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En les properes setmanes i mesos, totes les mirades se centraran en la Reserva Federal (Fed) i en les repercussions de les 
seves actuacions dins i fora dels EUA. Reprendrà la via de pujades dels tipus d’interès abans que acabi l’any?, ho farà aquest 
mateix mes de setembre?

Malgrat que el ritme de creixement de l’activitat econòmica ha estat més aviat modest en els últims trimestres, els indica-
dors del mercat de treball han continuat millorant i la taxa d’atur s’ha consolidat per sota del 5% (quina enveja!). Al seu torn, 
la taxa d’inflació subjacent, que no té en compte els aliments ni l’energia, se situa per damunt del 2%. En aquest context, 
tindria poc sentit ajornar una pujada de tipus. Així ho han reconegut, de manera més o menys explícita, diversos membres 
de la Fed en les últimes setmanes.

Tampoc no podem menysprear els riscos que comporta ajornar massa la retirada progressiva dels estímuls monetaris. El 
més obvi seria un possible rebrot de les pressions inflacionistes, que obligarien la Fed a prémer l’accelerador de les pujades 
més endavant i, de retruc, generarien nerviosisme als mercats financers, amb repunts dels tipus d’interès a llarg termini i 
fugides de capital dels països emergents. Perquè la retirada d’estímuls es pugui dur a terme de forma gradual, com ho 
pretén la Fed i com seria desitjable que succeís, per facilitar l’ajust dels agents econòmics, no es pot ajornar gaire.

Uns tipus d’interès molt baixos també poden alimentar bombolles en determinats actius financers o un excés d’exposició 
al risc per part d’inversors que busquen rendibilitat. En aquest sentit, alguns observadors han argumentat que la política 
monetària s’hauria de mantenir relativament al marge de les qüestions d’estabilitat financera, de les quals ja es preocupa-
ran la supervisió bancària i les polítiques macroprudencials. No obstant això, es tracta d’una visió una mica ingènua, per-
què, entre altres raons, no tots els inversors estan subjectes a una supervisió tan intensa com el sector bancari (no ho està, 
per exemple, l’anomenada banca a l’ombra) i perquè encara cal contrastar l’eficàcia de les polítiques macroprudencials.

Fins i tot si la Fed decidís reprendre les pujades de tipus, seria exagerat parlar d’una normalització ràpida de les condicions 
monetàries. La política monetària continuarà estant molt lluny del que era «normal» abans del 2008. Les regles que la Fed 
havia seguit històricament suggereixen que els tipus d’interès haurien de situar-se, actualment, al voltant de l’1,5%, però el 
pla actual és situar els tipus en aquest nivell cap al final de l’any vinent. D’altra banda, la Fed encara no s’ha plantejat reduir 
la dimensió del seu balanç, cinc vegades superior a l’anterior a la crisi, i continua reinvertint els actius que van vencent. 
L’heterodòxia en política monetària ha arribat per quedar-se durant molt temps.

De fet, Janet Yellen, presidenta de la Fed, explicava fa uns dies a Jackson Hole –un simposi anual sobre política monetària–
que espera que les compres massives d’actius i els preanuncis (forward guidance) sobre l’evolució futura dels tipus d’interès 
i d’altres estímuls monetaris continuaran sent eines molt importants de política monetària, complementàries dels canvis 
en els tipus d’interès de referència.

Si analitzem amb detall el discurs de J. Yellen, queda clar que prepara el terreny per apujar els tipus d’interès més aviat que 
tard, i, si tot va segons les previsions, diverses vegades l’any vinent. A alguns els pot agafar de sorpresa, però no serà per 
falta de raons ni perquè no han estat avisats.

Enric Fernández
Economista en cap
31 d’agost de 2016

Pujada imminent de tipus d’interès als EUA?
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CRONOLOGIA

ABril 2016
 

29  El Govern presenta el Programa d’Estabilitat 2016-2019 amb un relaxament de la tendència de consolidació fiscal. En concret, el 
dèficit per al 2016 s’ha incrementat en 8 dècimes, fins al 3,6%, i s’ha ajornat fins al 2017 la rebaixa del dèficit per sota del 3% marcat 
pel Pacte d’Estabilitat i Creixement.

mAiG 2016

11  El Senat del Brasil destitueix de forma temporal la presidenta Dilma Rousseff, situació que ha intensificat la inestabilitat política del país.
18  La Comissió Europea proposa uns nous objectius de dèficit públic a Espanya, del 3,7% del PIB el 2016 i del 2,5% el 2017, l’aprovació 

dels quals s’ajorna fins al juliol, juntament amb la decisió sobre la multa per l’incompliment del dèficit el 2015.
24  L’Eurogrup aprova la primera revisió del programa d’ajuda financera a Grècia i el desemborsament del segon tram (10.300 milions 

d’euros). També acorda que s’allargaran els venciments i que s’ajornarà el pagament d’interessos del deute públic, però sense con-
 cretar detalls.

JUnY 2016

23  El Regne Unit vota sortir de la UE i es desencadenen fortes turbulències als mercats internacionals.
26  Se celebren eleccions generals anticipades a Espanya.
29  El BCE restitueix l’elegibilitat del deute públic grec com a garantia en les operacions regulars de finançament del banc central i 

reconeix el compromís del Govern grec per aplicar les mesures d’ajust acordades.

JUliOl 2016

11  El primer ministre japonès, Shinzo Abe, aprova un nou paquet d’estímul fiscal.
27  El Consell Europeu anul·la les multes a Espanya i a Portugal per no haver adoptat mesures eficaces per corregir el dèficit excessiu 

i fixa uns nous marcs pressupostaris.
29  Es publiquen els resultats del test d’estrès de l’EBA.

AGOST 2016

 4  El Banc d’Anglaterra retalla el tipus oficial fins al 0,25% i sorprèn amb més mesures expansives de les que s’esperava.

AGENDA

   2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (agost).
   8 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
   9 Índex de producció industrial (juliol).
16 Enquesta trimestral del cost laboral (2T).
19 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (juliol).
20-21  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
22 Comerç exterior (juliol).
  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(setembre).
27 Execució pressupostària de l’Estat (agost).
29 Avanç IPC (setembre).
30 Balança de pagaments (juliol).
 Posició d’inversió internacional neta (2T).
 Taxa d’estalvi de les llars (2T).

   4  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
   7 Índex de producció industrial (agost).
14 Comptes financers (2T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
20 Comerç exterior (agost).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
20-21  Consell Europeu.
22  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro  

(octubre).
25 Execució pressupostària de l’Estat (setembre).
27 Enquesta de població activa (3T).
28 Avanç IPC (octubre).
 Avanç PIB (3T).
 PIB dels EUA (3T).
31 Balança de pagaments (agost).
 PIB de la zona de l’euro (3T).

SETEmBrE  2016 OCTUBrE 2016
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temporal de l’alentiment, les perspectives alcistes de la 
inflació i la so  lidesa del mercat laboral justifiquen plena-
ment que la Fed mogui fitxa al final de l’any. El Japó, per la 
seva banda, va decebre en el 2T amb un creixement intertri-
mestral nul. En aquest context, s’especula que, després del 
nou estímul fiscal aprovat al juliol, el BOJ podria ampliar el 
ritme d’ex  pan  sió quantitativa al setembre, tot i que abun-
den els dubtes sobre l’efectivitat d’aquesta via d’estímul 
sobre el creixement econòmic. A Europa, i com s’ha esmen-
tat ante  riorment, a mesura que es van coneixent nous indi-
cadors, es confirma l’escenari de CaixaBank Research, que 
considera que el brexit tindrà un impacte localitzat, relativa-
ment fort al Regne Unit, però escàs a la resta de la UE. Un 
factor que contribueix a aquest efecte moderat és que la 
zona de l’euro es va situar, abans del xoc, en una fase d’ex -
pan  sió raonablement dinàmica (per als estàndards del Vell 
Continent). Així, en el 2T 2016, el creixement va ser del 0,3% 
intertrimestral (l’1,6% interanual), amb un to especialment 
positiu en països com Alemanya o Espanya.

Momentum positiu de l’economia espanyola. L’economia 
espanyola, de fet, va batre amb escreix el ritme de creixe-
ment dels seus veïns en avançar el 0,8% intertrimestral (el 
3,2% interanual) en el 2T, gràcies a la solidesa de la deman-
da interna, per la via del consum privat (amb el suport de la 
forta creació d’ocupació) i de la inversió. Cal destacar, i això 
és més nou, que el sector exterior va contribuir positiva-
ment a la variació del PIB en el 2T, fruit d’un comportament 
exportador brillant (el creixement intertrimestral és el més 
intens des del 1997) i d’una certa moderació de les impor-
tacions. Pel que fa a altres àmbits econòmics, cal esmentar 
que, com estava previst, la inflació es recupera amb rapide-
sa, perquè es desfà l’efecte graó generat per la intensa cai-
guda del preu del petroli de les acaballes del 2015 i del 
començament del 2016. Una altra dimensió que es conti-
nua normalitzant és la de l’activitat bancària. Els resultats 
del test d’estrès de l’Associació Bancària Europea i del BCE 
coneguts al juliol constaten que el sector bancari espanyol 
és més solvent i resistent que en anys anteriors, la qual cosa 
permet que l’oferta de crèdit avanci: al juny, el crèdit al con-
sum i el crèdit per a la compra d’habitatge van créixer el 
14% i el 38% interanual, respectivament. De cara als pro-
pers trimestres, CaixaBank Research espera un procés de 
desacce  le  ració molt gradual, de manera que l’augment del 
PIB serà del 3,1% el 2016 i del 2,4% el 2017. En aquest con-
text favorable, la principal tasca pendent és canalitzar amb 
més de  cisió el procés de consolidació fiscal, com ho pale-
sen les dificultats per complir els successius objectius de 
dèficit públic.

Els mesos d’estiu ofereixen una temporada de certa 
tranquil·litat en el context macroeconòmic i financer. A 
diferència del que va succeir en anys anteriors –encara per-
sisteix el record del turbulent agost del 2015, quan una 
decisió mal explicada de política canviària de la Xina va ge -
ne  rar una etapa d’intensa volatilitat financera que es va 
allargar fins a l’octubre–, al juliol i a l’agost, la volatilitat fi -
nan  cera es va mantenir en cotes baixes. És la resposta lò -
gica a una bateria de dades macroeconòmiques que, en els 
as  pectes més essencials, confirma l’escenari de suau acce -
le ració econòmica mundial (creixement global del 3,2% el 
2016, enfront del 3,1% del 2015), que es dóna, a més a més, 
en un context més clar pel que fa a dos elements clau: la 
tò  nica futura de normalització de la política monetària 
nord-americana i les conseqüències econòmiques del bre-
xit. Així, els missatges més recents de la Reserva Federal 
(Fed) fan pensar, de forma més definida, que la segona pu -
jada del tipus de referència es podria produir enguany. 
Quant al brexit, els indicadors econòmics europeus sugge-
reixen que, fins avui, el seu impacte negatiu sembla bàsica-
ment circumscrit a l’economia britànica.

les economies emergents segueixen la via prevista. 
Aquesta visió més constructiva dels inversors es fonamenta 
també en el fet que les economies emergents han registrat 
indicadors que han tendit a ser positius. Així, es confirma 
que les economies asiàtiques emergents mantenen un bon 
to (la Xina va créixer el 6,7% en el 2T 2016 i l’Índia, el 7,1%) 
i que, amb l’excepció del Brasil, l’Amèrica Llatina s’estabilitza. 
Aquesta dinàmica de les dades reforça la previsió de Caixa-
Bank Research, segons la qual, el 2016, els emergents crei-
xeran clarament per damunt del 4% del 2015. Com a respos-
ta a aquest flux d’indicadors, i en un context financer global 
d’inversors en clar search for yield, l’entrada de capitals fi -
nan  cers amb destinació als emergents ha tendit a recupe-
rar-se en els últims mesos. Es tracta d’una novetat impor-
tant, però cal recordar que persisteixen els dubtes sobre la 
seva sostenibilitat, en especial quan s’apropi el moment en 
què la Fed reprengui el tensionament monetari.

