg termini. No obstant això, la lectu-
ra «en brut» d’aquests indicadors pot conduir a conclusions esbiaixades o errònies. Per valorar si la preocupació està justificada, 
cal analitzar dues qüestions: a què respon la flexió a la baixa de les EI i fins a quin punt les EI contingudes en instruments financers 
reflecteixen de forma precisa les veritables, i inobservables, expectatives d’inflació (VEI).

Una de les mesures més utilitzades per aproximar les expec-
tatives d’inflació es basa en la diferència entre les rendibilitats 
d’un bo nominal i d’un indexat a la inflació. Aquesta diferència 
és l’anomenada breakeven inflation rate (BEIR).1 La BEIR a 10 
anys ha passat, als EUA, del 2,2% del final del 2014 a l’1,5% de 
l’actualitat; a Europa, el descens ha estat menys intens, de 
l’1,1% al 0,9%, i, al Japó, s’ha reduït de l’1,1% al 0,3%. Les BEIR 
a cinc anys, a cinc anys vista (five year, five year forward BEIR), 
menys subjectes a les distorsions causades per xocs tempo-
rals en la taxa d’inflació, com els derivats de les fluctuacions 
del preu del petroli, i que aproximen les expectatives d’inflació 
a mitjà i a llarg termini, han mostrat una dinàmica molt simi-
lar: han baixat 6 dècimes als EUA des del final del 2014, fins a 
l’1,7% actual; 6 dècimes, també, a la zona de l’euro, fins a 
l’1,4%, i gairebé 1 p. p. al Japó, fins al 0,1%. Per la seva banda, 
els swaps vinculats a la inflació (inflation linked swaps) mos-
tren caigudes coherents amb les observades en les BEIR, tant 
en el cas de les EI a 10 anys com en la seva versió forward. Pel que fa als mercats d’opcions sobre la inflació, destaca el recent 
augment de primes per cobrir-se d’escenaris desinflacionistes a mitjà termini.2

Les BEIR, però, no solament reflecteixen les VEI dels agents que participen als mercats de bons o swaps, sinó que contenen altres 
components no directament observables. En concret, una prima de risc per inflació (PRI) i una prima de risc de liquiditat (PRL). La 
PRI està associada a la incertesa que els agents atorguen al fet que la VEI no coincideixi amb la inflació que s’acabarà materialit-
zant, mentre que la PRL recull la compensació que reben els inversors a causa de la menor liquiditat dels bons indexats en relació 
amb els seus parents, els bons nominals. La PRI augmenta amb el grau d’incertesa (major dispersió de les expectatives), la qual 
cosa es tradueix, ceteris paribus, en augments de la BEIR (el tenidor d’un bo nominal exigeix una major rendibilitat perquè està 
subjecte a aquest risc). En canvi, eventuals augments de la PRL redueixen, ceteris paribus, les BEIR.3

En el pla empíric, diversos estudis de la Reserva Federal (Fed) s’han centrat en el cas nord-americà per tractar de determinar quins 
factors, i en quina proporció, han provocat el descens dels indicadors de compensació per inflació. Tot i que els resultats no sem-
pre són coincidents, fruit, en la majoria de les ocasions, de la metodologia d’estimació utilitzada, indiquen que la VEI es manté 
ben ancorada, en nivells entre el 2% i el 2,5%, i atribueixen el gros del descens de les BEIR a la PRL i, en menor mesura, a la PRI. En 
relació amb aquesta última, diversos autors han trobat que el grau de dispersió de les EI basades en enquestes realitzades a dife-
rents col·lectius ha baixat de manera significativa en els últims anys, situació coherent amb la tendència descendent que han 
mostrat diferents estimacions de la PRI, però això pot explicar una petita part del descens recent de les BEIR (menys de 10 p. b.).4 

