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Les últimes decisions del Banc Central Europeu situen les principals economies avançades en un entorn de tipus d’interès 
nominals molt baixos. El fenomen, a més a més, afecta els tipus d’interès monetaris, a terminis inferiors a un any, i es traslla-
da a tota la corba de tipus, de manera que els bons a deu anys de deute sobirà d’alta qualitat se situen entre l’1% i el 2,5%. 
Aquesta corba de tipus ens indica que els inversors anticipen un llarg període de tipus d’interès baixos als mercats monetaris.

Si dels tipus nominals descomptem les expectatives d’inflació per al termini corresponent, obtenim els tipus reals. Malgrat 
que les expectatives d’inflació són reduïdes, el baix nivell dels tipus nominals comporta que els reals se situïn en taxes 
negatives, en especial els terminis més curts.

Al Dossier d’aquest Informe Mensual, s’examinen les principals explicacions de com hem arribat fins aquí i el que això impli-
ca per a alguns dels principals mercats d’actius. El debat sobre les causes és d’enorme importància. Sense un bon diagnòs-
tic, és molt difícil, per no dir impossible, que les polítiques econòmiques siguin encertades.

Per plantejar-ho de forma succinta, en la polèmica sobre les causes s’enfronten dues visions. La primera, encapçalada per 
economistes d’orientació keynesiana, argumenta que l’excés d’estalvi global ha conduït a una situació en què l’equilibri de 
les economies occidentals (entès com l’existència de prou demanda per assolir la plena ocupació) només és possible si els 
tipus d’interès reals són negatius. Com que aquest equilibri no és fàcil d’aconseguir exclusivament amb la política mone-
tària (els tipus nominals no baixen de zero i és difícil i perillós generar expectatives d’una inflació més alta), aquests econo-
mistes argumenten que la solució és l’impuls per part de la política fiscal. A més a més, argumenten que l’entorn de tipus 
baixos facilita el finançament del dèficit resultant, que, d’altra banda i segons ells, no seria gaire important, ja que l’expansió 
de l’economia que s’obtindria generaria, també, una millora dels ingressos.

La visió alternativa l’aporten els economistes anomenats neoclàssics, que consideren que els tipus d’interès extremada-
ment baixos, amb els quals la política monetària convencional ha esgotat el seu marge d’actuació, són el resultat de molts 
anys, almenys dues dècades, en què les polítiques monetàries han estat excessivament laxes, la qual cosa ha provocat un 
creixement econòmic per damunt del veritable potencial de les economies i ha generat, al mateix temps, nivells 
d’endeutament preocupants. Segons aquesta anàlisi, la millora del nivell de vida de la població s’ha basat en l’endeutament 
creixent i no en la generació de més producció i de més riquesa. Aquestes polítiques han provocat, d’una banda, bombo-
lles especulatives i crisis financeres recurrents, l’última de les quals ha tingut un impacte enorme sobre l’economia real, i, 
de l’altra, han conduït la política monetària a un atzucac que ha obligat a entrar en l’incert terreny de la política monetària 
no ortodoxa, amb la compra directa de deute públic per part dels bancs centrals. Opció que ningú no hauria considerat 
uns anys enrere.

Aquesta segona visió alerta de l’activisme de les polítiques econòmiques de demanda, que explicarien l’origen del proble-
ma. Des d’aquesta perspectiva, el sistema polític de les democràcies modernes és incapaç de suportar el llarg període de 
baix creixement i de desendeutament que la situació actual requereix, i la injecció de nous estímuls, o la continuació dels 
actuals, sembra la llavor de futurs episodis de greu inestabilitat econòmica i financera. En definitiva, els tipus d’interès 
excepcionalment baixos plantegen un greu dilema a la política econòmica. Són, al mateix temps, una benedicció i una 
maledicció.

Jordi Gual
Economista en cap
31 d’agost de 2014

Tipus d’interès en mínims: maledicció o benedicció?
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CRONOLOGIA

AGENDA

Febrer 2014

 3  Janet Yellen és investida presidenta del Comitè de Mercat Obert de la reserva Federal dels Estats Units. 

MarÇ 2014

 7  El Consell de Ministres aprova un reial Decret-llei per al refinançament i la reestructuració del deute empresarial amb l’objectiu 
de facilitar la supervivència d’empreses viables amb una càrrega financera elevada.

20  El Consell Europeu i l’Eurocambra arriben a un acord per modificar la proposta inicial sobre el Mecanisme Únic de resolució 
(s’escurcen els terminis per a la dotació del fons únic de resolució i se simplifica la presa de decisions).

abril 2014

29  L’autoritat bancària europea publica la metodologia i els escenaris macroeconòmics per a la realització de les proves d’estrès del 
sistema bancari europeu.

MaiG 2014

23  Standard & Poor’s revisa a l’alça la nota creditícia d’espanya de BBB– a BBB.
25  eleccions al Parlament europeu per a la legislatura 2014-2019.

JunY 2014

 5  El BCE situa el tipus refi en el 0,15% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,10%. Addicionalment, anuncia un ampli 
paquet de mesures, entre les quals destaquen les operacions de refinançament condicionades al crèdit (TlTro), que se celebra-
ran trimestralment a partir del setembre del 2014 fins al juny del 2016.

SeTeMbre 2014 oCTubre 2014

 2  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (agost).
 4 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
10  Índex de producció industrial (juliol).
16  Enquesta trimestral de cost laboral (segon trimestre).
17  Comerç exterior (agost). 

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (juliol).
29  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(setembre). 
Avanç IPC (setembre).

30  Execució pressupostària de l’Estat (agost).

 2  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu.

 8  Índex de producció industrial (agost).
15  Comerç exterior (setembre). 

 Posició d’inversió internacional neta (segon trimestre). 
Comptes financers (segon trimestre). 
Balança de pagaments (juliol).

16  Taxa d’estalvi de les llars (segon trimestre).
17  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
23  Enquesta de població activa (tercer trimestre).
24  Consell Europeu.
28  Execució pressupostària de l’Estat (setembre).
29  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
30  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (octubre). 

Avanç del PIB d’Espanya (tercer trimestre). 
Avanç IPC (octubre).

31  Balança de pagaments (agost).

Juliol 2014

15  En la sisena cimera dels BRICS, s’estableixen les bases del new Development bank per a projectes de desenvolupament i la 
creació d’un fons de reserva (Contingent Reserve Arrangement) dotat amb 100.000 milions de dòlars.
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fiança del consumidor al juliol i a l’agost, que no s’havia 
observat des d’abans de la crisi. Així mateix, destaca la for-
talesa que continua exhibint el mercat laboral, sense que 
això, ara com ara, es tradueixi en un augment de les ten-
sions inflacionistes.

recuperació a mig gas i dispar a la zona de l’euro. Els sig-
nes d’afebliment dels indicadors d’activitat durant el tri-
mestre passat s’han materialitzat en un estancament de 
l’economia de la zona de l’euro en el 2T que ha posat fi a 
quatre trimestres d’avanç a un ritme mitjà del 0,2% intertri-
mestral. Sense disposar encara del desglossament del PIB 
per components, la caiguda de la confiança industrial 
suggereix un menor impuls de la inversió, i la demanda 
externa pateix els efectes de la feblesa del comerç mundial 
a l’inici d’enguany i de la intensificació de les tensions 
geopolítiques, en especial a Ucraïna. D’altra banda, el com-
portament de les economies francesa i italiana entorpeix 
l’avanç de l’activitat europea, tot i que s’espera que Ale-
manya recuperi una mica de dinamisme després de 
l’ensopegada del 2T. Aquestes dades, unides al deteriora-
ment dels índexs de sentiment econòmic, PMI i de la con-
fiança del consumidor en el 3T, conformen un escenari poc 
encoratjador per al segon semestre.

a espanya, la demanda interna esperona el creixement. 
L’economia espanyola surt reforçada de l’estiu i defuig la 
decepció europea en matèria de creixement. L’embranzida 
que, a poc a poc, va guanyant la recuperació s’ha començat 
a percebre al mercat laboral: el nombre d’ocupats va aug-
mentar en 402.400 persones i la taxa d’atur va caure en 
1,45 p.p. en el 2T. També és notable el bon to que està 
mostrant la demanda interna: el consum de les llars ha 
avançat a un ritme mitjà del 0,6% intertrimestral durant 
quatre trimestres consecutius i la inversió ha repuntat 
amb força, impulsada, sobretot, pels béns d’equipament 
(+2,1% intertrimestral). No obstant això, la subordinació 
de la recuperació a la demanda interna deteriora el saldo 
exterior. El fort repunt de les importacions, combinat amb 
unes exportacions que han perdut força, ha situat el saldo 
corrent de nou en terreny negatiu. A més a més, cal no 
oblidar que una part del repunt de l’activitat és impulsada 
per factors temporals (com l’adopció de decisions de con-
sum i d’inversió ajornades durant la crisi) i que la capacitat 
de resistència de l’economia espanyola a la feblesa euro-
pea és finita. Així, doncs, cal considerar amb una certa cau-
tela l’optimisme incipient generat per la recuperació 
espanyola.

l’economia mundial trampeja la incertesa geopolítica. 
Les dades macroeconòmiques conegudes durant l’estiu 
confirmen que l’economia mundial prossegueix el curs 
previst d’intensificació gradual del creixement, malgrat 
l’agreujament dels conflictes bèl·lics a Ucraïna, a l’Iraq i al 
Pròxim Orient, que han desencadenat alguns episodis de 
volatilitat als mercats financers. Així i tot, en el marc 
d’aquesta tendència d’acceleració global de l’activitat, con-
viuen situacions oposades. Mentre que els EUA s’acceleren, 
el Japó frena més del que estava previst, llastat per la puja-
da de l’IVA a la primavera. Entre els emergents, la Xina 
aguanta el tipus i els desequilibris inflacionistes remeten a 
la resta d’Àsia, a diferència del que succeeix a Rússia, Tur-
quia i el Brasil. A la zona de l’euro, les bones dades d’Espanya 
contrasten amb l’afebliment sostingut d’Itàlia i de França i 
amb la caiguda inesperada del PIB alemany.

la laxitud monetària supera els brots de volatilitat de 
l’estiu. Episodis com el del Banc Espírito Santo o les 
represàlies comercials entre Moscou i els països de la UE 
han desencadenat rebrots localitzats i continguts de volati-
litat durant el mesos estivals, però el seu abast ha estat 
limitat. El to de fons dels mercats continua sent positiu, 
amb índexs borsaris en zona de màxims i tipus d’interès 
lliures de risc en mínims. Els missatges de la Reserva Fede-
ral i del BCE a favor de perllongar les condicions mone-
tàries, ja prou laxes, continua sent el puntal que sosté 
aquesta dinàmica. En la reunió del Comitè de Mercat Obert 
del juliol, Janet Yellen va ratificar les línies mestres de la 
seva política monetària i va transmetre un missatge en què 
s’aprecia un lleuger biaix cap a una posició gradualment 
més restrictiva. El seu homòleg europeu va reiterar de 
manera més explícita, en la trobada anual de bancs cen-
trals a Jackson Hole, el compromís que, si es necessari, el 
BCE recorrerà a mesures expansives addicionals per com-
batre el risc deflacionista (a la zona de l’euro, la inflació va 
disminuir en una dècima a l’agost i ha acumulat una reduc-
ció de sis dècimes des de l’inici d’enguany).

els eua continuen creixent. Gràcies a la millora del con-
sum i de la inversió i al repunt de les existències, l’economia 
nord-americana va créixer en el 2T l’1,0% en termes inter-
trimestrals (el 2,5% interanual), dada que contrasta amb la 
caiguda del 0,5% intertrimestral del 1T. En conjunt, les 
dades de comptabilitat nacional mostren un patró de crei-
xement en què la demanda interna guanya fortalesa, i tot 
indica que el bon to de la inversió i del consum es mantin-
drà en el 3T. Així ho certifiquen la bona trajectòria dels indi-
cadors ISM d’activitat empresarial i el repunt de la con-

Una recuperació de fons
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2012 2013 2014 2015 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats

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

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

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

França 0,4 0,4 0,4 1,0 0,8 0,1 0,4 0,5 0,7 1,0

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

Espanya –1,6 –1,2 1,2 1,7 0,5 1,2 1,5 1,8 1,9 1,7

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

Regne Unit 0,3 1,7 2,9 2,1 3,0 3,2 2,8 2,6 2,3 2,0

Països emergents

Rússia 3,4 1,3 0,3 1,1 0,9 0,8 0,0 –0,3 0,7 0,8

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

Índia 2 4,5 4,7 5,5 6,4 4,6 5,7 5,2 5,4 5,7 6,3

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

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

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

Turquia 2,1 4,0 2,3 3,4 4,3 1,3 1,5 2,2 3,0 3,2

INFLACIÓ

Mundial 1 4,0 3,3 3,5 3,4 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6 3,4

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,9 1,9 1,4 2,1 2,0 2,1 2,0 1,8

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

Alemanya 2,1 1,6 1,1 1,7 1,0 0,9 0,9 1,4 1,5 1,6

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

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

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

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

Regne Unit 2,8 2,6 1,8 2,1 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0

Països emergents

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

Xina 2,7 2,6 2,3 2,7 2,3 2,2 2,2 2,6 3,0 3,2

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

Brasil 5,4 6,2 6,4 5,7 5,8 6,4 6,8 6,5 6,0 5,8

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

Polònia 3,8 1,2 0,7 1,7 0,9 0,5 0,5 0,8 1,5 1,5

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

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

  Previsions
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Economia espanyola

2012 2013 2014 2015 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,1 2,1 1,6 1,7 2,4 2,2 2,1 1,8 1,5

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

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

Béns d’equipament –3,9 2,3 8,8 7,7 11,0 8,7 7,9 7,6 7,0 7,0

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –4,1 –2,7 1,3 1,3 0,7 1,8 1,3 1,5 1,1 0,9

Exportació de béns i serveis 2,1 4,9 4,0 4,8 7,4 1,7 2,9 3,8 5,8 5,4

Importació de béns i serveis –5,7 0,4 4,6 4,0 8,6 3,9 2,3 3,4 3,7 3,3

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,2 1,7 0,5 1,2 1,5 1,8 1,9 1,7

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,8 26,1 24,6 23,3 25,9 24,5 23,9 24,1 24,2 23,0

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

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 –1,2 0,8 0,3 0,8 0,2 –0,2 0,1 0,3 0,4 0,6

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 –0,6 1,5 0,9 1,4 1,0 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –10,6 –7,1 –5,6 –4,2       

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33

Líbor 3 mesos 0,43 0,27 0,25 0,71 0,24 0,23 0,24 0,30 0,36 0,58

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,59 1,15 0,56 0,54 0,57 0,68 0,80 1,04

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,50 1,45 0,36 0,40 0,51 0,75 1,07 1,31

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 2,77 3,63 2,75 2,61 2,61 3,12 3,40 3,55

Euro

Refi BCE 0,88 0,54 0,19 0,15 0,25 0,22 0,15 0,15 0,15 0,15

Euríbor 3 mesos 0,57 0,22 0,24 0,19 0,30 0,30 0,19 0,18 0,18 0,18

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,52 0,53 0,56 0,57 0,48 0,48 0,49 0,50

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,08 0,25 0,14 0,11 0,03 0,06 0,13 0,21

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,47 1,94 1,68 1,43 1,22 1,55 1,69 1,87

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,33 1,35 1,29 1,37 1,37 1,34 1,31 1,30 1,29

¥/euro 102,71 129,65 138,42 138,84 140,98 140,11 136,71 135,89 136,80 138,21

£/euro 0,81 0,85 0,81 0,85 0,83 0,82 0,80 0,80 0,80 0,80

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 107,17 109,43 107,74 109,65 105,16 106,13 108,63 109,12

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 79,63 84,88 78,61 79,96 78,77 81,22 83,78 84,48

Nota: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Els conflictes 
geopolítics no neutralitzen  
la laxitud monetària

rebrots localitzats i continguts de volatilitat durant el període 
de vacances. Després de mesos de relativa calma als mercats 
financers, en el tram final de juliol i en els primers compassos 
d’agost, van tenir lloc alguns episodis d’inestabilitat amb ori-
gen divers i naturalesa diferent. Els factors desencadenants 
d’aquests esdeveniments van ser de tipus geopolític (la crisi 
entre Rússia i Ucraïna i el conflicte a l’Orient Mitjà) o específics 
d’algun país (Portugal) o sector (bancari). Però és important 
precisar que l’abast de les turbulències ha estat limitat. Potser 
els fronts més destacats hagin estat les represàlies comercials 
entre Moscou i els països de la UE i els problemes del BES por-
tuguès. Tots dos es van fer notar als mercats borsaris del vell 
continent, ja prou llastats per les febles dades de la conjuntura 
econòmica. Així i tot, el to de fons als mercats internacionals 
continua sent positiu: índexs borsaris en zona de màxims i tipus 
d’interès lliures de risc en mínims. Els missatges de la Fed i, en 
especial, del BCE a favor d’estendre la laxitud monetària conti-
nuen actuant com un suport poderós de la dinàmica alcista. 
Però, mentre l’actuació del BCE es perfila efectivament expansiva, 
no està tan clar que aquest sigui el cas de la Fed. La normalitza-
ció monetària als EUA continua sent el principal desafiament a 
mitjà termini.

la reserva Federal manté el rumb, però el debat intern 
s’anima. En la reunió del Comitè de Mercat Obert del juliol, la 
Fed va ratificar les línies mestres de la seva política monetària i 
va transmetre un missatge en què es va apreciar un lleuger 
biaix cap a una posició gradualment menys laxa. En el comuni-
cat posterior a la reunió, es van aplaudir els avanços experimen-
tats per l’economia nord-americana durant el 2T. També es van 
assenyalar els progressos del mercat laboral, tot i que es va 
puntualitzar que encara s’hi observen elevats recursos ociosos. 
Aquest últim element és el puntal que sustenta l’estratègia de 
la Fed per justificar unes condicions molt laxes després de la 
finalització del tapering (prevista per a l’octubre). Pel que fa a la 
inflació, i atesa la millora de la conjuntura econòmica, l’autoritat 
estima que la probabilitat que els preus es mantinguin per sota 
de l’objectiu del 2% a mitjà termini s’ha reduït. No obstant això, 
la publicació de les actes de l’agost va deixar entreveure les 
divergències creixents al si de la Fed sobre la data per empren-
dre la primera pujada de tipus. Ara com ara, la visió de l’ala do 
vish (amb Yellen al capdavant) s’imposa a la dels qui proposen 
l’avançament de la pujada de tipus. No obstant això, tal com ha 
reconegut la mateixa institució, tot dependrà del que ofereixin 
les dades d’activitat i d’inflació en els pròxims mesos.

