
Informe mensual
Número 388  |  març 2015

ENTORN  
ECONÒMIC I FINANCER

mercaTs FiNaNcers
El sistema bancari grec, entre l’espasa  
i la paret

ecoNomia iNTerNacioNal
La gran aposta de l’Aràbia Saudita

UNió eUropea
Finançament en francs suïssos a l’Europa 
emergent: un risc controlat

ecoNomia espaNyola
Vents de cua ajudaran a reduir  
el dèficit públic

DOSSIER: 
EL QE DEL BCE: CAUSES I EFECTES

Sobre la necessitat i l’eficàcia del QE  
del BCE

El dilema dels bancs centrals europeus 
davant les polítiques del BCE

El QE desembarca a la zona de l’euro:  
una escala a llarg termini

La banca davant el QE: entre el desig  
i la realitat

03



març 2015 www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

03

ÍNDEX

 1 EDITORIAL

 3 RESUM ExECUTIU

 4 pREvISIONS

 6 MERCATS FINANCERS

 9     El sistema bancari grec, entre l’espasa i la paret

10  Acumulació de liquiditat a les empreses nord-americanes,  
per fi l’hora del canvi?

12 ECONOMIA INTERNACIONAL

15    Turquia: un balanç de riscos més assumible el 2015

16   La gran aposta de l’Aràbia Saudita

18 UNIó EUROpEA

21     Reforma laboral a Itàlia: un gran pas endavant

22  Finançament en francs suïssos a l’Europa emergent:  
un risc controlat

24 ECONOMIA ESpANYOLA

27     Del barril al sortidor: com es determina el preu del gasoil?

28       Ocupació i innovació: un binomi clau per a la recuperació  
del mercat de treball

29     Vents de cua ajudaran a reduir el dèficit públic

32  DOSSIER: EL QE DEL BCE: CAUSES I EFECTES

32   Sobre la necessitat i l’eficàcia del QE del BCE 
Judit Montoriol-Garriga

34    El dilema dels bancs centrals europeus davant les polítiques  
del BCE 
Joan Daniel Pina

36   El QE desembarca a la zona de l’euro: una escala a llarg termini 
Carlos Martínez Sarnago

38   La banca davant el QE: entre el desig i la realitat
 Sandra Jódar-Rosell i Ariadna Vidal Martínez

INFORME MENSUAL
Març 2015

CaixaBank, S.A.
Planificació Estratègica i Estudis

Av. Diagonal, 629, torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Telefax 93 404 68 92
www.lacaixaresearch.com

Informació general i consultes:
estudis@lacaixa.es

Per a subscripcions (altes, baixes...):
publicacionsestudis@lacaixa.es

Data de tancament d’aquesta edició: 
28 de febrer de 2015

Jordi Gual
Director Executiu de Planificació 
Estratègica i Estudis

Enric Fernández
Director d’Estratègia Bancària

Oriol Aspachs
Director de Macroeconomia

Avelino Hernández
Director de Mercats Financers



EDITORIAL

març 2015

1  

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

03

Les dades més recents d’activitat econòmica a la zona de l’euro sorprenen a l’alça, després d’uns trimestres en què el pessi-
misme s’ha imposat entre els analistes. Alguns observadors atribueixen l’incipient canvi de tendència al nou to de la políti-
ca monetària, amb l’inici del quantitative easing (QE) al començament de març. No obstant això, la tendència positiva es va 
iniciar durant la tardor i només de manera indirecta es pot atribuir a factors de caire monetari. És possible que els agents 
econòmics anticipessin una actuació significativa del BCE, però aquesta intervenció va estar envoltada d’incertesa durant 
molt de temps.

La millora econòmica de la zona de l’euro respon, en primer lloc, a canvis significatius en els preus del petroli i de l’euro. El 
petroli (cotitzat en euros) ha caigut gairebé el 35% des de mitjan 2014. L’euro, per la seva banda, s’ha depreciat el 6,5% en 
relació amb una cistella representativa de monedes. Certament, en aquest últim cas, la política monetària esperada a la 
zona de l’euro haurà jugat un paper indirecte. Altres factors que expliquen la recuperació tenen a veure amb les decisions 
adoptades en altres línies de la política econòmica: reformes estructurals que donen fruit en alguns països membres (inclo-
sa Espanya), les reformes institucionals al si de la zona de l’euro (unió bancària, examen satisfactori als bancs) i una posició 
de política fiscal que, per a l’agregat de països, ha passat de contractiva a neutral, sense donar suport ara a l’expansió de la 
demanda agregada, però tampoc frenant-la.

En aquest número de l’Informe Mensual, dediquem el Dossier a examinar a fons la naturalesa i l’efectivitat de les polítiques 
d’expansió quantitativa (QE), amb el focus centrat, en especial, en la zona de l’euro, atès el paper preponderant que ha 
ocupat en la discussió pública. A tall de resum, en el cas europeu, caldria destacar quatre grans qüestions sobre aquesta 
política.

Primer, el QE ja és un èxit per la seva mera existència, en la mesura que mostra que el BCE (l’única instància veritablement 
federal i executiva de la UE) disposa de prou autonomia política i administrativa per prendre decisions agosarades, fins i tot 
quan situen la institució en terreny contenciós. Atès el disseny institucional incorrecte de la Unió Econòmica i Monetària, és 
imprescindible que el BCE tingui i utilitzi àmplies facultats per assegurar-ne la integritat i la continuïtat.

Segon, el QE era, i és, una resposta obligada al context macroeconòmic, en la mesura que la resta de grans bancs centrals 
del món s’han embarcat, des de fa temps, en polítiques similars. El BCE no havia fet ús d’aquest instrument, la qual cosa 
condemnava la zona de l’euro a una política monetària comparativament restrictiva, amb efectes indesitjats, per exemple, 
en termes de l’apreciació del tipus de canvi.

Tercer, la política monetària ultraexpansiva, aïlladament, serà insuficient si no va acompanyada, com Mario Draghi ha repetit 
en diverses ocasions, d’una posició fiscal més acomodatícia dels països que tenen comptes públics sanejats i, molt especial-
ment, de reformes estructurals, és a dir, d’accions que potenciïn el costat de l’oferta de l’economia.

En quart lloc, el Dossier ens recorda que el QE del BCE és un pas més dels principals bancs centrals en un camí incert que 
planteja grans interrogants per a l’ordre monetari global. És una política que col·loca en una posició molt incòmoda alguns 
bancs centrals de països petits. I, el que és més important, és una política que potser tingui la seva lògica des de la perspec-
tiva de cada gran banc central, ateses les accions de la resta d’autoritats monetàries, però que no està gens clar que sigui la 
correcta des del punt de vista col·lectiu, ja que condueix els principals països del planeta a perllongar l’espiral alcista dels 
nivells de deute de les seves economies.

Jordi Gual
Economista en cap
28 de febrer de 2015

Zona de l’euro: en mans del BCE?
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CRONOLOGIA

MARÇ 2015 ABRil 2015

 3 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
 5 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 6 Índex de producció industrial (gener).
17 Enquesta trimestral de cost laboral (4T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (gener).
 Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
19 Consell Europeu.
20 Comerç exterior (gener).
30 Avanç IPC (març).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (març).
 Taxa d’estalvi de les llars (4T).
31 Balança de pagaments (gener).
 Posició d’inversió internacional neta (4T).
 Saldo de les administracions públiques (2014).

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

AGENDA

GEnER 2015

22  El Banc Central Europeu anuncia l’ampliació del programa de compres d’actius fins als 60.000 milions mensuals, el qual inclou 
deute públic i privat. El programa es durà a terme fins al setembre del 2016, però es pot ampliar si la inflació es manté molt per 
sota del 2%. També va reduir el tipus d’interès de les subhastes TlTRO del 0,15% al 0,05%. 

25 Syriza guanya les eleccions a Grècia i planteja renegociar el deute públic i les polítiques d’austeritat.

nOVEMBRE 2014

 1  Finalitza el tercer programa de compra d’actius (QE3) de la Reserva Federal. A partir d’ara, només reinvertirà el principal dels 
bons vençuts de la seva cartera.

21  El BCE inicia el programa de compra de titulacions de crèdits.

OCTuBRE 2014

20  El BCE inicia el tercer programa de compra de cèdules hipotecàries.
26  El BCE i l’EBA publiquen els resultats de les proves d’estrès a 130 bancs europeus. En total van suspendre 25 entitats, amb un 

dèficit de capital de 24,6 milions d’euros al tancament de 2013. Aquest exercici ha estat l’avantsala per al començament de 
l’activitat del Mecanisme Únic de Supervisió al novembre.

SETEMBRE 2014

 4  El BCE situa el tipus refi en el 0,05% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,20%. Addicionalment, anuncia un 
programa de compra de titulitzacions de crèdits i cèdules hipotecàries.

DESEMBRE 2014

16  El Banc Central rus apuja el tipus d’interès de referència en 6,5 p. p. fins al 17% per frenar la depreciació del ruble.
24 Shinzo Abe és reelegit primer ministre del Japó.
29 Es convoquen eleccions anticipades a Grècia.

FEBRER 2015

23  El Govern grec arriba a un acord amb les institucions per prorrogar quatre mesos el programa de rescat. Com a contrapartida, 
s’ha compromès a dur a terme una ambiciosa agenda de reformes estructurals.
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del 0,3% intertrimestral) ha anat seguida d’uns indicadors 
d’activitat al gener i al febrer que permeten pensar que, a 
poc a poc, la recuperació va guanyant dinamisme. Així 
mateix, malgrat continuar en terreny negatiu, la inflació va 
repuntar al febrer, la qual cosa allunya els temors deflacio-
nistes. Aquest risc també és mitigat per la posada en mar-
xa, al març, del QE (quantitative easing) del Banc Central 
Europeu (BCE). Així i tot, cal apuntar que l’acceleració del 
creixement que esperem per als pròxims trimestres res-
pon, en gran part, a la combinació de quatre factors: la 
caiguda del preu del petroli, la depreciació de l’euro, 
l’expansió monetària del BCE i el Pla Juncker d’inversions. 
En definitiva, l’expansió europea està encarrilada, però, en 
part, és tributària de factors de caràcter temporal, la qual 
cosa evidencia la necessitat de continuar tirant endavant 
noves reformes estructurals, que, al seu torn, permetin 
donar més joc a la política fiscal. Un segon front proble-
màtic és el derivat del procés de negociació sobre els ter-
mes de l’ajuda financera entre Grècia i l’Eurogrup. Després 
de nombrosos desacords, les parts en litigi han acordat 
ampliar quatre mesos el programa de rescat, sota la condi-
ció de dur a terme una sèrie àmplia de reformes. L’acord ha 
rebaixat notablement la incertesa a curt termini, però és 
una solució temporal fins que no s’adopti un nou marc 
d’ajuda financera. Mentre es gesta aquest nou acord, de 
caràcter més definitiu, no cal descartar repunts puntuals 
de la volatilitat financera.

Espanya es beneficia d’un entorn favorable. L’economia 
espanyola continua capitalitzant de forma avantatjosa un 
se  guit de condicions que, temporalment, l’afavoreixen. 
Així, gràcies a l’abaratiment del cru i a la depreciació de 
l’euro, l’economia ha finalitzat el 2014 i ha iniciat el 2015 
amb un to més positiu del que s’esperava. L’impuls d’a -
quests factors transitoris, que presenten inèrcia, i el fet 
que el creixement del 4T 2014 fos superior al previst ens 
empenyen a revisar a l’alça les previsions de creixement 
del 2015 (del 2,3% anterior al 2,5% actual) i del 2016 (del 
2,1% anterior al 2,3% actual). Malgrat que preveiem que, 
en aquesta trajectòria, els principals motors continuaran 
sent el consum privat i la inversió, a mesura que avanci 
l’es  cenari, l’aportació del sector exterior al creixement mi -
llorarà. Les dades positives s’amplien a altres àmbits de 
l’economia: la creació d’ocupació continua sent vigorosa, 
el sector immobiliari mostra signes de millora pels costats 
de la demanda i de l’oferta i la inflació va repuntar al febrer. 
Preveiem el manteniment d’aquestes tres tendències al 
llarg del 2015.

Després d’una arrencada del 2015 una mica preocupant 
per l’augment dels riscos a la baixa, el febrer ha tempe-
rat els pronòstics més infausts. Un bon baròmetre per 
valorar aquest canvi de to és el pols presentat pels mercats 
financers: mentre que la volatilitat financera va repuntar al 
gener, al febrer, s’ha tornat a calmar. A nivell global, això ha 
estat fruit de la combinació d’una intensificació de les polí-
tiques expansives dels bancs centrals (18 dels quals han 
rebaixat els tipus d’intervenció des del començament de 
l’any); d’unes dades d’activitat positives a moltes economies, 
i de la solució, desafortunadament només parcial, d’alguns 
focus de conflicte geoestratègic i polític (treva a Ucraïna i 
ex  tensió del programa d’ajuda financera per a Grècia). 
Aquest alleujament temporal permet augmentar la con-
fiança que l’expansió global, malgrat el seu caràcter nota-
blement desigual entre països, tendeixi a consolidar-se en 
els pròxims mesos.

Expansió més sòlida als EuA, la Xina en fase de desacce-
leració controlada i el Japó sortint de la recessió al 
ralentí. La desigualtat de la recuperació s’observa, en 
especial, en les divergències cícliques de les grans econo-
mies no europees. Els EUA han començat el 2015 mante-
nint un bon ritme de creixement, gràcies, en gran part, al 
bon to del consum privat (beneficiat, en especial, per 
l’aba  ratiment del petroli), a la reactivació de la inversió, 
tant empresarial com residencial, i a un menor ajust fiscal. 
En aquest context d’expansió, el debat fonamental conti-
nua girant al voltant del moment en què la Reserva Fede-
ral iniciarà la pujada del tipus de referència. Ara com ara, 
atesa la baixa inflació i una evolució salarial continguda, 
tot fa pensar que la Fed esperarà al tram final del 2015 per 
començar a normalitzar la política monetària. Enfront de 
la situació nord-americana, la Xina continua pilotant un 
procés d’aterratge suau mitjançant l’adopció de mesures 
de caràcter expansiu (baixades del tipus d’intervenció i 
descens del coeficient de caixa, avançament de diferents 
projectes d’infraestructures i mesures de suport al sector 
immobiliari), que haurien d’evitar que la situació es con-
verteixi en un aterratge brusc. Pel que al Japó, continua 
lluitant per sortir de forma clara de la recessió del 2014. El 
creixement positiu del 4T 2014 li permet superar dos tri-
mestres consecutius de caiguda del PIB, però ho fa a un 
ritme més feble del que s’esperava.

Europa millora, però l’horitzó no és, ni de bon tros, clar. 
La zona de l’euro ha esvaït alguns dels interrogants més 
urgents, però es mantenen els dubtes a mitjà termini. Així, 
la bona dada de creixement econòmic del 4T 2014 (avanç 

L’expansió econòmica global s’obre pas
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2013 2014 2015 2016 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

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

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

Estats Units 2,2 2,4 3,5 2,7 2,7 2,4 3,9 3,6 3,1 3,3

Zona de l’euro –0,4 0,9 1,4 1,8 0,8 0,9 0,9 1,3 1,6 1,7

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

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

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

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

Japó 1,6 0,0 0,8 1,1 –1,3 –0,4 –1,3 0,9 1,9 1,7

Regne Unit 1,7 2,6 2,3 2,1 2,6 2,7 2,6 2,3 2,1 2,1

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

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

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

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

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

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

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

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

Turquia 4,1 2,9 3,6 4,3 1,7 2,9 2,9 3,5 3,9 4,1

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

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

INFLACIÓ

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

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

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

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

Alemanya 1,6 0,8 0,5 1,7 0,8 0,4 –0,3 0,1 0,6 1,4

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

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

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

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

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

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

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

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

Indonèsia 6,4 6,9 8,1 5,8 4,5 8,4 8,2 9,0 8,4 6,9

Brasil 6,2 6,3 6,5 5,8 6,6 6,5 6,8 6,5 6,5 6,4

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

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

Rússia 6,8 7,8 13,0 6,6 7,7 9,6 14,0 14,5 13,4 10,0

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

Polònia 1,2 0,2 0,4 1,9 –0,1 –0,6 –0,7 0,0 0,7 1,4

Sud-àfrica 5,8 5,9 3,7 6,1 5,9 5,3 3,0 3,3 3,3 4,9

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal.  3. Contempla la pujada de l’impost al consum introduïda a l’abril de 2014.