1. Per a una descripció detallada dels instruments financers esmentats en aquest article, vegeu el Focus «Expectatives d’inflació i instruments financers: un binomi 
valuós», de l’IM04/2014, i el Dossier «Mesurar les expectatives d’inflació: la importància dels detalls», de l’IM02/2015.
2. En particular, han repuntat les probabilitats assignades a un escenari d’inflació per sota del 2% als EUA i de l’1% a la zona de l’euro en els propers cinc anys.
3. En particular, VEIt,T = BEIRt,T – PRIt,T + PRLt,T. Per a més detalls, vegeu D’Amico, S., Kim, D. i Wei, M. (2014); «Tips from TIPS: the informational content of Treasury 
Inflation-Protected Security prices», Finance and Economics Discussion Series 2014-24, Board of Governors of the Federal Reserve System.
4. Vegeu Nechio, F. (2015). «Have Long-Term Inflation Expectations Declined?», Economic Letter, 11/2015, Federal Reserve Bank of San Francisco.
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Per la seva banda, s’estima que la PRL ha augmentat al voltant de 70 p. b. Aquest augment obeiria, en bona part, als efectes deri-
vats de l’enfonsament dels preus del cru i als episodis de volatilitat que s’han succeït en l’escena financera internacional el 2015 i 
començament del 2016.5 Per bé que és cert que les PRL han mostrat una tendència decreixent a llarg termini, a conseqüència de 
la dimensió i de la profunditat creixents del mercat de bons indexats, els episodis de turbulències financeres sempre han anat 
acompanyats de repunts significatius de les primes de liquiditat. Aquest fenomen ha estat una realitat en la segona meitat del 
2015 i al començament d’enguany, quan el xoc del mercat petrolier i els temors a una desacceleració intensa del creixement 
mundial van propiciar fortes alces de l’aversió global al risc i una fugida cap a actius considerats segurs (flight to quality), princi-
palment bons del Tresor (nominals) nord-americans, alemanys i japonesos.

El corol·lari del que s’ha exposat fins ara és triple. En primer lloc, 
malgrat el descens intens de diverses mesures de compensació 
per inflació, la VEI es manté, en línies generals, ancorada al vol-
tant de l’objectiu d’inflació de la Fed. En segon lloc, la PRL és la 
principal explicació d’aquests descensos des del final del 2014. 
Finalment, la magnitud d’aquest component és susceptible 
d’augmentar de forma sobtada i abrupta en períodes d’agitació 
financera, la qual cosa, en aquestes circumstàncies, confereix 
un poder informatiu menor a variables com les BEIR i les taxes 
dels inflation linked swaps. Així i tot, atesa la incertesa existent 
al voltant de les estimacions sobre les primes de risc implícites 
en les BEIR, no es pot descartar que les VEI hagin pogut flexio-
nar lleugerament a la baixa en els últims mesos, tal com ho 
suggereixen algunes enquestes a professionals als EUA. Una 
possible explicació d’aquest descens procediria del procés de 
formació de les expectatives d’inflació dels agents, que patiria 
els efectes d’alguns biaixos, com el de la miopia, consistent a 
extrapolar la dinàmica actual de la inflació al futur.6

En suma, les oscil·lacions de les primes de risc contingudes en els preus dels actius financers dificulten l’observació de la veritable 
expectativa d’inflació. En períodes de gran incertesa i d’elevada volatilitat financera, la PRL és el principal escull per computar 
aquesta expectativa, de manera que la identificació d’aquesta prima de risc és indispensable. Un cop detrets els dos components, 
diverses estimacions de la VEI mostren que es manté alineada amb l’objectiu del 2% de la Fed, la qual cosa suggereix que les 
expectatives d’inflació als EUA estan ben ancorades.