A les economies avançades, les perspectives són positi
ves, tot i que contingudes. Els EUA exemplifiquen aquesta 
situació. Malgrat que les dades de creixement del 2T van ser 
una mica pitjors del que s’havia previst, tant la composició 
(la negativa evolució de les existències és la causa principal 
de la relativa falta de dinamisme del PIB) com el fet que els 
factors de suport continuïn actius (en particular, la laxitud 
monetària i un petroli més baix que un any abans) fan espe-
rar un segon semestre de 2016 en acceleració. El caràcter 

Després d’un estiu tranquil, ara què ve?
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats 1,8 1,9 1,6 1,8 1,6 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9

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

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

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

França 0,7 1,2 1,3 1,0 1,4 1,4 1,3 1,1 0,8 1,1

Itàlia –0,3 0,6 0,9 0,7 1,0 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9

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

Japó –0,1 0,6 0,5 0,9 0,1 0,6 0,3 1,0 0,8 1,0

Regne Unit 3,1 2,2 1,5 0,4 2,0 2,2 1,4 0,6 0,2 –0,2

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

Xina 7,3 6,9 6,6 6,3 6,7 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5

Índia1 7,2 7,6 7,4 7,6 7,9 7,1 7,4 7,4 7,6 7,6

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

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

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

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

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

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

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

Sud-àfrica 1,7 1,2 0,5 1,3 –0,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

INFLACIó

Mundial 3,2 2,8 3,3 3,6 3,4 3,2 3,2 3,4 3,6 3,6

Països desenvolupats 1,4 0,3 0,8 1,9 0,7 0,6 0,8 1,2 1,9 1,9

Estats Units 1,6 0,1 1,3 2,4 1,1 1,1 1,2 1,7 2,4 2,4

Zona de l’euro 0,4 0,0 0,3 1,5 0,0 –0,1 0,2 0,8 1,5 1,5

Alemanya 0,8 0,1 0,3 1,6 0,1 0,0 0,4 0,9 1,6 1,6

França 0,6 0,1 0,3 1,5 0,0 0,1 0,4 0,8 1,5 1,5

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

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

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

Regne Unit 1,5 0,0 0,7 2,1 0,3 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

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

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

Índia 6,6 4,9 5,5 5,4 5,3 5,7 5,6 5,3 6,5 5,7

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

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

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

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

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

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

Polònia 0,2 –0,9 –0,4 1,9 –1,1 –1,1 –0,4 1,0 1,5 1,7

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

Nota: 1. Dades anuals representen any fiscal. 

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 0,0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,0 –0,1 –0,1 –0,2 0,2

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

Béns d’equipament 10,7 10,1 7,0 3,2 9,3 7,8 6,1 4,8 4,6 2,8

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

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

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

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,4 22,1 19,8 18,4 21,0 20,0 19,1 19,2 19,5 18,4

Índex de preus de consum –0,1 –0,5 –0,2 1,8 –0,7 –0,9 –0,1 0,8 2,1 2,1

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,0 1,4 1,8 1,6 1,4 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 1,4 1,9 2,4 2,2 2,0 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3

Saldo públic (acum., % PIB) 2 –5,8 –5,0 –4,6 –3,8       

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,26 0,52 1,06 0,50 0,50 0,50 0,58 0,83 1,00

Líbor 3 mesos 0,23 0,32 0,70 1,31 0,62 0,64 0,72 0,82 0,99 1,20

Líbor 12 mesos 0,56 0,79 1,25 1,69 1,17 1,25 1,27 1,29 1,42 1,60

Deute públic a 2 anys 0,44 0,67 0,83 1,63 0,85 0,77 0,74 0,95 1,22 1,49

Deute públic a 10 anys 2,53 2,13 1,76 2,41 1,92 1,75 1,56 1,83 2,06 2,29

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,21 –0,02 –0,26 –0,21 –0,19 –0,26 –0,29 –0,29 –0,27 –0,24

Euríbor 12 mesos 0,48 0,17 –0,03 0,05 0,01 –0,02 –0,05 –0,05 –0,03 0,01

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,05 –0,24 –0,53 –0,24 –0,46 –0,52 –0,62 –0,52 –0,43 –0,34

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,23 0,53 0,10 0,71 0,30 0,12 –0,11 0,08 0,24 0,51

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,11 1,11 1,07 1,10 1,13 1,11 1,09 1,07 1,06

¥/€ 140,42 134,35 118,22 115,37 127,28 122,00 113,20 110,42 111,10 113,64

£/€ 0,81 0,73 0,82 0,83 0,77 0,79 0,85 0,85 0,85 0,84

PETROLI

Brent ($/barril) 99,45 53,61 45,94 65,58 35,72 47,35 48,22 52,46 58,49 64,39

Brent (€/barril) 74,54 48,30 41,42 61,38 32,38 41,94 43,36 47,99 54,76 60,63

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

  Previsions
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CONJUNTURA • Senyals  
de fortalesa en un entorn  
marcat per la incertesa política

l’estabilitat ha estat la nota predominant de l’entorn finan
cer global durant el període estival, situació que contrasta 
amb l’experiència d’anys anteriors. Potser el més destacable 
sigui la rapidesa amb què s’han recuperat les cotitzacions dels 
actius de risc després de la inquietud inicial posterior al resul-
tat del referèndum al Regne Unit (brexit). També cal esmentar 
els baixos nivells de volatilitat implícita resultants del vertigi-
nós descens registrat en les setmanes posteriors a aquest 
esdeveniment. De fet, la resposta dels mercats globals a la 
materialització d’aquest xoc d’incertesa va ser, en línies gene-
rals, ordenada. A diferència del que va succeir en episodis d’es-
 très del passat (la fallida de Lehman Brothers el 2008 o la crisi 
del deute sobirà europeu el 2011 i el 2012), no es van activar 
mecanismes d’amplificació i de retroalimentació de les tur-
bulències. Això ha possibilitat que els inversors discriminin per 
classe d’actiu i per geografia en funció de l’impacte esperat del 
brexit sobre els fonaments de cada actiu i sobre el risc polític 
de cada regió. L’assoliment de nous màxims històrics de la bor-
sa als EUA i la letargia de les europees, intensificada per la 
pres  sió renovada sobre el sector bancari, són un reflex d’aques-
 ta circumstància.

la recuperació dels preus dels actius adquireix uniformitat, 
però el ritme d’avanç és dispar. El gros de les borses interna-
cionals se situa ja per damunt dels nivells anteriors al referèn-
dum (el 23 de juny) i les primes de risc del deute corporatiu han 
revertit els repunts post-brexit. Així, la borsa nord-americana 
registra, de llavors ençà, un avanç del 2,6%, i la del Regne Unit, 
del 3,4%, mentre que, a la zona de l’euro, la borsa cedeix un 
lleuger –0,5%. Un esment especial mereix l’evolució dels mer-
cats d’accions emergents, molt menys exposats a les vicissituds 
de l’encaix del Regne Unit a Europa, amb una alça propera al 
8%. Així i tot, altres esferes dels mercats presenten més dificul-
tats per recuperar-se de les pèrdues, tot i que la tendència de 
fons és positiva. Aquest és el cas de les borses perifèriques, com 
la italiana (–7,5%) o l’espanyola (–3,5%), i del sector bancari de 
la zona de l’euro (–9,3%). Mentrestant, la cotització del barril de 
petroli Brent va recular fins als 42 dòlars. Amb posterioritat, va 
repuntar i es va situar al voltant dels 50 dòlars al final d’agost. 
Així i tot, les fluctuacions recents del cru obeeixen més a canvis 
en les expectatives en el procés de reequilibri de l’oferta i la 
demanda de petroli que als esdeveniments vinculats al brexit.

El «soroll» i la incertesa derivats del brexit són intensos, però 
els fonaments macroeconòmics globals es mantenen relati
vament sòlids. La constatació per part dels inversors que 
l’alentiment econòmic derivat del brexit es limitarà, en la seva 
pràctica totalitat, al Regne Unit ha estat un clar factor de suport 
de la dinàmica positiva dels mercats. En aquest sentit, els indi-
cadors de conjuntura han sorprès positivament a la zona de 
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l’euro i als EUA, malgrat la feble dada del PIB del 2T 2016 en 
aquest últim país. Dos factors addicionals també han contribuït 
de forma  favorable a aquest clima de bonança. En primer lloc, 
l’absència d’ensurts en els registres d’activitat de països clau 
com la Xina. En segon lloc, els missatges i les actuacions dels 
bancs centrals durant l’estiu, que, malgrat que no han alterat 
l’essència de les respectives estratègies, han exercit de xarxa de 
seguretat.

En l’esfera dels bancs centrals, el Banc d’Anglaterra (BoE) va 
sorprendre en anunciar un ambiciós paquet d’estímuls 
monetaris. Després de mantenir-se a l’espera, per falta d’in  for -
mació, en la reunió del començament de juliol, l’autoritat mo -
netària britànica no va dubtar en la seva última trobada. L’or -
ganisme va anunciar el llançament de diverses mesures 
ex  pansives per neutralitzar els riscos que planen sobre l’eco  no-
 mia del país. El governador del BoE, M. Carney, va anunciar una 
retallada de 25 p. b. del tipus rector, fins al 0,25%, àmpliament 
descomptada pel mercat. Més sorpresa van generar les actua-
cions en l’àmbit de les polítiques monetàries no convencionals. 
El BoE reprendrà les compres de bons sobirans i corporatius, 
per un import conjunt de 70.000 milions de lliures, i engegarà 
una facilitat de préstec per a la banca de 100.000 milions. Un 
conjunt de mesures similars a les implementades pel BCE en els 
últims temps, amb l’excepció d’un matís distintiu important: 
Carney es va mostrar contrari a adoptar una política de tipus 
d’interès negatius, circumstància que va actuar de bàlsam per 
al sector financer en borsa.

Per la seva banda, la reserva Federal (Fed) adopta un regis
tre conservador i recalca que aplicarà una tònica de norma
lització molt gradual. La reunió del final de juliol del banc cen-
tral nord-americà no va oferir grans novetats. Malgrat el to 
conservador del comunicat oficial, la Fed va constatar el des-
cens dels riscos derivats del brexit i va destacar la fortalesa del 
mercat laboral. Això suggereix que la Fed manté la porta oberta 
a apujar el tipus oficial abans que acabi el 2016, en línia amb el 
nostre escenari, que situa la segona pujada del fed funds al de -
sembre. En aquest mateix sentit es va pronunciar Yellen en el 
simposi anual de política monetària de Jackson Hole (EUA), on 
va destacar que les condicions per efectuar una nova pujada de 
tipus (evolució de l’ocupació i inflació) s’han reforçat en els 
últims mesos.

A l’altra banda de l’Atlàntic, el BCE ha optat per esperar, tot i 
que Draghi va reiterar la disposició i la capacitat de l’entitat per 
actuar si és necessari. El mandatari europeu va preferir no pre-
cipitar-se i va esmentar la necessitat de recollir més informació 
sobre l’impacte del brexit en l’escenari macroeconòmic de la 
zona de l’euro. Serà al començament de setembre quan el BCE 
actualitzi les previsions de creixement i d’inflació. No obstant 
això, no anticipem l’anunci de noves mesures acomodatícies, 
més enllà de la introducció de possibles ajustos als programes 
ja implementats.