Mario Draghi, protagonista de la trobada anual de bancs 
centrals a Jackson Hole. A diferència d’anys anteriors, no es 
van anunciar novetats importants sobre l’evolució de la política 
monetària als EUA. La intervenció de Yellen va girar al voltant 
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de l’anàlisi empírica del mercat laboral nord-americà. En canvi, 
Draghi va sorprendre amb el to de les seves declaracions. D’una 
banda, el president del BCE va ser molt explícit en reiterar el 
compromís de recórrer, en cas de necessitat, a mesures expan-
sives addicionals per combatre el risc deflacionista (inclòs un 
eventual programa de compra d’actius). L’al·lusió directa al des-
cens de les expectatives d’inflació a curt i a mitjà termini va con-
tribuir a reforçar el seu missatge. De l’altra, Draghi es va des-
marcar del mantra habitual del BCE en matèria de política fiscal 
i va declarar que el potencial d’aquesta eina per impulsar el 
creixement havia de ser reconsiderat i degudament utilitzat.

els ulls tornen a girar cap al bCe. Quan encara està pendent la 
implementació completa del paquet de mesures expansives 
del juny, les declaracions de Draghi i l’evolució de la conjuntura 
situen de nou el BCE al centre de l’escena. El més probable és 
que l’entitat opti per reforçar el to dels missatges en clau aco-
modatícia abans d’iniciar noves actuacions. En aquesta tasca, el 
BCE espera que les dues subhastes de liquiditat condicionades 
a la concessió de crèdit (TLTRO) del setembre i del desembre 
tinguin una bona acollida entre els bancs de la zona de l’euro. 
Mentrestant, s’han intensificat els treballs preparatoris relacio-
nats amb el disseny d’un programa de compres de bons de titu-
lització (ABS) d’estructures simples. Els dos grans focus de risc 
(inflació i tensions geopolítiques) condicionaran, en gran part, 
els passos futurs del BCE. A més a més, un tercer factor està 
relacionat amb la normalització de les condicions monetàries 
als EUA. A mesura que la Fed marqui de forma més concreta i 
explícita la primera pujada del tipus oficial, hi ha el risc que les 
corbes de deute sobiranes i els tipus monetaris de la zona euro 
es puguin veure arrossegats a l’alça.

el rebrot del risc geopolític augmenta la demanda de deute 
públic nord-americà. Els vaivens de l’apetència pel risc dels 
agents s’han intensificat a causa dels esdeveniments al Pròxim 
Orient i a Ucraïna. Les rendibilitats dels treasuries han flexionat 
a la baixa, tot i que sempre dins un rang estret. Fins ara, la 
influència d’aquests factors ha estat modesta i ha estat contra-
restada per la bona marxa dels indicadors econòmics. Para-
doxalment, la placidesa regnant al mercat de bons nord-ameri-
cà aconsella redoblar la cautela. Els sòlids senyals procedents 
del front macroeconòmic i del mercat laboral nord-americans 
apunten a un previsible enduriment del discurs de la Fed. Si 
això passa, els nivells de volatilitat al mercat de deute públic, 
encara reduïts, poden evolucionar cap a un entorn més inesta-
ble i erràtic.

els febles indicadors de conjuntura a la zona de l’euro i el 
conflicte d’ucraïna aplanen la corba sobirana alemanya. Les 
turbulències geopolítiques entre Rússia i Ucraïna i els previsi-
bles efectes de les sancions comercials de Moscou a la UE han 
contribuït al descens de les yields alemanyes. En concret, la ren-
dibilitat del bo a dos anys s’ha situat en terreny negatiu i la del 
bo a deu anys, per sota de l’1%. La confirmació de l’ensopegada 
de l’economia alemanya entre l’abril i el juny (–0,2% trimestral) 
ha estat un marc propici per reforçar aquesta pauta en els bons 
alemanys.
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el deute sobirà perifèric també mostra una evolució favora-
ble. L’esclat de la crisi del banc portuguès Espírito Santo (BES), 
neutralitzada pel Govern portuguès amb la col·laboració de les 
autoritats europees, i la recaiguda en recessió d’Itàlia van pro-
vocar un episodi limitat i passatger de nerviosisme entre els 
inversors de bons perifèrics. De fet, a Espanya, la yield del bo a 
deu anys no va trigar gaire a reprendre la via descendent i, al 
final d’agost, va marcar un nou mínim històric (el 2,15%). Un 
factor destacat explica aquesta dinàmica positiva del deute 
sobirà perifèric: les creixents expectatives considerades pels 
mercats sobre un possible anunci de noves mesures expansives 
per part del BCE al setembre. En aquest sentit, convé no oblidar 
els riscos als quals s’enfronten les economies de la UEM. D’una 
banda, la pèrdua de pols a Alemanya, França i Itàlia pot acabar 
repercutint en el compliment d’altres països de la Unió. De 
l’altra, la proximitat de les proves d’estrès a la banca europea 
pot oferir un clima menys benigne per al deute sobirà perifèric.

Vaivens a les borses. Els mercats d’accions han experimentat 
fluctuacions relativament pronunciades durant els mesos de 
juliol i d’agost, però lluny de les tensions pròpies dels períodes 
de crisi. Les disparitats entre països s’han posat de manifest a 
les borses, de manera que la successió de tensions geopolíti-
ques i l’orientació de les dades econòmiques han marcat di -
ferències entre els parquets. Els índexs nord-americans, com 
l’S&P 500, han assolit nous màxims històrics arran de la millora 
econòmica i de la recuperació dels beneficis empresarials. A 
Europa, la renda variable ha patit els efectes de la crisi del BES, 
de les represàlies de Rússia i de la sotragada del creixement de 
la regió. Trencant la tendència alcista iniciada a la primavera, els 
índexs europeus van perdre terreny entre el juliol i mitjan agost. 
La modesta campanya de resultats de les companyies europees 
no va servir per sostenir l’optimisme dels inversors. No obstant 
això, durant la segona meitat d’agost, els índexs europeus, i 
també l’Ibex, es van recuperar, gràcies als seus homòlegs nord-
americans i als missatges de Draghi. Per la seva banda, la cotit-
zació dels actius de risc del bloc emergent va mostrar avanços 
sòlids. Les borses d’alguns d’aquests països, com l’Índia, 
Indonèsia o Turquia, amb revaloracions properes al 20%, es 
beneficien de l’increment de l’arribada de fluxos de capitals. La 
creu l’encarna el mercat borsari rus, víctima del deteriorament 
de l’entorn macrofinancer del país.

l’euro perd vigor. Des que el BCE va anunciar, al juny, el paquet 
de mesures no convencionals, el canvi entre l’euro i el dòlar s’ha 
inclinat a favor de la divisa nord-americana. La disparitat crei-
xent de les polítiques monetàries a un costat i a l’altre de 
l’Atlàntic ha alimentat la cessió gradual però persistent de l’euro, 
que ha arribat a canviar-se a 1,311 dòlars, valor mínim en 12 
mesos. Les bones dades d’activitat als EUA, que contrasten amb 
els fluixos registres de les principals economies europees, han 
afavorit l’apreciació del dòlar. La tendència de fons continuarà 
sent d’afebliment de l’euro. Pel que fa a les primeres matèries, 
destaca el notable descens de la cotització del petroli Brent, a 
causa de l’augment de la capacitat productora i de les febles 
dades de conjuntura a Europa.
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Més del 99% de les empreses espanyoles són de dimensió 
petita o mitjana (pimes), i la seva activitat aporta al voltant 
del 65% del PIB. Històricament, s’han enfrontat a obsta-
cles considerables a l’hora d’accedir a finançament de 
qua  litat, precisament a conseqüència de la seva escassa 
di  mensió: el capital social és baix i els actius disponibles 
com a garantia, també. En l’última dècada, i amb especial 
incidència durant els anys de la crisi, s’ha posat de mani-
fest la necessitat de trobar per a aquestes empreses canals 
de finançament alternatius al crèdit bancari tradicional. 
Les fórmules encaminades a reforçar el capital van ser les 
primeres a adquirir protagonisme. En efecte, tot i que el 
seu ús sigui més reduït que en les empreses grans, les pi -
mes també poden optar per incrementar els fons propis 
mitjançant business angels, capital llavor, capital de risc o 
ampliacions de capital en mercats organitzats, en particu-
lar les borses de valors.

El 2008, tenint en compte la singular necessitat d’aquestes 
companyies, i atès l’èxit d’espais específics per a aquest 
tipus de societats a les borses d’altres països, es va crear el 
Mercat Alternatiu Borsari (MAB), promogut per Borses i 
Mercats Espanyols (BME). El MAB és un segment de mercat 
dedicat a les empreses de capitalització reduïda que bus-
quen expandir-se, amb una regulació a la mesura i amb uns 
costos i uns processos adaptats a les seves característiques. 
En comparació amb les disposicions per a les empreses que 
cotitzen al mercat continu, els requisits d’accés al mercat de 
capitals per la porta del MAB són més flexibles. Però això no 
significa que perdin rigor: les pimes que sol·liciten la incor-
poració al MAB han de complir nivells adequats de trans-
parència i de subministrament d’informació. Per aquest 
motiu s’han creat dues figures: l’assessor registrat i el pro-
veïdor de liquiditat. L’assessor registrat, a més d’assumir la 
missió d’ajudar les empreses a complir les exigències d’in -
formació, està obligat a acompanyar la societat durant tota 
la seva vida de cotitzada. El proveïdor de liquiditat, per la 
seva banda, és un intermediari encarregat d’assegurar una 
freqüència mínima de contractació borsària, amb la finali-
tat d’aconseguir que la formació del preu de les accions de 
la companyia sigui eficient, i, al mateix temps, de facilitar la 
liquiditat del valor. La supervisió d’aquestes actuacions i el 
control del compliment normatiu corresponen a la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Actualment, al MAB cotitzen més d’una vintena d’empreses 
amb presència als sectors de béns de consum, tecnologia i 
telecomunicacions, indústria, construcció i serveis de con-
sum. En conjunt, l’experiència d’aquest mercat, en el con-
text de crisi financera dels últims anys, ha estat raonable. 
Des del punt de vista quantitatiu, debutar al MAB ha per-
mès a les empreses millorar el nivell d’activitat, la posició 

FOCUS • MAB, la borsa de les pimes: una ensopegada pròpia  
de la infantesa 

patrimonial i l’exposició internacional. A més de créixer i 
d’escometre projectes d’expansió, gràcies a l’augment dels 
fons propis, moltes companyies han incrementat la factura-
ció i el resultat d’explotació. En un pla qualitatiu, les empre-
ses han trobat al MAB una plataforma per aconseguir noto-
rietat i prestigi entre els clients i proveïdors (comercials i 
financers) i una major transparència corporativa.

No obstant això, en els últims mesos, la reputació del MAB 
ha patit els efectes d’un cas de presumpte frau, al voltant, 
curiosament, de la companyia de major capitalització dins 
el segment. La contractació d’auditors petits i de dubtosa 
fiabilitat per part de les societats i l’excessiva flexibilitat 
dels requisits d’informació s’han acabat convertint en fe -
bleses del sistema de supervisió. Per evitar que, en el futur, 
es repeteixin esdeveniments d’aquesta naturalesa, s’han 
anunciat, des del Ministeri d’Economia i Competitivitat, 
canvis per reforçar el control sobre les companyies, mit-
jançant l’ampliació de les funcions de supervisió de BME i 
l’establiment de nous deures de comunicació a la CNMV. A 
més a més, les empreses amb una capitalització borsària 
que superi els 500 milions d’euros deixaran de cotitzar al 
MAB i passaran al mercat continu. Aquestes reformes en el 
marc regulador mereixen una lectura positiva: són part 
del procés d’aprenentatge i de desenvolupament d’un 
mercat amb només sis anys de vida, que fins ara ha funcio-
nat en un context general de crisi, però que disposa d’un 
formidable potencial de creixement. En aquest sentit, 
també convé reconèixer que encara queda camí per recór-
rer perquè el MAB aconsegueixi equiparar-se a homòlegs 
europeus com l’AIM britànic i l’Alternext francès. En suma, 
el principal repte de futur que es planteja per al mercat 
al  ternatiu és l’enduriment dels compromisos de transpa -
rència i de supervisió.
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Els mercats emergents frontera (en anglès, frontier mar
kets) formen un grup nombrós i divers de països immer-
sos en les fases més primerenques del desenvolupament 
econòmic.1 En els últims temps, les cotitzacions de les 
borses i dels bons d’aquest col·lectiu han mostrat una 
evolució molt positiva i han superat amb escreix les dels 
seus germans més grans, els mercats emergents tradicio-
nals (en particular, els BRICS, per les seves sigles en an -
glès). Ha estat especialment lloable la capacitat de resis-
tència dels emergents frontera en períodes d’inestabilitat 
financera global, com el posterior a l’anunci del tapering 
de la Fed al maig del 2013, que va castigar amb duresa els 
emergents tradicionals. No obstant això, convé no perdre 
de vista els riscos i les vulnerabilitats que presenten aquests 
mercats.

Els mercats frontera gaudeixen d’un elevat potencial de 
crei   xement, gràcies a dinàmiques demogràfiques favora-
bles, a baixos nivells d’endeutament públic i privat i a un 
nivell d’estabilitat macroeconòmica raonable. No obstant 
això, el desenvolupament financer en aquestes regions és 
menor que als països del bloc emergent tradicional i, so -
vint, precari. En particular, la dimensió reduïda i l’escassa 
li  quiditat dels mercats de deute i d’accions són àmbits 
amb un marge ampli de millora. Segons les dades de l’IIF, 
la ca  pitalització conjunta de les borses d’aquests països 
representa, només, el 3% de la capitalització borsària 
mun  dial, malgrat albergar el 20% de la població del plane-
ta. En termes del PIB, la capitalització borsària a l’àrea 
frontera es va situar en el 30% el 2012, enfront del 55% 
dels països emergents tradicionals i del 85% dels països 
avançats.

Malgrat les seves limitacions, l’interès dels inversors inter-
nacionals per aquesta classe d’actius ha augmentat durant 
l’últim any, atrets pel fort creixement d’aquests països i 
empesos per la baixa aversió al risc regnant a nivell global. 
Aquest últim element, unit a la ràpida embranzida de les 
borses frontera, ha fet saltar algunes alarmes sobre la sos-
tenibilitat de les pujades. Però no hi ha motius per preocu-
par-se gaire: la generació de beneficis és robusta i les rà -
tios de valoració se situen en cotes raonables, coherents 
amb la mitjana històrica. El deute sobirà també és un bon 
exemple dels progressos dels mercats frontera. Enguany, 
per exemple, Senegal ha adjudicat 500 milions de dòlars 
en bons a deu anys al 6,25% i Costa d’Ivori ha emès 750 
mi  lions de dòlars a deu anys al 4,75%.

No obstant això, la conquesta d’aquestes fites no ha de 
fer oblidar els notables riscos polítics, econòmics i de li -
qui  ditat propis d’aquests països. Un aspecte clau que cal 
vigilar és, precisament, la destinació dels recursos captats 
al mercat de capitals global. És desitjable que vagin diri-

gits a finançar projectes concrets en àrees clau, com les 
infraestructures, i a potenciar una diversificació progres-
siva del teixit productiu. L’assoliment d’uns fonaments 
sò  lids als països frontera avui marcarà el rumb dels emer-
gents del demà.

FOCUS • Mercats frontera: una alternativa d’inversió en alça

1. Bangladesh, Kazakhstan, Moçambic o Nigèria són alguns dels molts 
països sota l’ampli concepte de mercat frontera.
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Tipus d’interès (%)

29-ago 31-jul Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,15 0,15 0 –10,0 –35,0

Euríbor 3 mesos 0,16 0,21 –5 –12,8 –6,5

Euríbor 12 mesos 0,43 0,49 –6 –12,8 –11,7

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,02 0,03 –5 –21,7 –14,2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,03 0,03 –6 –25,2 –27,7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,89 1,16 –27 –104,0 –96,7

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,23 2,51 –28 –190,7 –229,3

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 134 135 –1 –86,8 –132,7

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,23 0,24 –1 –1,3 –2,8

Líbor 12 mesos 0,57 0,58 –1 –1,8 –10,2

Deute públic a 1 any 0,08 0,11 –3 –3,0 –3,0

Deute públic a 2 anys 0,49 0,53 –4 10,8 9,0

Deute públic a 10 anys 2,34 2,56 –22 –68,5 –44,1

Spreads deute corporatiu (p. b.)