  Previsions
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Economia espanyola

2013 2014 2015 2016 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Agregats macroeconòmics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,7 21,5 23,7 23,7 24,0 22,6 22,1 22,2

Índex de preus de consum 1,4 –0,1 –0,1 1,9 –0,3 –0,5 –1,1 –0,6 0,1 1,2

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,4 0,1 0,6 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,1 0,7 1,2 1,2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,52 1,16 0,23 0,24 0,30 0,48 0,61 0,68

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 1,00 1,68 0,56 0,57 0,71 0,94 1,10 1,25

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,98 1,77 0,50 0,52 0,61 0,90 1,11 1,31

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,38 3,26 2,49 2,27 1,94 2,23 2,49 2,84

Euro

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

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

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,25 0,30 0,44 0,33 0,27 0,25 0,25 0,25

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,19 0,02 –0,01 –0,04 –0,17 –0,20 –0,20 –0,20

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,36 0,81 1,06 0,76 0,37 0,35 0,35 0,35

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,33 1,33 1,13 1,10 1,33 1,25 1,15 1,13 1,13 1,12

¥/euro 129,65 140,42 140,73 139,14 137,68 142,89 136,58 139,48 142,13 144,74

£/euro 0,85 0,81 0,74 0,72 0,79 0,79 0,75 0,74 0,74 0,73

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 60,20 78,68 103,38 77,03 54,59 56,52 62,13 67,55

Brent (euros/barril) 81,67 74,83 53,14 71,26 78,02 61,68 47,59 49,84 55,08 60,20

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Vents favorables 
per als mercats financers

Europa encapçala la millora de l’entorn financer global. 
Després d’un inici d’any marcat per la volatilitat, els esdeveni-
ments de les últimes setmanes han mitigat alguns dels riscos 
de cua presents als mercats financers. Especialment rellevants 
han estat els avanços observats en l’àmbit europeu, on l’inici 
imminent del quantitative easing (QE) per part del Banc Cen-
tral Europeu (BCE) i la major tracció de l’activitat han anat 
acompanyats per l’acord assolit sobre el rescat de Grècia i per 
l’acostament de posicions en el conflicte d’Ucraïna. Tot plegat 
ha afavorit la reactivació de l’ímpetu alcista de les borses del 
Vell Continent. Fora de la zona de l’euro, el to dels mercats 
també continua dominat per l’estratègia acomodatícia de les 
autoritats monetàries: des de l’inici de l’any, 18 bancs centrals 
han rebaixat els tipus d’interès, una xifra sense precedents. No 
obstant això, els clarobscurs en l’evolució dels actius emer-
gents i la incertesa sobre l’estratègia de pujada de tipus de la 
Reserva Federal (Fed) continuen sent un focus de risc. Així i 
tot, esperem que el context d’elevada apetència pel risc tingui 
continuïtat, en especial en el cas dels  actius europeus, i als 
nivells de volatilitat sota control.

El debat sobre la primera pujada del tipus d’interès per part 
de la Reserva Federal guanya intensitat. En la seva comparei-
xença semestral davant el Congrés i el Senat, la presidenta de la 
Fed, Janet Yellen, va mantenir el to prudent dels últims comuni-
cats en relació amb l’estratègia de normalització del tipus 
d’interès. Yellen va descartar la possibilitat que la primera puja-
da del tipus oficial en més de vuit anys tingui lloc abans de la 
reunió de la Fed del juny. Malgrat aquest plantejament parsi-
moniós, el sòlid creixement de l’economia i la robustesa del 
mercat laboral han dut els inversors a albirar, en un horitzó no 
gaire llunyà, l’inici dels augments. La intenció per part de 
l’autoritat monetària d’avaluar la decisió «reunió a reunió», 
basant-se en les dades econòmiques, continuarà intensificant 
el debat. Ara com ara, mantenim la nostra previsió d’inici de la 
normalització del tipus d’interès al novembre del 2015, per bé 
que el mercat anticipa una pujada lleugerament anterior.

la rendibilitat dels treasuries repunta al febrer, en especial 
en el tram llarg de la corba. Aquest viratge alcista recull fac-
tors de naturalesa diversa: macroeconòmica (solidesa de 
l’economia nord-americana i millora de les expectatives d’in -
fla  ció); monetària (pujada cada vegada més propera del tipus 
rector per part de la Fed), i financera (reducció del refugi de 
ca  pitals en actius segurs). Simultàniament, la incertesa pre-
sent en aquests tres fronts ha incrementat la volatilitat exis-
tent al mercat de deute públic nord-americà. De cara als prò -
xims mesos, el manteniment d’aquests factors hauria de 
continuar pressionant a l’alça les yields del deute sobirà dels 
EUA, malgrat que de forma molt gradual i amb possibles 
intermitències, per l’entrada de fluxos inversors a la recerca de 
rendibilitat davant els efectes del QE europeu. No obstant 
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això, la política de comunicació de la Fed haurà de ser concisa 
i clara per evitar l’aparició de més dosis d’inestabilitat al mer-
cat de deute públic nord-americà.

El BCE inicia el programa de compra de deute sobirà amb la 
qüestió grega encara de rerefons. La reunió del Consell del 
BCE del març centrarà l’atenció dels mercats per dues qüestions 
de caire diferent. La primera, l’inici del QE de deute sobirà al 
març, que permetrà que es coneguin més detalls sobre la seva 
operativa. S’espera que l’augment resultant del balanç del BCE, 
proper al bilió d’euros, com a mínim fins al setembre del 2016, 
doni suport a l’augment de la cotització dels actius financers, 
malgrat que amb un abast limitat (vegeu l’article «El QE desem-
barca a la zona de l’euro: una escala a llarg termini», del Dos-
sier). La segona qüestió girarà al voltant dels propers passos 
que cal fer després de l’acord assolit amb Grècia. És probable 
que el BCE decideixi incrementar l’import que els bancs grecs 
poden sol·licitar sota l’esquema de l’ELA mentre s’espera la 
readmissió del deute grec com a col·lateral en les operacions 
regulars de liquiditat. De tota manera, aquest últim aspecte 
precisa el compliment, per part del Govern hel·lè, dels compro-
misos assolits amb les institucions creditores.

les tensions resultants de la negociació del rescat de Grècia 
es limiten a l’àmbit hel·lè. Les negociacions del nou Govern 
grec amb l’Eurogrup sobre les condicions del programa de res-
cat van centrar l’atenció dels mercats financers durant una 
bona part de febrer. Finalment, després de llargues reunions, 
l’Executiu d’Alexis Tsipras va aconseguir un acord que permet 
suavitzar les condicions imposades a la seva economia, a canvi 
de presentar una llista de reformes estructurals. De tota mane-
ra, aquest pacte s’haurà de ratificar a l’abril, un cop avaluats els 
esforços del Govern grec, de manera que no es descarten noves 
tensions en el deute sobirà grec. En aquest sentit, en l’últim 
mes, el repunt de la rendibilitat ha estat significatiu al llarg de la 
corba sobirana hel·lena i, en especial, en els trams curt i mitjà 
(la TIR del deute a tres anys va superar el 20%, en relació amb el 
10% del deute a 10 anys). Pel que fa a la resta de països de la 
zona de l’euro, l’impacte sobre les yields sobiranes ha estat tes-
timonial, la qual cosa representa un clar canvi d’escenari en 
relació amb episodis anteriors. Així, la TIR dels títols de deute 
d’alguns països del nucli va caure i va assolir, en el cas del bund 
alemany, un mínim històric per sota del 0,3%. Un fenomen 
similar va succeir amb les yields perifèriques. En els dos casos, 
aquest comportament va ser afavorit per la xarxa de seguretat 
subjacent a la posada en marxa del QE del BCE.

les borses europees avancen amb ímpetu. Després d’una 
evolució dubitativa i poc definida des del gener, al febrer, la 
renda variable europea ha exhibit un to clarament alcista. En 
primer lloc, això obeeix al desenllaç favorable de la qüestió gre-
ga. En segon lloc, respon, també, a l’imminent inici de les com-
pres de deute públic a la zona de l’euro (QE) per part del BCE, la 
qual cosa s’ha traduït en notables fluxos dels inversors cap a les 
borses europees, a la recerca d’una rendibilitat més elevada. 
Finalment, figuren les sorpreses positives de creixement a la 
zona de l’euro, que han contribuït a reforçar l’optimisme inver-
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sor en forma de més beneficis esperats en el futur. Aquesta 
pauta contrasta amb els tímids avanços de la borsa dels EUA. 
Malgrat els resultats positius de la campanya de beneficis nord-
americana del 4T 2014, els inversors es mostren cauts davant el 
discret creixement de la facturació de les empreses nord-ame-
ricanes. Previsiblement, el millor comportament relatiu de les 
borses europees en relació amb la nord-americana tindrà con-
tinuïtat a mitjà termini. Malgrat tot, això està subjecte a dues 
condicions: que el bon pols del creixement a la zona de l’euro 
prossegueixi, tal com esperem, i que els focus de risc geopolí-
tics romanguin sota control. Per la seva banda, les borses del 
bloc emergent han presentat clarobscurs, atribuïbles a la des-
acceleració controlada de l’economia xinesa.

Els bancs centrals emergents intensifiquen l’estratègia 
expansiva. En les últimes setmanes, l’espiral acomodatícia ini-
ciada pel QE del BCE, i seguida per altres bancs centrals europeus, 
s’ha ampliat a les autoritats monetàries emergents. Els motius 
d’aquestes actuacions han estat, bàsicament, tres: la pèrdua de 
tracció d’algunes economies en els últims trimestres; la reduc-
ció de les pressions inflacionistes arran de la caiguda del preu 
del petroli, i l’apreciació de les divises davant les polítiques ul -
tralaxes adoptades al bloc desenvolupat. En aquest sentit, els 
bancs centrals de Turquia i de l’Índia van rebaixar els tipus 
d’interès oficials. Encara més destacable és la confirmació del 
gir expansiu que ha adoptat l’autoritat monetària xinesa, amb 
la reducció dels tipus oficials de crèdit i dels dipòsits per segona 
vegada en menys de quatre mesos, fins al 5,35% i el 2,5%, res-
pectivament.

Pel que fa a les divises, el dòlar es pren un respir. La pausa en 
la tònica depreciadora de l’euro enfront del dòlar de les últimes 
setmanes, que ha arribat fins als 1,12 dòlars al final de febrer, 
respon a la reiteració de l’estratègia parsimoniosa de la Fed. No 
obstant això, el començament del QE del BCE i el previsible 
enduriment del discurs de la Fed propiciaran que la fortalesa 
del dòlar enfront de l’euro es reprengui.

Perspectives poc esperançadores per a les primeres matè-
ries. Després de les intenses caigudes durant els primers com-
passos del 2015, la cotització del petroli Brent s’ha orientat a 
l’alça fins a l’entorn dels 60 dòlars/barril. Aquest repunt respon 
als menors nivells d’oferta esperats en el futur, fruit de la 
cancel·lació de projectes d’explotació i d’extracció de cru. A curt 
termini, es preveu que l’evolució del preu del petroli sigui erràti-
ca i poc definida. L’evolució de la resta de primeres matèries no 
ha ofert moviments d’envergadura, malgrat que el rerefons de 
feblesa és generalitzat. Un dels factors subjacents a aquesta 
dinàmica és el feble pols d’algunes economies emergents, en 
particular de la Xina. A mitjà termini, el to dubitatiu regnant al 
mercat de commodities persistirà arran del procés de desaccele-
ració controlada conduït per les autoritats xineses.
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Les principals fonts de finançament de la banca europea 
solen ser els dipòsits, el mercat interbancari i de deute pri-
vat, i les operacions de liquiditat del Banc Central Europeu 
(BCE). Durant la crisi, els mercats van quedar tancats per a 
moltes entitats, la dependència de les quals del finança-
ment de l’Eurosistema va augmentar de forma notable. En 
concret, el BCE proporciona dos canals de finançament: 
les operacions de liquiditat regulars (MRO i LTRO) i les 
línies de liquiditat d’emergència (ELA). Aquest segon canal 
és considerat una font de finançament d’últim recurs, uti-
litzada, només, quan les entitats tenen problemes de 
liquiditat puntuals, de manera que el seu ús és poc fre-
qüent. No obstant això, la banca grega hi ha hagut de 
recórrer per compensar la fugida de dipòsits originada per 
la recent inestabilitat política.

En termes generals, els bancs recorren a les ELA quan no 
tenen prou actius elegibles com a garantia per obtenir 
finançament en les operacions ordinàries. En no complir 
aquests criteris, opten per les ELA proporcionades pels 
bancs centrals nacionals (que assumeixen el risc creditici), 
però a un cost més elevat, ja que les condicions del col·la-
teral són més flexibles. Malgrat que aquestes subhastes 
queden supeditades als bancs nacionals, l’autoritat mone-
tària manté el control, fixant uns fons màxims (de 68.300 
milions d’euros en el cas grec), i la possibilitat de cancel·lar-
les si considera que interfereixen amb el mandat de políti-
ca monetària.

En els últims mesos, la inestabilitat política de Grècia ha 
propiciat una fugida de dipòsits bancaris, que han arribat 
a acumular una caiguda del 9,7% entre el novembre i el 
gener. Aquesta contracció del passiu ha disparat les neces-
sitats de liquiditat del sistema bancari hel·lè, que, en últi-
ma instància i sense actius elegibles, ha hagut de recórrer 
a les ELA. Dues decisions de l’autoritat monetària han in -
tensificat aquesta escassetat de col·lateral. La primera, i 
més recent, ha estat la suspensió de l’elegibilitat dels bons 
sobirans grecs com a garantia en les operacions de liquidi-
tat del BCE.1 La segona va ser l’exclusió dels bons bancaris 
garantits pel Govern com a col·lateral a partir del març. La 
primera redueix el col·lateral elegible al BCE en 8.000 mi  -
lions d’euros, mentre que la segona afecta prop de 50.000 
milions. Per bé que ja se sabia que aquests bons garantits 
deixarien de ser elegibles i que molts d’ells vencen pròxi-
mament, els bancs han continuat depenent d’ells per fi -
nan  çar el 50% dels fons que obtenen de l’Eurosistema.

El fet que una part important del col·lateral del sistema 
bancari grec en les operacions regulars només es pugui 
acceptar per la via de l’ELA i que la limitació d’aquests fons 

d’emergència pugi fins als 68.300 milions d’euros (ja se 
n’han utilitzat gairebé 60.000) pot dificultar el finança-
ment del sistema bancari si la fugida de dipòsits persisteix. 
Per exemplificar fins a quin punt és necessari reduir la 
inestabilitat política mitjançant un acord entre el Govern i 
les institucions europees, simulem la capacitat de finança-
ment del sistema bancari grec a l’Eurosistema2 en diferents 
escenaris. Si els dipòsits continuen caient a la ma  tei  xa 
velocitat que al gener (el 7,3%), a l’abril els bancs tindrien 
dificultats per finançar-se per falta de prou col·lateral ele-
gible. Però, si els dipòsits es contreuen a la velocitat mitja-
na assolida entre el novembre i el gener (el 3,3%), els pro-
blemes s’ajornarien fins al juny.

No s’espera que els dipòsits es continuïn contraient a aquest 
ritme. Tot i així, les xifres emfatitzen el risc que existiria si 
no s’aconsegueix reduir la inestabilitat política i la conse-
güent fugida de dipòsits.

FOCUS • El sistema bancari grec, entre l’espasa i la paret
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La crisi financera iniciada cap a la meitat del 2007 va mar-
car un canvi en l’estratègia empresarial a nivell global. En 
els últims anys, la majoria de companyies han redissenyat 
les estratègies de creixement i han intentat controlar el 
palanquejament, combinant l’optimització de costos amb 
la venda d’actius no estratègics. No obstant això, la falta 
de claredat sobre l’evolució de la demanda agregada, la 
incertesa vinculada al cicle econòmic en general i l’escenari 
monetari ultralax han estat motius poderosos perquè les 
empreses hagin registrat excedents creixents de tresore-
ria en els balanços. Aquest fenomen d’acumulació de 
liquiditat ha estat especialment destacat en el cas dels 
EUA i obliga a plantejar-se quina utilitat se li donarà ara 
que l’economia presenta una tònica de creixement més 
robusta.

Una perspectiva històrica de l’evolució de la liquiditat (cal-
culada com les reserves de caixa i altres actius líquids) al 
sector corporatiu nord-americà mostra la singularitat del 
repunt registrat en els últims anys. El 2014, va arribar a 
representar l’11,9% del total dels actius de les corpora-
cions, en relació amb el 6,4%, de mitjana, entre el 1995 i el 
2005. A més dels factors enunciats, que van impulsar 
l’estalvi preventiu de les empreses, també van ser relle-
vants altres aspectes de caràcter tributari i regulador, que 
van desincentivar la reinversió dels beneficis. En concret, 
l’elevat cost, en termes de l’impost de societats, de repa-
triar els beneficis generats a l’estranger ha contribuït a 
l’acumulació de liquiditat en filials fora de les fronteres del 
país. Amb la finalitat d’aconseguir una certa suavització 
de la càrrega fiscal, un dels arguments esgrimits pels  
lobbies empresarials davant les autoritats és l’impacte 
negatiu que representa aquesta immobilització sobre la 
inversió en capital (capex). Una variable que, atesa la fe -
blesa mostrada en els últims anys, ha llastat l’avanç de l’e  co-
 nomia dels EUA.

No obstant això, la tendència a acumular liquiditat podria 
estar començant a canviar. La millora de les perspectives 
de creixement a nivell global, la robusta recuperació de 
l’economia nord-americana i l’estabilització dels riscos 
financers dibuixen un nou marc per al sector empresarial. 
Segons l’última enquesta realitzada per l’Association for 
Financial Professionals a directors financers d’empresa, les 
companyies nord-americanes haurien començat l’any 
amb la ferma intenció de reduir la dimensió dels exce-
dents de caixa. Tot i que aquest propòsit ha estat recurrent 
al començament de l’any, la qual cosa no n’ha impedit 
l’incompliment, en aquesta ocasió, la contundent respos-
ta s’alinearia amb un canvi de tendència en l’acumulació 
de liquiditat.