Carlos Martínez Sarnago 
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

5. Vegeu Gospodinov, N. et al., (2016). «Are Long-Term Inflation Expectations Declining? Not so Fast, Says Atlanta Fed», Macroblog, Federal Reserve Bank of Atlanta.
6. Sobre aquesta qüestió, vegeu Faust, J. i Wright, J. (2013). «Forecasting Inflation», Handbook of Economic Forecasting, vol. 2A.
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A la recerca de la inflació perduda

El 2016, els EUA hauran encadenat sis anys de creixement econòmic positiu i la zona de l’euro, una mica més endarrerida en la 
recuperació, anotarà ja el tercer any d’ascensos des de la gran crisi econòmico-financera global. No obstant això, malgrat que les 
dues economies es troben en una fase avançada del cicle i malgrat anys de política monetària ultraexpansiva, les respectives 
taxes d’inflació encara marquen registres anèmics.1 En concret, al març, la inflació nord-americana es va situar en el 0,9% i la de 
la zona de l’euro, en el –0,1%. Què explica aquesta falta de vitalitat inflacionista?

La forta caiguda del preu del petroli (el 76% entre mitjan 2014 
i el començament del 2016) i de la cotització d’altres primeres 
matèries explica una bona part de l’escàs vigor de la inflació. 
Per aquest motiu, és aconsellable analitzar la inflació subja-
cent, lliure de la volatilitat del component energètic i dels ali-
ments. Així, als EUA, la inflació subjacent2 es va situar en un 
considerable 1,5% al març, però es va mantenir, de mitjana, 
per sota de l’1% durant el 2014 i el 2015, un nivell significativa-
ment inferior a l’objectiu de la Reserva Federal nord-america-
na, del 2%. En la mateixa línia, a la zona de l’euro, la taxa d’in -
flació subjacent també s’ha situat, de mitjana, en cotes inferiors 
a l’1% des de l’inici del 2013.

No obstant això, abans d’endinsar-nos en l’estudi de la falta de 
vigor inflacionista, és rellevant matisar una altra particularitat 
sobre els preus: la caiguda del preu del cru també ha tingut 
efectes depressius en les taxes subjacents. En particular, ha 
rebaixat els costos de producció i de transport i ha pressionat 

a la baixa el preu d’altres productes (efecte indirecte). Així mateix, també podria haver rebaixat les expectatives d’inflació dels 
agents, la qual cosa, al seu torn, se sol traduir en menors pressions inflacionistes (efecte de segona ronda).3 A tall il·lustratiu, un 
canvi en les expectatives d’inflació influeix en la negociació dels salaris entre els empresaris i els treballadors, de manera que les 
caigudes en les expectatives d’inflació promouen menors increments salarials i, en conseqüència, menors pressions a l’alça sobre 
la inflació. Segons les nostres estimacions, aquests efectes no són menyspreables. Per exemple, sense els efectes indirectes i de 
segona ronda, la inflació subjacent nord-americana i la de la zona de l’euro s’haurien situat 4 i 3 dècimes, respectivament, per 
damunt dels registres assolits el 2014 i el 2015 (vegeu el primer gràfic).4

Arribats a aquest punt, potser el més sorprenent no són les moderades taxes d’inflació, sinó la lentitud amb què s’assoleix la cota 
del 2%. La corba de Phillips és el marc teòric habitual per analitzar la dinàmica de la inflació i posa l’èmfasi en la relació negativa 
que s’observa entre la inflació i la bretxa de producció, o output gap (PIB registrat menys PIB potencial),5 al llarg del cicle econò-
mic: els output gaps negatius tendeixen a pressionar la inflació a la baixa, mentre que els output gaps positius la pressionen a 
l’alça. Doncs bé, l’output gap del conjunt de les economies avançades es va situar en territori negatiu el 2009 després d’anys de 
gaps positius, i, malgrat que, de llavors ençà, la bretxa s’ha anat tancant de forma més o menys constant, se situa encara en cotes 
negatives. En concret, la zona de l’euro està més lluny de tancar la bretxa de producció que els EUA. Sens dubte, aquesta lenta 
recuperació de l’activitat econòmica, en especial a la zona de l’euro, explica una bona part de l’atonia inflacionista. En altres 
paraules, les economies avançades no han arribat al ple potencial productiu, de manera que no ens ha d’estranyar que encara no 
mostrin pressions inflacionistes (vegeu el segon gràfic).
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1. En aquest mateix Dossier, vegeu l’article «Breu història de la inflació com a fenomen monetari», que analitza el creixement de l’oferta monetària com a factor clau 
en la determinació de la inflació a llarg termini.
2. Per als EUA, utilitzem la inflació subjacent i sense lloguers imputats, ja que el seu càlcul és més semblant al de la inflació subjacent de la zona de l’euro.
3. Vegeu el Focus «Baixa inflació: petroli i res més?», de l’IM03/2016.
4. Probablement, l’efecte indirecte ha estat el més important, ja que, com es comenta més endavant, les expectatives d’inflació s’han mantingut relativament estables 
en els últims anys.
5. Un output gap negatiu implica l’existència d’un excés de capacitat productiva no utilitzat en l’economia (vegeu l’article «PIB potencial, un concepte clau i difús», del 
Dossier de l’IM05/2013).