29-ago 31-jul Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 60 65 –5 –10,3 –43,6

Itraxx Financer Sènior 61 73 –12 –26,8 –84,3

Itraxx Financer Subordinat 84 103 –20 –46,2 –137,6

Tipus de canvi

29-ago 31-jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,313 1,339 –1,9 –4,4 –0,4

¥/euro 136,690 137,650 –0,7 5,6 –4,4

£/euro 0,791 0,793 –0,2 5,0 7,4

¥/$ 104,090 102,800 1,3 1,0 –4,8

Primeres matèries 

29-ago 31-jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 483,8 488,5 –0,9 6,0 2,3

Brent ($/barril) 101,3 103,9 –2,5 –8,0 –12,2

Or ($/unça) 1.287,8 1.282,6 0,4 6,7 –7,8

Renda variable

29-ago 31-jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 2.003,4 1.930,7 3,8 8,4 22,7

Eurostoxx 50 3.172,6 3.115,5 1,8 1,8 16,4

Ibex 35 10.728,8 10.707,2 0,2 8,0 29,2

Nikkei 225 15.424,6 15.620,8 –1,3 –5,0 15,6

MSCI emergents 1.087,9 1.065,8 2,1 8,5 17,0

Nasdaq 4.580,3 4.369,8 4,8 9,7 27,6

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La recuperació  
es consolida malgrat els riscos 
geopolítics

l’economia mundial trampeja la incertesa geopolítica. Mal-
grat l’augment dels conflictes bèl·lics (Ucraïna, l’Iraq, Gaza), les 
dades macroeconòmiques conegudes durant l’estiu confirmen 
que l’economia mundial prossegueix el curs previst d’intensifi  -
cació gradual del creixement. Així i tot, en el marc d’aquesta 
tendència general, coexisteixen situacions dispars, ja que, men-
tre que els EUA s’acceleren, el Japó ha patit una mica més del 
previst després de la pujada de l’IVA. Entre els emergents, la 
Xina aguanta el tipus, i els desequilibris inflacionistes remeten 
a la resta d’Àsia.

ESTATS UNITS

l’economia accelera el pas en el 2T. Els EUA van créixer el 4,2% 
en termes intertrimestrals anualitzats (el 2,5% interanual) en el 
2T, dada que contrasta amb la caiguda del 2,1% intertrimestral 
anualitzat del 1T. Es tracta d’una xifra superior a l’esperada, 
deguda, fonamentalment, a la millora del consum i de la inver-
sió i al repunt de les existències. Així mateix, s’ha revisat la sèrie 
històrica del PIB. Arran d’aquesta revisió, la xifra de creixement 
del 2012 queda en un nivell inferior (el 2,3%, enfront del 2,8% 
previ), però augmenta la del 2013 (el 2,2%, enfront de l’1,9% 
publicat anteriorment). Considerades en conjunt, les dades de la 
comptabilitat nacional nord-americana mostren un patró de 
creixement en què la demanda interna guanya solidesa.

en el 3T, l’expansió manté el dinamisme, com ho palesa la 
bona trajectòria dels indicadors ISM d’activitat empresarial, 
tant de serveis com de manufactures, que van pujar al juliol. 
Aquesta tònica de creixement avala l’expectativa que el bon to 
de la inversió es mantindrà, com també sembla sostenible un 
ritme dinàmic del consum, atès el notable repunt del juliol i, en 
especial, de l’agost de la confiança del consumidor. Després de 
la pujada dels últims mesos, aquest indicador s’ha situat en 
valors que no assolia des d’abans de la crisi (en concret, és el 
seu màxim des del novembre del 2007). Una última dada que 
certifica l’inici dinàmic del 3T és la producció industrial, que, 
després de créixer el 4,1% interanual en el 2T, es va accelerar 
fins al 5,0% al juliol.

el mercat immobiliari es pren un respir. Després d’un mes de 
maig relativament positiu pel que fa a les dades del mercat 
immobiliari, els mesos de juny i de juliol van oferir xifres una 
mica més febles. Després de caure el 7% al juny, les vendes 
d’habitatges nous van tornar a recular al juliol (–2,4%). El to de 
les vendes d’habitatges de segona mà va ser lleugerament 
millor, ja que, al juny i al juliol, va mantenir un ritme de creixe-
ment moderat, però positiu (el 2,4%). L’evolució dels preus 
immobiliaris tampoc no acaba d’esvair les incògnites presents 
al sector. Al juny, l’índex Case-Shiller que engloba els preus 
immobiliaris de 20 àrees metropolitanes va augmentar el 8,1% 
interanual, una desacceleració d’1,2 p. p. en relació amb el  
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maig. Atès, per tant, que la situació presenta un cert alenti-
ment, cal entendre que la recuperació immobiliària s’està trun-
cant? El diagnòstic de conjunt que deriva de les dades anteriors 
és que la recuperació es manté, però a un ritme menys dinàmic 
del que s’esperava. Així i tot, i com ho augura el fort repunt dels 
habitatges iniciats registrat en el 2T i al juliol, la tendència de 
fons continua sent expansiva.

inflació estable. Un element favorable de l’actual moment 
econòmic és l’evolució dels preus, que, si tenim en compte la 
intensitat de la recuperació, és continguda. Després del repunt 
de l’IPC del 1T, des de l’abril, la inflació es mou en taxes d’avanç 
interanual de l’ordre del 2%, tant en el seu índex general com 
un cop descomptats els components més volàtils d’energia i 
aliments. En concret, al juliol, l’IPC es va situar, en termes inter-
anuals, en el 2,0%, i l’IPC subjacent (sense energia ni aliments), 
en l’1,9%. En aquest context, el creixement dels preus es manté 
dins el llindar fixat per la Reserva Federal. Específicament, el 
deflactor de la despesa del consum personal (PCE, per les seves 
sigles en anglès) es va situar, al juliol, en l’1,6% interanual, per 
sota del límit del 2,0% de la Fed. Les nostres previsions apunten 
al fet que el ritme del creixement dels preus, del 2%, es mantin-
drà sense acceleracions substancials en els pròxims trimestres.

el mercat laboral mostra un vigor notable. Les dades d’ocupació 
continuen corroborant que el mercat laboral manté la tònica de 
recuperació. Al juliol, es van crear 209.000 llocs de treball i es va 
superar, per sisè mes consecutiu, el nivell dels 200.000. És una ten-
dència indicativa d’un mercat laboral fort. Per la seva banda, la 
taxa d’atur va pujar lleugerament fins al 6,2%, i la taxa d’activitat 
va millorar fins al 62,9%. Malgrat el major vigor de l’ocupació, el 
creixement dels salaris continua sent moderat. Considerades en 
conjunt, les dades laborals suggereixen que coexisteixen dues 
situacions igualment certes: la dinàmica recent és de clara expan-
sió de l’ocupació, però la recuperació dista de ser completa (com 
ho ratifica una taxa d’activitat encara reduïda). Atès que l’evolució 
laboral és un indicador fonamental per establir la tònica futura del 
procés de normalització monetària, la lectura que la Fed faci 
d’aquests desenvolupaments, en certa manera contraposats, serà 
fonamental en els pròxims mesos.

JAPÓ

l’iVa llasta el creixement en el 2T. L’augment de l’IVA a l’abril, 
que va situar el tipus impositiu en el 8%, enfront del 5% ante-
rior, va provocar el major descens del PIB des del terratrèmol 
del 2011. En concret, el PIB del Japó va caure l’1,7% intertrimes-
tral en el 2T (variació interanual del 0%). Tot i que es preveia 
que la pujada tributària podia provocar una reculada econòmi-
ca, el seu impacte negatiu sobre el consum privat i la inversió va 
ser superior a l’esperat. Quan es contempla l’evolució de 
l’activitat en el conjunt del primer semestre, es constata que el 
PIB recula lleugerament en aquesta primera meitat de l’exercici 
(recordem que, en el 1T, es va produir un fort repunt del PIB, a 
causa de l’efecte d’anticipació en la despesa dels agents econò-
mics davant la pujada fiscal anunciada). Per valorar el resultat 
d’aquest impacte negatiu sobre l’avanç tendencial de 
l’economia nipona, caldrà esperar el 3T. Així mateix, aquesta  
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dada serà important, perquè emmarcarà la decisió de dur a ter-
me, o no, una nova pujada de l’IVA a l’octubre del 2015, una 
mesura preanunciada, però encara no adoptada formalment.

la inflació comença a digerir l’efecte de l’iVa. L’IPC del juliol va 
pujar el 3,4% interanual, per sota del 3,6% del juny, i l’IPC subja-
cent (que no inclou els aliments ni l’energia) es va mantenir pla 
en el 2,3%. Atesa la importància que té per al Japó consolidar la 
progressiva sortida de la deflació, cal preguntar-se quina hauria 
estat l’evolució dels preus sense l’efecte distorsionador de 
l’augment de l’IVA. Segons certes estimacions, l’IPC del juliol 
s’hauria situat en taxes d’avanç interanual de l’ordre de l’1,4%, 
semblants a les existents abans de l’abril. Això indica que la sorti-
da de la deflació iniciada cap a la meitat del 2013 continua el seu 
curs. Es tracta d’un factor de suport a la recuperació important, 
que s’afegeix a altres factors, com l’expansió dels beneficis 
empresarials o unes xifres de comerç exterior positives a l’estiu 
(tot i que, si tenim en compte la seva evolució negativa en els 
mesos anteriors, aquest pot ser un element més circumstancial).

EMERGENTS

la Xina accelera el pas en el 2T i frena una mica després. 
Quan es temia una aturada en el 2T, l’economia xinesa va sor-
prendre en créixer el 7,5%, per damunt del 7,4% del 1T i de les 
previsions de consens. Aquest bon comportament ha basculat, 
fonamentalment, entre la inversió, la principal beneficiària de la 
política expansiva del Govern, i el sector exterior. En canvi, la 
contribució del consum privat ha estat menor que en el 1T, 
resultat que ens recorda que el procés de reequilibri a favor 
d’un increment de la despesa de les llars serà lent. En contrast, 
els primers indicadors del 3T tendeixen a mostrar-se més con-
tinguts, amb la important excepció de les exportacions, que 
van repuntar al juliol.

Creixement dispar a la resta d’emergents. Les dades de creixe-
ment del 2T reiteren que el ritme d’activitat difereix en funció del 
país. Entre els principals emergents, discrepen en especial les 
situacions de l’Índia i del Brasil. En el 2T, mentre que el gegant 
asiàtic va sorprendre amb un creixement del 5,7% interanual (el 
4,6% en el 1T), el Brasil, en caure el 0,6% intertrimestral (–0,9% 
interanual), ha lliscat cap a la seva primera recessió tècnica (caigu-
da del PIB per dos trimestres consecutius) des de la Gran Recessió 
del 2008-2009. 

la correcció dels desequilibris continua sent un focus 
d’atenció. El Brasil exemplifica les dificultats que alguns emer-
gents tenen per afrontar, simultàniament, el sosteniment de 
l’activitat i la correcció dels desequilibris macroeconòmics (infla-
ció o dèficit corrent, principalment). Aquesta és la situació de Tur-
quia, on l’activitat s’alenteix (sense la gravetat del Brasil), la infla-
ció es va situar en el 9,3% interanual al juliol i el dèficit corrent va 
assolir el 7,5% en el 1T. Un altre país amb dificultats similars és 
Rússia, que pateix una escalada de preus (inflació del 7,4% al 
juliol) i el deteriorament de les perspectives d’activitat (agreuja-
des pel conflicte d’Ucraïna). En sentit oposat, els emergents 
asiàtics tenen èxit en la seva lluita contra la inflació, com ho testi-
fica la desacceleració de l’IPC del juliol a l’Índia i a Indonèsia.
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És indiscutible que el sector immobiliari té un paper molt 
important en l’economia xinesa: el seu pes en el PIB arriba 
al 15%, al qual cal afegir connexions àmplies i profundes 
amb moltes altres indústries, com les de l’acer o el ciment. 
És comprensible, per tant, que el refredament d’aquest 
sector en els últims mesos sigui objecte de vigilància, en 
termes de les seves causes i conseqüències. Però no és 
raonable disparar precipitadament les alarmes sobre un 
esclat inevitable i imminent d’una suposada bombolla  
im  mobiliària.

Després d’una fase de creixement enèrgic el 2013, els 
preus i el nombre de compravendes d’habitatges es van 
començar a alentir al començament del 2014 i han mostrat 
lleugers descensos en els últims mesos (vegeu el gràfic). 
Així, mentre, al final de l’any passat, 65 de les 70 ciutats 
que examina l’oficina nacional d’estadística declaraven 
que els preus continuaven pujant, al març, el nombre 
s’havia reduït a 56 i, al juliol, van ser, només, dues. De ma -
nera agregada, i segons el portal immobiliari SouFun, els 
preus de l’habitatge nou van començar a caure al maig del 
2014. La causa d’aquest comportament és fàcilment iden-
tificable: les mesures restrictives aplicades durant la sego-
na meitat del 2013 per les autoritats econòmiques en els 
àmbits creditici (que acaben incidint en la concessió de 
préstecs hipotecaris) i administratiu (llicències, etc.). Aques-
 ta política es justificava per dues consideracions. D’una 
banda, la constatació que s’estaven acumulant al  guns des-
ajustaments contraproduents, en particular la sobreoferta 
d’habitatges en determinades ciutats. De l’altra, el propò-
sit estratègic d’avançar lenta però inexorablement cap a 
un nou model econòmic, en el qual s’ha de disminuir la 
importància de la inversió (inclosa la residencial).

Les autoritats xineses persegueixen un desenvolupament 
equilibrat del sector immobiliari. I disposen de múltiples 
eines per actuar, algunes molt poderoses, sens dubte més 
del que és propi de les economies de mercat. A llarg termi-
ni, l’eficiència d’aquestes actuacions és una qüestió oberta, 
però, a curt termini, sembla clar que poden facilitar que 
s’eviti un reajustament brusc. De fet, ja hi ha mostres d’ai -
xò: recentment, el Govern ha decidit relaxar de manera 
discrecional les condicions de compra en algunes ciutats. 
Es tracta de polítiques de fine tuning, anomenades així 
perquè discriminen entre ciutats o regions en funció de 
les seves característiques i necessitats. És també destaca-
ble que el banc central xinès hagi disposat de 48.000 mi -
lions de dòlars per refinançar projectes immobiliaris a tra-
vés del Banc de Desenvolupament de la Xina. Aquestes 
me  sures haurien de contenir l’alentiment del sector. A més 
a més, considerem que els riscos sistèmics derivats del 
sector de l’habitatge són assumibles. Un element que 
dóna suport a aquesta opinió és que l’exposició al crèdit 

immobiliari és relativament baixa, tant en els balanços de 
les famílies (segons les dades més recents, les hipoteques 
representen el 18% del PIB, enfront del 59% a Espanya) 
com dels bancs (el 23% del total del crèdit bancari està 
relacionat amb el sector immobiliari, enfront del 54% a Es -
panya). No obstant això, és cert que, en la fase actual de 
moderació del creixement, una correcció forta del sector 
augmentaria els dubtes sobre la capacitat del país d’evitar 
un aterratge brusc.1 I això podria fer perillar el renovat 
ímpetu reformista que es desprèn de les accions recents 
del nou Executiu (en particular, en l’esfera financera).

A llarg termini, hi ha tres factors que permeten albirar 
bones perspectives per al sector immobiliari. En primer 
lloc, la continuïtat del procés d’urbanització. En aquest 
sentit, la transformació del model econòmic passa, neces-
sàriament, per un major transvasament de població des 
de les zones rurals (on encara viu el 45%) cap a les urbanes. 
En concret, en els 20 pròxims anys, s’espera acomodar 300 
milions de persones a les ciutats xineses, és a dir, 15 milions 
cada any, la qual cosa equivaldria a construir una ciutat 
com Nova York cada sis mesos. En segon lloc, la millora de 
la renda per capita dels ciutadans, que ha d’impulsar 
l’accés a habitatges de més qualitat i amb més valor afegit. 
Finalment, el suport estatal al sector mitjançant la cons-
trucció d’habitatges per a les famílies amb ingressos 
baixos.