Segons ho revelen també les enquestes, aquest viratge 
permetria satisfer les peticions dels inversors institucio-
nals (fons d’inversió i de pensions, etc.). Una majoria acla-
paradora reclama posar en moviment les reserves de 
caixa, les quals, immobilitzades en els balanços, amb prou 
feines generen retorns. A partir d’aquí, la gran qüestió que 
es plantegen els analistes i els inversors és l’ús que les 
companyies podrien donar a aquest excés de liquiditat. 
Les principals opcions considerades són quatre. Primer, 
augmentar el capex, invertint en la pròpia companyia per 
aconseguir un major creixement orgànic. Segon, abordar 
operacions de fusió o adquisició d’altres companyies. Ter-
cer, millorar la política de retribució a l’accionista, mit-
jançant dividends i recompres d’accions. I, quart, reduir 
l’endeutament a mitjà i a llarg termini. Les enquestes als 
gestors i als analistes revelen que les preferències es 
decanten, de forma clara, per la primera i, després, per la 
tercera alternativa, de manera que les altres dues queden 
en un pla secundari (llevat de casos específics). Ara com 
ara, les actuacions de les empreses nord-americanes mos-
tren una certa desviació d’aquestes preferències. La 
potenciació del capex encara és modesta (tot i que pro-
metedora) i el despalanquejament, molt gradual (sense 
ser urgent). En canvi, sí s’ha observat, ja en els últims 
mesos, un augment notable de l’activitat en els àmbits de 
les fusions i de les recompres d’accions. Això fa pensar que 
el canvi d’estratègia de les companyies nord-americanes 
cap a enfocaments menys conservadors en les polítiques 
de liquiditat està en marxa, malgrat que, pel que sembla, 
no serà gaire agressiu en matèria de capex durant aquest 
exercici.

FOCUS • Acumulació de liquiditat a les empreses nord-americanes, 
per fi l’hora del canvi?
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Tipus d’interès (%)

27-feb 30-gen Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 0 –20

Euríbor 3 mesos 0,04 0,05 –2 –4 –25

Euríbor 12 mesos 0,23 0,27 –4 –10 –32

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,19 –0,14 –5 –13 –29

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,23 –0,18 –5 –13 –32

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,33 0,30 3 –21 –123

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,26 1,42 –16 –35 –223

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 93 112 –19 –14 –100

EUA

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,26 0,25 1 0 2

Líbor 12 mesos 0,68 0,62 6 5 13

Deute públic a 1 any 0,19 0,14 5 –2 9

Deute públic a 2 anys 0,62 0,45 17 –5 30

Deute públic a 10 anys 1,99 1,64 35 –18 –65

Spreads deute corporatiu (p. b.)

27-feb 30-gen Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 50 60 –10 –13 –23

Itraxx Financer Sènior 54 68 –14 –13 –35

Itraxx Financer Subordinat 122 143 –21 –27 –10

Tipus de canvi

27-feb 30-gen Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,120 1,129 –0,8 –7,5 –18,3

¥/euro 133,940 132,650 1,0 –7,5 –4,3

£/euro 0,725 0,750 –3,2 –6,6 –11,7

¥/$ 119,630 117,490 1,8 –0,1 17,1

Primeres matèries 

27-feb 30-gen Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 420,9 422,5 –0,4 –3,8 –11,5

Brent ($/barril) 61,8 50,8 21,7 10,9 –43,3

Or ($/unça) 1.213,2 1.283,8 –5,5 2,4 –8,9

Renda variable

27-feb 30-gen Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.104,5 1.995,0 5,5 2,2 13,5

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.599,0 3.351,4 7,4 14,4 14,8

Ibex 35 (Espanya) 11.178,3 10.403,3 7,4 8,7 10,0

Nikkei 225 (Japó) 18.797,9 17.674,4 6,4 7,7 26,0

MSCI emergents 990,3 961,6 3,0 3,6 2,8

Nasdaq (EUA) 4.963,5 4.635,2 7,1 4,8 14,9

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Liderats  
pels Estats Units

Els EuA lideren una recuperació desigual, amb el Japó sumit 
en l’atonia i la Xina immersa en el seu procés d’aterratge «con-
trolat». Pel que fa a la resta d’emergents, l’Índia i Turquia millo-
ren les perspectives, mentre que els països exportadors de 
petroli (com Rússia) continuen patint les conseqüències d’un 
petroli barat.

ESTATS UNITS

El PiB del 4T 2014 va ser revisat a la baixa, del 0,7% al 0,5% 
intertrimestral (el 2,4% interanual), per un comportament més 
negatiu del sector exterior i dels inventaris en relació amb la 
primera estimació de l’avanç trimestral. Així i tot, aquest canvi 
no altera el còmput anual per al 2014 (el 2,4%) ni el nostre esce-
nari central per al 2015 (el 3,5%). A mitjà termini, l’expansió 
nord-americana prosseguirà, gràcies al suport del consum 
intern, a l’embranzida de la inversió empresarial, a un menor 
ajust fiscal i a una recuperació del sector immobiliari, que 
s’anirà consolidant arran de la millora sostinguda del mercat 
laboral. L’apreciació del dòlar, que incideix en sentit contrari, 
serà compensada, en gran part, per la feblesa del preu del 
petroli. 

Els indicadors d’activitat confirmen la fortalesa del consum. 
L’índex de confiança del consumidor del Conference Board va 
superar, al gener, la referència dels 100 punts per primera vega-
da des del novembre del 2000 (la mitjana històrica se situa en 
els 93 punts), i, malgrat la reculada del febrer (fins als 96,4 
punts), l’indicador descriu una clara trajectòria de millora sos-
tinguda. La feblesa de les vendes al detall del gener, calculades 
amb preus corrents, va ser deguda, en gran part, al baix preu 
dels carburants.

El clima empresarial apunta a una recuperació de la inversió, 
després de la pausa del 4T 2014. Els índexs de sentiment 
empresarial ISM (53,5 punts en manufactures i 56,7 en serveis) 
es mantenen en uns nivells que coincideixen amb creixements 
robusts del conjunt de l’economia, en especial en el cas dels 
serveis, que aglutinen el 83,6% de l’ocupació privada.

El mercat laboral es va comportar positivament al gener, 
però el creixement dels salaris continua sent moderat. Al 
gener, es van crear 257.000 llocs de treball, per damunt dels 
200.000 que indiquen un mercat fort. La taxa d’atur va pujar, 
només marginalment, fins al 5,7%, i la taxa d’activitat va millo-
rar en dues dècimes, fins al 62,9%. No obstant això, la taxa 
d’atur que inclou tant els aturats com la subdesocupació (per-
sones que treballen a temps parcial obligades per la conjuntu-
ra), va augmentar en una dècima, fins a l’11,3%, la qual cosa 
frena un creixement més gran del salaris. En aquest sentit, les 
pujades salarials (el 2,2% interanual al gener) se situen encara 
per sota de la zona que Janet Yellen, la presidenta de la Reserva 
Federal (Fed), considera de «normalitat» (entre el 3% i el 4%).
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la inflació se situa en terreny negatiu als EuA per primera 
vegada des de la crisi del 2008. L’IPC del gener va baixar nou 
dècimes, fins al –0,1% interanual, lleugerament per sota de les 
nostres previsions i de les del consens. De nou, el fort descens 
dels preus energètics, del 9,7% entre el desembre i el gener, ha 
afavorit aquest ajust tan brusc. Així i tot, l’IPC subjacent va pujar 
el 0,2% intermensual, la qual cosa va mantenir pla l’avanç inter-
 anual en l’1,6%, una xifra que manté obert el debat sobre l’inici 
de la pujada de tipus de la Fed.

JAPÓ

El PiB del 4T 2014 treu el Japó de la recessió, però decep. 
L’economia japonesa va créixer el 0,6% intertrimestral en el 4T 
2014, després de dos trimestres consecutius de reculades arran 
de la pujada de l’IVA (del 5% al 8%) de l’1 d’abril. Però l’avanç 
intertrimestral va ser netament inferior a l’esperat pel consens i 
va deixar el creixement per al conjunt del 2014 en el 0,0%. Així 
mateix, el PIB del 4T va presentar una mala composició: (i) el 
consum privat va ser la sorpresa més negativa, amb un incre-
ment del 0,3% intertrimestral, que no sembla que pugui millo-
rar; (ii) la significativa aportació de les existències no tindrà 
continuïtat, i (iii) la inversió es continua mostrant feble. Tot ple-
gat fa que reduïm la nostra previsió de creixement per al 2015 
de l’1,2% al 0,8%.

El Japó creix en termes nominals, però torna a vorejar la 
deflació. L’expansió quantitativa del Banc del Japó (BOJ), els 
actius del qual van assolir el 63,8% del PIB al gener en relació 
amb el 33,6% del començament del 2013 per revitalitzar els 
preus i el creixement en termes nominals, ha tingut un cert èxit, 
la qual cosa ajuda a reduir el percentatge del deute públic en 
relació amb el PIB (en el 245% del PIB, el 2014, segons les esti-
macions de l’FMI). Però, també aquí, els riscos s’esbiaixen a la 
baixa. L’IPC sense aliments però amb l’energia (utilitzat com a 
referència pel Banc del Japó) va pujar, al gener, el 2,2% inter -
anual i el 0,2% un cop descomptat l’efecte de l’IVA (l’IPC general 
va pujar el 2,4%, el 0,3% un cop descomptat l’IVA), molt lluny 
de l’objectiu del 2,0% del banc central.

Els salaris, element clau per reactivar la demanda interna, 
continuen estancats. Gairebé tots els increments salarials 
entre el 2012 i el 2014 van descansar en l’augment dels bons i 
les pagues extra (i no en l’increment del salari base), la qual 
cosa indica que els empresaris encara no albiren millores en el 
creixement a llarg termini.

EMERGENTS

l’escenari central per a la Xina és d’aterratge suau, coherent 
amb l’alentiment controlat que busca l’Executiu, que és proba-
ble que, al març, rebaixi l’objectiu de creixement oficial del 
7,5% al 7,0%. Els indicadors del gener introdueixen un biaix a la 
baixa en el nostre escenari, amb un índex PMI de manufactures 
que es va situar lleugerament per sota de la referència dels 50 
punts per primera vegada des del setembre del 2012 i unes 
exportacions i unes importacions que van caure el 3,3% i el  
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19,2% interanual en termes nominals, respectivament. Malgrat 
que els indicadors d’activitat del gener i del febrer han de ser 
interpretats amb precaució, a causa de les distorsions derivades 
del canvi de data de l’any nou xinès, l’alentiment continuat de 
les importacions no deixa de ser preocupant. En aquest sentit, 
l’Executiu no ha dubtat a l’hora de retallar el tipus d’interès de 
referència per segona vegada en menys de quatre mesos (fins 
al 5,35%), per donar suport a l’economia. La baixa inflació del 
gener, del 0,8% interanual, també deixa un ampli marge per a 
noves polítiques expansives.

l’Índia millora les estadístiques i revisa el creixement del PiB 
notablement a l’alça. Segons el nou mesurament oficial, el PIB 
va avançar el 7,5% interanual en el 4T, per sota del 8,2% del 3T, 
malgrat que molt per damunt de l’avanç del 5% de la sèrie anti-
ga. La nova sèrie del PIB introdueix canvis profunds per apro-
par-se als estàndards de comptabilitat internacionals: el criteri 
de preu de mercat (PM) substitueix el de cost dels factors (CF), i 
s’in  clouen partides de mineria i d’indústries locals, de propietat 
in  tel·lectual i de programari. Pel costat de l’oferta, la nova sèrie 
dóna més pes a les manufactures (tradicionalment febles en 
comparació amb la Xina) i, pel costat de la demanda, augmenta 
el pes de la formació de capital fix i del consum privat.

Pel que fa a la resta d’emergents, Turquia millora les pers-
pectives, mentre que el Brasil i Mèxic les empitjoren. Al Bra-
sil, la frenada de l’activitat al final del 2014, les dificultats per 
implementar l’ajust fiscal anunciat i una política monetària 
més restrictiva del previst ens empenyen a rebaixar la nostra 
previsió d’avanç per al 2015 de l’1,0% al 0,7%. Així mateix, les 
pujades d’impostos indirectes i l’alça dels preus administrats 
impliquen un augment de la previsió de la inflació, del 6,0% al 
6,5% el 2015. Mèxic va accelerar fins al 2,6% interanual en el 4T 
2014 (el 2,2% en el 3T), la qual cosa va situar el còmput anual 
del 2014 en el 2,1% (l’1,4% el 2013). Malgrat aquesta accelera-
ció del creixement, l’ajust anunciat de la despesa pública (el 
0,7% del PIB), que afectarà les inversions de Pemex, fa esperar 
un creixement lleugerament menor el 2015 (del 3,1%, en rela-
ció amb el 3,4% anterior). En canvi, a Turquia, els indicadors 
suggereixen que l’activitat es va accelerar al final del 2014, 
resultat que justifica que revisem a l’alça el nostre escenari cen-
tral per al 2014 (del 2,8% al 2,9%). El 2015, a més del bon final 
del 2014, jugarà a favor del creixement el relaxament monetari, 
la qual cosa ens empeny a revisar la nostra previsió per al 2015 
del 3,4% al 3,6%.

Rússia continua presentant els riscos més severs entre els 
grans emergents. Els acords de Minsk II podrien representar 
l’inici d’un procés de reducció dels riscos geopolítics i, a mitjà 
termini, l’aixecament de les sancions. Atesa la incertesa encara 
existent, és prematur millorar el nostre escenari central (del 
–3,3% el 2015). En canvi, el repunt recent de la inflació i una 
depreciació del ruble superior a l’esperada justifiquen una revi-
sió a l’alça de la inflació: del 9,4% al 13%.
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En els últims anys, ha estat relativament freqüent incloure 
Turquia entre els anomenats emergents fràgils, etiqueta 
que engloba diferents països que presenten desequilibris 
macroeconòmics. En el cas turc, els més preocupants són 
la inflació i el dèficit per compte corrent. Les dades sugge-
reixen que, durant l’exercici passat, s’ha avançat en la re -
conducció del dèficit per compte corrent i de la inflació, 
tot i que, en aquest últim cas, no tant. Així, el desequilibri 
corrent va passar del 7,9% del PIB del final del 2013 al 5,9% 
del 3T 2014. Aquesta millora notable ha estat propiciada, 
fonamentalment, per dos factors. El primer: la caiguda del 
preu del petroli. A Turquia les importacions de petroli 
pugen al 6% del PIB, de manera que l’abaratiment del cru 
ha representat un impacte de primer ordre. El segon: 
l’ajust de la demanda interna, derivat, en gran part, d’unes 
condicions financeres més restrictives (al gener del 2014, 
es va apujar el tipus de referència del 4,5% al 10,0%).

En canvi, la inflació es va mantenir en cotes elevades du -
rant una gran part de l’any passat. En concret, la taxa d’in-
 flació va ser, de mitjana, del 8,9% i va assolir màxims 
anuals del 9,5% a l’agost. En gran part, això va ser conse-
qüència de l’augment dels marges dels distribuïdors dels 
productes agrícoles, la qual cosa va disparar-ne el preu 
final.1 Malgrat que la desacceleració del component ener-
gètic va permetre reduir temporalment la inflació en el 
tram final del 2014, la veritat és que les xifres actuals (el 
7,2% al gener) i les expectatives d’inflació continuen allu-
nyades de l’objectiu del 5% del Banc Central de Turquia. 
En aquest context, la decisió de l’organisme de rebaixar el 
tipus d’intervenció en 250 p. b. en els últims mesos ha es -
tat controvertida.

Així i tot, les previsions de creixement i d’inflació permeten 
matisar una mica la controvèrsia. Per al 2015, s’espera una 
certa acceleració del creixement. El factor més important 
que explica aquesta recuperació és la materialització plena 
dels efectes beneficiosos per al país de l’actual etapa de 
preus més baixos del petroli. L’abaratiment del cru facilita, 
al mateix temps, un creixement més elevat, una inflació 
més baixa i noves reduccions del dèficit per compte 
corrent. Addicionalment, l’activitat tindrà el suport de 
l’efecte del relaxament monetari del 2014 i de l’inici del 
2015. En aquest escenari, Turquia registraria, el 2015, una 
inflació mitjana del 6,3% i un dèficit per compte corrent del 
4,3% del PIB. A més a més, cal destacar que, fins i tot sent el 
2015 un any electoral, l’evolució prevista de les finances 
públiques és notablement favorable, en part gràcies a 
l’augment dels ingressos fiscals derivat de les privatitza-
cions previstes.

Tot i que s’espera que la recuperació es consolidi, a poc a 
poc, el 2016, Turquia es continuarà movent en un escenari 
amb importants riscos a la baixa. En primer lloc, perquè la 
millora del quadre macro que experimentarà a curt termi-
ni no té un caràcter estructural: la recuperació del preu del 
petroli tornarà a pressionar la inflació i el dèficit corrent a 
l’alça. Així i tot, la recuperació dels principals socis comer-
cials, la zona de l’euro i Rússia, hauria de donar suport al 
sal  do extern turc.

Dos riscos addicionals planen sobre el futur de l’economia 
turca. El primer és la reacció dels inversors internacionals 
quan la Reserva Federal comenci a augmentar el tipus de 
referència. Malgrat que l’apel·lació al finançament exte-
rior és clarament menor que uns anys enrere, si es dóna el 
cas, no es pot descartar un episodi de feblesa de la lira i 
un increment del tipus de referència per defensar-la. Un 
se  gon risc és de naturalesa geoestratègica, ja que la con-
flictivitat de la regió s’ha agreujat notablement en els úl -
tims anys.

FOCUS • Turquia: un balanç de riscos més assumible el 2015
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Turquia: principals indicadors  
macroeconòmics

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

Creixement  
del PIB real (%) 3,7 2,1 4,1 2,9 3,6 4,3

Inflació IPC (%) (f) 8,3 6,8 7,5 8,8 6,3 6,8

Saldo compte 
corrent (% PIB) –5,8 –6,2 –7,9 –5,4 –4,3 –5,0

Saldo fiscal  
(% del PIB) –2,9 –2,1 –1,2 –1,5 –1,7 –1,5

Deute públic  
(% del PIB) 44,7 40,1 39,6 38,2 37,4 35,1

Nota: (p) Previsions; (f) Dada al final de l’any.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

1. De fet, la distància entre el PIB i el PIB potencial turc va augmentar el 
2014, segons les estimacions de l’OCDE, la qual cosa hauria d’haver reduït 
les pressions inflacionistes.
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L’enfonsament del preu del petroli des de l’estiu del 2014, 
que, malgrat el lleuger repunt de les últimes setmanes, se 
situa encara en el 45%, respon, sobretot, a factors d’oferta. 
En particular, destaca el canvi d’estratègia de l’Aràbia Sau-
dita, que, en un entorn de producció mundial creixent, ha 
deixat d’exercir el seu paper de «productor d’equilibri» 
(swing producer) per desbancar els nous competidors.