37  

maig 2016

DOSSIER: DESXIFRANT L’ENIGMA DE LA INFLACIÓ BAIXA 05

Així i tot, en aquest punt, és important esmentar la dificultat 
en el mesurament del PIB potencial i, per tant, de l’output gap. 
De fet, el marge d’error en l’estimació d’aquesta variable teòri-
ca ha augmentat de manera considerable en els últims anys, 
atès que, arran de la forta i perllongada crisi, una part de la 
ca  pacitat productiva ha quedat obsoleta després d’anys d’i -
nac  tivitat. Així, indicadors més directament mesurables de la 
capacitat productiva, com els referits al mercat laboral, mos-
tren que la bretxa de producció possiblement és menor que la 
que mostra l’output gap, la qual cosa hauria d’haver comportat 
més pressions inflacionistes.

D’altra banda, segons nombrosos estudis, la sensibilitat de la 
inflació a moviments de la bretxa de producció ha disminuït 
en els últims anys: per a un mateix output gap, s’observa una 
taxa d’inflació més baixa. Aquesta menor sensibilitat, conegu-
da com «aplanament de la corba de Phillips», va ser un dels 
arguments presentats en nombrosos estudis per explicar per 
què no va haver-hi desinflació durant la crisi financera del 2008, quan, als països avançats, els output gaps van caure bruscament 
fins a cotes molt negatives (la «desinflació perduda»).

A més dels problemes de mesurament de la bretxa de producció, el fort augment de les relacions comercials i financeres entre 
països, la globalització, és esgrimit com una de les causes de l’aplanament de la corba de Phillips. Aquest fenomen ha afavorit que 
les economies avançades importin cada vegada més béns i serveis procedents de països amb costos de producció més baixos, la 
qual cosa pressiona a la baixa el preu final per al consumidor local. O, recuperant el marc conceptual proposat per la corba de 
Phillips, la inflació d’un país cada vegada està més determinada per la bretxa de producció a nivell global, en comptes de la del 
propi país. No obstant això, aquesta explicació, tot i que molt intuïtiva, no ha estat validada empíricament amb rotunditat: hi ha 
estudis que la corroboren, entre els quals destaca el de Borio i Filardo (2007), i uns altres que no troben un impacte clar, com el de 
l’FMI o el de White (2008).6

Finalment, un segon factor que, pel que sembla, afavoreix l’aplanament de la corba de Phillips és la major estabilitat de les expec-
tatives d’inflació. En concret, la capacitat que han demostrat els bancs centrals de mantenir la inflació baixa i estable ha compor-
tat que les expectatives d’inflació siguin també més estables. Com s’ha comentat més amunt, l’ancoratge de les expectatives 
d’inflació acaba afavorint, precisament, que la inflació també sigui més estable. En particular, les expectatives d’inflació a llarg 
termini dels consumidors nord-americans s’han mantingut constants en els sis últims anys, al voltant del 2,8%, malgrat que 
l’economia ha passat d’una profunda recessió a una notable recuperació.7

En definitiva, diferents elements han contribuït a la falta de dinamisme de la inflació, entre els quals destaquen el fort descens del 
preu del petroli, una recuperació econòmica més lenta de l’habitual, una menor sensibilitat de la inflació a l’activitat econòmica 
i unes expectatives d’inflació més ancorades, gràcies a l’augment de la credibilitat dels bancs centrals. No obstant això, al llarg del 
2017, esperem un repunt notable de les taxes d’inflació, tant als EUA com a la zona de l’euro, per la recuperació del preu del cru i 
per la continuïtat en el tancament dels output gaps.