En l’àmbit del deute públic, els tipus d’interès lliures de risc 
continuen baixant. A diferència de les borses, les yields sobira-

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

2012 2013 2014 2015 2016 

Índex de sorpreses econòmiques 
Nivell

EUA Zona de l’euro 

Sorpreses positives

Sorpreses negatives

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

0,00 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 

EUA: futurs del fed funds   
(%) 

Desembre del 2016 Desembre del 2017

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

-0,5 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 

Rendibilitat del deute públic a 10 anys
(%) 

EUA Alemanya Regne Unit 

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

Brexit 



8  

seTeMbre 2016

MercaTs Financers 09

nes a llarg termini dels EUA, d’Alemanya i del Regne Unit no han 
aconseguit revertir per complet els forts descensos observats 
després del brexit. En aquests dos últims països, les rendibilitats 
dels bons a 10 anys als mercats secundaris han assolit nous 
mínims històrics, en el –0,19% i en el 0,54%, respectivament. No 
sorprèn, per tant, que, en aquest context, els actius de renda fixa 
sobirana hagin produït uns retorns molt considerables. El deute 
perifèric en general i l’espanyol en particular tampoc no han 
quedat al marge del frenesí a la baixa dels tipus. El rendiment del 
bo espanyol a 10 anys ha baixat per primera vegada en la seva 
història de l’1%, i la prima de risc al mateix termini se situa al 
voltant dels 100 p. b. Cal destacar que aquests dos últims desen-
volupaments s’han produït malgrat el context actual d’incertesa 
política i malgrat els advertiments de la Comissió Europea 
sobre els desafiaments en matèria d’ajust pressupostari.

les borses encaren l’últim tram de l’any amb una barreja d’es
 perança i de cautela. D’una banda, la concatenació d’es  de  ve  ni-
 ments desfavorables en l’escena financera internacional al llarg 
del 2016 ha estat notable. De l’altra, la seqüència temporal 
d’aquests esdeveniments ha coincidit amb una fase de correc-
ció dels beneficis empresarials als EUA gens menyspreable. No 
obstant això, el panorama a curt i a mitjà termini sembla més 
esperançador, i s’espera una contribució cada vegada més posi-
tiva dels beneficis corporatius en els propers trimestres. De fet, 
els indicadors tècnics i de sentiment suggereixen que el rally 
estiuenc de la borsa nord-americana és més l’inici d’una fase 
alcista sostinguda que un rebot conjuntural. A Europa, el perfil 
ha estat clarament menys favorable. Al retard cíclic ja conside-
rable en relació amb el mercat nord-americà, s’han afegit dos 
factors més. Primer, un balanç pobre de la temporada de resul-
tats i, segon, el llegat d’incertesa derivat del brexit, que ha exa-
cerbat la fragilitat del sentiment inversor cap al sector bancari. 
No obstant això, és important destacar que aquesta fragilitat 
no es basa en aspectes relacionats amb la solvència de les enti-
tats. En aquest sentit, els tests d’estrès de l’Autoritat Bancària 
Europea (EBA, per les sigles en anglès) han confirmat uns nivells 
de resistència apreciables i han limitat les baules febles a unes 
poques entitats italianes. El focus primari dels dubtes proce-
deix, fonamentalment, de les dificultats del sector per generar 
nivells de rendibilitat acceptables en un entorn monetari-finan-
cer i regulador com l’actual.

Els riscos geopolítics són un eix important de volatilitat a 
curt i a mitjà termini. El clima de placidesa que regna als mer-
cats internacionals no ha de fer oblidar el llarg i complex procés 
negociador que culminarà amb l’abandonament efectiu del 
Regne Unit de la UE. En paral·lel, un calendari de tardor farcit 
d’esdeveniments polítics potencialment desestabilitzadors 
mantindrà, amb gran probabilitat, la incertesa política en cotes 
elevades (sobre aquesta qüestió, vegeu el Focus «Incertesa i 
mercat borsari», en aquest mateix Informe Mensual). En concret, 
la repetició dels comicis electorals a Àustria, els referèndums 
sobre la política d’immigració a Hongria, la reforma del Senat 
italià i les eleccions presidencials als EUA desaconsellen abaixar 
la guàrdia.
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El referèndum britànic sobre la UE ha estat un dels grans 
temes d’atenció dels inversors borsaris i ha provocat 
oscil·lacions de gran envergadura en les cotitzacions. Les 
incògnites sobre els termes de la sortida, el to populista 
del debat i la possibilitat de «contagi» a altres països han 
contribuït a incrementar la incertesa sobre la política 
econòmica al conjunt d’Europa.1 Calibrar en quina mesura 
aquesta variable incideix en l’evolució borsària és una tas-
ca complexa, però una anàlisi preliminar mostra que la 
seva influència ha augmentat de forma considerable en 
els últims anys.

Com era d’esperar i queda il·lustrat al primer gràfic, un 
augment de l’índex d’incertesa s’associa a un descens de 
l’índex borsari europeu. És a dir, la correlació (incondicio-
nal) entre les dues variables és negativa. Naturalment, la 
incertesa no és l’únic element que exerceix influència so -
bre el comportament de la borsa. En conseqüència, l’a  nà -
li  si s’ha d’enriquir amb la inclusió d’altres factors que aju-
din a explicar l’evolució dels retorns borsaris al llarg del 
temps. En aquest sentit, plantegem explicar els retorns 
men  suals de l’Eurostoxx en funció de tres variables.2 La 
pri  mera és un «factor macroeconòmic» (M), que pretén 
capturar les expectatives dels inversors sobre l’evolució 
futura de variables fonamentals i, en última instància, so -
bre els beneficis empresarials. Aquest factor combina, a la 
vegada, diverses variables associades al cicle econòmic, 
com el tipus de canvi efectiu de l’euro, el tipus d’interès 
real de la zona de l’euro o la cotització relativa entre em -
pre  ses cícliques i defensives. La segona és un «índex de 
con  dicions financeres» (CF), que tracta de mesurar els ni -
vells d’estrès en el sistema fi  nancer. La tercera és l’«índex 
d’incertesa de política econòmica a Europa» esmentat 
més amunt (IP).

No és sorprenent que la variable associada als fonaments 
macroeconòmics hagi estat el principal determinant de la 
dinàmica borsària europea en el període 1999-2016. De 
forma més específica, i tal com es mostra al segon gràfic, 
la contribució d’aquesta variable per explicar els retorns 
de l’Eurostoxx és del 90%. No obstant això, el que sí crida 
l’atenció és que el repartiment de la importància relativa 
dels tres components hagi canviat de manera substancial 
en l’últim trienni. En concret, des de l’any 2013, la contri-
bució de les variables CF i IP ha augmentat de forma molt 

FOCUS • Incertesa i mercat borsari

 

5,0 

5,2 

5,4 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

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

Nota: * Observacions mensuals per al període 1999-2016.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg. 

Relació entre el mercat borsari
i la incertesa a Europa *
Índex Eurostoxx (logaritme del nivell)

Índex d’incertesa de política econòmica a Europa (logaritme del nivell)

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1999-2016 2013-2016

 

Contribució de cada factor (% del total) 

Incertesa de política econòmica

Factors que expliquen els retorns de la borsa 
de la zona de l’euro

Factor macroeconòmic Condicions financeres

Nota: La variància explicada dels retorns mensuals de l’índex Eurostoxx és del 52%
per al conjunt de la mostra (1999-2016) i del 40% per al 2013-2016.
Font: CaixaBank Research.

notable, fins al 60% i el 10%, respectivament, mentre que 
la contribució de la variable M ha baixat al 30%. D’una 
banda, aquest resultat evidencia fins a quin punt ha estat 
important el relaxament de les condicions financeres a la 
zona de l’euro (atribuïble, principalment, a les polítiques 
ex  pansives del BCE) per sostenir els rendiments de la ren-
da variable. De l’altra, mostra la rellevància, modesta però 
creixent, de la incertesa política com a factor explicatiu de 
la dinàmica borsària recent.

L’agenda política dels propers trimestres acumula un bon 
grapat de cites importants, com la formació de govern a 
Espanya, el referèndum constitucional italià a la tardor, les 
eleccions alemanyes i franceses del 2017 i les negociacions 
per materialitzar el brexit. Sens dubte, la borsa agrairà que 
les autoritats europees, tant a nivell nacional com supra-
nacional, aconsegueixin reduir les dosis actuals d’incertesa 
vinculades al rumb de la política econòmica europea.

1. Índex d’incertesa de política econòmica a Europa elaborat per Baker, 
Bloom i Davis. Per a més detalls, vegeu el Focus «La incertesa després del 
brexit i el seu impacte sobre el creixement econòmic», d’aquest mateix 
Informe Mensual.
2. Formalment, es planteja la regressió lineal: 

= βLn ( + γLn ( + εt
 .+ αLn (Ln ( ) ) ))

St

St–1

Mt

Mt–1

Mt

Mt–1

CFt

CFt–1

IPt

IPt–1

On St és el nivell de

l’índex Eurostoxx en la data t; Mt el nivell del factor macroeconòmic;  CFt el 
nivell d’un índex de condicions financeres, i IPt el nivell de l’índex d’in  cer-
 tesa política. Finalment, εt és un terme d’error aleatori.
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Habitualment, els inversors conceben els bons sobirans 
dels països desenvolupats com una classe d’actiu que ofe-
reix una rendibilitat modesta, però raonablement supe-
rior a la del cash, i un risc baix. De fet, i en contraposició a 
les accions, solen ser etiquetats com un «actiu segur» que 
proporciona l’anomenada «rendibilitat sense risc». El pe -
cu  liar context actual convida a revisar la validesa d’a  quest 
atribut.

D’una banda, la rendibilitat esperada dels bons públics 
(mesurada mitjançant la seva taxa interna de rendibilitat a 
venciment, TIR) és manté en mínims històrics. Una cistella 
de bons entre 1 i 10 anys dels països del G7 ofereix una TIR 
que amb prou feines arriba al 0,3%, gairebé el nivell dels 
tipus oficials dels bancs centrals. De l’altra, hi ha seriosos 
motius per dubtar que el mercat sigui eficient en la per-
cepció de les perspectives econòmiques i dels riscos: les 
distorsions generades per les compres massives dels 
bancs centrals (quantitative easing, QE), la conseqüent 
presència d’inversors amb estratègies de momentum que 
busquen guanys de capital a curt termini (hedge funds), 
l’e  xistència de compradors forçosos per normativa o esta-
tut (fons de pensions) i l’efecte ramat en què solen incórrer 
molts inversors tradicionals quan un determinat actiu està 
en voga. En conseqüència, els bons poden incorporar més 
risc del que sembla. Per analitzar aquesta qüestió, és útil 
descompondre la TIR d’un bo nominal en quatre elements, 
sobre els quals incideixen sengles riscos.

Primer, una «compensació per inflació» per preservar el 
poder adquisitiu. Consta de dues parts: la taxa d’«inflació 
esperada» mitjana durant la vida del bo i una «prima per 
risc d’inflació» per compensar la possibilitat que la taxa 
efectiva acabi sent diferent de l’esperada. Avui dia, els in -
versors esperen que la inflació es mantingui entre l’1% i el 
2% durant anys, clarament per sota dels objectius dels 
bancs centrals. Aquesta expectativa, però, obvia el lent 
però sostingut augment que registra des de fa mesos la 
in  flació subjacent dels EUA, situada ja en el 2,3%. En un 
fu  tur, el gir a l’alça en les expectatives d’inflació podria ser 
brusc. A més a més, si això succeís sense un augment pa -
ral·lel de les expectatives de creixement econòmic, el més 
probable és que les borses patirien pèrdues. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que, en els últims anys, la prima 
de risc per inflació és molt baixa, fins i tot negativa, ja que 
els inversors conceben els bons com una cobertura (una 
«assegurança») davant un escenari de crisi econòmica i de 
deflació. Això deriva de l’esperança que els bons mostrin 
una correlació negativa amb les accions, la qual cosa, al 
seu torn, respon a l’expectativa d’un comportament procí-
clic de la inflació. Si no es compleix, caldria esperar un 
augment notable d’aquesta prima.