En els últims anys, l’Aràbia Saudita ha aprofitat la seva 
posició privilegiada per exercir de swing producer i per 
mantenir l’oferta mundial de petroli d’acord amb la de -
manda del moment, la qual cosa ha afavorit l’estabilitat 
dels preus. No obstant això, en el context actual d’in  cre -
ment de l’oferta, el màxim productor de l’OPEP ha decidit 
no rebaixar la producció, la qual cosa ha repercutit clara-
ment en la rebaixa dels preus, situació que, atesos els bai -
xos costos d’extracció (vegeu el primer gràfic), pot assu  mir 
fàcilment.

Aquesta és una basa que no tots els països productors de 
cru poden jugar. Amb els preus actuals, una part de l’oferta 
no és rendible, la qual cosa hauria de contribuir a una 
pujada gradual del preu del petroli, ja que els productors 
més afectats per la menor rendibilitat retallaran les inver-
sions, la qual cosa, a mitjà termini, generarà una reducció 
de l’oferta. Cal tenir en compte que el cost de producció 
del petroli depèn de la regió i del tipus d’extracció: el 
petroli més barat d’extreure és, precisament, el continen-
tal de l’Orient Mitjà, seguit, a una certa distància, pel marí 
de plataforma i pel petroli rus continental. Entre els més 
cars, se situa el petroli shale o d’esquist nord-americà. Se -
gons les estimacions de Rystad Energy, el preu mitjà que 
fa rendible l’explotació del shale se situa en els 62 dòlars 
per barril, una xifra 2,5 vegades superior a la de l’Aràbia 
Saudita. Uns preus inusualment baixos durant un període 
llarg de temps castigarien seriosament la producció de cru 
shale als EUA.1

L’Aràbia Saudita aconsegueix eliminar els competidors? 
Pel que sembla, sí. Als EUA, el nombre de plataformes 
petrolíferes en funcionament ha caigut fins a mínims des 
del 2011. Així mateix, el nombre de llicències d’explotació 
shale també s’ha reduït, de les gairebé 3.000 mensuals 
que es concedien al setembre del 2014 a les 1.500 del de-
sembre del 2014. De manera més general, les grans em -
preses petrolieres han anunciat retallades en les inversions 
per valor del 20% (vegeu el segon gràfic). Aquest anunci 
encaixa amb la retirada de nombrosos projectes de pros-
pecció a la zona àrtica, on encara no s’explota el cru exis-
tent per l’alt cost d’extracció.

En definitiva, ateses les menors inversions de capital per 
part de les empreses energètiques, cal esperar que el preu 
del petroli es vagi recuperant a poc a poc. Així i tot, no po -
dem descartar algun nou ensurt en el preu, en especial en 
un context d’emmagatzematge que ha augmentat de ma -
ne  ra notable recentment.

FOCUS • La gran aposta de l’Aràbia Saudita
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1. És necessari matisar que el gràfic de costos correspon als costos a ni -
vells actuals de producció. Així, per exemple, si l’Aràbia Saudita augmen-
tés de forma substancial la producció, el cost mitjà seria major, ja que 
cada vegada és més costós augmentar la producció.
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ESTATS UNITS
2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Activitat

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

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

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 80,5 83,4 90,9 92,7 103,8 96,4

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

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

Habitatges iniciats (milers) 930 1.001 925 985 1.030 1.065 1.065 ...

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

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

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

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

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Dept. de Treball, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

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

Activitat

PIB real 7,7 7,4 7,4 7,5 7,3 7,3 –

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

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 380 233 253 321 0 408

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

Importacions 7,3 0,6 1,6 1,4 1,1 –1,7 –19,9

Preus

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

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

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

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

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

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

Activitat

PIB real 1,6 0,0 2,2 –0,4 –1,3 –0,4 –

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

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

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

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

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

Preus

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

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

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Dades més 
optimistes, tot i que envoltades 
d’incertesa

El PiB de la zona de l’euro va créixer el 0,3% intertrimestral 
en el 4T 2014 (el 0,2% en el 3T), una dècima per damunt del 
que s’esperava. Això situa el creixement total de l’any en el 
0,9% (el –0,4% el 2013). El fort avanç de l’economia alemanya 
en el 4T, del 0,7% intertrimestral (el 0,1% en el 3T), va superar 
les expectatives i va ser un factor clau per a la recuperació de la 
zona de l’euro. El creixement del PIB a Espanya, del 0,7% inter-
trimestral, i a Portugal i als Països Baixos, del 0,5%, també va 
contribuir a accelerar el ritme de recuperació de la zona de 
l’euro. En canvi, França va continuar mostrant signes de feble-
sa, amb un creixement del 0,1%, conseqüència, sobretot, del 
mal comportament de la inversió, i Itàlia no va aconseguir 
abandonar per complet la recessió (el 0,0%). Per tant, es manté 
la disparitat entre països, amb Espanya i Alemanya al grup cap-
davanter i França i Itàlia al grup de cua.

la Comissió Europea (CE) ha millorat les perspectives de crei-
xement del PiB de la zona de l’euro fins a l’1,3% el 2015 i 
l’1,9% el 2016, dues dècimes per damunt de les previsions de 
tardor. Per primera vegada des del 2007, s’espera un avanç 
positiu el 2015 per a tots els països de la zona de l’euro, malgrat 
que a diferents velocitats. Una part de l’augment del creixe-
ment el 2015 té el suport de factors temporals, com la caiguda 
del preu del petroli, la depreciació de l’euro i la posada en mar-
xa, per part del Banc Central Europeu (BCE), del programa de 
compra d’actius a gran escala. Destaca la millora de les previ-
sions per a Espanya (+0,6 p. p.) i per a Alemanya (+0,4 p. p.). No 
obstant això, perquè aquesta millora tingui continuïtat en els 
pròxims mesos, és important eliminar factors d’incertesa a la 
zona de l’euro, com la crisi grega.

la CE permet que França ajorni la correcció del dèficit, a can-
vi d’incrementar la reducció del dèficit estructural. El país 
tindrà fins al 2017 per reduir el dèficit fiscal per sota del 3,0% 
del PIB. Paral·lelament, però, la CE sol·licita que França redueixi 
la part de dèficit corresponent a factors estructurals, que es tro-
ba en nivells elevats en relació amb altres països de la zona de 
l’euro. En concret, la CE demana a França que faci un esforç de 
reducció del dèficit estructural del 0,5% del PIB el 2015, dues 
dècimes més del que li demanava fins ara. A més a més, anun-
cia una revisió al maig per supervisar la reducció del dèficit i la 
implementació de reformes d’aquest país. En el cas d’Itàlia, la 
CE alerta sobre l’elevat nivell de deute (el 133% previst el 2015) 
i l’incompliment de l’objectiu de dèficit per a enguany (el 2,6%, 
en lloc del 2,2% previst), malgrat que decideix no imposar san-
cions, ja que reconeix el difícil context macroeconòmic i l’esforç 
reformador del Govern italià.

Acord entre Grècia i l’Eurogrup per ampliar el programa de 
rescat fins al juny. Les institucions han aprovat la llista inicial 
de mesures presentades pel Govern grec, que inclouen, entre 
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Previsions del creixement del PIB  
de la Comissió Europea
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb la  
previsió de la tardor del 2014

2015 2016 2015 2016

Zona de l’euro 1,3 1,9 0,2 0,2

Alemanya 1,5 2,0 0,4 0,2

França 1,0 1,8 0,3 0,3

Itàlia 0,6 1,3 = 0,2

Espanya 2,3 2,5 0,6 0,3   

Portugal 1,6 1,7 0,3 =

Grècia 2,5 3,6 0,4 0,1   

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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d’altres: una reforma de l’IVA i de l’IRPF; la lluita contra la 
corrupció i l’evasió fiscal; la flexibilització del mercat laboral 
(malgrat que es revisarà a l’alça el salari mínim), i la continuïtat 
de les privatitzacions ja programades (tot i que es revisaran les 
no iniciades). Per bé que la primera impressió és favorable, la 
falta de concreció en les mesures fa que el BCE i el Fons Mone-
tari Internacional es mantinguin cauts. En tot cas, els 7.200 
milions d’euros pendents del rescat no es desemborsaran fins 
que Grècia no demostri que està implementant les reformes 
proposades. Així, doncs, la incertesa encara estarà present 
durant uns mesos. A curt termini, el Parlament grec encara ha 
d’aprovar aquestes mesures, i el primer ministre necessitarà el 
suport del seu partit i dels seus aliats de coalició, situació que 
podria ser complicada, a causa de les discrepàncies que man-
tenen entre si. A més a més, és previsible que hi hagi repunts 
de les tensions financeres, derivades de les dificultats que 
pugui tenir el Tresor grec per afrontar els propers venciments 
de deute i de la delicada situació en què es troba el sistema 
bancari grec.

El ritme de la recuperació de la zona de l’euro s’intensifica 
en el 1T 2015. L’índex PMI compost de la zona de l’euro va 
assolir els 53,5 punts al febrer, nivell màxim dels set últims 
mesos. La millora es va produir, sobretot, gràcies al fort aug-
ment registrat al sector de serveis. Per països, França va sor-
prendre favorablement, ja que el seu índex PMI compost va 
pujar fins als 52,2 punts, el valor més alt des de l’agost del 
2011. A més a més, la tònica alcista de l’índex PMI alemany 
corrobora que aquesta economia continua sent el motor de la 
recuperació. El dinamisme alemany s’observa, també, en 
l’evolució dels indicadors IFO (índex d’activitat empresarial) i 
ZEW (índex sobre les expectatives dels inversors i dels analis-
tes), que al febrer van millorar per quart mes consecutiu. La 
composició del PIB alemany del 4T també va ser favorable: la 
contribució de les demandes interna i externa al creixement 
intertrimestral va ser de 0,7 i de 0,2 p. p., respectivament, men-
tre que la variació d’existències va restar 0,2 p. p.

Millora generalitzada dels indicadors de demanda. Ateses 
les xifres de les vendes al detall, el ritme de creixement de les 
quals es va accelerar fins al 2,8% interanual, el consum privat 
millora. Una altra mostra d’això és el fort increment de la con-
fiança del consumidor al febrer, que es va situar en nivells no 
observats des de l’estiu del 2007. La recuperació del mercat 
laboral, tot i que gradual, ajuda, sens dubte, a dinamitzar la 
demanda interna. Les expectatives d’ocupació, tant al sector 
manufacturer com al de serveis, han continuat avançant en els 
dos primers mesos de l’any. Per països, destaca el fort incre-
ment de les perspectives de creació d’ocupació a Alemanya, 
una mostra més de la fortalesa del país, i també a Espanya, on 
el mercat laboral es va recuperant, a poc a poc, de la seva mala 
situació. En canvi, França va presentar avanços més contin-
guts, coherents amb la recuperació moderada de l’activitat.

la inflació es manté en terreny negatiu, però inicia una fase 
de recuperació. S’espera que la taxa d’inflació hagi augmentat 
al febrer, ja que, després de la forta caiguda dels mesos ante-
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riors, el preu del petroli va créixer llavors el 18,3% intermen-
sual. De fet, a Alemanya, a Itàlia i a Espanya, països per als quals 
ja es coneix la dada del febrer, s’observa un clar repunt de la 
inflació. Sembla que l’augment de les expectatives d’inflació en 
el segon mes de l’any, després de l’anunci del programa 
d’expansió quantitativa per part del BCE, corrobora, també, el 
canvi de tendència. D’aquesta manera, preveiem que la inflació 
es recuperarà de forma gradual a mesura que els preus del 
petroli tornin a cotes més elevades i el creixement de la deman-
da interna s’intensifiqui. Així, la zona de l’euro tancarà el 2015 
amb una inflació mitjana del 0,4%. El 2016, pujarà, de mitjana, 
fins a l’1,6%, un cop desaparegui l’efecte nivell del component 
energètic.

l’abaratiment del petroli i la depreciació de l’euro donaran 
suport al superàvit corrent el 2015. La balança per compte 
corrent de la zona de l’euro va mantenir la bona tònica de 
l’últim any i va registrar un superàvit del 2,4% del PIB al de -
sembre (acumulat de 12 mesos). A aquesta situació ha contri-
buït, en gran part, el superàvit del compte de béns del desem-
bre, gràcies al fort augment de les exportacions, del 8% 
interanual, que va superar, amb escreix, l’increment de les 
importacions, de l’1% interanual. De cara als pròxims mesos, el 
superàvit per compte corrent es veurà reforçat per dos factors. 
D’una banda, el preu del petroli es mantindrà en nivells baixos, 
la qual cosa permetrà contenir la factura energètica de les 
importacions. De l’altra, les exportacions seran afavorides per 
la depreciació de l’euro. En efecte, una de les conseqüències 
del programa del BCE de compra de deute públic i privat a 
gran escala ha estat que, des del seu anunci, l’euro s’hagi 
depreciat el 3,6%, fins als 1,12 euros/dòlars, al final de febrer. 
Preveiem que el tipus de canvi es mantindrà en aquests nivells 
uns mesos i es tornarà a depreciar al final de l’any quan la Fed 
iniciï la pujada dels tipus d’interès.

les bones dades del Regne unit reobren el debat sobre 
l’inici de la pujada de tipus per part del Banc d’Anglaterra. El 
creixement del PIB va arribar al 2,6% el 2014, amb el suport, 
sobretot, del bon comportament de la demanda interna. El 
ritme d’avanç de les vendes al detall al gener del 2015, del 
5,5% interanual, i la baixa taxa d’atur, el 5,7% al novembre, fan 
pensar que aquest patró de creixement es manté en el 1T 
2015, la qual cosa ha avivat el debat sobre quan tindrà lloc la 
primera pujada de tipus per part del Banc d’Anglaterra. Ara 
com ara, la inflació es manté en cotes baixes per la caiguda del 
preu del petroli, però els salaris van créixer en el 4T 2014 per 
damunt de la inflació per primera vegada des de mitjan 2008. 
En els pròxims mesos, esperem que la inflació es vagi normalit-
zant i que les pressions a l’alça sobre els salaris es vagin refor-
çant. Això, juntament amb el manteniment d’un bon ritme de 
creixement, hauria de permetre al Banc d’Anglaterra començar 
a normalitzar, de forma gradual, la política monetària a partir 
del 3T 2015.
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FOCUS • Reforma laboral a Itàlia: un gran pas endavant

La forta dualitat del mercat laboral italià ha provocat que 
la crisi econòmica se saldés amb importants pèrdues de 
llocs de treball temporals, en particular entre els joves. En 
el 3T 2014, la taxa d’atur juvenil va assolir el 42,8% (en rela-
ció amb el 12,8% total), i, en el conjunt del 2013, la preca-
rietat laboral era molt elevada, ja que el 52,5% dels con-
tractes dels joves ocupats eren temporals (en relació amb 
el 13,2% total). En aquest context, al desembre del 2014, 
es va aprovar una reforma laboral com a part d’un seguit 
d’importants mesures (reforma del sistema judicial, tribu-
tari, d’administracions públiques, etc.), impulsades pel pri-
mer ministre, Matteo Renzi, per dinamitzar l’economia 
italiana. La Jobs Act, que entrarà en funcionament al llarg 
d’enguany, representarà un canvi important per al mercat 
laboral italià. Tot seguit analitzem els principals elements 
de la reforma.

Un primer element que cal destacar són els canvis en la 
contractació indefinida. En concret, la indemnització per 
acomiadament serà menys costosa, i s’elimina la readmis-
sió en cas d’acomiadament sense causa justificada. Amb la 
nova llei, els costos d’acomiadament augmentaran en fun-
ció del temps treballat a l’empresa i correspondran a dos 
mesos per any treballat, amb un mínim de quatre mesos i 
un màxim de 24. A més a més, s’aclareixen les raons objec-
tives de l’acomiadament i es defineixen els motius que el 
justificarien, ja siguin econòmics, de demanda o per can-
vis tecnològics o organitzatius de l’empresa. La nova llei 
també possibilita la conciliació de mutu acord entre em -
presaris i treballadors en cas d’acomiadament, la qual cosa 
representa un altre avanç per dinamitzar el mercat laboral 
i reduir la incertesa a l’hora de contractar. Aquesta indem-
nització tindria un cost encara menor, però també crei-
xent en funció de l’antiguitat a l’empresa (un mes per any 
treballat, amb un màxim de 18 mesos).

La segona novetat de la reforma laboral, i la més polèmica, 
és que els empresaris, en cas de perdre el judici, ja no estan 
obligats a readmetre els treballadors indefinits que hagin 
estat acomiadats, els qual poden ser compensats econò-
micament. Abans de la reforma, la reincorporació del tre-
ballador era obligatòria, la qual cosa incrementava la 
in cer  tesa de l’empresari i encaria els costos laborals. La 
readmissió del treballador, però, es manté sense canvis per 
als casos de discriminació o d’acomiadaments fraudulents.