Clàudia Canals i Nadim Elayan Balagué
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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6. Vegeu Borio, C. i Filardo, A. (2007) «Globalisation and Inflation: New cross-country evidence on the global determinants of domestic inflation»; White, W. (2008), 
«Glo balisation and the Determinants of Domestic Inflation», BIS Working Paper, no. 250, i FMI, «World Economic Outlook October 2013», «The dog that didn’t bark: has 
inflation been muzzled or as it just sleeping?», chapter 3.
7. Vegeu l’article «Sobre l’ús i l’abús de les expectatives d’inflació dels mercats financers», en aquest mateix Dossier, per a un estudi més ampli dels mesuraments de 
les expectatives d’inflació de mercat. Vegeu, també, l’article «Mesurar les expectatives d’inflació: la importància dels detalls», en el Dossier de l’IM02/2015.
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Breu història de la inflació com a fenomen monetari

Quin nen no ha somiat alguna vegada amb una màquina d’imprimir diners? Totes les joguines del món al nostre abast! No obs-
tant això, el que la nostra imaginació no tenia en compte és que els diners serveixen, principalment, de mitjà d’intercanvi, de 
manera que, com més diners hi hagi en l’economia, més costaran els béns i els serveis: no serveix de res que ens dupliquin el sou 
si també ho fa el cost de la vida. L’actualitat econòmica, però, contradiu aquest senzill raonament, si més no en aparença: els 
programes d’estímul monetari de la Reserva Federal (Fed) dels EUA i del Banc Central Europeu (BCE), entre d’altres, han provocat 
un fort augment de la creació de diners en els cinc últims anys, però la inflació, lluny de disparar-se, es manté persistentment per 
sota de l’objectiu dels bancs centrals. Tot seguit analitzem el perquè d’aquesta aparent contradicció.

La idea que considera que, com més oferta de diners, més augmenta la inflació és, de fet, una de les lleis amb més història en la 
disciplina econòmica. Els seus orígens s’han rastrejat fins als escrits dels filòsofs Martín de Azpilcueta i Tomás de Mercado, mem-
bres de l’Escola de Salamanca, Jean Bodin i David Hume, que es van preocupar per l’impacte de l’entrada massiva de metalls 
preciosos procedents de les colònies espanyoles a Amèrica.1 Ja al segle XX, Irving Fisher, un dels grans economistes de la seva 
època, va formalitzar aquesta noció i la va dotar d’un marc analític, que es va fer popular gràcies a la cèlebre frase del premi Nobel 
d’economia Milton Friedman:

«La inflació és sempre i a tot arreu un fenomen monetari, en el 
sentit que només és i pot ser produïda per un increment més 

ràpid de la quantitat de diners que de la producció.»2

Avui dia, aquesta proposició és plenament acceptada pels eco-
nomistes. No obstant això, la relació entre oferta de diners i 
inflació es va situar al centre de la discussió entre les dues prin-
cipals escoles de les dècades del 1940 al 1970: els keynesians i 
els monetaristes. Els dos bàndols acceptaven la formalització 
de Fisher, que, de fet, és una senzilla identitat: el valor de les 
transaccions en una economia ha de ser equivalent a la quanti-
tat de diners que hi circulen.3 No obstant això, mentre que els 
keynesians pensaven a curt termini, quan els preus són relati-
vament rígids, els monetaristes se centraven a llarg termini, 
quan els preus perden la rigidesa i s’ajusten a l’oferta de diners. 
A causa d’aquesta diferència en l’èmfasi, els keynesians argu-
mentaven que la inflació està afectada, principalment, per 
variables reals (com la taxa d’atur), mentre que els monetaris-
tes defensaven que és un fenomen preeminentment monetari 