FOCUS • Rendibilitat i risc dels bons sobirans

Segon, la «remuneració real», que també consta de dues 
parts: el «tipus d’interès real a curt termini esperat» mitjà 
durant la vida del bo i una «prima a termini real» per com-
pensar el risc que els tipus efectius acabin sent superiors 
als esperats. El risc de tipus d’interès també és avui consi-
derable. Sembla que els inversors estan convençuts que 
els tipus reals a curt termini es mantindran en nivells ultra-
baixos durant molts anys en un escenari d’estancament 
secular. Per tant, les petites sorpreses positives en el crei-
xement econòmic global podrien ser suficients per desen-
cadenar una revisió a l’alça d’aquesta expectativa i ocasio-
nar pèrdues en els bons. A més a més, el poderós efecte  
a la baixa del QE sobre la «prima a termini real» (fins a si -
tuar-la en cotes negatives) desapareixeria si aquesta millo-
ra econòmica convencés els bancs centrals per revertir 
aquesta política.

Tercer, una «prima per risc d’impagament» per compensar 
el risc que l’emissor no pagui íntegrament els cupons i el 
principal. Qualsevol bo sobirà té risc de crèdit, tot i que si -
gui molt baix. El QE del BCE ha contribuït, sens dubte, a 
reduir les primes de risc del deute públic europeu, princi-
palment la dels països perifèrics. Però, quan el QE acabi, la 
valoració sobre la sostenibilitat de les finances públiques 
guanyarà pes en la fixació de la prima de risc.

I, quart, una «prima de liquiditat» davant el risc de no po -
der vendre anticipadament els bons, en la data i en el vo -
lum desitjats, per absència d’una contrapart disposada a 
comprar. El risc de liquiditat ha augmentat en els últims 
anys a causa de les restriccions reguladores imposades als 
bancs per operar com a creadors de mercat, i pel mateix 
QE. No obstant això, la percepció d’aquest risc per part 
dels inversors és intermitent. Hem assistit a un parell de 
tempestes (el 2013, pel tapering de la Fed i, el 2015, des-
prés de les mesures del BCE) en què una alça inicial de les 
TIR va desencadenar una espiral venedora per la interac-
ció d’unes pobres condicions de liquiditat i per una sobre-
càrrega de bons a les carteres de molts inversors. Els dos 
episodis van ser transitoris, però es podrien repetir i dispa-
rar la «prima de liquiditat».

Atès aquest horitzó de riscos, no sembla que una TIR del 
0,3% sigui gaire atractiva. Possiblement, cal començar a 
tenir en compte el parer dels qui fa temps que adverteixen 
que els bons sobirans han passat a proporcionar «risc sen-
se rendibilitat».
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Tipus d’interès (%)

31-agost 29-juliol Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,00 0 –5,0 –5,0

Euríbor 3 mesos –0,30 –0,30 0 –16,8 –26,6

Euríbor 12 mesos –0,05 –0,05 0 –11,0 –21,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,60 –0,60 0 –22,2 –36,6

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,62 –0,63 1 –27,5 –41,7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,07 –0,12 5 –69,9 –86,8

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,01 1,02 –1 –76,1 –109,9

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 108 114 –6 –6,4 –23,4

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,63 0,76 –14 1,2 –21,7

Líbor 12 mesos 1,21 1,43 –22 3,2 –34,9

Deute públic a 1 any 0,59 0,49 10 –0,7 21,3

Deute públic a 2 anys 0,81 0,66 15 –23,8 7,3

Deute públic a 10 anys 1,58 1,45 13 –68,9 –63,8

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-agost 29-juliol Variació mensual  
(p b.)

Variació acum.  
el 2016 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 68 68 –1 –9,5 –3,7

Itraxx Financer Sènior 90 92 –1 13,4 9,1

Itraxx Financer Subordinat 203 203 1 47,7 40,1

Tipus de canvi

31-agost 29-juliol Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,116 1,117 –0,1 2,7 –0,5

¥/€ 115,400 114,060 1,2 –11,7 –15,1

£/€ 0,849 0,845 0,5 15,2 16,2

¥/$ 103,430 102,060 1,3 –14,0 –14,7

Primeres matèries 

31-agost 29-juliol Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 401,2 408,1 –1,7 7,1 –1,3

Brent ($/barril) 46,2 41,0 12,6 29,2 –9,9

Or ($/unça) 1.309,0 1.351,0 –3,1 23,3 15,3

Renda variable

31-agost 29-juliol Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2016 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.171,0 2.173,6 –0,1 6,2 10,1

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.023,1 2.990,8 1,1 –7,5 –7,5

Ibex 35 (Espanya) 8.716,8 8.587,2 1,5 –8,7 –15,0

Nikkei 225 (Japó) 16.887,4 16.569,3 1,9 –11,3 –10,6

MSCI emergents 893,7 873,5 2,3 12,5 9,2

Nasdaq (EUA) 5.213,2 5.162,1 1,0 4,1 9,1

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • L’expansió 
continua, però els riscos  
a la baixa romanen

Després d’un estiu tranquil, l’economia mundial segueix una 
via d’ascens moderat. Els indicadors més recents tendeixen a 
confirmar que l’economia mundial va camí de créixer el 3,2% el 
2016. Es tracta d’una acceleració moderada en relació amb el 
2015, quan l’avanç del PIB va ser del 3,1%, que es dóna en un 
context de notable incertesa geopolítica i amb riscos que el crei-
xement sigui, finalment, una mica inferior al previst. Així i tot, el 
fet que la Reserva Federal (Fed) apunti de forma una mica més 
decidida que reprendrà la normalització monetària enguany i la 
confirmació que, fins avui, sembla que l’impacte negatiu del 
brexit s’ha limitat, bàsicament, a l’economia britànica han propi-
ciat la remissió d’algunes de les inquietuds dels inversors. Tam-
bé és positiu el fet que siguin les economies emergents (tot i 
que es manté la preocupació en casos com el del Brasil) les que 
tornin a recuperar el dinamisme després d’un 2015 preocupant.

ESTATS UNITS

l’economia dels EUA circula per l’etapa madura del seu cicle. 
La revisió una mica a la baixa de la sèrie històrica del PIB, que es 
realitza anualment al juliol, i, en especial, una dada de creixe-
ment del 2T 2016 pitjor del que s’havia previst han suscitat en 
alguns mitjans i analistes dubtes sobre quin és l’autèntic 
moment cíclic de l’economia nord-americana i, fins i tot, si la 
Fed hauria d’ajornar encara més l’augment del tipus de referèn-
cia. Segons el nostre parer, el diagnòstic és clar: les condicions 
macroeconòmiques justifiquen la continuïtat del procés de 
normalització monetària iniciat al desembre. Aquesta valoració 
es basa, principalment, en tres elements: el caràcter temporal 
de la desacceleració del 2T, les perspectives alcistes de la infla-
ció i la maduresa del mercat laboral.

Desacceleració temporal en el 2T. L’economia nord-americana 
va avançar el 0,3% intertrimestral en el 2T 2016 (l’1,2% inter -
anual), una xifra inferior a la prevista i només marginalment su -
perior al feble 1T, quan el PIB va créixer el 0,2%. La feblesa en 
l’avanç del PIB va ser deguda, en bona part, a la notable contri-
bució negativa de l’acumulació d’existències, que li va restar  
3 dècimes, quan, en els quatre trimestres precedents, el drenat-
ge va ser, només, d’1 dècima percentual. Aïlladament, aquest 
element fa esperar un probable rebot de l’activitat en els pro-
pers trimestres. Addicionalment, és molt positiva l’evolució del 
consum privat, que va créixer l’1,1% intertrimestral, un ritme 
que no s’havia registrat des del 4T 2014. El dinamisme del con-
sum atorga un fons de resistència que facilitarà una acceleració 
del creixement en el segon semestre de 2016. En canvi, l’evo  lu-
 ció de la inversió genera més dubtes. La seva forta reculada (el 
–2,5%) ha estat deguda, principalment, al mal comportament 
de la inversió residencial, que va interrompre la tònica de recu-
peració iniciada al començament del 2014. Més enllà del PIB 
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del 2T, els indicadors disponibles del 3T suggereixen la materia-
lització de l’escenari d’acceleració. En particular, els índexs de 
sentiment empresarial (ISM), tant de manufactures com de ser-
veis, es van situar, al juliol, per damunt del límit dels 50 punts, la 
qual cosa denota expansió del ritme d’activitat.

la inflació, a la porta de l’ascens. Al juliol, l’IPC va créixer el 
0,8% interanual, 2 dècimes menys que en el mes anterior, a 
causa de la caiguda del component energètic. La inflació subja-
cent, per la seva banda, es va situar en el 2,2% (el 2,1% al juny). 
Aquesta tònica de contenció inflacionista és a punt de patir un 
canvi, ja que, a partir de l’agost, es desfarà l’efecte graó del 
petroli. Així, les previsions de CaixaBank Research consideren 
que l’índex general se situarà en l’1,9% interanual al desembre 
del 2016 i que superarà el 2,5% en el primer tram del 2017.

Un mercat laboral sòlid, un altre símptoma de l’etapa madu
ra del cicle. L’evolució del mercat laboral, a la qual la Fed dedica 
molta atenció, és coherent amb una economia que transita per 
una fase cíclica madura. Així, al juliol, es van crear 255.000 llocs 
de treball, per damunt del llistó dels 200.000; la taxa d’atur es 
va mantenir en un baix 4,9%, i els salaris van continuar marcant 
avanços significatius (el 2,6% interanual), la qual cosa represen-
ta un factor afegit de pressió inflacionista.

la segona pujada de la Fed, més a la vora. Tenint en compte 
aquest context macroeconòmic nacional, i amb l’entorn in -
ternacional relativament estable, segons les previsions de 
CaixaBank Research, el més probable és que la Fed augmenti el 
tipus de referència abans de final d’any, un moviment que obri-
 rà la porta a un procés més continuat, tot i que gradual, de pu -
ja  des de tipus el 2017 i el 2018 (75 p. b. cada any).

JAPó

Ensopegada en el 2T. El PIB del 2T 2016 va créixer el 0,05% 
intertrimestral (el 0,6% interanual), enfront del 0,5% del 1T, per 
l’atonia del consum privat i per la feblesa de les exportacions 
als EUA i a la Xina. El baix to de la despesa de les llars es reflec-
teix en la inflació. Al juliol, l’índex general va caure el 0,5% inte-
ranual i va empitjorar el registre del juny (el –0,3% interanual), 
ja prou feble. L’índex subjacent tampoc no va defugir l’atonia 
inflacionista, ja que, al juliol, es va situar en un ritme d’avanç 
mí  nim, del 0,3% interanual, la meitat de la mitjana registrada 
en el primer semestre de 2016. En aquest context, s’especula 
que, després del nou estímul fiscal aprovat al juliol, el Banc del 
Japó podria am  pliar el ritme d’expansió quantitativa al setem-
bre. Així i tot, abunden els dubtes sobre l’efectivitat de les noves 
mesures d’expansió monetària (vegeu el focus «Japó: política 
monetària a examen», en aquest mateix Informe Mensual).

EMERGENTS I PRIMERES MATÈRIES

To més positiu dels emergents, malgrat el manteniment de 
les fonts d’incertesa. Les dades macroeconòmiques més 
recents han tendit a ser positives i reforcen la visió que les eco-
nomies asiàtiques emergents mantenen un bon to i que, amb 
l’excepció del Brasil, l’Amèrica Llatina s’estabilitza. Com a res-
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posta a aquest flux d’indicadors més constructius, i en un con-
text financer global d’inversors en clar search for yield, l’entrada 
de capitals financers amb destinació als emergents ha tendit a 
recuperar-se en els últims mesos.