La major flexibilitat en la contractació indefinida es com-
plementa amb una major cobertura del subsidi d’atur i del 
salari mínim. Fins ara, a Itàlia, el subsidi d’atur cobria, prin-
cipalment, els treballadors d’empreses amb més de 15 
empleats i deixava sense protecció una part considerable 
de la força laboral. El nou subsidi tindrà ara una cobertura 
més àmplia. Així mateix, s’estendrà el salari mínim als sec-
tors sense convenis col·lectius nacionals.
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Els canvis introduïts haurien d’augmentar de forma signi-
ficativa els incentius per a la contractació indefinida (que 
tindrà, a més a més, una bonificació fiscal durant el primer 
any) i podrien reduir, si més no en part, la dualitat del mer-
cat de treball italià i beneficiar, en especial, els joves. L’èxit 
de la reforma dependrà, en gran part, de la seva correcta 
implementació i de si aconsegueix augmentar la celeritat 
i la capacitat de predir la contractació de treballadors. A 
més a més, el Govern italià té previst completar-la amb 
can  vis addicionals, com un contracte que substituirà els 
contractes temporals atípics per evitar-ne l’abús en tre-
balls que, per la seva naturalesa, haurien de ser fixos. Així 
mateix, es pretén reduir el nombre de contractes laborals 
existents. Una altra tasca important que caldrà dur a ter-
me és el desenvolupament de polítiques actives d’ocu  pa -
ció, de moment molt escasses i poc efectives. En tot cas, la 
legislació laboral, aïlladament, no podrà dinamitzar l’eco -
nomia italiana, sinó que ha de formar part d’un procés de 
modernització global amb transformacions en el sistema 
judicial, impositiu, educatiu, etc. Itàlia té, doncs, un treball 
gegantí per davant, però sembla que ja comença a posar 
fil a l’agulla.
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La decisió del Banc Central de Suïssa de suspendre, el 14 de 
gener, el límit de flotació del franc suís enfront de l’euro va 
tenir com a resultat immediat una sensible apreciació de la 
moneda helvètica en relació amb les principals divises, i 
les de l’Europa central no van ser cap excepció. Així, des 
d’aquesta data, la corona croata ha perdut el 14% del seu 
valor enfront del franc suís; el lev búlgar, el 13%; el zloty 
polonès i el leu romanès, el 12%, i el florí hongarès, el 10%. 
Aquesta depreciació ha recordat una pràctica que, a vega-
des, s’oblida: certs països de l’Europa emergent han tendit a 
utilitzar profusament els crèdits en divisa estrangera (com, 
per exemple, el franc suís) tant a particulars com a empre-
ses. El cas més extrem és el de Croàcia, on gairebé el 75% 
del crèdit total està instrumentat en crèdits denominats 
en divisa estrangera, mentre que Bulgària, Romania, Hon-
gria i Polònia es mouen en proporcions que van del 40% al 
60% del crèdit total. En aquest context, algunes veus han 
alertat sobre la possibilitat que l’apreciació del franc suís 
provoqui dificultats de pagament d’aquests deutes.

Afortunadament, aquest diagnòstic alarmant queda mati-
sat quan s’amplia el focus de l’anàlisi i s’incorporen més 
dades. L’error més habitual ha estat considerar que tots els 
països han aprofitat el recurs del finançament barat en 
francs suïssos en la mateixa mesura. Malgrat que les dades 
que proporcionen els bancs nacionals no sempre són ex -
haustives, la divisa usada majoritàriament per al finança-
ment a Croàcia, Bulgària i Romania, i també per als crèdits 
corporatius a Hongria,1 ha estat l’euro, no el franc suís. Així, 
doncs, atès que les divises d’aquests països s’han apreciat 
enfront de l’euro, l’amenaça canviària s’esvaeix de forma 
notable. El risc es manté, però, en el crèdit a les llars d’Hon-
 gria i de Polònia, que sí s’han finançat àmpliament en 
francs suïssos.2

En els dos casos, certs factors mitiguen l’efecte de la de -
preciació de les monedes nacionals. Així, a Hongria, per 
re  duir l’elevat grau d’exposició al risc de canvi dels crèdits 
de les famílies, es va introduir una normativa molt polèmi-
ca pel seu efecte advers sobre la banca, la qual determina 
que el tipus de canvi aplicat entre el florí i el franc suís si -
gui el vigent al novembre del 2014. Així mateix, en el seu 
moment, els bancs hongaresos van realitzar la cobertura 
del risc de canvi, de manera que l’impacte de la deprecia-

ció del florí queda cobert. Pel que fa a Polònia, el factor 
clau que redueix l’efecte de l’apreciació del franc suís és de 
tipus contractual, ja que la majoria de crèdits tenen clàu-
sules de revisió que estableixen que el tipus d’interès hi -
po  tecari pagat en francs suïssos segueixi de prop l’in  ter -
bancari de la divisa helvètica. Atès que aquest últim ha 
evolucionat a la baixa des de la flotació del franc (específi-
cament, el tipus hipotecari podria passar del 2% a l’1%, 
aproximadament, si es manté el diferencial actual), el me -
nor cost financer pal·liarà, en part, l’augment del nominal 
dels deutes derivat de la depreciació del zloty.

Finalment, un element addicional que hauria de matisar 
els temors als possibles efectes de l’apreciació del franc 
suís és que la situació de solvència bancària dels cinc paï-
sos se situa en cotes raonables (vegeu el segon gràfic). Així 
i tot, convé no abaixar la guàrdia, ja que no seria la primera 
vegada que episodis d’elevada volatilitat en les divises 
acaben repercutint en el sistema bancari.

FOCUS • Finançament en francs suïssos a l’Europa emergent:  
un risc controlat
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1. A Bulgària, gairebé la totalitat del crèdit en divises és en euros, mentre 
que, a Croàcia i a Romania, la proporció és, aproximadament, del 90%. A 
Hongria, el 83% del crèdit corporatiu en divises és en euros. No es disposa 
de xifres detallades per a Polònia, però seria raonable assumir que el seu 
patró no difereix del d’altres  economies centreeuropees, de manera que 
l’opció majoritària per als crèdits a les empreses seria l’euro.
2. A Hongria, el 90% dels crèdits a les llars en divises són en francs suïssos, 
mentre que, a Polònia, la proporció de finançament hipotecari en francs 
suïssos és del 80% de les hipoteques en divises (no hi ha dades d’altres 
modalitats de crèdits a les famílies).
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 01/15 02/15

Vendes al detall (variació interanual) –1,6 –0,8 1,0 1,4 0,9 2,0 ... ...

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

Confiança del consumidor –22,1 –18,6 –11,2 –7,7 –9,9 –11,2 –8,5 –6,7

Sentiment econòmic 90,6 93,6 101,5 102,2 100,8 100,7 101,4 102,1

PMI manufactures 46,2 49,6 53,4 52,5 50,9 50,5 51,0 51,1

PMI serveis 47,6 49,3 52,1 53,0 53,2 51,7 52,7 53,9

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,5 –0,8 0,0 0,4 0,6 ... – ...

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

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

França (% pobl. activa) 9,8 10,3 10,1 10,1 10,3 10,3 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,7 12,5 12,9 13,2 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 25,3 24,7 24,1 23,8 ... ...

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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 12/14 01/15 02/15

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,6 2,2 2,3 2,2 2,4 2,4 ... ...

Alemanya 7,1 6,7 6,8 6,7 7,2 7,4 ... ...

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 98,0 101,7 104,0 103,9 101,7 99,7 95,9 94,0

Notes: 1. Canvi de metodologia a partir de 2014.  2. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Comissió Europea i organismes nacionals d’estadística.

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

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 12/14 01/15

Finançament del sector privat

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

Crèdit a les llars 1, 2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,8 2,6 2,8 2,7 2,6 2,4 2,5 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 5,9 5,2 5,9 7,2 8,2 9,2

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

Instruments negociables –14,8 –7,2 –12,7 –11,7 –6,1 1,5 5,5 4,6

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • El ritme de 
creixement s’intensifica

El consum privat i la inversió: motors del creixement. El detall 
del desglossament del PIB del 4T ha confirmat que l’economia 
espanyola va créixer el 0,7% intertrimestral (el 0,5% en el 3T), 
gràcies a l’augment del consum privat i de la inversió, que van 
compensar la davallada del consum públic. Aquesta bona dada 
del 4T, lleugerament millor del que s’esperava, i les bones dades 
dels indicadors d’activitat del gener mostren que els xocs posi-
tius recents (la baixada del preu del petroli i la depreciació de 
l’euro) tenen un impacte superior al previst sobre l’activitat 
econòmica. L’impuls d’aquests factors transitoris, que té inèrcia, 
ens empeny a revisar a l’alça la previsió de creixement del PIB 
per a l’any 2015, fins al 2,5% (+0,2 p. p.), i per al 2016, fins al 
2,3% (+0,2 p. p.). Aquestes previsions són coherents amb les 
publicades al començament de febrer per la Comissió Europea, 
que situa el creixement en el 2,3% per al 2015 (anterior: 1,7%)  
i en el 2,5% per al 2016 (anterior: 2,2%).

El sector exterior se sumarà, a poc a poc, al creixement. El 
bon comportament de la demanda interna explica gairebé la 
totalitat de l’avanç del PIB en el 4T, però també cal destacar que 
la demanda externa va deixar de restar al creixement per pri-
mera vegada en aquest episodi de recuperació. De tota mane-
ra, per al conjunt de l’any 2014, en què el creixement del PIB  
va assolir l’1,4%, l’aportació de la demanda interna va ser de  
2,2 p. p. i l’aportació de la demanda externa va ser negativa, en 
concret de –0,8 p. p. Esperem que la depreciació de l’euro i la 
recuperació de la zona de l’euro impulsin les exportacions al 
llarg del 2015, de manera que el sector exterior vagi millorant, 
a poc a poc, la seva aportació al creixement. No obstant això, 
aquesta aportació serà limitada, ja que les importacions, espero-
nades per la demanda interna, continuaran creixent amb força.

les dades de comptabilitat nacional confirmen la bona evo-
lució del mercat laboral en el 4T 2014. El creixement de l’ocu -
pació equivalent a temps complet va ser del 0,7% intertrimes-
tral. Aquest resultat, coherent amb el que s’havia previst després 
de les dades positives de l’EPA del 4T, evidencia que la bona 
marxa de l’activitat es trasllada al mercat de treball. Amb aques-
ta dada, la taxa de variació anual se situa en l’1,2% el 2014, la 
qual cosa equival a la creació neta de 392.000 llocs de treball 
equivalents a temps complet. Les xifres mostren, també, que la 
moderació salarial va continuar donant suport a les millores de 
competitivitat. Així, en el 4T, la remuneració per assalariat es va 
mantenir constant, amb una taxa de variació del 0,0% intertri-
mestral. El fet que els increments salarials pactats en els conve-
nis col·lectius s’hagin mantingut estables en el 0,6% interanual 
des de fa més d’un any fa pensar que la contenció salarial es 
mantindrà. Per a l’evolució futura dels salaris, serà clau l’acord 
que haurien d’assolir pròximament la patronal i els sindicats.

la creació d’ocupació continua el 2015. La xifra d’afiliats a la 
Seguretat Social va créixer al gener (12.613 en termes desesta-
cionalitzats) i acumula 18 mesos consecutius de pujades. 
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    Variació interanual (%)

PIB
Variació intertrimestral

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

PIB 0,3 0,5 0,5 0,7

Consum privat 0,6 1,0 0,8 0,9

Consum públic 1,0 –0,4 –0,1 –1,0

Inversió 0,4 2,0 1,1 1,4

Inversió en equipament 2,3 3,6 2,2 1,8

Inversió en construcció –0,9 1,3 0,5 1,4

Exportacions 0,1 0,7 3,9 0,0

Importacions 1,1 2,1 5,0 –0,6

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE.
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L’evolució negativa de l’agricultura va enterbolir la millora regis-
trada a la resta de sectors, que van accelerar el ritme de creació 
d’ocupació. Per la seva banda, l’atur registrat va baixar en 42.723 
persones, en termes desestacionalitzats. La tònica creixent de 
les expectatives de creació d’ocupació, en especial a la indústria, 
mostra que la reactivació del mercat laboral es continuarà 
expandint a tot el teixit productiu. Sembla, doncs, que el ritme 
de millora del mercat de treball s’intensifica en el 1T, la qual cosa 
reflecteix, en part, l’impacte positiu dels factors de suport 
esmentats anteriorment, de manera que procedim a millorar en 
una dècima el creixement de l’ocupació prevista per al 2015 i el 
2016, fins al 2,3% i el 2,0%, respectivament, i revisem la taxa 
d’atur en una dècima a la baixa també per als dos anys.

Es manté l’impuls de la demanda interna. Sembla que la for-
talesa del consum privat, que va créixer el 0,9% intertrimestral 
en el 4T, es mantindrà el 2015, gràcies al creixement de 
l’ocupació i a la millora de les condicions de finançament. Així, 
l’indicador de la confiança del consumidor es va situar en els 
–1,8 punts en la mitjana de gener i febrer, un registre clarament 
superior als –9,6 punts del 4T. Pel que fa a la inversió, l’augment 
de l’indicador de confiança de la indústria (–4,4 al gener i al 
febrer, en relació amb els –5,3 del 4T) i el repunt de l’índex PMI 
de manufactures al gener (54,7, enfront dels 53,7 en el 4T) evi-
dencien la bona marxa del sector industrial, la qual cosa seria 
compatible amb un nou avanç de la inversió en equipament, 
que va créixer l’1,8% intertrimestral en el 4T. A més a més, es 
consolida el canvi de tendència de la inversió en construcció, 
que va anotar el primer creixement intertrimestral positiu en el 
2T 2014 (la inversió residencial en el 3T 2014).

El sector immobiliari mostra signes de millora pel costat de 
la demanda i pel de l’oferta. Després de sis anys d’ajust, les 
compravendes d’habitatges van augmentar el 2,2% el 2014 en 
relació amb l’any anterior (319.000 enfront de 312.000). Mal-
grat aquesta millora, la veritat és que el nombre de transac-
cions se situa encara en nivells molt baixos. Pel costat de l’oferta, 
els visats d’obra nova, amb un creixement, de mitjana, del 4,0% 
interanual en el 4T (acumulat de 12 mesos), fan pensar que la 
recuperació de l’activitat anirà guanyant tracció. A més de 
l’increment de la inversió en construcció, l’ocupació al sector 
també va créixer en el 4T, en concret el 3,3% interanual. El preu 
de l’habitatge es va contreure el 2,4% en el conjunt del 2014, 
però va créixer el 0,5% intertrimestral en el 4T, primer avanç 
positiu des del març del 2008, data a partir de la qual els preus 
acumulen una correcció del 30%. Així, doncs, sembla que el 
2014 va ser l’any en què el sector immobiliari va tocar fons. Les 
perspectives són favorables per al 2015: esperem que l’activitat 
i els preus es continuïn recuperant, amb el suport de la millora 
de l’activitat, del mercat laboral i de les condicions de finança-
ment, però a un ritme molt moderat per l’elevat estoc d’ha  bi -
tat  ges per vendre. Així i tot, l’evolució serà dispar entre regions: 
a les grans ciutats, on l’estoc és més escàs, es podrien observar 
repunts en els preus, que ens poden sorprendre a l’alça, mentre 
que, en altres regions, encara amb un ampli excés d’oferta, els 
preus poden continuar cedint.
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Canvi de rumb de la inflació. L’evolució de l’IPC general en els 
últims mesos ha estat marcada per la del preu del petroli. Al 
gener, la inflació es va situar en el –1,3% interanual, percentat-
ge que reflecteix la caiguda de l’11,5% interanual en el compo-
nent energètic. De la mateixa manera, la pujada del preu del 
petroli al febrer (del 18% intermensual) va empènyer a l’alça la 
inflació, fins al –1,1%. La incorporació del repunt del preu del 
petroli ens empeny a revisar a l’alça la previsió d’inflació fins al 
–0,1% el 2015 (anterior: –0,3%). Així i tot, preveiem que la infla-
ció es mantindrà en terreny negatiu fins a la meitat de l’any, 
quan es desfarà l’efecte nivell del component energètic.

l’any 2014 es va tancar amb un superàvit per compte corrent 
del 0,1% del PiB, un registre notablement inferior al del 2013, 
quan el superàvit va assolir l’1,4% del PIB. Aquest deteriorament 
s’explica, en gran part, pel significatiu empitjorament del dèficit 
comercial de béns (el –2,3% el 2014, en relació amb el –1,2% del 
2013), motivat, en bona part, pel fort repunt de les importacions 
(el +6,3%) i un creixement moderat de les exportacions (el 
+2,4%) en termes nominals. Així i tot, la balança de pagaments 
del desembre mostra unes dades notablement millors que les 
del mes anterior, la qual cosa confirmaria un canvi de tendència 
basat en els xocs temporals esmentats. Es preveu que l’efecte 
d’aquests xocs, que permetran que el saldo per compte corrent 
millori fins al 0,6% del PIB al final del 2015, persisteixi al llarg 
d’enguany. En primer lloc, la caiguda del preu del petroli repre-
senta una reducció del valor de les importacions energètiques. 
En segon lloc, les exportacions i, en especial, el sector turístic, 
que, al gener, va superar els 65 milions de turistes, es beneficien 
de la depreciació de l’euro. En tercer lloc, la reducció dels costos 
de finançament, gràcies al QE del BCE, millorarà el saldo de ren-
des. El 2016, el suport dels factors temporals perdrà força, de 
manera que no preveiem guanys addicionals en el superàvit per 
compte corrent. A llarg termini, perquè el saldo exterior millori, 
serà imprescindible continuar guanyant competitivitat.