(és a dir, causat per les variacions en l’oferta de diners). La discussió, finalment, va contribuir a enriquir la teoria econòmica. En 
l’actualitat, la distinció entre un curt termini amb rigideses de preus i un llarg termini amb preus flexibles és una eina bàsica de 
l’anàlisi econòmica. Així, malgrat que els factors reals són rellevants per a les fluctuacions a curt termini de la inflació, sabem que, 
a llarg termini, la inflació ve determinada pel creixement de l’oferta monetària.

A més a més, la diferent relació entre oferta monetària i inflació a diversos horitzons temporals està ben documentada i té el 
suport dels estudis empírics. Per il·lustrar la seva relació a llarg termini, calculem la taxa d’inflació anual mitjana i el creixement 
anual mitjà de l’oferta monetària entre el 1970 i el 2015 per a un grup de 17 economies avançades. Com ho mostra el primer gràfic, 
la correlació entre els dos paràmetres és positiva i forta: les economies que, de mitjana, van experimentar un major creixement de 
l’oferta monetària també van experimentar, de mitjana, una inflació més elevada.

Tot i que aquest exercici és simple, es troben resultats molt semblants en anàlisis més sofisticades. Per exemple, utilitzant tècni-
ques estadístiques avançades, Haug i Dewald (2004) i Assenmacher-Wesche i Gerlach (2007),4 entre d’altres, extreuen els compo-
nents cíclics i les tendències a llarg termini de la inflació i de l’oferta monetària en un grup de països industrialitzats. Així, observen 
que existeix una forta correlació entre les tendències a llarg termini de la inflació i l’oferta monetària, mentre que no sembla que 
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1. Cal recordar que, en el temps en què van viure aquests autors (segles XVI a XVIII), les encunyacions de plata i d’or eren àmpliament usades com a moneda de canvi.
2. Friedman, M. (1970), «The Counter-Revolution in Monetary Theory», Institute of Economic Affairs Occasional Paper, núm. 33.
3. És a dir, PY = vM, on Y és el volum de producció, P és el nivell de preus de l’economia, v és la velocitat de circulació dels diners i M és l’oferta monetària. Aquesta 
expressió és veritable per definició, i pot ser interpretada com una manera de definir v (no observable al món real).
4. Haug, A. i Dewald, W. (2004), «Longer-term effects of monetary growth on real and nominal variables, major industrial countries, 1880-2001», ECB Working Paper 
Series, i Assenmacher-Wesche, K. i Gerlach, S. (2007), «Interpreting Euro Area Inflation at High and Low Frequencies», European Economic Review.
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els seus components cíclics estiguin correlacionats. Assenmacher-Wesche i Gerlach (2007) mostren, també, que el component 
cíclic de la inflació està correlacionat amb el grau d’utilització de la capacitat productiva de l’economia. És a dir, els seus resultats 
són coherents amb el consens que va emergir entre keynesians i monetaristes: a curt termini, l’activitat econòmica real és un 
determinant important de la inflació, però, a llarg termini, la inflació depèn de l’evolució de l’oferta de diners.