Àsia: en el 2T, les economies xinesa i índia aguanten el tipus. 
L’economia xinesa va créixer el 6,7% interanual en el 2T, sense 
canvis en relació amb el ritme d’avanç del 1T, i el PIB de l’Índia 
va avançar el 7,1%, un creixement significatiu malgrat situar-se 
per sota del 7,9% del trimestre anterior. En el cas de la Xina, les 
dades de comptabilitat nacional i els indicadors més recents 
coneguts confirmen que l’economia es desaccelera a un ritme 
suau mentre progressa en el complex canvi de model productiu 
(model en què hauran de tenir més pes el consum i els serveis, 
enfront del tradicional binomi exportacions-inversió i indús-
tria). En el cas indi, es continua posant de manifest que el nota-
ble ritme de creixement respon, principalment, a determinants 
interns (en particular, al dinamisme del consum). Un repte 
immediat per a l’Índia serà que el relleu en la direcció del banc 
central no afecti negativament la seva elevada credibilitat.

El Brasil, mèxic, Turquia i rússia, quatre països que encarnen 
diferents dilemes emergents. Al Brasil, la confirmació de la 
destitució de la presidenta Rousseff, ja apartada amb anteriori-
tat del càrrec, i els dubtes sobre la capacitat del Govern 
d’impulsar el necessari ajust públic mantenen el focus polític 
com a font d’incertesa. En aquest context, la sortida de la reces-
sió continua sent complicada, com ho testifica la caiguda del 
PIB del 0,6% en el 2T (el –0,4% en el 1T). Tampoc no va ser posi-
tiva la dada de comptabilitat nacional del PIB de Mèxic, que va 
sorprendre amb el –0,2% intertrimestral en el 2T (el +0,5% en el 
1T). Així i tot, cal entendre que aquesta sotragada serà tempo-
ral, reflex de la doble dependència (amb els EUA i amb el petro-
li) de l’economia mexicana. Turquia, per la seva banda, ha patit 
un xoc d’incertesa originat per les incògnites que planen sobre 
la futura evolució institucional del país després de l’intent de 
cop d’Estat del juliol, a les quals s’afegeixen importants pres-
sions geopolítiques. Finalment, a Rússia, la reculada interanual 
del PIB en el 2T va ser del 0,6%, sensiblement inferior a 
l’esperada, la qual cosa suggereix que el país s’allunya de forma 
gradual de la fase aguda de la recessió, tot i que la sensació de 
fons continua sent de fragilitat en la recuperació.

Primeres matèries: pausa en la recuperació de les cotitza
cions. Durant l’estiu, els preus de les primeres matèries han ten-
dit a consolidar el rally experimentat en els mesos anteriors. 
Aquesta evolució de conjunt integra l’evolució alcista dels me -
talls bàsics (vegeu el focus «Preus dels metalls bàsics: una recu-
peració de poc pes», en aquest Informe Mensual), la tendència a 
la baixa de moltes de les primeres matèries agrícoles i el movi-
ment més lateral de les energètiques. En particular, en aquest 
últim grup, destaca el viatge d’anada i tornada del petroli. Així, 
el barril de cru de qualitat Brent es va situar en els 50 dòlars el 
30 de juny, va caure fins als 43 dòlars al començament d’agost 
(fonamentalment, a causa de la constatació d’un augment de 
l’oferta) i va tornar gairebé al punt de partida al final d’agost 
(quan van augmentar les especulacions sobre un possible 
acord de l’OPEP per dur a terme un ajust de l’oferta a la tardor).
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La lluita del Banc del Japó (BOJ) per allunyar el risc de 
deflació és intensa. El tipus d’interès de referència es troba 
en el –0,1%, i els actius del BOJ han passat de 147 bilions 
de iens (el 30% del PIB) el 2012 a 436 (el 87% del PIB), i està 
previst que arribin al 110% del PIB el 2017.1

Malgrat la contundència de les mesures del BOJ, un breu 
repàs dels principals indicadors de l’economia japonesa 
ofereix una visió poc encoratjadora de la seva efectivitat. 
La inflació subjacent es va situar en un moderat 0,3% al 
ju    liol. Malgrat haver superat la mitjana assolida entre el 
2000 i el 2012 (el –0,6%), se situa clarament per sota de 
l’objectiu del 2% que el BOJ va instaurar al febrer del 2013. 
Així mateix, les expectatives d’inflació se situen encara 
molt per sota d’aquest objectiu.

L’evolució dels indicadors de demanda, tant interna com 
externa, tampoc no és esperançadora. Destaca, en nega-
tiu, el poc dinamisme del consum privat i de les exporta-
cions. Les dades són especialment preocupants, perquè 
els costos financers i el tipus de canvi han reaccionat a les 
me  sures del BOJ. Així, la rendibilitat del bo sobirà a 10 anys 
va passar del 0,8% al final del 2012 al –0,25% al juliol del 
2016, i el ien es va depreciar en termes efectius nominals 
el 25% entre el final del 2012 i mitjan 2015, tot i que, pos-
teriorment, es va apreciar pel QE del BCE i pel retard en la 
pujada de tipus de la Fed.

Per valorar l’efectivitat de les mesures del BOJ, cal tenir en 
compte que altres factors podrien haver jugat en contra i 
contrarestar-ne l’impacte. Per exemple, la inflació subja-
cent seria més elevada si el preu del petroli no hagués 
caigut (pels efectes indirectes i de segona ronda), l’e -
volució del consum hauria estat una mica més vigorosa si 
no s’hagués augmentat l’IVA, o les exportacions haurien 
anat millor sense la desacceleració de l’economia xinesa. 
No obstant això, malgrat tenir en compte aquests i altres 
contratemps, sembla que l’impacte de les mesures és 
limitat.2

La llista de factors que ho expliquen és àmplia. Destaca la 
poca credibilitat del BOJ després de dècades intentant 
rellançar la inflació i amb una actuació que, en els últims 
anys, ha anat a remolc dels esdeveniments. Així mateix, 
l’elevat nivell de deute, tant públic com privat, fa que les 
re  baixes del tipus d’interès no aconsegueixin estimular el 

crèdit.3 A més a més, la rebaixa del tipus d’interès fa que 
els nombrosos estalviadors japonesos estalviïn encara 
més per aconseguir el nivell de capital futur que desit-
gen, un aspecte important en l’economia japonesa, atès 
l’envelliment de la població. Finalment, tampoc no ha 
ajudat que els altres grans bancs centrals també hagin 
seguit una política igual d’expansiva que la del BOJ, ja 
que això ha limitat l’impacte del QE sobre les exporta-
cions japoneses.

En definitiva, tot fa pensar que cal afluixar la pressió sobre 
el front monetari. L’èmfasi s’hauria de situar en les refor-
mes estructurals, un altre dels eixos de l’Abenomics i que, 
fins avui, no ha rebut prou atenció. Desgraciadament, no 
sembla que, a curt termini, hagi de ser així.

FOCUS • Japó: política monetària a examen
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1. Aquesta previsió s’ha vist incrementada durant l’estiu per l’anunci de 
l’augment de les compres d’actius de renda variable. Probablement, tor-
narà a augmentar en els propers mesos amb l’anunci de noves mesures.
2. Vegeu Hausman, Joshua K. i Johannes F. Wieland, (2015), «Overcoming 
the Lost Decades?: Abenomics after three Years» Brookings Papers on Eco-
nomic Activity, 2015. 2: 385-431. I De Michelis, Andrea i Matteo Lacoviello, 
(2016) «Raising an inflation target: The Japanese experience with Abeno-
mics», European Economic Review. 3. El deute públic se situa en el 250% del PIB i el privat, en el 165%.
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Des de l’inici de l’any, el preu del conjunt dels metalls 
industrials anomenats «bàsics» (alumini, coure, níquel, 
plom, zinc i estany) ha augmentat el 9,5%, amb avanços 
substancials en les cotitzacions del zinc (del 42,4%), de 
l’estany (del 25,6%) i del níquel (del 15,8%). Aquestes xifres 
contrasten amb l’evolució a la baixa dels preus en anys 
precedents i han obert la porta a discutir si som davant el 
final de l’ajust dels preus dels metalls bàsics o, simple-
ment, es tracta d’un alto (a l’alça) en el camí (a la baixa).

Per respondre aquesta qüestió, primer cal dotar-se de la 
perspectiva temporal correcta. Els metalls, com altres pri-
meres matèries, tendeixen a moure’s en cicles a llarg ter-
mini, anomenats, a vegades, «supercicles». Específica-
ment, es considera que el cicle actual a llarg termini es va 
iniciar el 2003. Tal com es pot observar al gràfic, els me -
talls bàsics van quadruplicar el preu entre el 2003 i el 2007, 
van patir una caiguda derivada de la Gran Recessió el 
2008-2009 i van recuperar els màxims cíclics el 2011. Des-
prés, les cotitzacions es van desplomar el 50% fins al final 
del 2015.

Situats en el context temporal adequat, cal preguntar-se si 
els factors determinants del cicle a llarg termini dels 
metalls bàsics es mantenen o s’esgoten. Des del punt de 
vista de la demanda, l’aspecte essencial que cal tenir en 
compte és la basculació cap a les economies emergents i, 
en particular, cap a la Xina. Segons les dades del Banc 
Mundial, el gegant asiàtic va passar de consumir el 17% 
del total de metalls refinats mundials el 2003 al 51% el 
2016. Per aquest motiu, els canvis en la demanda xinesa 
de  limiten, en gran part, l’evolució del consum mundial 
dels metalls bàsics: mentre, en la fase alcista del supercicle 
(2003-2007), la demanda xinesa de metalls refinats va créi-
xer el 20% de mitjana anual (i la mundial, el 6%), en el pe -
ríode d’ajust 2012-2015, el consum xinès va avançar el 10% 
i la demanda mundial, el 5%.

Com ha reaccionat l’oferta a aquest augment del consum 
xi  nès de metalls bàsics? Amb la posada al mercat d’una 
quantitat creixent de producte. Entre el 2003 i el 2015, la 
producció d’alumini va augmentar el 110%; la de metall de 
ferro, el 80%; la de plom, el 72%; la de coure i níquel, el 
47%, i la de zinc, el 45%. És el resultat d’un notable esforç 
d’inversió, que va dur les 10 primeres empreses del sector 
de producció de metalls dels menys de 10.000 milions de 
dòlars d’in  versió el 2003 als 400.000 milions el 2014. No 
obstant això, arran de les perspectives més contingudes 
de la demanda, aquesta evolució a l’alça de la inversió s’ha 
anat ajustant durant la segona meitat del supercicle. Així, 
per exem  ple, la inversió de les empreses top-10 va dismi-
nuir el 20% entre el 2012 i el 2014. Pel que fa a la produc-
ció, la resposta és molt més selectiva, ja que s’han regis-
trat disminucions apreciables en la del mineral de ferro i 

en la de coure, però no en la d’alumini, níquel o zinc, que, 
de fet, han continuat augmentant.

En aquest context, què explica el canvi del 2016? Atès que 
les condicions d’oferta no han variat de forma substancial, 
l’explicació cal buscar-la en la demanda. La demanda pre-
vista per al 2016 representa un cert canvi en relació amb la 
desacceleració dels anys anteriors. En particular, la deman-
da esperada és forta en els tres metalls més alcistes (el 
zinc, l’estany i el níquel), fet que s’interpreta com el resul-
tat de l’impacte dels programes d’infraestructures i de les 
mesures d’impuls del crèdit de la Xina.1

Aquesta dinàmica representa un canvi durador dels fona-
ments dels preus dels metalls? Probablement, no. Si s’a  na-
 litzen les perspectives de la demanda de metalls de la Xina 
sobre la base del mapa de ruta que dibuixa el seu Pla 
Quin    quennal 2016-2020, es constata que els dos metalls 
més importants (el ferro i el coure) no es beneficiaran gai-
re d’una economia que transita cap a un model amb més 
pes dels serveis i del consum. En canvi, alguns dels metalls 
lleugers que ja sorprenen a l’alça (en particular, el zinc) 
veu  ran incrementada la demanda futura.2 Però, atès que 
aquests metalls tenen un pes menor en el conjunt, les 
pers  pectives del grup continuen sent a la baixa. Una con-
clusió que es reforça si es compara l’actual cicle llarg amb 
altres anteriors. Això no implica que, a curt termini, el rally 
observat no tingui un cert recorregut, però molt centrat en 
metalls concrets.