El Govern aprova un decret llei per reactivar l’agenda social. La 
principal mesura aprovada és la llei de «segona oportunitat» per 
a particulars, que amplia a les persones físiques (a més de les 
empreses) la capacitat de reestructurar els deutes abans d’un 
concurs (acord extrajudicial). A més a més, per facilitar els acords, 
es reforça la figura del mediador. En els processos concursals, es 
permetran quitaments dels deutes (llevat dels públics) a les per-
sones físiques encara que no es cobreixin amb la totalitat dels 
béns. En contrapartida, el deutor s’haurà de sotmetre a un pla de 
pagaments durant cinc anys. També s’han aprovat mesures per 
incentivar la contractació indefinida. Concretament, s’eximeixen 
de cotització 500 euros del salari durant dos anys per als nous 
contractes indefinits. També es van aprovar ajudes per als autò-
noms (bonificació del 100% de les quotes a la Seguretat Social 
durant un any si redueixen la jornada per tenir cura dels fills o si 
contracten a un treballador), i deduccions fiscals per a les famílies 
monoparentals amb dos fills. Malgrat que la millora del cicle 
econòmic dóna un cert marge per augmentar la despesa, és 
imprescindible mantenir-se alerta per garantir el compliment de 
l’objectiu de dèficit (vegeu el Focus «Vents de cua ajudaran a 
reduir el dèficit públic»).
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El preu del petroli està en el punt de mira de tots els ana-
listes des que va començar el rally a la baixa al juliol del 
2014. De llavors ençà, el preu en euros del barril de cru 
Brent ha caigut més del 40%. Durant el mateix període, el 
preu del gasoil, que representa el 80% del mercat de car-
burants al detall, ha disminuït el 20% segons les dades de 
l’AOP (Associació Espanyola d’Operadors de Productes 
Petroliers). Tot seguit analitzarem per què el descens del 
preu del carburant és inferior al del preu del petroli.

El preu d’un litre de gasoil es compon de tres elements: el 
cost del gasoil a l’engròs, el marge brut més els costos de 
distribució i els impostos. El primer component del preu, 
el cost del gasoil a l’engròs (és a dir, el preu del cru més els 
costos de refinament), ha registrat un descens del 38% 
des del juliol del 2014, una xifra molt similar a la del petro-
li. No sorprèn, per tant, que el seu pes en el preu final que 
paga el consumidor hagi passat del 43% del juliol del 2014 
al 33% del gener del 2015.

Altres elements importants del preu de venda del litre de 
gasoil són el marge brut del majorista i els costos de distri-
bució. Aquests últims inclouen els costos de personal i de 
manteniment de les estacions de serveis, els costos de 
transport del carburant i una aportació al Fons Nacional 
d’Eficiència Energètica.1 Aquest component representava 
el 15% del preu final del gasoil al gener del 2015 (en relació 
amb el 12% del juliol del 2014) i, com a mínim a curt termi-
ni, és fix. Sumant les dues parts descrites fins ara, s’obté el 
preu del gasoil abans d’impostos, que ha caigut el 30% 
des del juliol.

Finalment, a Espanya, els impostos constitueixen la part 
més substancial del preu final del gasoil. En concret, s’apli-
 quen tres impostos al consum de gasoil. Els impostos es -
pecials estatals i els autonòmics, que són impostos de 
suma fixa, pugen, respectivament, a 0,331 i a 0,037 euros 
per litre. A més a més, s’aplica un IVA del 21% al preu final, 
que inclou els impostos especials. La suma de tots els 
impostos al gener del 2015 va ser de 0,554 euros per litre, 
la qual cosa representa el 52% del preu final i un pes molt 
superior al registrat al juliol del 2014, del 45%.

En el context de la zona de l’euro, a causa de les similituds 
en  tre països i d’una política mediambiental comuna, la 
mateixa anàlisi revela que el preu de venda del gasoil ha 
experimentat una evolució similar a la del mercat espa-
nyol: va caure entre el 15% i el 22%, segons el país, entre el 
juliol del 2014 i el gener del 2015. No obstant això, si 
creuem l’Atlàntic i analitzem el mercat nord-americà, tro-

bem un paradigma totalment diferent, amb la gasolina 
com a principal carburant i una càrrega impositiva molt 
menor. Com s’observa al segon gràfic, els impostos repre-
senten amb prou feines el 16% del preu final de la gasoli-
na, mentre que el cost a l’engròs del carburant puja gaire-
bé al 60% del preu final. El cost d’aquest component s’ha 
reduït a la meitat des del juliol, a causa de l’abaratiment 
del cru i d’una disminució considerable del cost de refina-
ment, de manera que el preu final de la gasolina als EUA 
ha baixat el 30%, un percentatge lògicament superior a la 
reducció experimentada a Espanya i al conjunt de la zona 
de l’euro.

FOCUS • Del barril al sortidor: com es determina el preu  
del gasoil?
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L’economia espanyola va crear ocupació el 2014 per pri-
mera vegada des del 2007, i les xifres no van ser menors: 
l’augment del nombre d’ocupats va ser de 433.900 en 
total. Ara que la recuperació comença a agafar força al 
mercat laboral, és un bon moment per analitzar en quins 
sectors es crea ocupació. El fet que la recuperació econò-
mica sigui sostinguda i vigorosa depèn de si els sectors 
més innovadors van guanyant protagonisme.

Per mesurar el grau d’innovació dels diferents sectors, uti-
litzem l’Enquesta sobre Innovació a les Empreses de l’INE, 
que recull el percentatge d’empreses de cada sector que 
duen a terme innovació tecnològica (nous productes, pro-
cessos i avanços tecnològics) i no tecnològica (millores en 
els mètodes de comercialització de productes o d’organit -
za  ció de les pràctiques de negoci).1 Segons aquesta en -
ques  ta, els sectors amb empreses que realitzen més inno-
vació tecnològica són també els que tenen empreses que 
presenten més innovació no tecnològica. S’observa, també, 
que el percentatge d’empreses que duen a terme innovació 
tecnològica als sectors industrials és superior al de les 
empreses del sector serveis, i que la diferència entre els dos 
sectors es redueix quan la innovació és no tecnològica. En 
qualsevol cas, atesa la forta correlació entre la innovació 
tecnològica i la no tecnològica, s’utilitza la mitjana per 
quantificar el grau d’innovació a cada sector.

L’ocupació neta a la indústria i als serveis va créixer en 
409.600 persones el 2014.2 Després de distribuir aquests 
nous llocs de treball en funció de la intensitat innovadora 
de cada sector, s’observa que la majoria es va aglutinar en 
els de baixa innovació (vegeu el primer gràfic). No obstant 
això, aquesta dada no ens hauria de sorprendre, ja que el 
40% dels llocs de treball es concentren en aquest tipus de 
sectors. El sector serveis, per exemple, presenta una taxa 
d’innovació menor que la indústria i aglutina el 82% del 
total de treballadors considerats.

Per analitzar si la recuperació de l’ocupació deriva d’un ma -
jor protagonisme dels sectors més innovadors, és impres-
cindible no centrar-se en les xifres en termes absoluts i 
posar el focus en la contribució a l’augment de l’ocu  pa  ció 
de cada sector en relació amb el seu pes. Això és precisa-
ment el que es fa al segon gràfic, on s’observa que una part 
important de sectors d’innovació mitjana de la in  dústria va 
aportar més a la creació d’ocupació el 2014 del que els hau-
ria correspost pel seu pes sobre el total de l’ocupació. En 

aquest sentit, destaca l’avanç de l’ocupació al sector de 
l’energia i de l’alimentació. Alguns sectors d’innovació alta a 
la indústria també van tenir una evolució excel·lent (vehi-
cles de motor, química, farmacèutica i petroliera), malgrat 
que no s’apreciï en el conjunt, ja que alguns sectors del 
mateix grup van destruir ocupació, com el del material elèc-
tric. En canvi, les branques d’innovació mitjana i alta dels 
serveis van tenir un mal comportament, i van ser els sec-
tors menys innovadors, no solament els relacionats amb el 
turisme, els que van aportar més a l’augment de l’ocupació.

En definitiva, malgrat que és cert que molts dels sectors 
que presenten elevades taxes d’innovació creen ocupació, 
encara no és un fenomen generalitzat. Perquè es consolidi 
l’esperançadora recuperació del mercat laboral, innovació 
i creació d’ocupació han d’avançar encara més juntes.

FOCUS • Ocupació i innovació: un binomi clau  
per a la recuperació del mercat de treball
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1. Una anàlisi més completa també hauria de tenir en compte la intensitat 
de la innovació que es fa a cada sector, però, atès que l’índex d’intensitat 
de la innovació mostra una alta correlació amb el percentatge d’empreses 
innovadores, els resultats són similars.
2. En les dades d’ocupació, s’exclou l’administració pública i l’educació 
per fer-la comparable amb els sectors disponibles a l’Enquesta sobre 
Innovació a les Empreses.
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L’economia espanyola assolirà la velocitat de creuer el 2015. 
Factors de fons, com les reformes estructurals implementa-
des i la reestructuració del sector bancari, ja van començar 
a donar fruit el 2014. Enguany, a més a més, el creixement 
és impulsat per factors temporals importants, com la cai-
guda del preu del petroli, la depreciació de l’euro i les noves 
mesures del BCE, que permetran que s’assoleixi un ritme 
de creixement al voltant del 2,5%. Així, després de sis anys 
en recessió o amb un creixement molt feble, l’economia 
espanyola rebrà, finalment, l’ajuda del cicle econòmic per 
sanejar els comptes de l’Administració pública.

Pel costat dels ingressos, l’augment de l’ocupació, de 
l’activitat i del consum intensificarà el ritme de creixement 
dels ingressos tributaris. La millora de l’activitat i de l’ocu -
pa  ció incrementarà la renda disponible de les llars i els be -
neficis empresarials, la qual cosa ampliarà la recaptació 
per IRPF i de l’impost de societats. Així mateix, el consum 
de les llars, amb un creixement del 2,4% el 2014, que espe-
rem que es mantingui en cotes similars el 2015, continuarà 
donant suport a l’augment de la recaptació per IVA. Ser-
veixi de referència que, al novembre del 2014, la recaptació 
per IVA va registrar una taxa de creixement interanual del 
6,0%. La pujada de les cotitzacions socials impulsarà, tam-
bé, els ingressos, gràcies a l’avanç que esperem que man-
tingui l’ocupació. En conjunt, l’increment previst dels 
ingressos a causa de la millora del creixement econòmic 
reduirà el dèficit públic en 0,7 p. p. del PIB.

Segons el Govern, la reforma tributària tindrà un impacte 
global positiu, ja que augmentarà la recaptació en 0,3 p. p. 
del PIB. En concret, la rebaixa impositiva de l’IRPF i de 
l’impost de societats serà compensada amb l’augment de 
l’activitat derivat de la menor càrrega impositiva i amb 
l’increment de la recaptació per la introducció del sistema 
de liquidació directa de les cotitzacions socials.

La millora del cicle econòmic reduirà, també, la pressió 
sobre la despesa de les administracions públiques. Una de 
les partides que es beneficiarà més de la millora del cicle 
econòmic serà la de la despesa en prestacions per atur. El 
2014, aquesta partida ja va disminuir el 17,2%, i, el 2015, la 
reducció serà similar, gràcies a l’increment de l’ocupació, 
que esperem que se situï lleugerament per damunt del 2%. 
El pagament dels interessos del deute públic es beneficiarà 
de l’entorn de tipus baixos que propiciarà el programa de 
compra de deute públic del BCE. De tota manera, l’augment 
de l’estoc de deute públic previst comportarà que el paga-
ment per interessos augmenti, en conjunt, el 3,7%. En total, 
l’impacte de la millora econòmica sobre aquestes dues 
línies de despesa reduirà el dèficit públic en 0,2 p. p. del PIB.

A més a més, si també tenim en compte el creixement del 
PIB nominal (el denominador de la ràtio dèficit/PIB), en 

conjunt la millora econòmica prevista reduirà el dèficit 
públic en 1,3 p. p. del PIB, tenint en compte l’impacte de la 
reforma tributària. Així, partint de l’objectiu del 5,5% fixat 
per al 2014, el dèficit se situaria en el 4,2% el 2015, justa-
ment l’objectiu establert per a l’exercici. És a dir, el major 
creixement econòmic previst per al 2015 permetria l’asso -
li  ment de l’objectiu de dèficit per a enguany. L’oportunitat 
de reduir el dèficit públic amb mesures addicionals de des-
pesa de caràcter més estructural no s’hauria de desaprofi-
tar. El nivell de deute ha passat del 35,5% del 2007 al 97,7% 
del 2014 i, el 2015, se situarà just per damunt del 100%. 
Malgrat que, en els 10 pròxims anys, s’assoleixi el ritme de 
reducció del deute acordat amb Brussel·les, se situarà en -
cara al voltant del 85% del PIB el 2025. Com recentment ha 
alertat la CE, cal mantenir els esforços per reduir el dèficit 
públic i alleujar la llosa del deute públic. Les autoritats 
haurien d’aprofitar aquesta magnífica oportunitat que, 
per fi, els ofereix la millora del cicle econòmic.
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Indicadors d’activitat

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

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,2 –0,3 1,0 0,3 –1,7 3,6 ...

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

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

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

Construcció

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

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

Serveis

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

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

Consum

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

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

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

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

Preus

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

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

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

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

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

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 12/14 01/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

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

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 6,8 24,0 21,5 23,0 19,2 22,2

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

TOTAL 4,0 13,4 18,2 15,0 11,8 8,8 7,2 8,6

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –9,4 –10,9 –5,5 –6,9 –6,0 –10,3

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

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

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

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

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent 15,1 1,2 11,2 3,5 0,1 –1,5 –0,8 1,2

Béns i serveis 35,7 25,1 33,6 29,0 26,7 25,6 25,5 25,1

Rendes primàries i secundàries –20,6 –23,9 –22,4 –25,5 –26,6 –27,0 –26,4 –23,9

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,0 5,6 18,3 9,9 6,0 4,2 4,9 5,6

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

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

2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 12/14
Saldo  

12/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –5,2 –6,4 –5,5 –4,4 –4,5 –4,0 1.705,2

Empreses no financeres –10,6 –5,2 –7,0 –5,7 –4,0 –4,3 –3,4 959,4

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,6 –5,2 –5,0 –4,7 –4,7 745,8

Administracions públiques 4 16,8 6,9 8,5 6,6 5,9 6,7 7,0 1.034,0

TOTAL –1,1 –1,1 –1,5 –1,4 –0,9 –0,6 –0,1 2.739,1

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 0,2 –0,8 –1,2 –1,7 –1,5 1.160,0

A la vista 4,2 10,8 7,4 7,4 13,6 14,8 16,6 328,8

D’estalvi –0,1 5,8 3,8 5,9 6,9 6,8 7,5 221,9

A termini 1,7 –7,6 –3,6 –6,1 –9,4 –11,3 –12,0 587,6

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

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –11,1 –8,3 –6,8 –6,8 –5,5 129,3

TOTAL –0,2 –1,7 –1,1 –1,6 –1,7 –2,2 –1,9 1.289,3

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

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

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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,3 –6,8 –0,6 –3,4 –3,7 – ...

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

Comunitats autònomes –1,8 –1,5 –0,3 –1,1 –1,2 –1,3 –1,4

Corporacions locals 0,3 0,5 0,1 0,1 0,4 – ...

Seguretat Social –0,9 –1,1 0,3 –0,2 0,0 0,0 –0,1

Deute públic (% PIB) 84,4 92,1 94,9 96,4 96,8 – 97,7

Nota: 1. Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració central.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de la IGAE, Ministeri d’Hisenda i Banc d’Espanya.
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el Qe Del Bce: caUses i eFecTes

Sobre la necessitat i l’eficàcia del QE del BCE

Des de l’esclat de la crisi financera global el 2008, els bancs centrals dels principals països desenvolupats han adoptat una política 
monetària ultraexpansiva. Després de reduir els tipus d’interès fins a nivells propers a zero, van recórrer a instruments de política 
monetària no convencionals, com l’expansió quantitativa (quantitative easing o QE), o a estratègies de comunicació (foward gui-
dance), amb la finalitat de relaxar, encara més, les condicions creditícies i de liquiditat. El Banc Central Europeu (BCE), que ha uti-
litzat un ampli arsenal d’instruments no ortodoxos per combatre, primer, la crisi financera global i, més endavant, la crisi del 
deute sobirà de la zona de l’euro, s’havia resistit a comprar deute públic a gran escala fins avui.1 No obstant això, el 22 de gener, 
va anunciar l’ampliació del programa de compres d’actius i va incloure-hi el deute públic. Què ha motivat el BCE a llançar aquest 
programa? Fins a quin punt serà efectiu el QE per reactivar l’economia de la zona de l’euro?

L’objectiu final d’un programa d’expansió quantitativa no difereix del que es persegueix quan el banc central redueix el tipus 
d’interès de referència. Les dues actuacions pretenen estimular la demanda agregada mitjançant la reducció del tipus d’interès 
que suporten les famílies i les empreses per incentivar-les a consumir i a invertir i, de retruc, impulsar l’activitat econòmica i la 
inflació. La diferència rau en els canals de transmissió cap a l’economia real. Mentre que, en el primer cas, es pretén reduir els tipus 
d’interès a llarg termini mitjançant la reducció dels tipus a curt termini, el QE pretén afectar directament els tipus d’interès a llarg 
termini. En concret, quan el banc central compra un determinat tipus d’actiu a gran escala, la seva rendibilitat baixa, la qual cosa 
incentiva els inversors a recompondre la cartera amb altres actius que ofereixin rendibilitats més atractives, de manera que el 
descens del tipus d’interès es trasllada a actius amb més risc.