FOCUS • Ens ha de preocupar el sector immobiliari a la Xina?
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1. Segons alguns estudis recents, una correcció brusca del sector immobi-
liari podria reduir el creixement xinès entre 0,96 i 1,92 p. p. (vegeu «China’s
property sector overinvestment», Nomura, 5 de maig de 2014), xifres pro-
peres a la nostra estimació d’1,75 p. p. (segons es recull a «Hi ha una bom-
bolla immobiliària a la Xina?», ”la Caixa” Research, Document de treball 
04/12, juliol de 2012).
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Al començament del 2013, el primer ministre Shinzo Abe 
va llançar un ambiciós programa (popularment batejat 
com Abenomics) de polítiques expansives per reactivar la 
decaiguda economia nipona. L’estratègia dissenyada va 
atorgar un paper protagonista al Banc del Japó (BOJ), amb 
una doble finalitat: combatre la deflació enquistada 
durant anys i facilitar unes condicions financeres folgades 
per a les famílies, les empreses i el Govern. L’autoritat 
monetària ha desplegat un ampli ventall de mesures per 
aconseguir-ho, entre les quals en destaquen dues. D’una 
banda, l’establiment d’un objectiu explícit d’inflació, en el 
2%. De l’altra, compres a gran escala d’actius financers, 
principalment bons governamentals (JGB, per les seves 
sigles en anglès), i també de títols emesos per les empre-
ses. Tot i que encara és aviat per cantar victòria pel que fa 
a la meta final vinculada al creixement, sí es pot dir que el 
BOJ avança amb èxit en els objectius intermedis. El mercat 
de bons així ho indica.

Com era d’esperar, la dinàmica del mercat de JGB s’ha vist 
radicalment alterada. A priori, el nou objectiu d’inflació, en 
la mesura que sigui assumit pels agents privats, hauria 
d’incrementar la taxa de rendibilitat nominal exigida (la 
yield nominal). En sentit oposat, la compra directa de bons 
per part del BOJ hauria de pressionar a la baixa la yield real 
i, per tant, també la yield nominal. L’existència, al Japó, de 
JGB regulars (nominals) i de JGB indexats a la inflació (reals) 
permet calibrar la magnitud d’aquests dos efectes, ja que 
la diferència entre yield nominal i real, que se sol anomenar 
«compensació per inflació», és una bona apro  ximació a les 
expectatives sobre aquesta variable dels operadors del 
mercat de bons (un mesurament afinat requereix ajustos 
per la presència de diverses primes de risc i d’altres qües-
tions tècniques; a més a més, els swaps d’inflació ajuden a 
solucionar certes llacunes d’informació en els JGB).

En l’evolució observada des del final del 2012 (quan ja 
s’anticipaven les mesures d’Abe) fins a mitjan 2014, desta-
quen dos grans trets. Primer, la «compensació per infla-
ció» ha augmentat sensiblement. Això revela un canvi en 
les expectatives a llarg termini dels agents, que, en efec-
te, han incorporat, si més no parcialment, l’objectiu 
d’aconse  guir i de sostenir una inflació més elevada. 
Segon, la yield real ha experimentat un descens molt 
intens i s’ha situat clarament en terreny negatiu, la qual 
cosa significa brindar unes condicions financeres favora-
bles per als agents econòmics (que s’aprecien, també, en 
la revaloració del Nikkei –el 80% en el període– i en la 
depreciació del ien). Diversos estudis han mostrat que les 
ingents compres de bons realitzades pel BOJ (l’acumulat 
des d’abril del 2013 arriba al 20% del PIB i és proporcio-
nalment superior al QE de la Reserva Federal) són un fac-
tor important en la caiguda de la yield real (també entren 

FOCUS • Abenomics: el Banc del Japó compleix

en joc els factors d’abast global que s’examinen a l’article 
«Tipus d’interès reals i perspectives de creixement», 
d’aquest Informe). Així, per exemple, economistes de 
Goldman Sachs xifren el seu impacte en uns 60 p. b. per a 
la yield del bo a deu anys.

En la mesura que el BOJ continuï o incrementi l’expansió 
quantitativa, la pressió a la baixa sobre les yields es man-
tindrà. En algun moment, però, el BOJ haurà de plantejar i 
d’executar la pertinent estratègia de sortida. Tot plegat 
estarà condicionat al marc econòmic i financer general, 
que, al seu torn, dependrà, críticament, dels altres dos 
braços de l’Abenomics: la política fiscal i les reformes 
estructurals. Si es compleixen els plans, les yields estan 
abocades a pujar, de manera més o menys abrupta, cap a 
nivells coherents amb els fonamentals.
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ESTATS UNITS
2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14

Activitat

PIB real 2,3 2,2 2,3 3,1 1,9 2,5 – ...

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,2 3,6 3,7 3,6 2,3 4,0 3,8 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 81,0 74,0 80,5 83,4 90,3 92,4

Producció industrial 3,8 2,9 2,7 3,3 3,3 4,1 5,0 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 55,7 56,7 52,7 55,2 57,1 ...

Habitatges iniciats (milers) 783,8 929,7 882 1.025 925 997 1.093 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141,3 158,2 161 165 170 171 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,6 58,5 58,8 58,9 59,0 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –3,3 –2,8 –3,0 –2,8 –2,9 –2,9 ... ...

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Department of Commerce, Department of Labor, Federal Reserve, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,8 7,7 7,4 7,5 –

Vendes al detall 14,3 13,1 13,3 13,5 11,9 12,3 12,2

Producció industrial 10,0 9,9 10,1 10,0 8,7 8,9 9,0

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 259 252 259 234 254 284

Exportacions 8,0 7,9 3,9 7,4 –3,4 5,0 14,5

Importacions 4,3 7,3 8,4 7,1 1,7 1,4 –1,6

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,8 2,9 2,3 2,2 2,3

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

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

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

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

JAPÓ
2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14

Activitat

PIB real 1,5 1,5 2,4 2,4 2,7 0,0 –

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 44,0 41,7 38,8 39,1 41,5

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

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 3,8

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

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Zona de l’euro:  
una recuperació a mig gas

la recuperació de la zona de l’euro perd força. Els signes 
d’afebliment que van mostrar els indicadors d’activitat durant 
el trimestre passat s’han materialitzat. L’economia de la zona de 
l’euro es va estancar en el 2T i va posar fi a quatre trimestres 
d’avanç a un ritme mitjà del 0,2% intertrimestral. Tot i que no es 
disposi encara del desglossament del PIB per components, la 
caiguda de la confiança industrial suggereix un menor impuls 
de la inversió, que va frenar la tendència de millora gradual de 
la demanda interna. Així mateix, la demanda externa s’ha vist 
llastada per la feblesa del comerç mundial al començament 
d’enguany. El repunt de les tensions geopolítiques, en especial 
a Ucraïna, tampoc no ajuda. Fins ara, les dades disponibles del 
3T no mostren indicis clars de millora: l’índex de sentiment 
econòmic i l’índex PMI es van situar, a l’agost, per sota de la 
mitjana del 2T, i la confiança del consumidor ha corregit una 
part dels avanços dels mesos anteriors. L’escenari per al segon 
semestre de l’any, per tant, no és gaire encoratjador. Malgrat 
que s’espera que l’economia alemanya recuperi un cert dina-
misme, l’avanç de l’activitat europea es veurà llastat per les 
economies francesa i italiana, ja que, pel que sembla, es van 
confirmant els pronòstics més pessimistes.

l’avanç és desigual. L’evolució de les quatre principals econo-
mies de la zona de l’euro presenta tendències molt diferents. 
L’avanç del PIB espanyol es va accelerar en el 2T, amb un creixe-
ment del 0,6% intertrimestral (el 0,4% en el 1T). Aquest aug-
ment contrasta amb l’estancament de l’economia francesa per 
segon trimestre consecutiu i amb les contraccions del PIB regis-
trades a Itàlia i a Alemanya (del 0,2% intertrimestral). En el cas 
alemany, tot i que l’elevat avanç del PIB en el 1T (del 0,8% inter-
trimestral) ja suggeria un alentiment de l’economia en el 2T, la 
reculada de l’activitat ha sorprès negativament. Una part 
d’aquest deteriorament respon a l’escalada de les tensions en el 
conflicte ucraïnès. En aquest sentit, malgrat que el pes de les 
exportacions cap a Rússia és moderat (representen el 3% del 
total de les vendes a l’exterior), la incertesa sobre la resolució del 
conflicte i els efectes que pot generar sobre les economies de 
l’est d’Europa continuen afectant el sentiment inversor alemany.

França i itàlia: la tònica de creixement continua sense conso-
lidar-se. La lectura que ens ofereix l’evolució de les altres dues 
grans economies europees tampoc no és gaire favorable. Els 
principals indicadors disponibles del 3T confirmen la feblesa 
de la recuperació. Una mostra d’això és la reculada de la con-
fiança del sector industrial al juliol i a l’agost, que se situa signi-
ficativament per sota de la mitjana del 2T. Aquest context no 
anticipa un repunt de la inversió, que, en el 2T, va recular l’1,1% 
i el 0,9% intertrimestral a França i a Itàlia, respectivament. En 
aquest context, la implementació de reformes que millorin la 
malmesa competitivitat de les dues economies continua sent 
necessària per dinamitzar una demanda exterior en hores bai-
xes. En el 2T, les exportacions reals franceses i italianes es van 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 

Zona de l’euro: PIB i índex de sentiment econòmic 
Variació interanual (%)  

PIB * (esc. esq.)  Índex de sentiment econòmic (esc. dta.)  

Nota: * Dades trimestrals.  
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea i d’Eurostat.  

Nivell 

 

-0,3 

0,0 

0,3 

0,6 

0,9 

Zona de l’euro Alemanya Espanya França Itàlia

Creixement del PIB
Variació intertrimestral (%)

3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Eurostat.

 

 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

1T 2007 1T 2008 1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 

Formació bruta de capital fix  
Variació interanual (%)  

Itàlia França  

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’Istat i de l’INSEE.  



19  UNIó EUROpEA

www.lacaixaresearch.comSETEMbRE 2014

09

mantenir gairebé estancades (amb variacions intertrimestrals 
del 0,0% i del 0,1%, respectivament).

el consum privat perd embranzida en el 3T. Durant els últims 
trimestres, la recuperació del consum de les llars s’ha convertit 
en un suport important per al creixement de la zona de l’euro 
(explica gairebé un terç de l’avanç del PIB registrat entre el 1T 
2013 i el 1T 2014). Una contribució que va continuar sent nota-
ble en el 2T de l’any si s’ha de jutjar pel bon ritme d’avanç que 
han exhibit les vendes al detall (de l’1,3% interanual en el 2T, 
enfront del 0,8% del 1T). No obstant això, la reculada de la con-
fiança del consumidor al juliol i a l’agost suggereix un cert 
esgotament en el 3T.

la retorn de l’activitat afavoreix la recuperació del mercat 
laboral, tot i que de forma molt gradual. Al juliol, la taxa 
d’atur de la zona de l’euro es va situar en l’11,5%, quatre dèci-
mes per sota del nivell registrat un any enrere. No obstant això, 
les diferències entre països són notables. En els últims mesos, 
la reducció de la taxa d’atur ha estat especialment significativa 
als països de la perifèria (amb caigudes de 2,3, d’1,7 i d’1,6 p. p. 
a Portugal, Espanya i Irlanda, respectivament). Aquesta millora 
contrasta amb el menor dinamisme del mercat laboral a França 
i, sobretot, a Itàlia, països en què la taxa d’atur ha augmentat 
en cinc dècimes en l’últim any. La lleugera millora de les expec-
tatives d’ocupació per part de les empreses industrials i de ser-
veis en els primers mesos del 3T suggereix que aquesta tònica 
de recuperació gradual del mercat laboral europeu es mantin-
drà, malgrat que, si els símptomes de feblesa econòmica per-
sisteixen o s’intensifiquen, les expectatives d’ocupació també 
s’acabaran veient afectades.

el baix nivell de la inflació exerceix pressió sobre el bCe. El 
context de feblesa es reflecteix en l’evolució dels preus, que es 
continuen mantenint en cotes inacceptablement baixes. En el 
mes d’agost, la taxa d’inflació es va situar en el 0,3%, una dèci-
ma per sota del registre del juliol, tot i que cal puntualitzar que, 
en els últims mesos, els components més volàtils són els que 
empenyen l’índex general a la baixa. L’IPC subjacent es manté 
més estable, al voltant de l’1%. En qualsevol cas, aquesta ten-
dència ha afectat de forma significativa les expectatives 
d’inflació en l’últim mes, una dada que no ha passat desaperce-
buda al president del BCE. A les seves declaracions durant la 
reunió anual de Jackson Hole, Mario Draghi va ser especial-
ment contundent en assenyalar que la caiguda de les expecta-
tives d’inflació representa un risc clar per a l’estabilitat dels 
preus. En aquest sentit, el mandatari europeu va mostrar una 
clara disposició a implementar mesures expansives addicionals 
per assegurar el compliment del mandat de la institució. D’altra 
banda, Draghi va fer un al·legat insòlit a favor de reconsiderar 
el paper de la política fiscal en la recuperació econòmica de la 
zona de l’euro. L’actuació del BCE en els pròxims mesos tornarà 
a tenir un gran protagonisme. D’una banda, és imprescindible 
que continuï insistint que, si s’intensifica el clima de feblesa, 
prendrà mesures addicionals. En aquest sentit, hauria d’oferir 
més detalls sobre el treball que s’està duent a terme per reacti-
var el mercat d’ABS. La política de comunicació de la institució 
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(emfatitzant el compromís amb l’estabilitat de preus i la dispo-
nibilitat d’instruments per utilitzar-los si és necessari) serà clau 
per mantenir ancorades les expectatives d’inflació.

el sector exterior no acaba d’arrencar, tant pel menor vigor 
dels principals països emergents com pel repunt dels focus de 
tensió geopolítica. En aquest context, no sorprèn que l’avanç 
de les exportacions europees durant el primer semestre 
d’enguany hagi estat modest (el 0,9% interanual). De cara a la 
segona meitat de l’any, les perspectives són més esperançado-
res, el major pols de les principals economies emergents i la 
depreciació de l’euro haurien d’ajudar. De tota manera, l’aug -
ment dels riscos a la baixa, vinculats, en especial, als focus de 
tensió geopolítica, ha fet disminuir la confiança en el sector 
exterior com a puntal de la recuperació.

l’alentiment de l’activitat torna a fixar les mirades en la polí-
tica fiscal. La revisió a la baixa de les perspectives de creixe-
ment representa un repte afegit per a les polítiques de consoli-
dació fiscal que han de dur a terme els països europeus. Ara 
com ara, el renovat discurs de Mario Draghi, subratllant la 
capacitat d’actuació que encara li queda al BCE, ha tornat a 
actuar d’esmorteïdor. La rendibilitat del deute sobirà s’ha 
reduït notablement en els últims mesos i s’ha situat, en molts 
casos, en mínims històrics. A tall d’exemple, la rendibilitat dels 
títols alemanys de deute a deu anys es va situar en el 0,9%, 103 
p. b. per sota de la rendibilitat exigida al final del 2013. En el cas 
dels títols d’Espanya, d’Irlanda i d’Itàlia s’observen, també, re -
duccions significatives.

els passos cap a la unió bancària avancen d’acord amb el 
calendari establert. El 4T de l’any arriba marcat per la publica-
ció dels resultats de les proves d’esforç realitzades a les princi-
pals entitats europees. Així mateix, l’inici, al novembre, de la 
supervisió única d’una gran part del sistema financer per part 
del BCE representa l’inici d’una nova etapa per a la banca euro-
pea. Això ha de contribuir a la reducció de la fragmentació 
financera. De fet, les últimes dades de cost de finançament de 
les empreses mostren una certa reducció en països de la peri-
fèria europea com Espanya i Itàlia. A més d’aquesta normalit-
zació del sector bancari, s’espera que les mesures de liquiditat 
del BCE condicionades a la concessió creditícia representin un 
suport important per a la recuperació del sector.
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S’apropa el 4T i els Governs europeus comencen a perfilar 
els pressupostos públics per al 2015. En els últims anys, el 
seu disseny ha estat condicionat per les noves polítiques 
de governança de la Comissió Europea, que proporcionen 
una major rellevància a la correcció del component estruc-
tural del dèficit públic.

L’ús del dèficit estructural per dissenyar la política fiscal 
d’un país té un clar avantatge: permet valorar la posició fis-
cal a llarg termini de les administracions públiques, inde-
pendentment del moment del cicle econòmic. Així, en un 
període recessiu, l’anàlisi del saldo estructural mostra si 
s’estan prenent mesures per millorar la posició fiscal a llarg 
termini, independentment dels efectes que, a curt termini, 
pugui tenir la situació econòmica. Un clar exemple és el cas 
de Portugal. Entre el 2010 i el 2013, el dèficit públic lusità es 
va reduir, només, el 0,6% del PIB, la qual cosa podria fer 
pensar que no s’estaven adoptant prou mesures. No obs-
tant això, l’ajust del saldo estructural en aquest mateix 
període va ser de 5,8 p. p., un dels més importants entre els 
països europeus. En el context actual, l’anàlisi del saldo es -
tructural és igualment interessant. Atès que el dèficit pú -
blic es beneficia de la millora cíclica de l’economia, l’evo -
lució del saldo estructural permet analitzar si es continuen 
adoptant mesures que millorin la posició fiscal a llarg ter-
mini i si aquestes mesures són suficients.