FOCUS • Preus dels metalls bàsics: una recuperació de poc pes
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1. També s’han esgrimit factors financers, com la major apetència dels 
in  versors per les primeres matèries en general i les expectatives d’a  jor  na-
 ment de la normalització de la Fed, que han afeblit el dòlar.
2. El zinc s’utilitza, en especial, en usos industrials vinculats a l’electrònica, 
que s’intensificaran arran de la previsible evolució de la Xina cap a una 
eco  nomia més tecnològica, amb més desenvolupament de les infraes-
tructures de transport urbà i més pes del consum.
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ESTATS UNITS
2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 07/16 08/16

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,5 4,2 4,1 3,5 4,0 –118,9 3,8 ...

Confiança del consumidor (valor) 86,9 98,0 98,3 96,0 96,0 94,8 96,7 101,1

Producció industrial 2,9 0,3 0,1 –1,6 –1,6 –1,1 –0,5 ...

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

Habitatges iniciats (milers) 1.001 1.108 1.156 1.135 1.151 1.156 1.211 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 171 179 179 183 187 188 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,0 59,3 59,3 59,4 59,8 59,7 59,7 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –2,8 –2,8 –2,8 –2,8 –2,7 –2,7 ... ...

Preus

Preus de consum 1,6 0,1 0,1 0,5 1,1 1,1 0,8 ...

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

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

 
XINA

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 07/16

Activitat

PIB real 7,3 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7 –

Vendes al detall 12,0 10,7 10,7 11,1 10,3 10,2 10,2

Producció industrial 8,3 6,1 5,9 5,9 5,9 6,1 6,0

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,7 49,9 49,8 49,7 49,5 50,1 49,9

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 383 635 610 635 600 601 610

Exportacions 6,0 –1,1 –6,4 –5,2 –16,1 –4,8 –5,4

Importacions 0,4 –14,2 –14,5 –11,8 –13,7 –6,8 –12,5

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,7

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

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

JAPó
2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 07/16

Activitat

PIB real –0,1 0,6 1,8 0,8 0,1 0,6 –

Confiança del consumidor (valor) 39,3 41,3 41,0 42,2 41,4 41,2 41,3

Producció industrial 2,1 –1,2 –0,4 –1,1 –3,2 –1,7 –0,5

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

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,8 1,0 0,6 0,7 0,6 0,6 0,3

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Efectes continguts 
del brexit a la zona de l’euro

Es manté l’escenari de recuperació gradual a la zona de 
l’euro, malgrat que els riscos continuen sent elevats. El brexit 
s’ha produït en un context econòmic relativament favorable 
per a la zona de l’euro, amb un creixement que, sense ser bri-
llant, es va consolidant en cotes moderades. El consum de les 
llars, esperonat per les mesures adoptades pel BCE, no s’ha vist 
afectat pel repunt temporal de la incertesa i es manté com un 
dels pilars de la recuperació. Això explica que la rebaixa en les 
previsions efectuades per CaixaBank Research i per la majoria 
d’organismes internacionals hagi estat molt moderada. L’FMI, 
per exemple, només va rebaixar en unes dècimes les previsions 
de creixement del 2017 i, de fet, va revisar a l’alça les del 2016, 
perquè les dades del primer semestre han estat millors del que 
s’esperava. Com es descriu al Focus «La incertesa després del 
brexit i el seu impacte sobre el creixement econòmic», en aquest 
mateix Informe Mensual, l’efecte del brexit sí serà significatiu al 
Regne Unit.

la recuperació va prosseguir en el 2T a diferents velocitats. El 
ritme de creixement del PIB de la zona de l’euro just abans del 
brexit va ser del 0,3% intertrimestral, un ritme coherent amb el 
que s’esperava i similar al dels tres últims trimestres. No obstant 
això, i també com és habitual, els països de la zona de l’euro van 
avançar a ritmes dispars. Continuen destacant positivament 
Espanya, que va mantenir el fort ritme dels tres últims trimes-
tres, i Alemanya. En canvi, Portugal, França i Itàlia es mantenen 
més ressagats. Tot i que en diferent mesura, en el 2T, tant a  
Alemanya com a França, la demanda externa va contribuir posi-
tivament al creixement, mentre que la interna ho va fer negati-
vament, a causa de la caiguda temporal de la inversió i de les 
existències. Preveiem que, en els propers trimestres, la deman-
da interna tornarà a recuperar el paper protagonista com a 
suport del creixement dels dos països. Per la seva banda, el PIB 
del Regne Unit va créixer el 0,6% en el 2T, impulsat pel bon 
comportament de la demanda interna, un suport amb què difí-
cilment podrà comptar l’economia britànica en els propers tri-
mestres, a causa de la incertesa generada pel brexit.

les dades postbrexit apunten a un manteniment del ritme 
de creixement de la zona de l’euro en el segon semestre. 
L’índex PMI compost per a la zona de l’euro a l’agost va arribar 
als 53,3 punts, un màxim de set mesos. Per la seva banda, 
l’índex de sentiment econòmic va baixar lleugerament fins als 
103,5 punts a l’agost, però es manté en cotes similars a les del 
primer semestre de l’any. Cal esmentar el repunt a França de 
l’índex PMI, fins als 51,6 punts (50,1 al juliol), i de l’índex de sen-
timent econòmic, fins als 100,9 punts (100,1 al juliol). Els dos 
indicadors s’allunyen de la zona de recessió a la qual s’havien 
apropat durant els últims mesos i se situen en cotes més co -
herents amb el ritme d’avanç que ha presentat, i molt proba-
blement continuarà presentant, l’economia gal·la: taxes de crei-
xement positives, però modestes. En el cas del Regne Unit, 
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Zona de l’euro: previsions del PIB de l’FMI
Variació anual (%)

Previsió Variació en relació amb 
previsió abril 2016

2015 2016 2017 2016 2017

Zona de l’euro 1,7 1,6 1,4 0,1 –0,2

Alemanya 1,5 1,6 1,2 0,1 –0,4

França 1,3 1,5 1,2 0,4 –0,1

Itàlia 0,8 0,9 1,0 –0,1 –0,1

Espanya 3,2 2,6 2,1 = 0,0 –0,2

Regne Unit 2,2 1,7 1,3 –0,2 –0,9

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, juliol del 2016).
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després del brexit, l’índex PMI compost va caure fins als 47,7 
punts al juliol (52,4 al juny), en zona de contracció de l’activitat. 
Això reflecteix l’impacte negatiu que l’augment de la incertesa 
té sobre l’economia britànica.

El consum de les llars continua avançant a un ritme ferm. Les 
vendes al detall van augmentar l’1,6% interanual al juny, un 
ritme similar al dels dos mesos anteriors (creixement mitjà de 
l’1,5% en el 2T). Malgrat que la tendència dels últims trimes-
tres és clarament descendent, el ritme d’avanç es manté per 
damunt de la mitjana històrica del 0,7%, de manera que el 
consum privat es continua mantenint com un dels principals 
suports de la recuperació econòmica. Les dades disponibles 
per al 3T continuen sent encoratjadores. Per exemple, l’índex 
de confiança del consumidor es va situar en –8,2 punts, de 
mitjana, al juliol i a l’agost, nivells semblants als dels dos pri-
mers trimestres de l’any. Per la seva banda, la taxa d’atur es va 
mantenir en el 10,1% al juliol, 7 dècimes per sota del nivell 
d’un any enrere.

la inflació continua en positiu. Tant al juliol com a l’agost, la 
inflació es va mantenir en el 0,2%, gràcies a una menor caiguda 
del component energètic i a l’impuls dels preus dels aliments. 
Així, va registrar el tercer mes consecutiu en positiu des del 
gener i va deixar enrere les taxes negatives de la primera meitat 
de l’any. En els propers mesos, preveiem que la inflació conti-
nuarà la recuperació gradual amb l’avanç de l’activitat i amb la 
desaparició de l’efecte de la caiguda del preu del petroli.

Al regne Unit, el Banc d’Anglaterra reacciona al brexit. 
L’evo  lu  ció de la lliura esterlina, amb una depreciació superior 
al 10% en relació amb el dòlar i l’euro, és un dels indicadors 
que recull millor l’impacte de la incertesa generada pel brexit. 
Atès aquest escenari, la reacció del Banc d’Anglaterra, amb 
l’anunci d’un ampli paquet de mesures d’estímul, va ser ràpida 
i contundent. En concret, va retallar el tipus oficial en 25 p. b. 
fins al 0,25% (i va obrir la porta a una altra retallada en els 
propers mesos), va ampliar el programa de compra d’actius de 
deute públic en 60.000 milions de lliures durant sis mesos, i va 
llançar un programa de compra d’actius de deute corporatiu 
per valor de 10.000 milions de lliures durant un any i mig. Així 
mateix, va crear una nova facilitat de finançament per al sec-
tor bancari de 100.000 milions de lliures al tipus oficial per 
incentivar la concessió de crèdit i mitigar els efectes indesit-
jats sobre el sector bancari d’un entorn de tipus molt baixos 
(un instrument similar a l’esquema creat pel BCE al març). A 
més a més, va ajustar notablement el quadre macroeconòmic 
previst per al Regne Unit. El Banc d’Anglaterra preveu ara un 
creixement del 0,8% el 2017 i de l’1,8% el 2018, un creixement 
significativament inferior a l’esperat abans del brexit (del 2,3% 
per als dos anys).

Els riscos polítics a la UE es mantenen elevats. En els propers 
trimestres, s’anirà definint com s’articularà el procés de sortida 
del Regne Unit. Una de les fites a curt termini on es començarà 
a intuir el to de les negociacions és la cimera de mitjan setem-
bre dels diferents països de la UE i on, per primera vegada, no hi 
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haurà el Regne Unit. A dia d’avui, tot fa pensar que l’atapeït ca -
lendari electoral dels propers trimestres a Europa situarà el pro-
cés negociador en la via lenta.

la situació de solvència de la banca europea ha millorat, tot 
i que preocupa la banca italiana. Els resultats dels tests d’estrès 
duts a terme per l’EBA i pel BCE van mostrar un grau de resis-
tència considerable del sector. La banca europea posseïa, al 
final del 2015, una ràtio de capital CET1 fully loaded del 12,6%, 
una situació molt més confortable que en exercicis anteriors. 
Així mateix, la ràtio de capital en l’escenari advers del test 
d’estrès es mantenia en un folgat 9,2%. No obstant això, atès 
l’elevat pes dels préstecs dubtosos en els balanços d’algunes 
entitats, el cas de la banca italiana requereix un esment espe-
cial. En concret, en un escenari advers com el plantejat en el test 
d’estrès, la ràtio de capital cauria en agregat gairebé 4 p. p. Les 
diferències entre entitats, però, serien notables. El cas més 
extrem és el de Monte dei Paschi di Siena, que patiria una cai-
guda de la ràtio de capital fins al –2,4%. La reacció no s’ha fet 
esperar, i ja ha anunciat un pla de sanejament que contempla la 
venda d’un important paquet de préstecs dubtosos i una am -
plia  ció de capital de 5.000 milions d’euros. Aquest pla i l’anun -
ciat per altres entitats no estan lliures de riscos, de manera que 
encara hi ha dubtes sobre la celeritat i la magnitud de l’ajust que 
durà a terme la banca italiana.