Aquesta és la teoria. A la pràctica, és prematur arribar a conclusions sobre l’efectivitat de les compres de deute públic per part del 
BCE, ja que amb prou feines han començat. No obstant això, els nombrosos estudis duts a terme en l’àmbit de l’economia nord-
americana confirmen que el QE va impactar de manera significativa en els preus dels actius financers, en el deute públic, bancari 
i corporatiu i en la revaloració de la borsa (vegeu l’article «El QE desembarca a la zona de l’euro: una escala a llarg termini», del 
present Dossier). L’evidència és menys concloent pel que fa a l’efecte sobre l’economia real, però, en general, també es considera 
que les successives rondes de QE van evitar una recessió més profunda als EUA. Així i tot, la recuperació ha estat molt més lenta 
del que s’esperava. Malgrat que hi ha múltiples explicacions d’aquesta manca de vigor, un dels factors que va limitar la velocitat 
de recuperació als EUA va ser l’elevat nivell d’endeutament de les llars i de les empreses, que, en estar sumides en un procés de 
despalanquejament, no van respondre als estímuls monetaris de manera tan vehement com en ocasions anteriors. D’això es pot 
inferir que el procés de despalanquejament de la zona de l’euro, que encara no s’ha completat en moltes de les seves economies, 
limitarà l’efectivitat del QE del BCE. Aquesta observació s’emmarca en un debat més de fons sobre les limitacions de la política 
monetària a l’hora de generar creixement econòmic per la via de l’estímul de la demanda agregada i del crèdit. És a dir, l’efectivitat 
de les polítiques de demanda ve determinada per la disposició dels agents privats a augmentar el consum i la inversió a força 
d’endeutar-se i per la disposició del sector bancari a assumir el risc (vegeu l’article «La banca davant el QE: entre el desig i la reali-
tat», en aquest mateix Dossier, per a una anàlisi del paper del sector bancari). A més a més, la falta de creixement de la zona de 
l’euro obeeix, en gran part, a un problema d’oferta i no tant a un problema de demanda. En aquest sentit, Mario Draghi ha adver-
tit sovint, en les seves compareixences després de les reunions del Consell de Govern, que les actuacions de política monetària 
han d’anar acompanyades de reformes estructurals que augmentin l’activitat inversora, que estimulin la creació d’ocupació i que 
incrementin la productivitat de les economies de la zona de l’euro. 

D’altra banda, malgrat que l’efectivitat del nou programa no estigui garantida, el BCE, en certa manera, s’ha vist forçat a adoptar-
lo per l’impacte que han tingut sobre el tipus de canvi de l’euro les polítiques monetàries ultraexpansives de la resta d’economies 
desenvolupades. Segons la teoria econòmica, quan un banc central redueix el tipus d’interès de referència, el tipus de canvi 
tendeix a depreciar-se fins que s’equilibren les rendibilitats esperades als diferents països. En el cas de l’expansió quantitativa, 
ateses les importants quantitats de liquiditat que s’injecten al sector bancari i als mercats financers, l’impacte sobre altres econo-
mies és potencialment major. En una economia globalitzada, els fluxos de capitals es mouen ràpidament cap a altres economies, 
i això pot comportar moviments sobtats en el tipus de canvi. Així i tot, els bancs centrals acostumen a justificar les decisions en 
clau interna, és a dir, adopten mesures de política monetària per incidir, principalment, sobre la demanda domèstica, i, per tant, 
els efectes sobre el tipus de canvi són considerats una conseqüència inevitable d’aquestes polítiques, però no un fi en si mateix. 
No obstant això, la veritat és que les decisions de política monetària no solament impacten sobre l’economia que les adopta, sinó 
que els seus efectes s’estenen més enllà de les seves fronteres, i la percepció per part dels socis comercials no sempre és positiva. 
Per exemple, algunes economies emergents, com el Brasil o la Xina, on les monedes van experimentar una notable apreciació el 

1. El BCE va comprar deute públic sota el programa SMP (Securities Market Program) entre el maig del 2010 i el setembre del 2012 amb l’objectiu de restaurar el bon 
funcionament del mercat de deute públic als països on un estrès elevat no permetia la correcta transmissió de la política monetària.
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2010, van acusar els EUA d’iniciar una guerra de divises. Més recentment, el Banc Central del Japó ha estat objecte de crítiques 
similars. En aquest sentit, existeix una àmplia evidència sobre els beneficis de coordinar les polítiques a nivell internacional, amb 
la finalitat d’evitar situacions que podrien incrementar la volatilitat i, fins i tot, erosionar la credibilitat del propi banc central com 
les que provocaria una guerra de divises en tota regla. Així i tot, cal assenyalar que l’FMI (Spillover Report 2011) conclou que els 
efectes del QE dels EUA van ser positius a nivell global, ja que la millora de la situació cíclica de l’economia nord-americana i de 
les condicions financeres globals van tenir un impacte positiu sobre els socis comercials que va compensar amb escreix els efec-
tes negatius generats per la depreciació del dòlar.

Tornant al cas europeu, entre l’agost del 2012 i el març del 2014, l’euro es va apreciar el 9,9% en termes nominals efectius. Un euro 
fort no solament afecta el nivell de competitivitat, en encarir les exportacions domèstiques, sinó que també redueix el nivell de 
preus en abaratir les importacions. Ja que la inflació, a la zona de l’euro, ha assolit nivells molt baixos, al BCE no li ha quedat cap 
altre remei que llançar el seu propi QE per tal de promoure l’estabilitat de preus. Al seu torn, l’expansió quantitativa a la zona de 
l’euro genera pressions sobre altres economies perquè adoptin, també, polítiques monetàries expansives si volen evitar que les 
seves monedes s’apreciïn en relació amb l’euro (vegeu l’article «El dilema dels bancs centrals europeus davant les polítiques del 
BCE», en aquest mateix Dossier). D’aquesta manera, el QE del BCE podria estimular l’economia mitjançant la depreciació de l’euro 
i l’impuls que representarà per al sector exportador d’alguns països de la zona de l’euro.2

En analitzar l’impacte de les principals mesures de política monetària adoptades per la Fed i pel BCE sobre el tipus de canvi efectiu 
nominal del dòlar i de l’euro, respectivament, s’observa que aquestes mesures han tendit a depreciar el tipus de canvi domèstic, tal 
com ho prediu la teoria (vegeu el gràfic anterior),3 però amb dues excepcions notables: la primera ronda del QE de la Fed i el progra-
ma de transaccions monetàries directes del BCE (OMT, per les sigles en anglès). En els dos casos, aquestes intervencions van marcar 
un abans i un després a l’hora de restaurar la confiança en les respectives economies després de patir importants xocs (la fallida de 
Lehman Brothers als EUA i la crisi del deute sobirà a la zona de l’euro). Malgrat que la política monetària era expansiva, la reducció de 
l’aversió al risc va propiciar un flux de capitals cap a aquestes economies, la qual cosa en va apreciar les monedes.

Els moviments canviaris derivats de la política monetària són, per tant, considerables. Des que, a l’abril del 2014, Mario Draghi va 
començar a manifestar, de manera explícita, que vigilaria el tipus de canvi de l’euro, el tipus de canvi efectiu nominal de l’euro va 
iniciar una tendència a la baixa i es va reduir el 4,8% entre l’abril i el desembre. La depreciació de l’euro ha estat reforçada, al 
començament del 2015, per l’anunci del QE i per les expectatives d’una pujada de tipus d’interès per part de la Fed i del Banc 
d’Anglaterra. Aquesta depreciació serà, per tant, el principal canal impulsor de l’economia de la zona de l’euro, ja que, d’una ban-
da, reactivarà el sector exterior d’alguns països i, de l’altra, pressionarà a l’alça els preus de les importacions. Tot plegat hauria 
d’ajudar a assolir l’objectiu d’estabilitat de preus que persegueix el BCE.

Judit Montoriol-Garriga
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Nota: L’impacte total ajustat per a la zona de l’euro s’estima a partir de Fratzscher, M., Lo Duca, M. i Straub, R. (2014), «ECB Unconventional Monetary Policy Actions: Market Impact, International Spillovers 
and Transmission Channels», FMI. L’impacte total ajustat per als EUA s’estima a partir de Fratzscher, M., Lo Duca, M. i Straub, R. (2013) «On the International Spillovers of US Quantitative Easing», 
ECB working paper. No es disposen d’estimacions de l’impacte total ajustat del QE del BCE ni de la tercera ronda del QE de la Fed. La variació trimestral del tipus de canvi efectiu nominal és la variació 
entre dos mesos abans i un mes després de l’anunci de la política. 

2. Per a una anàlisi detallada de l’efecte del tipus de canvi sobre les exportacions dels diferents països de la zona de l’euro, vegeu el Focus «La sensibilitat de les expor-
tacions de la zona de l’euro als moviments canviaris», de l’Informe Mensual del desembre del 2014.
3. Per a cada mesura, es considera la variació del tipus de canvi entre dos mesos abans i un mes després de l’anunci de cada mesura, així com l’impacte total estimat 
per Fratzscher et al. (2013 i 2014). Aquests estudis utilitzen dades diàries per aïllar l’impacte de la política monetària d’altres efectes contemporanis que podrien incidir 
en el tipus de canvi i tenen en compte l’impacte del dia de l’anunci i els dies de la seva implementació.
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El dilema dels bancs centrals europeus davant les polítiques del BCE

En els últims anys, el Banc Central Europeu (BCE) ha adoptat una política monetària extremadament acomodatícia. Aquesta estra-
tègia ha condicionat visiblement les decisions de molts dels bancs centrals d’altres països europeus, fins a l’extrem de qüestionar-
ne l’autonomia monetària. Les mesures expansives adoptades recentment per alguns d’aquests bancs, arran de l’anunci de la 
compra a gran escala d’actius per part del BCE (QE), han intensificat aquest debat. Un repàs a les estratègies monetàries adopta-
des pel Banc Nacional de Dinamarca i pel Riksbank suec pot aclarir aquesta qüestió.

Una anàlisi de les petites economies avançades europees i, en particular, de Dinamarca i de Suècia mostra que dos dels seus trets 
distintius són la plena obertura a la lliure circulació de capitals i la seva marcada orientació comercial cap a l’exterior. A tall 
d’exemple, el 2013, les exportacions daneses van representar el 54% del PIB del país, mentre que, a Suècia, van arribar al 44%. A 
més a més, en els dos casos, gairebé la meitat de les exportacions de béns tenia com a destinació la zona de l’euro. Atesos aquests 
paràmetres, la creixent laxitud monetària per part del BCE, i més concretament la depreciació de l’euro, té un efecte notable 
sobre aquests països. D’una banda, l’encariment, en euros, de les exportacions comporta el deteriorament de la competitivitat en 
relació amb la zona de l’euro, la qual cosa és un fre per a l’activitat econòmica. De l’altra, la depreciació de l’euro introdueix pres-
sions desinflacionistes sobre els preus domèstics a través del canal importador.

Malgrat les similituds existents, les diferents estratègies can-
viàries condicionen les eines disponibles per afrontar aquesta 
situació. Un primer cas és el de les economies que, per mitigar 
els riscos associats a la volatilitat del tipus de canvi, decideixen 
fixar l’evolució de la moneda amb l’euro. Un exemple paradig-
màtic és el de Dinamarca, que, el 1999, va fixar el valor de la 
divisa en 7,46 corones daneses per euro, amb una banda de 
fluctuació del ±2,25%, mitjançant el Mecanisme del Tipus de 
Canvi de la Unió Europea. Per bé que aquesta estratègia ha 
tingut clars efectes favorables en matèria comercial, també és 
cert que presenta un inconvenient important des del punt de 
vista monetari. En efecte, en un marc de lliure circulació de 
capitals, un país amb un règim canviari fix perd l’autonomia 
monetària. Conseqüentment, la política monetària danesa 
està supeditada a la del BCE, la qual cosa representa una res-
tricció important en moments en què les dues economies 
segueixen cicles econòmics diferents, ja que no permet la 
intervenció per la via de les polítiques de tipus d’interès per 

corregir les desviacions no desitjades en l’evolució de la inflació o del creixement. De forma gràfica, aquesta dependència es 
reflecteix en la marcada sincronia observada entre l’evolució del tipus d’interès oficial danès i el del BCE en l’última dècada. De 
fet, en 22 de les 25 ocasions en què el BCE ha modificat el tipus d’interès des del 2005, el banc central de Dinamarca ha respost 
de forma gairebé immediata.

Una altra problemàtica que han d’afrontar els països amb un tipus de canvi fix amb l’euro és la dificultat que, en alguns casos, 
comporta mantenir-lo. Un exemple d’això és l’increment de les reserves acumulades per part del Banc Nacional Suís (BNS) entre 
el 2011 i el 2014, del 40% al 86% del PIB, per defensar el límit establert a l’apreciació de la divisa helvètica. Finalment, al comença-
ment del 2015, i davant la imminència de l’anunci del QE per part del BCE, el BNS va decidir abandonar aquest vincle canviari, va 
deixar lliure la seva fluctuació i va retallar el tipus d’interès rector fins al –0,75%. Precisament, els països que decideixen tenir una 
política canviària flexible, com Suècia, s’enfronten a una altra problemàtica. A diferència del cas danès, els bancs centrals 
d’aquestes economies gaudeixen de sobirania monetària. Per tant, en el context actual de liquiditat abundant i d’interconnexió 
financera, aquests bancs afronten un seriós dilema. Poden exercir aquesta autonomia i adoptar decisions monetàries basades en 
condicions econòmiques internes, la qual cosa, molt probablement, comportarà la importació de la deflació i d’una menor acti-
vitat econòmica, a través del canal del tipus de canvi. En canvi, si inicien una política monetària no ortodoxa per evitar l’apreciació 
excessiva de la seva moneda, possiblement estaran aplicant a la seva economia una recepta ultraexpansiva que pot alimentar un 
creixement excessiu del preu dels actius.

El comportament del Riksbank suec en els últims anys ajuda a il·lustrar les dues opcions. Així, cap a la meitat del 2010, la millora 
del pols de l’economia sueca i la solidesa de les perspectives d’inflació, per damunt de l’objectiu del banc central, van empènyer 
el Riksbank a iniciar una pujada gradual dels tipus d’interès, del 0,25% al 2% en poc més d’un any. La divergència amb la política 
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monetària del BCE, en aquells dies més acomodatícia, va comportar un deteriorament considerable dels termes d’intercanvi 
entre les dues regions, amb una apreciació de la corona sueca propera al 20% el 2010. Aquesta actuació ha estat el teló de fons 
d’un intens debat entre els qui justifiquen la pujada del tipus d’interès, tant per les perspectives macroeconòmiques com per 
mantenir l’estabilitat financera, i els qui consideren que aquesta decisió va dur Suècia a un període posterior de deflació i de 
desacceleració econòmica. Malgrat que aquest debat no s’hagi decantat clarament cap una banda o cap a l’altra, molt probable-
ment sí ha estat present en la memòria dels responsables actuals de la política monetària sueca que, després de l’anunci del QE 
del BCE, han adoptat una estratègia oposada a la del 2010, amb la reducció dels tipus d’interès fins a cotes negatives per primera 
vegada en la seva història (–0,10%) i amb l’inici d’un programa de compra d’actius sobirans.

En definitiva, els esdeveniments d’aquests últims mesos mostren una repercussió clara de la política monetària de la zona de 
l’euro en les taxes d’interès oficials d’altres països europeus, a causa del règim canviari fix (com el Banc Nacional de Dinamarca) o 
per tractar de minimitzar els efectes d’una depreciació de l’euro sobre la seva economia (com el Riksbank). La regla de Taylor 
ajuda a apreciar aquesta dependència. Mitjançant aquesta regla, la taxa d’interès de cada economia és modelada com una funció 
de la inflació i de la bretxa d’atur (és a dir, la diferència entre la taxa d’atur i el seu nivell estructural). 1 Així, en les economies amb 
taxes d’inflació reduïdes i infrautilització de recursos al mercat laboral, la regla de Taylor suggereix un tipus d’interès que permet 
dinamitzar l’economia. Com s’observa al gràfic anterior, en els casos de Suècia i de Dinamarca, des de fa alguns mesos, la regla de 
Taylor apunta a l’augment gradual dels tipus d’interès oficials, un moviment oposat a les decisions adoptades recentment pels 
respectius bancs centrals. Si es manté el lligam amb l’estratègia del BCE, és previsible que la diferència entre el tipus d’interès 
òptim, d’acord amb les condicions internes de l’economia, i l’establert per l’autoritat monetària continuï augmentant a mesura 
que les dues economies nòrdiques guanyin tracció. Les conseqüències d’aquesta divergència són un risc per a l’estabilitat finan-
cera dels dos països: una prolongació excessiva de les condicions monetàries laxes pot generar un sobreescalfament del preu 
d’alguns actius financers i reals i pot incentivar l’endeutament del sector privat, ja prou palanquejat, amb una ràtio de deute sobre 
el PIB del 257% a Dinamarca i del 265% a Suècia (enfront del 202% i del 113% del PIB a Espanya i a Alemanya, respectivament).

En un món financer cada vegada més globalitzat, la política monetària del BCE exerceix una gran pressió sobre les decisions de 
la resta de bancs centrals europeus. És imprescindible que aquestes economies adoptin mesures per pal·liar els efectes d’unes 
condicions monetàries excessivament laxes. El disseny de polítiques macropudencials pot ajudar a reforçar la sostenibilitat del 
sector bancari i a corregir l’elevat endeutament del sector privat. En aquest sentit, la creació de l’Autoritat de Supervisió Finance-
ra a Suècia i les seves primeres recomanacions per reduir l’elevat crèdit hipotecari de les llars (per exemple, mitjançant una reduc-
ció de l’elevada vida mitjana de les hipoteques immobiliàries o la disminució dels incentius fiscals per a la compra d’habitatges) 
tracten d’apropar-se a aquest objectiu. No obstant això, és imprescindible que els bancs centrals tinguin present que l’abast 
d’aquestes mesures, tot i ser important, no permetrà neutralitzar els possibles desequilibris resultants d’una dependència exces-
siva. En cas contrari, la seva estabilitat financera es pot arribar a veure amenaçada.