Sembla, per tant, que el seguiment del saldo estructural 
és obligat, però té algunes limitacions. La més important, 
els problemes de mesurament. El saldo públic estructural 
és el que presentaria una economia si utilitzés tots els seus 
factors de producció, de capital i de treball sense que es 
produïssin tensions en els preus. És a dir, si el PIB fos igual 
al PIB potencial. Conseqüentment, per obtenir una mesu-
ra del saldo públic estructural, primer cal estimar quina és 
la capacitat de producció d’una economia, una variable 
que, precisament, ha estat revisada en nombroses oca-
sions en els últims anys. La crisi financera ha posat en evi-
dència que les tècniques estadístiques utilitzades sobrees-
timaven la part del PIB observat que era qualificat com a 
PIB potencial. Així, durant els anys de bonança, no es va 
identificar quina part del creixement era impulsat per fac-
tors insostenibles a llarg termini. En canvi, durant la crisi, la 
revisió a la baixa del creixement potencial de l’economia 
va ser, en molts casos, exagerada.

Perquè l’evolució del saldo públic estructural es pugui 
convertir en una variable de referència per al disseny de la 
política fiscal, la Comissió Europea s’ha vist obligada a 
revisar la metodologia utilitzada per estimar el PIB poten-
cial i el saldo estructural. L’objectiu ha estat, justament, 
ob  tenir unes estimacions que siguin menys susceptibles 
als vaivens de l’economia i, per tant, més robustes a llarg 
termini. L’impacte d’aquesta nova metodologia sobre les 

estimacions del PIB potencial i del saldo públic estructural 
és desigual entre països. Mentre que, en un bon nombre 
de països, els canvis han estat imperceptibles (aquest és el 
cas d’Alemanya i de França), en uns altres les revisions han 
estat importants. En aquest segon, destaquen els casos 
d’Irlanda, Xipre, Portugal i, en especial, Espanya. En con-
cret, en el cas espanyol, la nova metodologia augmenta 
en 2,5 p. p. el PIB potencial per al 2013, la qual cosa repre-
senta una reducció del dèficit estructural d’1,2 p. p. per a 
enguany, fins al 2,8% del PIB. De fet, aquesta nova mètrica 
revela que l’ajust del dèficit estructural dut a terme entre 
el 2010 i el 2013 va ser de 4,3 p. p., significativament supe-
rior a l’estimat anteriorment (de 3,3 p. p.).

En suma, l’esforç per millorar els mètodes d’estimació del 
PIB potencial són, sens dubte, una bona notícia. En espe-
cial si tenim en compte la importància creixent del saldo 
estructural en el disseny de la política fiscal europea. No 
obstant això, hem de ser conscients de la incertesa que 
envolta aquesta variable i no oblidar que, en última ins-
tància, la prioritat continua sent reduir l’elevat nivell de 
deute públic.

FOCUS • El dèficit estructural: una variable de referència

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

Alemanya   Àustria    Països  
Baixos

Bèlgica Itàlia  França  Espanya Portugal * Irlanda 

Variació del saldo públic previst als   
Programes d’Estabilitat (2013-2015)  
(% del PIB) 

Estructural Total 

Nota: * Dades obtingudes de les previsions de la Comissió Europea.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades dels diferents Programes d’Estabilitat 
Nacionals i de la Comissió Europea.

 dèficit o 
 superàvit 

 dèficit o 
 superàvit

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Bèlgica    Àustria Alemanya  Itàlia Països 
Baixos 

França Irlanda Espanya  Portugal 

Variació estimada del saldo públic  
estructural entre el 2010 i el 2013 * 
(% del PIB) 

Previsió tardor 2013 Previsió primavera 2014 ** 

Notes: * Estimació realitzada amb l’ús de la nova metodologia de càlcul del dèficit estructural.  
** Els valors positius signifiquen un augment del superàvit estructural o una reducció del dèficit 
estructural.
Font: ”la Caixa” Research, a partir dades de la Comissió Europea.



22  

www.lacaixaresearch.com

UNIó EUROpEA

SETEMbRE 2014

09

Atès l’important paper que exerceixen les pimes en l’e  co -
nomia de la zona de l’euro, és de vital importància facilitar-
ne l’accés al crèdit per consolidar la recuperació de la regió. 
El primer pas l’ha fet el BCE fomentant el crèdit al sector 
privat mitjançant les TLTRO i anunciant les preparacions 
tèc  niques per iniciar un programa de compres de titulitza-
cions de crèdit. Un mercat de titulitzacions més desenvolu-
pat i en bon funcionament serviria de font de fi  nan  ça  ment 
addicional i, a més a més, ajudarà a millorar el mecanisme 
de transmissió monetari per la via de la reparació del canal 
creditici.1 Procedim a destacar els principals obstacles que 
han impedit el creixement d’aquest mercat i les solucions 
que han proposat diversos organismes.2

Els impediments als quals s’enfronta el mercat de titulitza-
cions es poden classificar en dos grups. El primer grup el 
formen les barreres d’origen endogen, pròpies de l’es  truc-
 tu  ra d’aquest mercat, com, per exemple, els alts costos 
d’es  tructurar aquests productes i altres restriccions opera-
tives. El segon grup, amb més impacte en el desenvolupa-
ment d’aquest mercat, són els impediments reguladors. 
Els requeriments de capital exigits per retenir titulitza-
cions (Basilea III per als bancs i Solvència II per a les assegu-
 radores) són excessivament estrictes en comparació amb 
altres actius amb un perfil de risc similar. Així mateix, la 
ràtio de liquiditat a curt termini exigida per Basilea també 
perjudica les titulitzacions dels crèdits a les pimes, ja que 
s’exclouen de la definició d’actius líquids (més benèvola 
per als trams sènior de les titulitzacions hipotecàries).

Tenint en compte les barreres que dificulten el desenvolu-
pament d’aquest mercat, diversos organismes han propo-
sat diferenciar els actius d’alta qualitat (més simples, trans-
parents i menys arriscats) perquè puguin obtenir un 
trac  tament regulador més favorable. Uns requeriments de 
capital menors i la seva inclusió com actius líquids possibi-
litarien aquesta distinció més benèvola, promourien l’o  fer -
ta d’aquests productes i ampliarien la base inversora. Això 
també contribuiria a esborrar l’estigma que encara carrega 
aquest actiu després del paper protagonista que va tenir 
en la gestació de la crisi financera, en especial als EUA.

Atesa la importància que pot tenir aquest mercat per reac-
tivar el flux de crèdit al sector privat, és important que les 
mesures que s’adoptin vagin encaminades a crear un mer-
cat més eficient que alineï els incentius dels diferents 
agents per guanyar en transparència i en homogeneïtza-
ció, però cerciorant-se sempre de no proporcionar un trac-
tament regulador especial, sinó un de just i coherent amb 
el risc associat de cada actiu.

FOCUS • Titulitzacions: peça clau en el despertar del crèdit?

Ponderacions per risc de les titulitzacions  
en funció de la qualificació *
(%)

Proposta BIS Regulació actual

Venciment  
a 1 any

Venciment  
a 5 anys Tots els venciments

AAA 15 25 7

AA 25 50 8

A 50 75 12

BBB 90 130 60

BB 160 230 425

B 310 420 1.250

CCC 460 530 1.250

Menys de CCC– 1.250 1.250 1.250

Nota: * Els requisits mínims de capital (en % de l’exposició) són iguals al 8% multiplicat per la 
ponderació corresponent. Per exemple, si la ponderació és de 75, el requisit de capital és el 8% x 
0,75 = 6%.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del BIS.

1. Vegeu Focus «Mercat de titulitzacions: d’heroi a malvat, i viceversa», de 
l’IM06 (2014) per a més informació sobre què són i com funcionen.
2. Vegeu «The case for a better functioning securitisation market in the 
European Union», del BCE i del BoE, i «Capital market development: SME 
financing in the Euro Area», de l’Informe de juliol de l’FMI.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14

Vendes al detall (variació interanual) –1,7 –0,8 –0,5 0,4 1,0 1,6 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –2,5 –0,7 –1,1 1,6 1,3 0,8 ... ...

Confiança del consumidor –22,1 –18,6 –15,9 –14,4 –11,2 –7,7 –8,4 –10,0

Sentiment econòmic 90,8 93,8 95,3 99,1 101,6 102,2 102,1 100,6

PMI manufactures 46,2 49,6 50,9 51,9 53,4 52,5 51,8 50,8

PMI serveis 47,6 49,3 50,9 51,3 52,1 53,0 54,2 53,4

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,6 –0,8 –0,8 –0,4 0,1 ... – ...

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,3 11,9 12,0 11,9 11,7 11,6 11,5 ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,5 5,3 5,3 5,2 5,2 5,0 4,9 ...

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

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,3 12,5 12,5 12,5 12,6 ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 26,1 25,8 25,3 24,7 24,5 ...

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

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

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14 06/14 07/14

Saldo corrent: zona de l’euro 1,6 2,7 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 ...

Alemanya 7,1 6,8 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 6,7 ...

França –0,6 –0,8 –1,3 –1,3 ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 97,8 101,6 101,9 103,1 103,8 104,5 103,8 103 102,6

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

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

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14 06/14 07/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –2,8 –2,9 –3,1 –2,8 –2,6 –2,2 –2,2

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

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

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

Dipòsits

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

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 0,3 –1,5 –2,5 –2,4 –1,9 –1,8 –1,8

Instruments negociables 0,5 –14,8 –17,2 –16,8 –12,6 –14,2 –12,1 –8,8 –6,8

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Créixer gràcies  
a la demanda interna: una arma 
de doble tall

l’economia espanyola surt reforçada de l’estiu. Tot i que les 
principals economies europees han presentat registres pitjors 
del que s’esperava i, en certs casos, preocupants, l’economia 
espanyola mostra una recuperació que, a poc a poc, guanya for-
ça i que, finalment, ja es fa notar al mercat laboral. Per tant, hi 
ha motius per a l’optimisme. De tota manera, la cautela ha de 
ser màxima, com a mínim per tres motius. Primer, una part del 
repunt de l’activitat és impulsada per factors temporals, com la 
implementació de les decisions de consum i d’inversió ajorna-
des durant els anys de crisi. Segon, la recuperació recau gairebé 
en exclusiva en la demanda interna, la qual cosa desfà el ree-
quilibri exterior assolit durant els últims anys. Tercer, malgrat 
que, ara com ara, l’economia espanyola aconsegueix mantenir-
se relativament aïllada de la feblesa europea, la seva capacitat 
de resistència és limitada. Tot seguit analitzem aquestes qües-
tions amb més detall.

la demanda interna agafa el relleu al sector exterior i impul-
sa el creixement del Pib en el 2T 2014. Com s’esperava, tant el 
consum de les llars com la inversió registren un ritme d’avanç 
important. En concret, el consum de les llars va avançar el 0,7% 
intertrimestral i acumula quatre trimestres creixent a un ritme 
mitjà del 0,6%. Així, la taxa de variació interanual s’ha situat ja 
per damunt del 2%, concretament en el 2,4%. La inversió tam-
bé repunta amb força, en aquest cas impulsada, sobretot, per la 
inversió en béns d’equipament (+2,1% intertrimestral), que, 
atès el seu bon comportament, és probable que tanqui l’any 
amb una taxa de creixement propera als dos dígits. En el 2T 
2014, la inversió en construcció també va anotar un progrés 
notable (+0,9% intertrimestral). Al costat oposat, hi ha la des-
pesa pública, que, després del sorprenent avanç del 1T, es va 
mantenir constant. De tota manera, cal esperar que, en els 
pròxims trimestres, presenti taxes negatives, per assegurar el 
compliment dels objectius de reducció del dèficit acordats amb 
Brussel·les.

l’altra cara del nou patró de creixement de l’economia es -
panyola: el deteriorament del saldo exterior. Les exportacions 
de béns i de serveis van reprendre el pols en el 2T, amb creixe-
ments intertrimestrals de l’1,4% i de l’1,2%, respectivament. De 
tota manera, no és suficient per compensar el fort repunt de les 
importacions, les quals van avançar l’1,9%, un registre que no 
sembla gaire superior al de les exportacions, tot i que, atès que 
aquesta diferència ja fa uns trimestres que es manté, en termes 
interanuals, la distància és més notòria: el 3,9% de les importa-
cions, enfront de l’1,7% de les exportacions. El principal suport 
de l’economia espanyola durant els anys de recessió ha desapa-
regut ràpidament quan la demanda interna s’ha començat a 
recuperar. Ara com ara, el resultat és que, al juny, el saldo 
corrent es va situar de nou en terreny negatiu. En concret, en 

Canvi en les previsions de l’FMI
Variació interanual, llevat que s’indiqui el contrari (%)

Juny 2014 Abril 2014

2014 2015 2014 2015

Creixement del PIB 1,2 1,6 0,9 1,0

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,9 23,8 25,5 24,9

Ocupació 0,2 0,8 0,3 0,4

IPC 0,1 0,8 0,3 0,8

Saldo compte corrent (% PIB) 0,6 0,7 0,8 1,4

Saldo públic (% PIB) –5,7 –4,7 –5,9 –4,9

Deute públic (% PIB) 99,0 101,0 99,0 103,0

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI.
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termes acumulats de 12 mesos, el saldo corrent va ser de –1.008 
milions d’euros (enfront de +7.965 milions d’euros al desembre 
del 2013).

Sembla que la recuperació de la demanda interna conti-
nuarà. Així ho suggereixen els principals indicadors avançats. 
La confiança del consumidor, per exemple, continua dibuixant 
una tendència ascendent, malgrat els vaivens dels últims 
mesos, i es consolida en nivells que no s’havien observat des de 
fa anys. Altres indicadors positius del pols de la demanda, com 
les vendes de les grans empreses o les vendes d’automòbils, 
amb avanços del 2,0% i del 17,2% interanual, respectivament, 
apunten en la mateixa direcció. De tota manera, és important 
destacar que la taxa d’estalvi de les llars es troba ja en mínims 
històrics. En el 1T 2014, va baixar fins al 9,4% de la renda bruta 
disponible de les llars, una xifra que, segons tots els indicis, 
continuarà decreixent a curt termini mentre la millora del mer-
cat laboral no agafi més embranzida.

la millora del mercat laboral guanya intensitat i amplitud. 
Finalment, l’EPA del 2T dibuixa un mercat laboral que comença 
ja a recollir la recuperació de l’activitat econòmica. El nombre 
d’ocupats va augmentar en 402.400 persones, l’avanç més 
important des de l’inici de la crisi. Si descomptem els efectes 
estacionals, l’ocupació va créixer l’1,0% intertrimestral, enfront 
del 0,1% del 1T 2014. Cal destacar que la reactivació no s’aprecia 
solament al sector dels serveis: la indústria també presenta un 
avanç positiu. Així mateix, sembla que el progrés de l’ocupació 
ha començat a mitigar l’efecte descoratjament, ja que la pobla-
ció activa, que fa diversos trimestres que va descendint, es va 
incrementar en 92.000 persones. En aquest context, la taxa 
d’atur va caure 1,45 p. p., fins al 24,5%. Les dades d’afiliats a la 
Seguretat Social del juliol continuen dibuixant un mercat labo-
ral en recuperació, tot i que el ritme d’avanç es va desaccelerar 
lleugerament en relació amb els mesos anteriors. Malgrat que, 
en general, les dades són positives, una part significativa de 
l’impuls prové del turisme, que, el 2014, continua batent mar-
ques històriques. En aquest sentit, les dades dels pròxims 
mesos seran claus per analitzar la fortalesa de la recuperació de 
l’ocupació.

ara com ara, els indicadors d’activitat resisteixen la major 
feblesa europea. A diferència dels registres que arriben dels 
principals països del vell continent, els diferents indicadors 
avançats d’activitat per a l’economia espanyola continuen mos-
trant una tendència alcista. L’índex PMI de manufactures, per 
exemple, va continuar augmentant al juliol. Tot i que aquesta 
dada pugui ser interpretada com un símptoma de la fortalesa 
del procés de recuperació de l’economia espanyola, és impor-
tant mantenir la cautela. Una part del repunt de l’activitat és 
fruit de la millora de la confiança en la capacitat de creixement 
de l’economia espanyola, que permet l’adopció de decisions de 
consum i d’inversió que havien estat ajornades durant els anys 
de recessió. La tendència de fons, per tant, és inferior a la que 
s’observa. A més a més, malgrat que, en els últims anys, l’eco  no-
 mia espanyola hagi diversificat les exportacions, el pes del co -
merç amb la resta de països europeus continua sent molt  
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im  portant, de manera que, si la situació europea s’enquista, 
tard o d’hora s’acabarà notant.

la inflació no respon al major ritme de creixement i s’endinsa 
en terreny negatiu. A l’agost, es va situar en el –0,5% (–0,3% 
al juliol), impulsada pel descens dels preus dels lubrificants i 
carburants, enfront de la pujada que van experimentar el 
2013. El fet que explica que, en un context de recuperació 
econòmica, la taxa d’inflació presenti una tendència a la baixa 
és que els components més volàtils, com l’esmentat anterior-
ment o els preus alimentaris, són els que, en els últims mesos, 
pressionen la inflació a la baixa. La inflació subjacent fa mesos 
que es troba estable al voltant del 0,0%, i no cal esperar que, a 
curt termini, iniciï una tendència a la baixa. De tota manera, cal 
recordar que, malgrat que l’activitat fa ja quatre trimestres que 
mostra una taxa de creixement positiva, la utilització de la 
capacitat productiva continua sent relativament baixa i la con-
tenció dels costos salarials, que permet que el conjunt de 
l’economia continuï guanyant competitivitat, es manté. 
Aquesta circumstància explica que la recuperació de la inflació 
sigui més lenta del normal. 

l’ajust del dèficit públic avança a bon ritme, amb el suport de 
l’increment de la recaptació i de la millora de les condicions de 
finançament. El dèficit de l’Estat es va situar en el 3,1% del PIB 
al juliol, cinc dècimes per sota del saldo del 2013. En gran part, 
aquesta millora és possible gràcies al major creixement de l’e -
co  nomia, que permet augmentar la recaptació impositiva. El 
descens de les transferències a al  tres ad    ministracions públi-
ques també té un paper destacable. La contenció de la despesa 
pública prové, fonamentalment, de la mi  llora de les condicions 
financeres. Serveixi d’exemple que les emissions de lletres efec-
tuades a l’agost es van tancar amb una rendibilitat propera al 
0% i que el diferencial de rendibilitat del bo espanyol a deu 
anys en relació amb el seu equivalent alemany va ser a l’agost 
de 130 p. b. De tota manera, malgrat que el compliment de l’ob-
 jectiu de dèficit sembla ben encarrilat, encara no s’ha de baixar 
la guàrdia.

nous signes de millora de l’activitat bancària. Al juny, el des-
cens del saldo creditici es va suavitzar (del –6,9% al –6,3% inter-
anual) i la caiguda de la taxa de morositat es va accelerar (el 
13,06%, en relació amb el 13,62% del desembre del 2013). Des-
taca positivament la reactivació del crèdit nou, sobretot per al 
consum de les llars i per a les pimes. En concret, al juliol, es va 
concedir el 12,44% més de crèdit nou a pimes que en el mateix 
mes del 2013 (i el 4,72% més que al juliol del 2012). Esperem 
que els resultats de les proves de resistència a la banca, que es 
coneixeran a l’octubre, contribueixin a l’estabilització del sector 
bancari i ajudin a consolidar la reactivació del crèdit.
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Tot i que les dades de creixement i del mercat laboral 
hagin sorprès favorablement en els últims mesos, encara 
no es pot abaixar la guàrdia. L’ajust del desequilibri exte-
rior, que ha servit per convèncer tothom de la capacitat de 
creixement a mitjà termini de l’economia espanyola, pre-
senta clars símptomes d’esgotament.