Portugal, una economia perifèrica al punt de mira. L’augment 
de la percepció de risc ha tornat a pressionar els costos de fi -
nan  çament del país lusità. D’una banda, l’economia portugue-
sa va créixer a un ritme inferior a l’esperat pel conjunt d’analistes 
(el 0,8% interanual en el 2T, enfront de l’1,2% previst). A això 
s’afegeix la preocupació sobre la solidesa del Go  vern i sobre la 
situació de les finances públiques. La CE va concloure que Por-
tugal no va adoptar prou mesures per corregir el dèficit públic 
el 2014 i el 2015. De tota manera, no va imposar una multa 
econòmica i va relaxar l’ajust del dèficit que cal realitzar en els 
propers exercicis (tot i que el seu assoliment requereix un ajust 
pressupostari addicional). Finalment, preocupen la situació de 
la banca portuguesa i, en particular, la de la Caixa Geral de 
De pósitos. A l’agost, es va aprovar el seu pla de recapitalització, 
que està condicionat a una retallada dels costos, a canvis en el 
go  vern corporatiu i a un reforç de l’equip de gestió. Atesa aques-
 ta situació, l’agència de qualificació DBRS (l’única que encara 
situa en grau d’inversió el rating portuguès) va manifestar que, 
tot i que mantenia la perspectiva en «estable», es mostrava 
preocupada per la situació del país i podria revisar el rating a 
l’octubre.
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Zona de l’euro: principals cites polítiques a Europa 
en els propers mesos

2016

2 d’octubre Àustria Elecció presidencial (repetició)

2 d’octubre Hongria Referèndum sobre normes 
immigració UE

Octubre  
(dia a decidir) Itàlia Referèndum reforma 

constitucional

2017

15 de març Holanda Eleccions al parlament

Abril  
(dia a decidir) Hongria Eleccions presidencials

23 d’abril i  
4 de maig França Eleccions presidencials  

(1a i 2a volta)

11 de juny i  
18 de juny França Eleccions al parlament  

(1a i 2a volta)

Octubre 
(abans del 22) Alemanya Eleccions al parlament

Al llarg  
de l’any Regne Unit/UE Negociacions sobre el brexit

Font: CaixaBank Research.
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FOCUS • La incertesa després del brexit i el seu impacte sobre  
el creixement econòmic

El brexit va sorprendre tothom i ha deixat als llimbs el futur 
marc de relacions entre el Regne Unit i la UE. Més enllà de 
l’impacte econòmic a llarg termini de l’acord al qual s’arri-
bi amb la UE, a curt termini la incertesa llastarà el creixe-
ment de l’economia britànica. Les empreses ajornaran les 
decisions d’inversió i de contractació de treballadors i les 
llars reduiran les despeses o retardaran la compra d’un ha -
bitatge.

Analitzar l’impacte de la incertesa és una tasca àrdua. Per 
començar, no és fàcil mesurar-la. Un dels indicadors utilit-
zats pels analistes i pels economistes és l’índex d’incertesa 
de política econòmica desenvolupat pels economistes  
S. Baker, N. Bloom i S. Davis. Aquest índex es construeix a 
partir del nombre de vegades que la paraula «incertesa» 
(o una similar) apareix als articles de premsa.1 La idea és 
senzilla: si, al juny del 2016, va aparèixer la paraula «incer-
tesa» més vegades que al maig del 2016, és probable que 
la incertesa hagi anat a més. Els autors han comprovat que 
l’índex està correlacionat amb altres maneres de mesurar 
la incertesa i que identifica molt bé aquests episodis. Com 
es pot observar al primer gràfic, els repunts més destacats 
de l’índex coincideixen amb l’11 de setembre, amb la cai-
guda de Lehman Brothers, amb la crisi europea del deute 
sobirà o amb el referèndum del brexit.

Un cop mesurada la incertesa, analitzar-ne l’impacte sobre 
el creixement no és tampoc trivial. Per quantificar-ne l’a  bast, 
analitzem la relació històrica entre l’índex d’incertesa i el 
PIB britànic2 utilitzant tècniques estadístiques similars a 
les de Baker, Bloom i Davis per al cas dels EUA.3 Al juny del 
2016, després del resultat del referèndum, el xoc d’incerte-
sa observat al Regne Unit va ser de gran magnitud, equi-
valent a sis vegades la desviació estàndard de la sèrie. 
Aquest augment de la incertesa tindrà un impacte signifi-
catiu sobre el creixement. Com ho mostra el segon gràfic,  
segons els nostres càlculs, comportarà una reducció de 0,7 
p. p. en el nivell del PIB sis mesos després del xoc. Així 
mateix, la incertesa també podria afectar el mercat borsari 
del Regne Unit, en línia amb els arguments presentats al 
Focus «Incertesa i mercat borsari» d’aquest mateix Informe 
Men sual.

En resum, reduir la incertesa durant aquest llarg període de 
negociacions que s’obre serà clau per minimitzar-ne l’im-
pacte negatiu sobre l’economia. Seria bo que no es tri  gués 
10 anys, com va passar entre Suïssa y la UE, per desenvolu-
par un acord a través de múltiples tractats bilaterals.
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1. Per al Regne Unit, utilitzen els diaris The Times of London i Financial Times. 
Per a més detalls sobre la construcció i la definició exacta de l’Eco  no  mic 
Policy Uncertainty Index (EPU), vegeu http://www.policyuncertainty.com.
2. S’estima un vector autoregressiu de primer ordre que inclou les dades 
mensuals dels índexs d’incertesa per al Regne Unit i per a Europa, el loga-
ritme del nivell de l’FTSE 250, el retorn dels bons britànics a 10 anys, el 
logaritme de l’ocupació i el logaritme del nivell del PIB, en aquest ordre. 
En incloure l’índex d’incertesa europeu, es pot distingir entre la incertesa 
generada, només, per l’economia britànica i per la de la UE.
3. Baker, S., Bloom, N. y Davis, S., «Measuring Policy Uncertainty», NBER 
Working Paper 21633, octubre de 2015.
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En els últims anys, la inflació a la zona de l’euro s’ha man-
tingut per sota de l’objectiu del 2% del BCE. No obstant 
això, les baixes taxes d’inflació actuals es produeixen en 
un entorn de caiguda del preu del petroli i de recuperació 
lenta de l’economia. Ateses aquestes circumstàncies, és 
realment anormal el comportament actual de la inflació?

El primer pas per respondre aquesta pregunta és estimar 
la inflació que s’hauria produït sense les caigudes del preu 
del cru. Per fer-ho, construïm un índex de preus general 
que exclou els components afectats, directament o indi-
rectament, pel petroli.1 Com ho indica el primer gràfic, 
que mostra l’evolució de la inflació general observada i de 
la inflació estimada, sense les fluctuacions en el preu del 
petroli, des del 2015, hauríem observat taxes interanuals 
al voltant de l’1,3% de mitjana.

Així, eliminant els efectes del petroli, la inflació seria clara-
ment més elevada. Malgrat que encara se situaria per sota 
de l’objectiu del 2% del BCE, cal tenir en compte que 
l’activitat de les economies de la zona de l’euro encara 
està en procés de recuperació, de manera que ja caldria 
esperar una inflació més feble que en una part més expan-
siva del cicle econòmic. De fet, com ho mostren els dos 
últims gràfics, si comparem la inflació actual sense els 
efectes del petroli amb la que caldria esperar segons la 
relació històrica entre la inflació i la posició cíclica de l’e  co-
 nomia, veiem que tenim unes taxes d’inflació coherents 
amb l’experiència històrica.

Per tant, si tenim en compte el comportament del preu 
del petroli des del 2014 i la posició cíclica de l’economia, 
tant a la zona de l’euro com a Espanya, trobem unes taxes 
d’inflació raonables.2 Per aquest motiu, cal esperar que, a 
mesura que la recuperació econòmica avanci i desapare-
gui l’efecte base de la caiguda del preu del cru, la inflació 
general torni a valors propers a l’objectiu del BCE.

Atès aquest escenari, i en la mesura que una part de la 
baixa inflació respon a una recuperació lenta de l’eco  no -
mia, es justifica una política monetària expansiva que aju-
di l’activitat a assolir el seu potencial. No obstant això, ja 
que la situació actual és coherent amb la relació històrica 
entre activitat i inflació, la baixa inflació perd força com 
ar  gument per a la presa de mesures addicionals d’estímul 
monetari.

FOCUS • Ha de reaccionar el BCE a la baixa inflació?
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1. A partir de 94 components, excloem els que tenen una inflació interanual 
significativament correlacionada amb la variació contemporània o passada 
(amb un màxim de tres mesos de diferència) del preu del petroli.
2. A Espanya, la inflació estimada es troba una mica per sota de l’interval de 
confiança històric, tot i que s’hi apropa. Això és compatible amb un canvi 
estructural de l’economia que li permet créixer amb menys pressions infla-
cionistes.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 07/16 08/16

Vendes al detall (variació interanual) 1,4 2,7 3,3 2,4 2,1 1,4 ... ...

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

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

Sentiment econòmic 101,5 104,2 104,5 106,2 104,0 104,3 104,5 103,5

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

PMI serveis 53,9 54,6 54,4 54,5 53,5 53,0 51,5 ...

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,6 1,1 1,1 1,3 1,4 ... – ...

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,6 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 10,1 ...

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

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

Itàlia (% pobl. activa) 12,6 11,9 11,5 11,6 11,6 11,5 11,4 ...

Espanya (% pobl. activa) 24,5 22,1 21,6 21,0 20,5 20,1 19,6 ...

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

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

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 04/16 05/16 06/16 07/16

Saldo corrent: zona de l’euro 2,6 3,4 3,3 3,4 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 ...

Alemanya 7,3 8,5 8,3 8,5 8,6 9,0 8,8 9,0 9,0 ...

França –1,1 –0,2 –0,1 –0,2 –0,8 –0,9 –0,9 –0,9 –0,9 ...

Itàlia 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 ... 2,5 2,6 ... ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,8 92,3 92,7 92,4 94,1 94,8 94,8 95,0 94,7 94,9

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

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

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 04/16 05/16 06/16 07/16

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –2,6 –0,4 –0,1 0,4 1,1 1,6 1,3 1,6 1,7 1,9

Crèdit a les llars 1, 2 –0,1 0,7 1,0 1,3 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8 1,8

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,6 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 6,0 11,0 12,0 11,4 11,2 10,1 10,7 10,0 9,6 9,3

Altres dipòsits a curt termini –2,0 –3,9 –4,6 –4,0 –2,6 –2,1 –2,8 –2,0 –1,5 –1,4

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • El bon momentum 
es manté malgrat la incertesa 
política

l’avanç del PiB sorprèn a l’alça i els analistes milloren les pre
visions de creixement per al 2016. En el 2T, l’economia espa-
nyola va mantenir el ritme de creixement i, per quart trimestre 
consecutiu, va avançar el 0,8% intertrimestral, tot i que s’es  pe -
rava una lleugera suavització del ritme d’avanç. Aquesta bona 
dada, juntament amb uns indicadors d’activitat del 3T que con-
tinuen sent molt robusts, ha empès molts analistes a revisar a 
l’alça la previsió de creixement del PIB per a l’any 2016 fins  
a xifres properes al 3%. Per exemple, CaixaBank Research fa una 
previsió del 3,1%. Cal destacar que aquesta millora de les pers-
pectives de creixement de l’economia espanyola es produeix 
en un entorn polític incert a nivell intern. Possiblement, l’ex  cel -
lent temporada turística i l’estabilitat als mercats financers (la 
rendibilitat dels bons sobirans espanyols ha registrat mínims 
històrics durant l’estiu) hagin contribuït a mantenir un clima de 
confiança favorable.

la demanda interna va baixar més del que s’esperava, però 
la demanda externa va contribuir positivament. El desglossa-
ment del PIB pel costat de la demanda mostra que la contribu-
ció de la demanda interna al creixement interanual en el 2T (del 
3,2%) va recular fins als 3,0 p. p., 8 dècimes menys que en el 
trimestre precedent. Aquest descens s’explica per una caiguda 
molt intensa del consum públic en termes reals (el –1,6% inter-
trimestral). Malgrat tot, això no s’ha reflectit en un major ajusta-
ment fiscal, ja que el consum públic en termes nominals va 
avançar el 0,4% intertrimestral, a causa, en part, de la devolució 
del 50% de la paga extra suprimida el 2012 als funcionaris. La 
demanda externa, per la seva banda, va tenir una aportació po -
sitiva al creixement interanual del PIB de 0,2 p. p. (–0,4 p. p. en 
el 1T), gràcies a la bona evolució de les exportacions i a un 
avanç més contingut de les importacions. Aquestes dades mos-
tren que, a poc a poc, l’economia espanyola va transitant cap a 
un model de creixement més equilibrat, en què l’augment de la 
demanda interna és compatible amb una aportació positiva del 
sector exterior.