De fet, és natural que els canvis en l’oferta monetària triguin a 
manifestar-se en la inflació. Tornant al nostre somni infantil de 
tenir una màquina d’imprimir diners, seria raonable que els pri-
mers bitllets ens fessin més rics: inicialment, els preus de les 
joguines i de les llaminadures serien els mateixos. No obstant 
això, amb el pas de les setmanes, els botiguers acabarien apu-
jant-los: la inflació és un fenomen monetari a llarg termini per-
què els preus són rígids a curt termini. O, si més no, aquest era 
el consens entre monetaristes i keynesians. No obstant això, 
han passat ja vuit anys des que els bancs centrals, com la Fed o 
el BCE, van iniciar una forta expansió monetària per sostenir 
l’economia després de la Gran Recessió, però aquesta expansió 
no s’ha traslladat encara a la inflació, la qual cosa suggereix 
l’existència d’altres mecanismes rellevants. Com es discuteix a 
l’article «A la recerca de la inflació perduda», en aquest mateix 
Dossier, en els últims anys, s’han produït canvis en el funciona-
ment de les economies avançades que poden explicar per què 
les rigideses de preus triguen més a desaparèixer. D’una banda, 
l’ancoratge de les expectatives d’inflació provoca que, a curt 
termini, els agents renegociïn preus basant-se en unes expectatives que coincideixen amb l’objectiu del banc central. No obstant 
això, a llarg termini, aquestes expectatives només es mantindran racionalment ancorades si la tendència de l’oferta monetària és 
coherent amb l’objectiu d’inflació. De l’altra, la globalització implica que una part dels diners creats per un país acabi fora de les 
seves fronteres econòmiques i redueix l’emissió efectiva de diners en l’economia en qüestió.

Una altra diferència òbvia en relació amb altres episodis és que la recuperació de la demanda a les economies avançades és més 
lenta del que s’esperava, la qual cosa obstaculitza l’evolució de la inflació. Per exemple, en una recessió, la feblesa del crèdit frena 
la demanda i, de retruc, redueix les pressions inflacionistes. De fet, un estudi del BCE mostra que, durant les recessions, es pro-
dueix un desacoblament entre la creació de diners per part del banc central i el creixement del crèdit.5 A més a més, aquest des-
acoblament és especialment intens quan la recessió va acompanyada d’una crisi financera. El paper del crèdit és fonamental, 
perquè actua de mecanisme de transmissió entre l’emissió de diners i la seva circulació (que és la que realment incideix sobre la 
inflació). Com es recull en un Informe Mensual anterior,6 actualment tres factors clau actuen sobre aquesta transmissió: la feblesa 
de la demanda de crèdit (per un elevat endeutament i per un entorn incert), una major prudència pel costat de l’oferta de crèdit 
(pels canvis reguladors de Basilea III) i una rendibilitat relativament reduïda a les economies avançades (que incentiva a invertir la 
liquiditat en altres economies amb retorns més atractius). No obstant això, a mesura que la recuperació econòmica s’acceleri, 
aquests frens desapareixeran. De fet, els dos primers factors es veuen reflectits en un elevat excés de reserves, en especial als 
països del nucli europeu, per part del sistema bancari. Si els bancs decideixen convertir aquest excés en crèdit, el BCE haurà de 
drenar la sobreabundància de liquiditat si vol evitar l’activació de la relació entre oferta monetària i inflació. En aquest sentit, 
convé no oblidar l’experiència dels EUA durant els anys seixanta i setanta. Com ho mostra el segon gràfic, tot i que les polítiques 
monetàries laxes de la Fed durant els anys seixanta i començament dels setanta no es van traduir, immediatament, en una major 
inflació, finalment aquesta va arribar a assolir taxes del 14% al final dels setanta i la Fed només va poder controlar-la després de 
convèncer els agents del seu compromís amb un creixement estable de l’oferta monetària.

En resum, la noció que la inflació està directament relacionada amb l’evolució de l’oferta de diners és una de les més antigues i 
resistents de la disciplina econòmica. No obstant això, aquesta relació es dóna amb més força a mitjà i a llarg termini. Així, malgrat 
que avui no observem una inflació més elevada com a resposta a les fortes injeccions de liquiditat per part dels bancs centrals, 
això és degut a factors a curt termini, de manera que les autoritats monetàries han de tenir en compte que, eventualment, la 
inflació dependrà de l’evolució de l’oferta monetària.

Adrià Morron Salmeron
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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5. BCE, «Money and Credit Growth after Economic and Financial Crises – a Historical Global Perspective», Monthly Bulletin, febrer del 2012.
6. Vegeu el Dossier «Inflació: només un fenomen monetari?», en l’IM02/2015.
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