El saldo corrent va passar d’un dèficit de 114.330 milions 
d’euros al juny del 2008 a un superàvit de 7.965 milions 
d’euros al desembre del 2013, impulsat pels guanys de 
competitivitat, que han permès un fort creixement de les 
exportacions, i per la feblesa de la demanda interna, que 
ha mantingut estancades les importacions. No obstant 
això, en els últims mesos, la millora del saldo corrent s’ha 
aturat, un fet que, atès l’elevat deute extern brut del país 
(el 163% del PIB en el 1T 2014), és preocupant. Les últimes 
dades publicades, relatives al mes de juny, han estat espe-
cialment negatives: el saldo corrent acumulat dels dotze 
últims mesos ha tornat al terreny negatiu i ha arribat als 
1.008 milions d’euros.

Un dels principals responsables d’aquest canvi de tendèn-
cia és l’evolució del saldo de rendes: el dèficit ha augmen-
tat en 4.950 milions d’euros en els sis últims mesos. De 
tota manera, en gran part, això és degut a la recuperació 
de l’apetència inversora estrangera pels actius espanyols, 
que, a poc a poc, es va normalitzant. Així, sembla que el 
re  corregut addicional és limitat.

L’atenció se centra en el saldo de béns, el dèficit dels quals 
ha augmentat en 5.550 milions d’euros des de l’inici 
d’enguany, fins als 15.834 milions d’euros. Destaca el 
repunt de les importacions (el 5,3% interanual en el pri-
mer semestre de l’any, enfront del –1,3% del conjunt del 
2013), en especial d’automòbils, de béns de consum dura-
dor i de béns d’equipament. Les exportacions de béns, per 
la seva banda, han patit la desacceleració d’importants 
economies emergents (el Brasil, Sud-àfrica i Rússia) i la 
feblesa de França i d’Itàlia. Això ha provocat que només 
hagin crescut el 0,5% interanual en el primer semestre del 
2014, un registre clarament inferior al 5,2% del 2013.

Cal esperar que una part del fort repunt de les importa-
cions sigui temporal. La millora de la confiança en la capa-
citat de recuperació de l’economia espanyola permet 
l’adopció de decisions de consum i d’inversió ajornades 
durant els anys de crisi i que, atesa la seva naturalesa, 
tenen una elevada intensitat importadora. Així mateix, 
s’espera que les exportacions rebin, en els pròxims mesos, 
l’impuls de la recuperació de la demanda global.

De tota manera, sembla difícil que l’economia espanyola 
tanqui l’any amb un saldo corrent superior al del 2013 (el 
0,8% del PIB). Si, durant el segon semestre d’enguany, el 
comerç de béns repeteix els registres del segon semestre 

del 2013, la qual cosa representaria un canvi de tendència 
més que notable, el saldo corrent se situaria al voltant del 
+0,5% del PIB. Si aquest canvi no es produeix, i es manté la 
dinàmica dels primers sis mesos de l’any, el 2014 es tan-
carà amb un saldo de la balança corrent que podria arribar 
al –0,5% del PIB. Això recorda com n’és d’important per a 
l’economia espanyola continuar guanyant competitivitat. 
El consens d’analistes ja fa mesos que corregeix a la baixa 
les previsions del saldo corrent. Una tendència que, molt 
probablement, continuarà en els pròxims mesos i que, si 
no es corregeix, pot erosionar la tan preuada confiança de 
la comunitat internacional en l’economia espanyola.

FOCUS • La millora del saldo corrent s’atura 
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No hi ha dubte que un dels principals sectors de l’eco  no -
mia espanyola és el de l’automòbil. Segons les xifres de 
l’As  sociació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Ca -
mions (ANFAC), va aportar el 6,7% del PIB el 2013 (el 10% 
un cop incloses totes les activitats relacionades amb l’au -
to  moció, com les assegurances o la distribució). Va sumar, 
a més a més, el 16% del total de les exportacions i va ocu-
par, directament i indirectament, el 8,1% de la població 
activa.

El sector de l’automoció va ser pioner a l’hora de canalit-
zar la recuperació de l’activitat, com ho demostra el fet 
que la taxa de variació interanual d’afiliats a la Seguretat 
Social al grup de la fabricació de vehicles fos ja positiva al 
setembre del 2013, cinc mesos abans en relació amb el to -
tal de l’economia. Altres indicadors confirmen el bon pre-
sent del sector i li auguren un futur saludable. Així, l’avanç 
de la facturació acumula ja uns mesos de consolidació, 
primer en la fabricació de vehicles de motor i després en 
el nombre d’operacions de venda i reparació, de manera 
que, al juny, es van assolir taxes de creixement interanual 
elevades, del 10,5% i del 12,0%, respectivament.

El 2013, la producció de vehicles va augmentar el 9,3% i va 
vorejar els 2,2 milions d’unitats. D’aquesta manera, Espa-
nya va liderar el creixement de la fabricació a Europa: Ale-
manya i el Regne Unit van avançar amb taxes de l’1%, i 
França i Itàlia van experimentar fortes reculades, de 
l’11,6% i del 2%, respectivament. Si es manté aquest ritme, 
el 2014 es fabricaran a Espanya 2,4 milions de vehicles, 
una xifra superior a la registrada el 2011 i propera a la  
mitjana del període comprès entre el 2004 i el 2007, de  
2,6 milions.

Així mateix, l’automoció ha contribuït a l’impuls exporta-
dor que ha estimulat la recuperació econòmica espanyola. 
Des de fa un any, amb el suport d’una diversificació subs -
tancial de les destinacions, el comportament de les expor-
tacions d’automòbils ha superat amb escreix el del con-
junt d’activitats. El 2013, es va exportar un total d’1,9 
milions de vehicles, el 8,7% més que l’any anterior, i es va 
incrementar el volum cap a nous països, com Algèria, els 
EUA i Turquia. Tot i que, durant els primers mesos del 2014, 
es va frenar el creixement de les exportacions, a causa dels 
canvis en les línies de fabricació per al llançament de nous 
models, les exportacions podrien continuar guanyant 
velocitat quan se superi aquesta fase d’ajus  ta  ment.

El sector de l’automòbil reflecteix, també, la millora de la 
confiança de les llars en la recuperació econòmica i el 
suport dels plans PIVE duts a terme en els últims anys. El 
2013, es van vendre a Espanya 0,8 milions de vehicles, el 
4% més que l’any anterior, i s’espera que la tendència es 
mantingui, a conseqüència de l’envelliment del parc 

mòbil espanyol (la vida mitjana dels vehicles a Espanya va 
ser d’11,3 anys el 2013, clarament per damunt dels 8,5 del 
2007 i dels 8,3 de la UE el 2010).

Un altre factor determinant del progrés del sector de 
l’automoció és l’augment de la quota nacional al mercat, 
és a dir, el percentatge de vehicles matriculats a Espanya 
que han estat produïts al país. Els incentius per a la com-
pra de vehicles eficients (el pla PIVE) des del 2012 han afa-
vorit la quota nacional al mercat (que va passar del 22,3% 
del 2011 al 24,3% del 2013), ja que una gran part de les 
ajudes anaven dirigides a segments de vehicles fabricats a 
Espanya. En el futur, és fonamental reforçar la competitivi-
tat del producte nacional perquè la millora de la quota no 
depengui, exclusivament, del disseny dels programes 
d’estímul per a l’adquisició d’automòbils.

FOCUS • El sector de l’automòbil a Espanya guanya velocitat
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Durant la recessió, els sectors1 amb una major intensitat 
exportadora2 i amb una major concentració d’empreses 
grans3 van mostrar un comportament més positiu de 
l’ocupació. El 2013, als sectors analitzats amb un percen-
tatge de vendes a l’exterior superior al 50%, la taxa de 
variació interanual de l’ocupació va ser, de mitjana, positi-
va (6,1%). En canvi, als sectors amb un pes inferior de les 
vendes a l’exterior, de mitjana, encara es van destruir llocs 
de treball (–5,7%). Aquesta relació ha perdut vigor des del 
començament del 2014, ja que la recuperació de la deman-
da domèstica ha permès que augmentés la contractació 
en sectors amb més dependència del consum intern. Així i 
tot, no hi ha dubte que la internacionalització i l’increment 
de la dimensió de les empreses faciliten la creació d’o  cu -
pació. Ara bé, quin tipus d’ocupació generen aquests sec-
tors? La quantitat importa, però també la qualitat.

El 2013, els sectors que van vendre més del 50% fora 
d’Espanya van presentar una ràtio d’assalariats amb con-
tracte indefinit marcadament superior a la de la resta  
(7,9 p. p.). Així mateix, la taxa va ser més alta als sectors 
amb el 50%, com a mínim, de la facturació total realitzada 
en empreses de més de 250 treballadors (7,0 p. p.).

Pel que fa als salaris, ateses les dades de l’Enquesta Anual 
del Cost Laboral per al 2013, la situació torna a ser més 
favorable per als sectors més exportadors i amb més em -
preses grans. Per exemple, de mitjana, els treballadors de 
sectors amb una alta intensitat exportadora van percebre 
un salari de 36.690 euros, mentre que el salari anual per al 
grup menys exportador va ser de 24.260 euros.

Després d’observar salaris més elevats als sectors que ens 
ocupen, no sorprèn trobar també un major pes dels treba-
lladors amb educació superior. Segons les dades de l’En -
questa de Població Activa del 2013, el 51,3% dels treballa-
dors en sectors amb una alta intensitat exportadora 
ha  vien finalitzat estudis de grau superior (taxa superior a 
la resta en 13,3 p. p.). Aquest avantatge, tot i que menor 
(de 4,4 p. p.), s’observa també quan es comparen sectors 
en funció de la dimensió de les empreses.

En definitiva, l’evolució, relativament millor, del mercat 
laboral dels sectors més exportadors i amb més empreses 
grans no es limita a la quantitat de l’ocupació, sinó, també, 
a la qualitat. Totes les polítiques econòmiques dirigides a 
contribuir a la internacionalització i a fer més grans les 
empreses seran, per tant, benvingudes.

FOCUS • La qualitat de l’ocupació augmenta als sectors més 
exportadors i amb més empreses grans
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1. Cal assenyalar que només s’analitzen alguns sectors industrials i de ser-
veis sobre els quals es disposa de prou informació per classificar-los en fun-
ció de la seva intensitat exportadora i de la dimensió de les seves empre-
ses. Aquests sectors van concentrar el 44% del total d’ocupats el 2013.
2. Vegeu Focus «La internacionalització: una oportunitat per a l’ocu  pa -
ció», de l’IM12 (2013).
3. Vegeu Focus «L’empresa espanyola creix», de l’IM06 (2014).
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Indicadors d’activitat

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14 08/14

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,1 –2,4 0,1 –0,4 0,8 0,1 0,1 ...

Índex de producció industrial –6,6 –1,5 –0,7 1,1 1,5 2,7 0,6 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –12,8 –11,6 –9,1 –8,2 –7,4 –5,7 –5,7

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 50,5 50,1 52,5 53,4 54,6 53,9 ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –21,4 –24,0 –6,5 –8,9 ... ... ... ...

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

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,6 4,8 10,8 8,1 7,8 4,5 5,9 ...

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 49,3 51,8 54,2 55,7 54,8 56,2 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 8,4 22,6 11,8 23,2 23,9 10,9 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –20,5 –19,4 –11,8 –6,1 –3,9 –7,7 –6,4

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

Preus

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14

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

Subjacent 1,6 1,5 1,3 0,3 0,1 0,1 0,0 ...

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 6,0 0,7 0,7 –2,3 –5,2 ...

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

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

Indicadors d’ocupació

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14 06/14 07/14

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –17,0 –12,1 –10,8 –7,9 –5,3 –3,0 –2,3 –1,6 –1,1

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –27,8 –2,1 6,8 24,7 20,9 26,2 18,4

Temporals –4,0 6,4 7,1 15,0 19,4 11,3 13,1 18,4 8,5

TOTAL –1,6 4,0 2,7 13,5 18,2 12,4 13,7 18,9 9,1

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –6,4 –8,0 –9,4 –12,4 –11,0 –9,2 –5,8

Resta d’edats 11,7 3,7 2,3 –1,2 –3,7 –5,5 –6,1 –6,3 –6,0

TOTAL 10,9 2,7 1,5 –1,8 –4,2 –6,1 –6,5 –6,6 –5,9

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

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

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14 06/14

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 11,9 4,4 0,8 3,2 –3,7 –1,3 –1,2

Importacions (variació interanual) –2,8 –1,3 0,6 –0,6 2,0 7,0 –1,1 7,0 5,4

Saldo corrent –12,4 8,0 4,0 7,7 8,0 4,0 3,5 0,6 –1,0

Béns –27,8 –11,6 –14,5 –11,5 –11,6 –13,9 –14,3 –15,8 –17,2

Serveis 37,6 40,9 38,7 39,3 40,9 41,6 42,1 42,4 42,5

Rendes –17,9 –15,3 –15,0 –14,6 –15,3 –17,2 –18,0 –19,9 –20,2

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,8 15,8 12,1 15,6 15,8 12,5 11,7 8,2 6,9

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

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

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14 06/14
Saldo  

06/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,0 –7,8 –8,1 –7,4 –6,1 –6,0 –5,6 –5,6 1.811,7

Empreses no financeres –4,1 –9,8 –10,2 –8,7 –6,4 –6,6 –5,9 –6,0 1.038,9

Llars 3 –3,8 –4,9 –5,0 –5,5 –5,6 –5,3 –5,2 –5,1 772,7

Administracions públiques 4 14,9 17,0 17,5 13,1 8,6 7,4 6,2 6,7 1.007,3

TOTAL 0,6 –0,9 –0,9 –1,4 –1,4 –1,7 –1,7 –1,5 2.819,0

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

Total dipòsits –4,5 2,1 4,7 2,2 0,2 –1,0 –0,7 –0,6 1.184,4

A la vista 0,2 4,2 4,6 8,1 7,4 4,5 7,1 10,7 309,3

D’estalvi –2,8 –0,1 –0,2 1,4 3,8 5,0 7,1 5,5 214,1

A termini –6,7 1,7 5,7 0,2 –3,6 –5,0 –6,1 –7,0 640,4

En moneda estrangera –4,0 16,8 24,1 –0,1 –1,1 2,2 –0,9 –0,9 20,5

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –15,3 –12,7 –11,1 –11,1 –8,8 –5,1 129,0

TOTAL –5,7 –0,2 2,3 0,5 –1,1 –2,1 –1,5 –1,1 1.313,4

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

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 63,8 58,0 58,6 58,6 59,2 59,5 –

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

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

2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14 06/14 07/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,6 –7,1 –4,6 –7,1 –0,5 – ... – –

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

Comunitats autònomes –1,9 –1,5 –1,0 –1,5 –0,3 –0,4 –0,6 ... ...

Corporacions locals 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 – ... – –

Seguretat Social –1,0 –1,2 –0,3 –1,2 0,3 0,5 0,5 ... ...

Deute públic (% PIB) 86,0 93,9 93,3 93,9 96,8 – ... – –

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

Tipus d’interès reals i perspectives de creixement

Paul Samuelson solia dir que les bones preguntes són més interessants que les respostes fàcils.1 Sembla que el seu nebot, 
Larry Summers, n’ha trobat una de bona, si més no si s’ha de jutjar per la revolada que ha generat. L’exsecretari del Tresor dels 
EUA es pregunta per què els tipus d’interès reals són tan baixos i, sobretot, per què s’espera que segueixin així durant un llarg 
període de temps. La seva resposta és tan provocadora com preocupant: suggereix que ens trobem davant una nova era en 
què la taxa de creixement serà, probablement, molt inferior a la que estem acostumats. El que els economistes coneixen per 
secular stagnation.