Joan Daniel Pina
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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1. Per al càlcul de la regla de Taylor, utilitzem la següent aproximació: tipus d’interès objectiu = 1 + 1,5 x inflació subjacent – 1 x bretxa d’atur. Vegeu Nechio, F. (2011). 
Monetary Policy: When one size does not fit all», FRBSF Economic Letter.
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El QE desembarca a la zona de l’euro: una escala a llarg termini

El Banc Central Europeu (BCE) ha engegat aquest mes de març un ambiciós programa d’expansió quantitativa (quantitative easing, 
QE). L’impacte que exerceixi sobre els mercats financers de la regió, en particular el de deute sobirà, és un element clau perquè 
aquest estímul monetari no convencional aconsegueixi arribar a l’economia real. Per aclarir aquesta qüestió, és útil comparar 
l’actual programa de compra d’actius del BCE amb el que, en el seu moment, va dur a terme la Reserva Federal (Fed). Les condi-
cions de partida i de l’entorn són ben diferents en els dos casos, de manera que els efectes sobre els tipus d’interès del deute 
públic europeu poden diferir de forma considerable del que es va observar als EUA. Mentre que, als EUA, es va produir un impac-
te intens (en termes del descens de les rendibilitats), concentrat (en els bons amb venciment entre cinc i deu anys) i limitat en el 
temps, a la zona de l’euro, es perfila menys intens, però més ampli i més perllongat. És a dir, la principal contribució del QE del BCE 
consistirà a perllongar l’escenari actual de tipus d’interès molt reduïts durant un període llarg de temps, la qual cosa es farà sentir 
en els actius de risc (com les borses) i en l’euro.

Les magnituds bàsiques de les compres són un bon punt de partida per a la  comparativa entre els EUA i la zona de l’euro. Des de 
la posada en marxa del primer dels tres programes de QE el 2008, la Fed ha incrementat el balanç en 4 bilions de dòlars, dels quals 
dos corresponen a deute públic. Aquesta última xifra representa el 12% del PIB dels EUA i el 17% del mercat de treasuries en cir-
culació. Inicialment, està previst que les compres totals de deute sobirà del QE del BCE anunciat recentment arribi als 800.000 
milions d’euros, xifra equivalent al 8% del PIB de la zona de l’euro i al 16% del seu mercat de deute públic. Es tracta, doncs, 
d’ordres de magnitud no gaire diferents. Pel que fa a l’impacte de les compres de la Fed sobre la yield dels treasuries, els estudis 
empírics estimen que, en els moments de màxima incidència, va arribar a assolir el rang de 100-120 p. b. en el cas del bo a deu 
anys, atribuïble, en gran part, al descens del component de la prima de risc temporal. 1 A l’hora de plantejar paral·lelismes entre 
l’evolució observada en les rendibilitats dels treasuries i l’esperada a la zona de l’euro, afloren dues grans diferències entre els dos 
programes que convé tenir en compte. En primer lloc, el nivell de partida dels tipus d’interès a llarg termini. Quan la Fed va deci-
dir realitzar compres massives d’actius, els tipus d’interès a llarg termini dels EUA oscil·laven entre el 3,5% i el 4,5%. Això contras-
ta amb l’entorn actual de tipus d’interès molt reduïts a la zona de l’euro, en especial als països del nucli (en aquests moments, el 
bo alemany a 10 anys amb prou feines rendeix el 0,3% i el bo a 30 anys està per sota de l’1%). En segon lloc, la Fed va concentrar 
el gros de les intervencions en bons amb venciment entre cinc i deu anys, amb l’objectiu de reduir la prima de risc temporal en 
aquest tram de la corba. Pel que fa al BCE, les compres de bons sobirans tindran molta més amplitud, ja que es duran a terme al 
llarg de tota la corba de deute, des de dos fins a 30 anys.

Atès el baix nivell actual de les yields europees, cal concloure que, d’ara endavant, els efectes del QE al mercat de bons sobirans 
seran irrellevants? En absolut. La irrupció d’un gran demandant com el BCE al mercat secundari representarà, ceteris paribus, un 
factor de pressió a la baixa sobre les rendibilitats del deute públic de la zona de l’euro. Certament, el recorregut addicional a la 
baixa dels tipus d’interès a llarg termini sembla escàs. Però, en comparació amb els EUA, previsiblement, afectarà més els terminis 
ultrallargs, i ho farà, també, durant més temps. Diversos factors es combinen per esperar aquest escenari. Primer, els inversors ja 
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1. Per a la descripció i la interpretació de la prima de risc temporal dels bons, vegeu el Focus «La prima de risc temporal dels treasuries nord-americans: no hi és, però 
se l’espera», de l’Informe Mensual del desembre del 2014.
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van anticipar, mesos enrere, que el BCE recorreria a la compra 
de deute sobirà, la qual cosa es va traduir en descensos ge -
ne  ralitzats de les rendibilitats del deute públic, a causa del 
precipitat posicionament inversor en aquest mercat. Aques-
ta circumstància il·lustra el funcionament d’un dels principals 
canals de transmissió de la política monetària no convencio-
nal: l’anomenat signalling effect, que sembla ja esgotat. Se -
gon, la inclusió de bons des de dos fins a 30 anys comporta 
un aplanament de la corba molt més intens que als EUA, és a 
dir, un descens de la prima temporal en tots els terminis, in -
clòs l’ultrallarg (30 anys). Aquest procés obeeix a un altre 
canal de transmissió de la política no convencional, el portfo-
lio balance effect, que entra en joc quan els mercats de bons 
estan segmentats entre els diferents terminis, si més no par-
cialment, i també quan hi ha segmentació entre països. En 
aquest sentit, el deute perifèric ofereix un major potencial de 
revaloració que el del nucli, de manera que la reducció dels 
diferencials en relació amb el deute alemany disposa encara 
de recorregut addicional. No obstant això, la materialització d’aquest últim punt està subjecta a dues importants condicions: que 
l’ímpetu positiu de creixement de països com Espanya tingui continuïtat, tal com preveiem, i que les cites electorals d’enguany a 
Espanya i a Portugal no generin una inestabilitat elevada als respectius mercats de deute. Tercer, les caigudes que tendeixen a 
produir-se en les yields després dels anuncis del llançament d’un programa de compra massiva d’actius solen anar seguides, 
algun temps després, d’un efecte de signe oposat. És a dir, a mesura que l’expansió quantitativa progressa i arriba a la fase de 
maduresa, els tipus a llarg termini inicien un recorregut alcista, fruit de les expectatives formades pels inversors al voltant d’una 
reactivació del creixement i de la inflació futurs i, per tant, al final del QE. Aquí, l’efecte confiança és el canal operant. En el cas del 
QE3 de la Fed, això va succeir relativament aviat (arran del tapering de la primavera del 2013), mentre que les condicions 
macroeconòmiques de la zona de l’euro, atès el compromís establert pel BCE d’allargar el QE fins que la inflació s’apropi a l’objectiu 
del 2%, fan pensar que aquí trigarà més temps a succeir.

Davant la intensificació i la prolongació d’unes condicions monetàries ultralaxes a la zona de l’euro, el comportament dels actius 
de risc tindrà el suport d’una dinàmica de fluxos favorable. En essència, els baixos nivells dels tipus d’interès del deute sobirà 
europeu i el seu escàs recorregut addicional a la baixa són un clar incentiu perquè els inversors recomponguin les carteres cap a 
actius amb més risc i més rendibilitat esperada, com la borsa o el deute corporatiu. Aquesta reorientació de fluxos cal interpretar-
la com un portfolio balance effect entre classes d’actius, que, juntament amb els efectes de senyalització i de confiança esmentats, 
són un canal important de transmissió de les polítiques monetàries no convencionals. En paral·lel, les sorpreses positives que 
esperem que es produeixin en els pròxims mesos en matèria de creixement econòmic a la zona de l’euro reforçaran l’embranzida 
sostinguda de les borses europees i de l’espanyola. Així mateix, la intensificació de l’afany inversor a la recerca de rendibilitat 
(search for yield) afavorirà, també, els mercats de bons corporatius europeus. La previsible compressió de les primes de risc 
d’aquest mercat es traduirà en més volums d’emissió de deute corporatiu, la qual cosa facilitarà l’accés de les empreses als mer-
cats de capitals en condicions avantatjoses. La intensificació de l’afany de risc també es farà sentir més enllà de les fronteres 
europees, en especial al bloc emergent. 2 L’ús de l’euro com a divisa per realitzar emissions de deute en països emergents o per 
finançar posicions de carry trade als mercats de divises serà una altra de les derivades associades a aquest context de gran laxitud. 
Segons les dades recents del BIS, les emissions en euros de deute corporatiu d’empreses no residents de la zona de l’euro van 
créixer el 14,1% interanual en el 3T 2014, fins als 800.000 milions d’euros, aproximadament.

En conclusió, el QE a la zona de l’euro reforçarà i perllongarà durant molt de temps un entorn de tipus d’interès molt reduïts i de 
liquiditat abundant. No obstant això, els efectes derivats d’aquesta situació poden desembocar en sobreescalfaments de les 
cotitzacions dels actius de risc i en palanquejaments excessius, que poden ser una font d’inestabilitat en el futur. Episodis de 
turbulències com el desencadenat als mercats emergents després del preanunci del tapering al maig del 2013 il·lustren la neces-
sitat de redoblar els esforços al front de l’estabilitat financera, local i global.

 Carlos Martínez Sarnago
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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La banca davant el QE: entre el desig i la realitat

Al gener, el Banc Central Europeu (BCE) va anunciar la posada en marxa d’un nou instrument de política monetària no ortodoxa: 
la compra de títols de deute sobirà a gran escala (quantitative easing, o QE, en anglès). Amb aquesta estratègia, la màxima auto-
ritat monetària pretén combatre els baixos nivells d’inflació i estimular l’economia de la zona de l’euro reduint els tipus d’interès 
a llarg termini per a les famílies i per a les empreses i incentivant-los, així, a consumir i a invertir. A diferència del que va succeir als 
EUA, on els mercats financers van tenir més protagonisme, a Europa, el paper del sistema bancari serà clau en la correcta trans-
missió d’aquesta mesura cap a l’economia real. L’objectiu d’aquest article és descriure el perquè d’aquest paper determinant de 
la banca i com les seves decisions poden determinar l’èxit del programa.

A Europa, la funció de la banca és essencial en el mecanisme de transmissió de qualsevol decisió de política monetària. La raó és 
que l’oferta de finançament de la zona de l’euro està molt concentrada en les institucions bancàries, perquè els canals alternatius, 
com el mercat de deute corporatiu, estan poc desenvolupats i només són accessibles per a les grans empreses. Així, doncs, l’èxit 
de les polítiques que pretenguin generar creixement econòmic estimulant la demanda agregada i el crèdit queda supeditat a la 
capacitat creditícia d’aquestes institucions. En el cas particular del QE, a més a més, la banca tindrà un paper addicional per la 
dimensió de la cartera de deute públic en els seus balanços. En ser els principals tenidors de bons sobirans de la zona de l’euro, 
l’impacte del QE en el preu d’aquests actius dependrà del volum que el BCE desitgi comprar i, també, de la disposició de les enti-
tats a vendre’ls. Les dues raons suggereixen que l’èxit del QE dependrà, en bona part, del compliment de dues condicions: que 
les entitats decideixin reduir el pes del deute públic en els balanços i que el substitueixin per préstecs al sector privat.

Pel que fa a la primera condició, des de l’esclat de la crisi financera, els bancs han decidit mantenir una major part dels actius en 
forma de títols líquids i de poc risc, entre els quals prevalen els bons sobirans. Aquesta decisió ha estat propiciada, principalment, 
per dos factors. D’una banda, aquests títols han ofert una rendibilitat atractiva i molt segura en un context en què l’alternativa del 
crèdit ha estat massa arriscada i costosa en termes de capital regulador. De l’altra, els reguladors han introduït nous requeriments 
de liquiditat per afrontar un eventual tancament dels mercats de finançament majoristes, que exigeixen a les entitats disposar 
d’un matalàs d’actius líquids d’elevada solvència. A mesura que el QE redueixi la rendibilitat del deute públic i que el perfil de risc 
dels demandants de crèdit millori, gràcies a un entorn macroeconòmic més favorable, la primera condició es començarà a com-
plir i les entitats aniran reduint, a poc a poc, el pes dels bons sobirans en el balanç. No obstant això, la capacitat creditícia que, 
finalment, s’alliberi dependrà de la dimensió de l’excés d’aquesta cartera un cop satisfets els requeriments de liquiditat esmen-
tats més amunt. Les estimacions de l’EBA suggereixen que la capacitat per reduir aquests actius líquids podria ser limitada, atès 
que la ràtio de cobertura de liquiditat a curt termini per a la zona de l’euro se situa, de mitjana, en el 115% (sent el 100% el mínim 
obligatori).

La segona condició per a l’èxit del QE és que la capacitat creditícia alliberada es destini, de manera efectiva, a la concessió de 
crèdit. En aquest sentit, el nou programa del BCE arriba en bon moment per apuntalar el creixement incipient de la demanda de 
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finançament, sobretot als països en què l’activitat econòmica creix amb força i en què el procés de despalanquejament està més 
avançat. Els efectes beneficiosos del QE sobre la demanda de crèdit s’apreciaran, principalment, per tres vies. En primer lloc, cal 
esperar que la major laxitud monetària mantingui l’euro depreciat, la qual cosa reforçarà la recuperació econòmica mitjançant 
una major activitat exportadora, que, gradualment, es reflectirà en les xifres d’ocupació. En segon lloc, l’aplanament de la corba 
de tipus d’interès incentivarà l’adopció de riscos per part dels inversors, i aquesta major demanda d’actius de risc (com accions, 
deute privat o immobles) en pressionarà el preu a l’alça. Aquest augment del preu dels actius comportarà una millora del perfil 
de risc dels futurs demandants de crèdit, ja que el valor dels actius que puguin aportar com a garantia del préstec en cobrirà una 
part més gran. I, finalment, si el QE aconsegueix ancorar les expectatives d’una inflació més elevada i d’un creixement més intens 
a mitjà termini, els projectes d’inversió que ara es troben paralitzats per unes perspectives incertes es podrien reactivar i, de 
retruc, es podria revifar, també, la necessitat de finançament.

Cal esperar, doncs, que l’augment de la demanda i la seva major qualitat aconsegueixin que la rendibilitat del crèdit ajustada pel 
risc guanyi atractiu en relació amb la inversió en deute públic. Així i tot, perquè l’expansió del crèdit sigui apreciable, és necessa-
ri eliminar els obstacles que encara impedeixen a les entitats assumir més risc en els balanços i relaxar els estàndards de crèdit. 
La banca es continua enfrontant a una elevada incertesa reguladora, tot i que la profunda revisió realitzada pel BCE dels actius de 
les 130 entitats bancàries europees més grans va acreditar la solvència de la major part del sistema bancari europeu i va aclarir 
les necessitats de les entitats més febles. Així, en els dos pròxims anys, caldrà definir el requeriment mínim sobre els passius ele-
gibles per bail-in (MREL, per les sigles en anglès) i el nivell màxim de palanquejament. A més a més, el BCE ha manifestat la seva 
intenció d’harmonitzar al màxim la regulació dels diferents països i d’eliminar, de forma gradual, les discrecionalitats aplicades 
pels supervisors nacionals. Aquestes tres mesures poden tenir un impacte material sobre les entitats i pesar en les seves decisions 
d’inversió mentre les incerteses no es resolguin. En aquest sentit, la banca tampoc no disposa de l’opció de titulitzar crèdit i de 
compartir el risc de la inversió amb altres agents, ja que el tracte regulador d’aquests títols s’ha endurit de manera significativa 
després de la crisi financera.

Ateses les incerteses encara existents, i mentre no se suavitzin les exigències en matèria de titulitzacions, no cal descartar que una 
part de la capacitat alliberada per la reducció de la cartera de deute públic es destini a altres alternatives diferents al crèdit ban-
cari i amb un tracte regulador més positiu, si més no a curt termini. Aquest podria ser el cas dels bons sobirans dels EUA o del 
Regne Unit, països per als quals es comença a considerar una pujada de tipus d’interès. A més a més, els títols d’aquests dos països 
gaudeixen, també, d’una regulació avantatjosa en termes de capital. Una altra inversió atractiva en termes de rendibilitat podria 
ser la dels bons corporatius, tot i que no tinguin l’avantatge regulador dels bons sobirans.

Tot el que s’ha exposat fins ara suggereix que els efectes del QE sobre el crèdit podrien ser més aviat modestos. Així i tot, convé 
assenyalar que, més enllà d’estimular el crèdit, el QE pot tenir altres implicacions per a la banca. Així, cal esperar que una part de 
la recomposició de les carteres dels inversors alimenti la demanda d’accions, de deute subordinat i de deute sènior dels bancs. 
Aquest fet facilitarà a la banca l’adaptació als nous requeriments reguladors esmentats més amunt, els quals exigeixen un major 
pes del capital i del deute subjecte a bail-in en l’estructura de finançament. D’altra banda, un entorn perllongat de tipus baixos 
pressionarà la rendibilitat de les entitats a la baixa i les empenyerà a créixer, situació que podria ser propícia per a una major 
concentració del sector bancari.

En resum, un major creixement econòmic i una menor incertesa reguladora són ingredients necessaris per engegar el cercle vir-
tuós del QE. Mentrestant, la banca es debatrà entre el desig de concedir crèdit i la realitat d’una demanda encara fràgil.

Sandra Jódar-Rosell i Ariadna Vidal Martínez
Departaments de Planificació Estratègica i de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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