Abans d’analitzar les dinàmiques del tipus d’interès real i les 
seves possibles causes i conseqüències, és convenient fer un 
breu parèntesi per concretar què s’entén per tipus d’interès 
real. Així com el tipus d’interès nominal, que és el que normal-
ment es reporta en un compte corrent o en una hipoteca, 
mesura quants euros obtindrà un estalviador en el futur a can-
vi d’un euro avui, el tipus d’interès real ajusta aquests euros a 
l’augment previst de la inflació. Per tant, mesura el poder de 
compra que un estalviador tindrà en el futur a canvi de prestar 
un euro avui.

El càlcul dels tipus d’interès reals no és senzill, ja que cal sos-
treure del tipus d’interès nominal les expectatives d’inflació, 
una variable difícil de mesurar. En un article recent, M. King i  
D. Low han estimat l’evolució del tipus d’interès real per a un 
nombre ampli de països per tal obtenir el que anomenen tipus 
d’interès real global.2 Com s’observa al primer gràfic, durant 
els anys vuitanta i noranta, es trobava relativament estable, 

però, amb el canvi de segle, va iniciar una important tendència a la baixa, que es va intensificar encara més amb la crisi financera. 
Es tracta, per tant, d’un fenomen de llarg abast, tant pel nombre d’anys que fa que s’observa com pel nombre de països als quals 
afecta. El debat sobre les possibles causes d’aquesta tendència no és nou, en especial pel que fa als anys anteriors a la crisi. Les 
explicacions que han obtingut més suport són tres. En primer lloc, un augment de l’estalvi a nivell global procedent dels països 
emergents i dels països productors de petroli. En segon lloc, un canvi en les preferències dels inversors cap a actius considerats 
més segurs, com, per exemple, el deute, en detriment d’actius més arriscats. Finalment, s’apunta que la política monetària, que 
va ser particularment laxa durant els anys anteriors a la crisi, és també un dels factors determinants.

Arran de la crisi financera, la pressió a la baixa sobre els tipus d’interès reals es va incrementar. Les institucions monetàries han 
utilitzat totes les eines al seu abast per mantenir una política monetària que sigui el màxim d’acomodatícia. També hi han influït 
les condicions creditícies, que, als països avançats, són, en general, més estrictes. Com apuntava recentment el president de la 
Fed de Minneapolis, Narayana Kocherlakota, aquesta última circumstància comporta que les llars i les empreses incrementin 
l’estalvi en la mesura del possible, la qual cosa encara deprimeix més els tipus d’interès.3 El mateix autor assenyala un factor addi-
cional: el canvi de percepció del risc macroeconòmic. L’escassa volatilitat econòmica de les últimes dècades, en especial als països 
desenvolupats, ha provocat que la majoria d’agents abaixés la guàrdia i ho considerés un risc menor, contra el qual no era neces-
sari protegir-se. En canvi, després de la crisi, les llars perceben que la probabilitat de patir una pèrdua important i sostinguda dels 
ingressos del treball és més alta, de la mateixa manera que les empreses assumeixen que una caiguda sostinguda de la demanda 
ja no és tan improbable. La reacció a aquest nou escenari, augmentar l’estalvi per motius de precaució, deprimeix encara més els 
tipus d’interès reals.
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Nota: * Mitjana ponderada del tipus d’interès real en el deute públic a 10 anys estimat per als 
països del G7, llevat d’Itàlia.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de King, M. i Low, D., en «Measuring the “world” real 
interest rate»,  NBER wp 19887. 

1. Vegeu G. Davis, «The Implications of Secular Stagnation».
2. Vegeu M. King i D. Low, «Measuring the “World” Real Interest Rate», NBER w.p. 19887.
3. Vegeu N. Kocherlakota, «Low Real Interest Rates», Ninth Anual Finance Conference, Carroll School of Management, Boston College, juny del 2014.
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Sembla que les diferents explicacions sobre els factors que 
han empès els tipus d’interès reals a la baixa, encara que no 
s’hagin provat formalment i que, per tant, es desconegui qui-
na importància relativa tenen, són satisfactòries. El debat se 
centra, ara, en les perspectives per als pròxims anys. Si s’ha de 
jutjar pels mercats, es mantindran molt baixos durant un 
període molt llarg de temps. Als EUA, per exemple, el tipus 
d’interès real implícit dels bons a cinc anys indexats a la infla-
ció es troba en el –0,2%, i el mateix bo a deu anys només està 
0,4 p. p. per damunt.4

D’acord amb l’FMI, els tipus d’interès reals es recuperaran, però 
ho faran de forma molt lenta i trigaran anys a tornar als nivells 
anteriors a la crisi.5 Els motius, apunta l’organisme, són diver-
sos. Malgrat que el menor creixement previst als països emer-
gents reduirà l’excés d’estalvi, la seva contribució a l’alça dels 
tipus serà probablement petita. A més a més, afegeix, tampoc 
no es podrà comptar amb el fet que, als països desenvolupats, 
el factor inversió exerceixi gaire pressió a l’alça, ja que s’espera que la seva recuperació sigui molt remisa, com és habitual després 
d’una crisi financera i immobiliària. Finalment, als països desenvolupats, la capacitat de producció ociosa continua i continuarà 
sent molt elevada en els pròxims anys, de manera que la política monetària s’haurà de mantenir molt laxa.

La visió de Larry Summers per als EUA és més pessimista.6 Segons ell, perquè l’economia assoleixi la plena ocupació i la taxa 
d’inflació se situï al voltant del 2%, els tipus d’interès reals haurien de ser negatius. La seva conjectura es basa, fonamentalment, 
en l’observació de dos fets. Primer, durant els anys previs a la crisi, malgrat que els tipus eren baixos, no es van produir pressions 
inflacionistes, ni la taxa d’atur era especialment baixa, ni la utilització de la capacitat productiva era gaire elevada. Segon, després 
de la recessió, la recuperació triga molt a materialitzar-se, malgrat tenir el suport d’uns tipus molt baixos, i, ara com ara, les pres-
sions inflacionistes continuen sent escasses. En aquest context, apunta, la capacitat de continuar estimulant l’economia des de la 
política monetària és limitada. En aquest sentit, l’única manera d’intentar reactivar el creixement és mitjançant polítiques fiscals 
que estimulin la demanda privada. El provocador discurs de Larry Summers ha aixecat veus a favor, com la del premi Nobel 
d’Economia Paul Krugman i, naturalment, també en contra. Per a Kenneth Rogoff, per exemple, el factor que limita el creixement 
a la majoria de països desenvolupats és l’irremeiable procés de despalanquejament que han de dur a terme.7

En definitiva, Larry Summers ha plantejat, certament, una pregunta interessant, però la seva resposta no és, ni de bon tros, con-
cloent. De tota manera, hi ha un cert consens en dos aspectes: que la recuperació serà lenta i que, per tant, els tipus d’interès reals 
es mantindran baixos durant temps. Si aquest escenari es confirma, és probable que es produeixin pressions sobre el preu de 
determinats actius financers i immobiliaris, tal com ho analitzen la resta d’articles del present Dossier. No obstant això, cal recor-
dar que, al final dels anys trenta, les teories sobre l’estancament econòmic també van adquirir molt de protagonisme als EUA, just 
abans que l’economia nord-americana experimentés un llarg període de creixement i de prosperitat.8 Segurament, de la mateixa 
manera que el creixement aporta un cert optimisme, les grans crisis poden generar un excés de pessimisme.

Oriol Aspachs 
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Bloomberg.

4. D’un diferencial tan petit entre el tipus d’interès real a deu anys i a cinc anys es pot inferir que els mercats anticipen un tipus d’interès real a cinc anys només lleuge-
rament positiu d’aquí a cinc anys.
5. Vegeu «Perspectives on Global Real Interest Rates», IMF World Economic Outlook, abril del 2014.
6. Vegeu IMF Fourteenth Annual Research Conference in Honor of Stanley Fischer, novembre del 2013.
7. Vegeu S. Lo i K. Rogoff, «Secular Stagnation, Debt Overhang and Other Rationales for Sluggish Growth, Six Years on», Annual BIS Conference, juliol del 2014.
8. Vegeu A. Hansen, Full Recovery or Stagnation?, 1938.
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Puja la temperatura als mercats financers internacionals:  
bombolla o escalfament passatger? 

La revaloració dels actius financers de les economies desenvolupades passa de ser motiu d’alegria a font de preocupació, si més 
no per a alguns. En concret, les elevades cotitzacions que imperen en nombrosos mercats de deute públic, bons corporatius i 
borses, així com les circumstàncies sota les quals s’han assolit, disparen les alarmes davant la possible formació de bombolles 
especulatives. Per desgràcia, no hi ha «bombollòmetres» exactes ni fiables basats en la teoria, de manera que el diagnòstic sobre 
si aquests mercats financers es troben immersos en una fase de bombolla, entesa en sentit estricte (preus molt per damunt del 
que justifiquen les variables fonamentals), resulta imprecís i discutible. Afortunadament, l’experiència històrica aporta una mica 
més de llum: a més dels preus o de les cotitzacions, hi ha altres llocs en què les bombolles solen deixar rastre, com, per exemple, 
una volatilitat baixa, un volum de negociació alt, un optimisme elevat per part dels compradors, una afluència massiva d’inversors 
poc avesats al mercat en qüestió, un augment del palanquejament, etc. Avaluats en conjunt per a les diferents classes d’actius, els 
indicadors revelen que hi ha més motius per preocupar-se pel mercat de bons corporatius high yield que per les borses o pels 
bons governamentals. I, geogràficament, més pels mercats nord-americans que pels de la zona de l’euro.

L’entorn actual de bonança als mercats financers està dominat pel nivell excepcionalment baix dels tipus d’interès nominals i 
reals. Això es reflecteix en un preu alt dels bons públics de la màxima qualitat creditícia, com els dels EUA i Alemanya. Un factor 
que contribueix a aquest desenvolupament és la política monetària expansiva que han adoptat els bancs centrals en resposta a 
la crisi dels últims anys. Certament, les mesures quantitatives (quantitative easing, en particular les compres de bons de la Fed i la 
barra lliure de préstecs del BCE), juntament amb les d’orientació sobre els tipus oficials (forward guidance), pressionen a la baixa i 

redueixen la volatilitat de la corba de tipus, però no sembla 
que la seva influència sigui prou gran per provocar una bom-
bolla als mercats de treasuries i de bunds. Tal com s’exposa a 
l’article «Tipus d’interès reals i perspectives de creixement», hi 
ha diversos factors fonamentals, uns de cíclics i uns altres 
d’estructurals, que expliquen el baix nivell dels tipus lliures de 
risc que ara s’observa, i que s’espera que perduri durant algun 
temps addicional (per bé que amb una suau tendència a l’alça). 
Per la seva banda, els indicadors relatius al clima del mercat 
també s’inclinen en contra de la presència d’una bombolla: els 
inversors particulars s’han anat allunyant mentre els bancs 
centrals i comercials compraven; la majoria d’ells espera que 
baixin els preus i pugin les yields; els volums de negociació són 
moderats.

Més enllà del polèmic debat sobre les seves causes (política 
monetària o altres), sí sembla clar que l’entorn de tipus d’in -
terès baixos té efectes sobre la resta d’actius financers, bàsica-
ment a través del canal conegut com search for yield: la predis-
posició dels inversors a comprar actius amb risc, com les 

accions i els bons corporatius, en el seu afany per obtenir més rendibilitat davant la pobra remuneració dels actius monetaris i del 
deute públic.

La renda variable dels països desenvolupats ha experimentat revaloracions notables en els últims anys, però ostensiblement més 
als EUA que a la zona de l’euro. L’índex S&P 500 va iniciar el 2009 una pujada fulgurant que ja suma gairebé el 200% i que li ha 
permès superar en un 28% l’anterior rècord històric del 2007. Llastat per la crisi del deute i institucional, l’índex Eurostoxx 50 no 
va començar a pujar de manera convincent fins al 2012. De llavors ençà, acumula una mica més del 50% i es troba encara el 30% 
per sota del màxim registrat el 2007. En el cas de l’Ibex 35, la pujada des dels mínims del 2012 és del 80%, i se situa, també, el 30% 
per sota dels màxims del 2007. En bona part, aquest diferencial entre les borses nord-americana i europea s’explica per l’evolució 
macroeconòmica i dels beneficis empresarials a un costat i a l’altre de l’Atlàntic, que, en els últims anys, ha estat molt més positi-
va als EUA. Però, pel que sembla, també respon al fet que la prima de risc borsària en aquest país s’ha reduït més ràpidament que 
a la zona de l’euro. Així es desprèn de la ràtio PER ajustada al cicle,1 que, per als EUA, se situa per damunt de la mitjana històrica i 
s’apropa a les cotes registrades en l’anterior cicle alcista del 2003-2007, malgrat que encara queda molt lluny dels nivells assolits 
arran de la bombolla tecnològica de l’any 2000. Segons aquest indicador, la borsa nord-americana en conjunt està cara, de mane-
ra que cal esperar baixos rendiments a mitjà termini, però no sembla que es tracti d’una bombolla d’envergadura. Els indicadors 
de clima també són propis d’un mercat moderadament sobreescalfat, però sense arribar a l’eufòria: l’activitat negociadora (inclo-
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sos àmbits com les M&A, les IPO, etc.) és elevada, però es man-
té dins el rang habitual, igual que la majoria d’índexs de con-
fiança o de sentiment dels inversors. No es poden deixar 
d’esmentar algunes excepcions on sí es perceben, de nou, 
condicions bombollejants, en concret els sectors relacionats 
amb internet i les xarxes socials i amb la biotecnologia. En can-
vi, a la zona de l’euro, tant els indicadors de valoració (CAPE i 
altres) com els de clima assenyalen una temperatura tempera-
da tirant a freda.

La lectura de la situació als mercats de bons corporatius ofe-
reix una impressió de conjunt més preocupant que a les bor-
ses, tant als EUA com a la zona de l’euro. L’afany redoblat pel 
risc dels inversors institucionals (companyies d’assegurances, 
fons de pensions, etc.) i particulars dibuixa un escenari que, si 
no es reverteix o, com a mínim, no es modera, pot acabar des-
embocant en una bombolla. En un primer pla, les primes de 
risc creditici i de liquiditat (el diferencial de les yields en relació 
amb el deute públic de màxima qualitat) s’han apropat de nou 
als mínims previs a la crisi del 2007. A més a més, els indicis 
que apunten en una direcció perillosa són nombrosos, en especial al segment del deute amb baixa qualificació (bons high yield o 
porqueria). En termes d’emissions, els registres són imparables: segons les dades de Moody’s, en el segon trimestre de l’any, van 
arribar als 88.000 milions de dòlars als EUA i als 102.000 milions a Europa, xifres rècord en els dos casos, per bé que, a Europa, les 
emissions netes són encara negatives, arran del procés de despalanquejament corporatiu. Però potser el més inquietant és la 
tipologia i l’ús d’aquests fons, així com la proporció creixent d’emissions de molt elevat risc2 sobre el total d’emissions high yield. 
En el segon trimestre, l’emissió global d’aquests bons va augmentar el 78% interanual, fins als 60.000 milions de dòlars, nou 
màxim històric i equivalent al 29% del total d’emissions high yield del període. Una bona part d’aquest finançament s’ha destinat 
a sufragar les operacions de fusions i adquisicions. En aquesta mateixa línia, els 18 últims mesos han estat testimonis del renovat 
vigor de la col·locació de productes amb escassa o nul·la protecció per al bonista, com és el cas de les covenantlite loans o dels 
paymentinkind bonds,3 molt per damunt dels registres precrisi. Un altre exemple il·lustratiu d’aquesta dinàmica, caracteritzada 
per una major assumpció de riscos a canvi d’unes primes de risc cada vegada més baixes, es troba en els anomenats cat bonds o 
bons catàstrofe (instruments emesos per entitats asseguradores que tenen la peculiaritat d’alliberar, total o parcialment, l’emissor 
del pagament del principal o de cupons en cas que afronti pèrdues originades per huracans o terratrèmols). Segons les dades de 
Bloomberg, el nombre d’emissions de bons catàstrofe va repuntar, en la primera meitat de l’any, el 30% interanual i el 15% en 
termes de volum, fins als 6.500 milions de dòlars, en un context d’evolució a la baixa de les yields i dels diferencials d’aquests 
productes, molt propera a la zona de mínims històrics.

De tot plegat, es desprèn que la dinàmica actual que mostren els mercats de bons corporatius presenta, en diversos àmbits, 
vulnerabilitats que es podrien activar i interaccionar entre si. En primer lloc, el diferencial entre el creixement del deute empresa-
rial i dels beneficis ha començat a emetre senyals que auguren, potser no a curt, però sí a mitjà termini, un repunt en les taxes de 
default als EUA, per bé que des de nivells reduïts. En segon lloc, el risc de tipus d’interès, crèdit i refinançament que afronten les 
empreses és elevat, sobretot si es confirma un escenari d’alça gradual dels tipus d’interès globals i tenint en compte les ajustades 
primes de risc del deute corporatiu i el creixent palanquejament en alguns sectors. Finalment, un element al qual s’ha parat 
menys atenció, però amb implicacions importants, és que la liquiditat als mercats secundaris de renda fixa privada ha baixat 
considerablement per motius relacionats amb la regulació. En cas de repunts sobtats en l’aversió al risc, aquest factor contribuiria 
a amplificar i retroalimentar eventuals descensos en les cotitzacions dels bons.

En suma, l’amenaça de bombolla financera que, de manera recurrent, ha planat durant les últimes tres dècades continua oberta. 
Si l’any 2000 es va materialitzar a les borses i l’any 2007 al sector immobiliari, ara l’àmbit que, pel que sembla, té més probabilitats 
és el dels bons corporatius.

Carlos Martínez Sarnago
Departament de Mercats Financers, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Hi ha sobreescalfament als mercats immobiliaris  
internacionals?

L’augment del preu de l’habitatge comença a assolir valors elevats en alguns mercats. Prenent com a referència el 1T 2014, 
s’observen increments importants del preu nominal de l’habitatge als EUA (l’11,0% interanual), el Regne Unit (el 7,9%), Irlanda (el 
7,8%) i Nova Zelanda (el 7,2%). Aquests avanços són, fins i tot, més ostensibles si tenim en compte, només, l’evolució dels preus a 
determinades zones urbanes. Així, des del començament de l’any, el creixement interanual del preu de l’habitatge supera els dos 
dígits a Londres i a Dublín. De forma similar, a Alemanya, el valor dels actius immobiliaris ha crescut a les grans ciutats a un ritme 
tres vegades superior al del conjunt del país (el 7,3% i el 2,4% interanual, respectivament). En aquest sentit, les grans ciutats han 
acumulat una pujada del 42% en els cinc últims anys.

En aquest context, hi ha temors que una prolongació excessiva de l’entorn monetari ultraacomodatici actual (és a dir, tipus d’interès 
en mínims històrics, volatilitat reduïda i abundància global de liquiditat) desemboqui en el sobreescalfament del preu dels actius 
immobiliaris. Cal recordar que una bona part dels desequilibris generats al sector durant la dècada passada s’atribueixen al baix 
nivell dels tipus d’interès reals registrat al començament de la mateixa dècada. Tenint en compte els efectes perniciosos de l’esclat 
de la bombolla immobiliària sobre l’economia i el sector financer, no és estrany que el ràpid avanç del preu de l’habitatge observat 
recentment hagi despertat recels.

Per tractar de determinar si aquests arguments són suficients per confirmar la formació de desequilibris en el preu de l’habitatge 
dels països desenvolupats, utilitzarem, com a símil, un principi de la física segons el qual no és possible determinar la posició d’un 
cos en un instant futur només coneixent la velocitat a la qual es desplaça, sinó que cal conèixer, també, el seu emplaçament actual. 
Tornant al terreny immobiliari, si el creixement del preu és l’equivalent a la velocitat, necessitem alguna referència que ens permeti 
determinar quin és el desequilibri actual del preu immobiliari. En aquest sentit, un indicador cada vegada més utilitzat és la relació 
entre el preu de l’habitatge i la renda de les llars d’un país. Així, un avanç del preu de l’habitatge que supera, de forma àmplia i 
perllongada, l’augment de les rendes de les llars pot suggerir que el preu de l’habitatge es troba per damunt del nivell d’equilibri. 
D’acord amb les dades de l’OCDE, aquest seria el cas, entre d’altres, de països com Bèlgica, Nova Zelanda o Canadà, on, si conside-
rem aquest índex, el preu de l’habitatge estaria sobrevalorat en més del 30%.

A partir d’aquest indicador, podem classificar els diferents països en funció del grau de sobreescalfament que presenta el sector 
immobiliari. Per fer-ho, creuem el desequilibri del preu de l’habitatge (és a dir, la seva posició actual) amb la variació registrada el 
2013 (la velocitat). Sens dubte, els països amb una major probabilitat de presentar un sobreescalfament al mercat immobiliari són 
aquells en què la sobrevaloració del preu de l’habitatge s’ha continuat ampliant en l’últim any (quadrant dret superior). Aquest grup 
estaria format, entre d’altres, per Canadà, Nova Zelanda, Austràlia i el Regne Unit. Menys alarmant és, en canvi, el cas de països com 
França, Itàlia, els Països Baixos o Espanya, que, malgrat presentar una certa sobrevaloració en el preu de l’habitatge, aquest s’està 
corregint de forma gradual (quadrant dret inferior). Els EUA, Alemanya i Irlanda encapçalen el tercer grup de països (quadrant 
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esquerre superior), on l’augment del preu de l’habitatge els 
apropa a nivells d’equilibri. Això suggereix que el creixement 
observat recentment al mercat immobiliari dels EUA i d’Irlanda 
respon, en certa mesura, a la recuperació després d’un ajust 
excessiu dels preus durant els últims anys i no, en canvi, a la 
creació d’una nova bombolla immobiliària. Finalment, el qua-
drant esquerre inferior està format per països on el preu de 
l’habitatge disminueix malgrat ser ja relativament baix.

El gràfic anterior mostra que, d’acord amb la nostra classifica-
ció, el 2013, només sis dels 24 països analitzats presentaven 
indicis de sobreescalfament en el preu de l’habitatge. Una 
radiografia molt diferent a la del 2005, quan el nombre de paï-
sos pujava fins als 14. Atès aquest context, és necessari adoptar 
mesures per reduir el sobreescalfament del preu de l’habitatge 
present en alguns països? I, en cas afirmatiu, quines serien?

Pel que fa a la primera qüestió, sembla que l’experiència de la 
recent crisi immobiliària ha decantat l’opinió a favor d’intervenir 
aviat per reduir els efectes negatius d’un sobreescalfament al mercat immobiliari. Una primera alternativa que es pot considerar és 
l’augment dels tipus d’interès. L’increment dels costos de finançament frena tant la demanda com l’oferta immobiliària i permet, en 
última instància, refredar el preu de l’habitatge.1 No obstant això, atès que els signes de sobreescalfament es troben sovint localit-
zats geogràficament, aquesta no sembla una solució òptima: una retirada de l’estímul monetari afectaria el conjunt de l’activitat 
econòmica i seria contraproduent, en especial en el cas de les economies que es troben en ple procés de recuperació.

En aquest context, podem trobar altres opcions més precises i directes per refredar escalades localitzades del preu de l’habitatge: 
els instruments de gestió macroprudencial (vegeu l’article «Instruments macroprudencials, els grans desconeguts», d’aquest mateix 
Dossier). Entre les diferents mesures existents, estudis recents proven que les limitacions a la demanda de crèdit de les llars, mit-
jançant la ràtio de crèdit concedit en relació amb els ingressos o amb el valor de l’immoble (LTV, per les seves sigles en anglès), són 
les més efectives per controlar el creixement del crèdit immobiliari. Conseqüentment, es redueixen els possibles riscos en el sistema 
financer per un sobreescalfament del mercat immobiliari i, al seu torn, es refreda l’avanç dels preus immobiliaris.2

Altres mesures que també permeten incidir, de forma localitzada, sobre l’evolució del preu de l’habitatge són les de naturalesa fis-
cal. D’acord amb un article recent de la Comissió Europea, el nombre de països europeus que presenten incentius importants per a 
l’adquisició d’un habitatge (com les desgravacions per l’amortització hipotecària) és elevat.3 Tot i que, generalment, el cost polític 
d’aquestes mesures en frena la implementació, en els últims anys, han tingut lloc reformes notables per reduir aquests incentius a 
diversos països de la perifèria europea.

En definitiva, no sembla que la recuperació del mercat immobiliari respongui a un sobreescalfament generalitzat del preu de 
l’habitatge als països desenvolupats. No obstant això, s’observen alguns focus on la temperatura puja ràpidament. Ara com ara, els 
instruments de política macroprudencial i fiscal són suficients per neutralitzar aquests desequilibris de forma localitzada, sense 
haver de recórrer a l’enduriment de l’entorn monetari actual, necessari per donar suport a la incipient recuperació econòmica.

Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

1. Tot i que una extensa literatura ha provat aquesta relació negativa entre el preu dels actius immobiliaris i els tipus d’interès, la seva magnitud estimada presenta
diferències significatives. Per a més informació, vegeu Kuttner, K. «Lowinterest Rates and Housing Bubbles: Still no Smoking Gun».
2. Per a més informació, vegeu Kuttner i Shim «Taming the Real Estate Beast: the Effects of Monetary and Macroprudential Policies on Housing Prices and Credit».
3. Vegeu «Quarterly Report on the Euro Area», Comissió Europea, vol. 13, núm. 2.
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Instruments macroprudencials, els grans desconeguts

Els signes vitals de l’economia mundial, i, en especial, de les economies avançades, es comencen a estabilitzar. La greu crisi 
econòmico-financera que va esclatar el 2008 va contagiar la majoria de països, que van mostrar símptomes diversos: endeu-
taments insostenibles, fortes caigudes en certs actius i grans pèrdues de producte i d’ocupació. Per a algunes d’aquestes 
economies afectades, el tractament va ser administrat immediatament i en grans dosis, de manera que es van refer ràpida-
ment. En canvi, unes altres han requerit vigilància intensiva per recuperar-se. El sèrum que ha permès que es consolidés la 
recuperació a totes elles, tot i que amb ritmes diferents, ha estat l’entorn monetari ultraacomodatici que han propiciat els 
bancs centrals abaixant els tipus d’interès fins a mínims històrics i aplicant polítiques monetàries no convencionals. Aquest 
marc de protecció ha estat imprescindible a l’hora d’administrar diferents tractaments contra els desequilibris de les econo-
mies afectades, entre els quals hi ha les reestructuracions del sistema financer, les estrictes polítiques de consolidació fiscal, 
el procés de despalanquejament del sector privat i les reformes estructurals per millorar la competitivitat.

Malgrat que no hi ha dubte que aquest entorn de política 
monetària ultralaxa ha propiciat la recuperació econòmica, 
una prolongació excessiva d’aquesta situació podria ocasio-
nar efectes secundaris perniciosos en certs sectors, com 
sobreescalfament en els actius financers o en els actius reals 
(per exemple, en els immobiliaris). Per bé que una retirada 
de l’estímul monetari podria refredar aquests mercats 
sobreescalfats, l’actual recuperació precisa encara d’un 
entorn monetari folgat per incentivar el consum, per man-
tenir els mercats financers apaivagats i per consolidar el 
creixement de l’activitat econòmica. Davant aquesta disjun-
tiva, i arran de la necessitat d’impedir o, com a mínim, de 
reduir la probabilitat que aquests sobreescalfaments es 
produeixin, sorgeixen els instruments de gestió macropru-
dencial, uns grans desconeguts que van guanyant rellevàn-
cia a mesura que es comença a constatar el seu potencial 
com a complement dels instruments monetaris més usats 
habitualment.

Comencem pel principi. S’entén per política macroprudencial l’ús d’instruments de supervisió i de regulació que tenen com a 
objectiu limitar l’impacte procíclic1 que el sector financer pot tenir sobre la resta de l’economia. En determinades circumstàn-
cies, decisions d’estratègia bancària que poden ser òptimes per a cada entitat, si també són dutes a terme per una part impor-
tant del sector, poden afectar el curs del conjunt de l’economia. La situació actual n’és un bon exemple. Atès que la qualitat de 
la demanda de crèdit a diversos països pateix encara les seqüeles de la recessió, moltes entitats han de mantenir una política 
creditícia estricta. Això, però, pot acabar alentint el procés de recuperació, la qual cosa, en última instància, retardaria, de 
retruc, la recuperació del crèdit.

La nova regulació bancària, també coneguda com Basilea III,2 incorpora, per primera vegada, mecanismes que, explícitament, 
tenen en compte aquests aspectes. L’exemple més clar és la introducció de buffers de capital contracíclics, els quals augmen-
ten en èpoques d’elevat creixement del crèdit i es relaxen durant èpoques de contracció creditícia. D’aquesta manera, durant 
les èpoques de bonança, el sistema bancari s’enforteix per poder afrontar en millors condicions les etapes recessives. A més a 
més, aquest tipus de política limita l’efecte que el sector té en l’amplificació dels cicles econòmics. Així, l’increment dels requi-
sits de capital pot ajudar a frenar una possible bombolla creditícia, i la reducció dels requisits de capital en etapes recessives 
ajuda a esmorteir la caiguda del crèdit, la qual cosa, per tant, fa que la crisi sigui menys intensa. Malgrat això, en l’actual cicle 
contractiu, ha succeït el contrari i s’han endurit els requisits de capital, la qual cosa ha intensificat la caiguda del crèdit. Un 
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1. Vegeu Jódar-Rosell, S. i Gual, J. (2014), «La prociclicitat del sistema financer després de les reformes», Documents d’Economia, ”la Caixa” Research.
2. Vegeu Gual, J. (2011), «Els requisits de capital de Basilea III i el seu impacte en el sector bancari», Documents d’Economia, ”la Caixa” Research.
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estudi recent3 ressalta la importància d’aquesta eina i suggereix que, si s’hagués activat abans de la crisi, hauria permès reduir 
íntegrament el cost fiscal de la recapitalització bancària a Espanya i en més d’una quarta part a Irlanda.

Existeixen altres instruments que comparteixen la mateixa filosofia, però que, en lloc d’actuar sobre el conjunt del crèdit, 
permeten incidir, només, sobre determinats actius. Aquesta opció pot ser molt útil quan es detecten bombolles en actius 
concrets, ja que permet actuar directament sobre ells sense afectar la resta de sectors. En aquest sentit, una opció consisteix 
a modificar els requeriments de capital per al tipus de crèdit sobre el qual es vol actuar. Per al cas concret del sector immobi-
liari, que, com es comenta a l’article «Hi ha sobreescalfament als mercats immobiliaris internacionals?» del present Dossier, 
torna a preocupar a diversos països desenvolupats, a més de les polítiques esmentades més amunt, una altra opció consisteix 
a limitar el deute hipotecari de les llars al llarg del cicle, mitjançant restriccions en el loantovalue, que limita el volum de la 
hipoteca en relació amb el valor de la propietat, o en la ràtio debttoincome, que circumscriu el volum del préstec als ingressos 
del prestatari. Aquestes mesures ja han estat àmpliament utilitzades als països emergents i a les economies avançades, entre 
les quals els casos més recents són Suècia i el Regne Unit. Al país escandinau, s’han endurit els requeriments de capital dels 
bancs sobre els seus crèdits hipotecaris i s’ha restringit que les noves hipoteques excedeixin el 85% del valor de mercat de 
l’habitatge finançat, tot plegat amb el propòsit de frenar el fort creixement del crèdit hipotecari i limitar, de retruc, la possible 
creació d’una bombolla immobiliària. El Regne Unit també ha dut a terme mesures similars. En concret, l’autoritat macropru-
dencial britànica (Prudential Regulation Authority) ha establert que les hipoteques amb un perfil de risc més elevat (les que 
superin en 4,5 vegades els ingressos anuals dels clients) no representin més del 15% del total dels nous préstecs hipotecaris 
que concedeixin les entitats britàniques.

Recuperant el símil mèdic, per guarir una malaltia, sovint convé atacar-la des de diferents fronts. Així, l’èxit de l’aplicació de la 
política macroprudencial dependrà del fet de comptar amb un bon esquema de polítiques macroeconòmiques (fiscals i 
monetàries) i amb un bon marc de regulació i de supervisió financera. Per aquest motiu, entendre la complementarietat 
d’aquestes polítiques és de vital importància per poder treure’n el màxim potencial.

Les interconnexions entre les polítiques macroprudencials i les monetàries són estretes. Si no s’apliquen correctament, poden 
tenir efectes contraproduents entre si. Una política monetària massa folgada pot afectar l’estabilitat financera i propiciar que 
els agents s’arrisquin més (vegeu «Puja la temperatura als mercats financers internacionals: bombolla o escalfament passat-
ger?», també en aquest Dossier). De la mateixa manera, una mala regulació macroprudencial pot restringir en excés el flux de 
crèdit a l’economia. No obstant això, una bona coordinació entre les dues polítiques pot ser de molta utilitat. Per exemple, els 
efectes perniciosos d’una política monetària massa acomodatícia poden ser compensats amb una política macroprudencial 
més restrictiva que sufoqui els focus de sobreescalfament en sectors específics. Atès l’important paper que té aquesta última 
política, és necessari establir un marc regulador macroprudencial ben definit i amb un ampli ventall d’instruments prèvia-
ment provats i llestos per ser implementats.

El paper dels instruments macroprudencials, per tant, pot ser molt rellevant. Si les institucions reguladores són capaces de 
detectar l’origen de les vulnerabilitats que afecten l’estabilitat financera i tenen la potestat reguladora per implementar els 
instruments necessaris per sufocar el risc sistèmic, el potencial de combinar les dues polítiques pot ser molt ampli. L’únic 
inconvenient és que la necessitat d’usar-los pot arribar abans que hagin estat dissenyats i sotmesos a proves prou rigoroses. 
Corre pressa, sí, però cal ser prudents.

Ariadna Vidal Martínez
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

3. Vegeu l’annex III del document de treball «Key aspects of macroprudential policy», de l’FMI (2013).
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