Els principals motors de la recuperació, el consum privat i la 
inversió empresarial, continuen molt forts. El ritme de creixe-
ment del consum privat va recular 3 dècimes en termes intertri-
mestrals, però es manté en un robust 0,7% i continua sent el 
principal impulsor del PIB. Aquest dinamisme s’explica per la 
bona marxa del mercat laboral i, en concret, per la creació 
d’ocupació, atès que els salaris encara continuen molt contin-
guts. Un altre factor que també afavoreix l’augment del con-
sum és la millora de les condicions d’accés al crèdit, la qual cosa 
respon, en part, a la política monetària acomodatícia del BCE i a 
la major capacitat de la banca per atorgar préstecs a les llars. 
També en positiu destaca l’evolució de la inversió en béns 
d’equipament (el 2,3% intertrimestral en el 2T), la qual cosa 
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Desglossament del PIB
Variació intertrimestral (%) 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016

PiB 0,8 0,8 0,8 0,8

Consum privat 1,1 0,8 1,0 0,7

Consum públic 0,5 0,4 0,7 -1,6

Inversió (FBKF) 1,3 1,1 0,3 1,3

Inversió en equipament 2,6 1,9 0,9 2,2

Inversió en construcció 0,7 0,6 -0,2 0,9

Exportacions 1,8 0,9 -0,4 4,3

Importacions 3,1 0,3 0,4 2,7

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



25  econoMia espanyola

seTeMbre 2016

09

demostra que, malgrat la incertesa política, la confiança empre-
sarial conserva el bon to. Per la seva banda, la inversió en cons-
trucció va guanyant tracció a poc a poc (el 0,9% intertrimestral).

El balanç del mercat laboral és positiu més enllà de l’esta  cio
 nalitat pròpia del 2T. Segons l’EPA, la creació d’ocupació en el 
2T va ser notable (augment de 271.400 persones, la qual cosa 
va situar el nombre d’ocupats en els 18,3 milions), tot i que una 
mica inferior al resultat que s’esperava després d’uns registres 
d’afiliats a la Seguretat Social que apuntaven a una xifra encara 
més elevada. D’aquesta manera, la taxa de variació interanual 
dels ocupats es va desaccelerar fins al 2,4% (el 3,3% en el 1T). 
En termes de llocs de treball equivalents a temps complet de la 
Comptabilitat Nacional, la taxa interanual també es va alentir 
fins al 2,9% (el 3,2% en el 1T). L’augment de l’ocupació va per-
metre que la taxa d’atur es reduís de manera significativa, fins 
al 20,0%, un punt menys que en el trimestre anterior. Aquest 
descens considerable de l’atur és habitual en el 2T, ja que coin-
cideix amb l’inici de la temporada turística, però cal destacar 
que la recuperació del mercat laboral és generalitzada a tots els 
sectors d’activitat. El sector privat va liderar la creació d’ocupació 
(el 2,7% interanual), mentre que el sector públic va tenir un 
creixement més modest (l’1,3% interanual). A més a més, 
s’observa una certa millora en la qualitat de l’ocupació genera-
da: l’ocupació a temps complet va créixer més que l’ocupació a 
temps parcial (el 3,0% i el –0,6% interanual, respectivament) i la 
contractació indefinida va continuar augmentant (el 2,0% inte-
ranual en el 2T, en relació amb l’1,8% del 1T).

la bona marxa del mercat de treball es manté en el segon 
semestre. El ritme d’augment d’afiliats a la Seguretat Social es 
va accelerar al juliol fins al 3,1% interanual i va registrar l’ascens 
més important en un mes de juliol des de l’inici de la crisi. Per la 
seva banda, el ritme de descens de l’atur registrat es va accele-
rar fins al –9,0% (el –8,6% al juny) i el nombre d’aturats es va 
situar en la xifra més baixa des de l’agost del 2009. En els pro-
pers mesos, esperem una suau desacceleració del ritme d’avanç 
dels afiliats, tal com va succeir amb els ocupats, segons l’EPA, en 
el 2T, i d’acord amb una previsió de l’avanç del PIB més moderat 
en la segona meitat de l’any.

la inflació, seguint les previsions, es recupera ràpidament. 
L’IPC va registrar una variació interanual del –0,1% a l’agost,  
5 dècimes per damunt del registre del juliol, i corrobora la pre-
visió que la inflació seguirà una ràpida tendència alcista en els 
propers mesos, en desfer-se l’efecte graó de la intensa caiguda 
del preu del petroli del final del 2015 i començament del 2016. 
Sense disposar encara del detall per components, la variació 
s’explica perquè els preus dels carburants (gasoil i gasolina) van 
baixar menys que l’any passat i per la pujada dels preus de 
l’electricitat, enfront del descens del 2015. Així mateix, la infla-
ció subjacent (el 0,7% al juliol) seguirà una suau tendència crei-
xent, impulsada pel dinamisme del consum privat.

El sector exterior evoluciona de manera molt favorable. En 
concret, les exportacions de béns van avançar el 2,1% inter -
anual al juny, gràcies a la solidesa de les exportacions no ener-
gètiques (el 4,0% interanual). D’altra banda, les importacions 
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de béns van caure el 0,9% interanual, afavorides per l’en  fon  sa -
ment de les importacions energètiques (el –77% interanual), 
conseqüència del baix preu del petroli. D’aquesta manera, el 
saldo de béns del gener al juny (–7.878 milions d’euros) va mi -
llorar de forma notable en relació amb el mateix període  
del 2015. A més del saldo comercial, també destaca la millora 
del saldo de rendes, gràcies als baixos tipus d’interès i a la fer-
mesa de les exportacions de serveis, que reflecteixen la bona 
campanya turística. En particular, l’arribada de turistes interna-
cionals es va incrementar l’11,1% interanual al juliol (dades 
acumulades de 12 mesos) i ha arribat als 42,4 milions des de 
l’inici de l’any. En definitiva, les bones dades del sector exterior 
du  rant la primera meitat de l’any permeten afirmar que el 
compte corrent tornarà a presentar, un any més, superàvit i que, 
molt possiblement, superarà els 25.575 milions d’euros (l’1,4% 
del PIB) registrats el 2015.

la Comissió Europea atorga dos anys addicionals per reduir 
el dèficit públic per sota del 3% del PiB. En aquest clima 
econòmic favorable, el 12 de juliol, la Comissió Europea va de -
terminar que Espanya no havia adoptat mesures eficaces per 
corregir el dèficit el 2015. No obstant això, el 27 de juliol, el Con-
sell Europeu va anul·lar la multa a Espanya (i també a Portugal) 
i va relaxar la via d’ajust fiscal. Sembla que el nou objectiu de 
dèficit proposat per al 2016 (el 4,6% del PIB) és assolible. No 
obstant això, aconseguir l’objectiu acordat per al 2017 requerirà 
l’aprovació de noves mesures de consolidació dels comptes 
públics. Un esforç que, atès l’increment incessant del deute pú -
blic (el 100,6% del PIB en el 2T), no s’hauria d’ajornar.

El sector bancari, més solvent i resistent, augmenta l’oferta 
de crèdit. El 29 de juliol, es van publicar els resultats del test 
d’estrès de l’EBA amb l’objectiu d’avaluar la capacitat de resis-
tència dels bancs europeus davant un deteriorament ma  cro -
econòmic pronunciat. Els bancs espanyols van superar la prova 
folgadament i van destacar per l’impacte moderat de l’escenari 
advers. Aquí es veuen els fruits dels esforços de reestructuració 
del sector i de sanejament dels balanços duts a terme en el pas-
sat. En aquest sentit, encara es continua progressant: la taxa de 
morositat es va reduir fins al 9,4% al juny i el saldo de crèdit 
dubtós va disminuir fins als 122.508 milions d’euros i va acumu-
lar una reculada del 38% des del nivell màxim assolit al gener 
del 2014. Així, doncs, la banca espanyola gaudeix d’una posició 
millor per incrementar el flux de crèdit a les llars i a les empre-
ses, tal com ho corroboren les dades de les noves operacions 
fins al juny. En concret, el crèdit al consum i el dirigit a comprar 
habitatges van avançar el 14% i el 38% interanual, respectiva-
ment. En el cas de les societats no financeres, mentre que el 
crèdit a les pimes va continuar fluint (el 8,9% interanual), les 
noves operacions a grans empreses es van contreure amb força 
(el –11,8% interanual), a causa de les millors condicions que 
ofereix el finançament mitjançant bons corporatius. Aquesta 
tendència es mantindrà en els propers mesos, gràcies a la polí-
tica monetària expansiva del BCE, que donarà suport a la millo-
ra de les condicions de finançament bancari i del mercat de 
bons corporatius.
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El sector immobiliari continua vent en popa. Així ho reflec-
teixen les dades més recents publicades sobre el sector: 
les compravendes d’habitatges van créixer el 14,7% al 
juny en l’acumulat de 12 mesos i el preu de l’habitatge es 
va incrementar el 2,4% en el 1T 2016 en termes inter -
anuals.1 De la mateixa manera, l’activitat avança a bon rit-
 me, com ho evidencien els visats d’inici d’obra, que man -
tenen un ritme de creixement de dos dígits des de fa 15 
mesos,2 tot i que encara representen una desena part dels 
visats registrats el 2003.

La recuperació econòmica, que comporta increments de 
la renda disponible i de la riquesa de les famílies i una ma -
jor confiança dels consumidors, i el manteniment d’unes 
condicions financeres favorables continuaran im  pulsant 
les compravendes en els propers anys. Aquesta evolució, 
combinada amb la recuperació de l’oferta, encara inci-
pient, pressionarà a l’alça el preu de l’habitatge. En parti-
cular, estimem que el creixement del preu de l’ha  bitatge 
rondarà el 3% enguany i augmentarà fins al 5,5% el 2018.

Aquestes previsions poden semblar elevades després de 
l’ajust patit pel sector, però cal recordar que el sector im -
mobiliari és eminentment cíclic. Una anàlisi de les fases 
ex  pansives dels últims cicles immobiliaris a Espanya mos-
tra que, de mitjana, s’han registrat taxes de creixement 
del preu real superiors al 5% durant 6 anys consecutius 
(vegeu el primer gràfic). Al mateix temps, aquest creixe-
ment esperat del preu en els propers anys és conserva-
dor si es compara amb l’evolució que ha experimentat en 
països que també han patit recentment una correcció 
severa, com Irlanda, els EUA i el Regne Unit (vegeu el se  -
gon gràfic).

Atès que esperem que aquest increment del preu de 
l’habitatge es produeixi en un entorn econòmic favora-
ble, estimem que, per al conjunt de la població,  l’ac  ces  si-
 bi  litat a l’habitatge es mantindrà en cotes similars a les 
ac  tuals. El tercer gràfic mostra com s’espera que evolucio-
nin els dos indicadors de referència: la ràtio entre el preu 
de l’habitatge i la renda bruta disponible per llar i la ràtio 
entre l’import de les quotes hipotecàries requerides per 
finançar un immoble en el primer any i la renda anual dis-
ponible d’una llar mitjana. Després de la important cor -
recció d’aquests indicadors des del màxim del 2007, espe-
rem que, en els propers anys, iniciïn una suau tendència 
alcista. No obstant això, la millora continuada de la renda 
disponible de les llars mantindrà l’accessibilitat de l’ha -
bitatge molt per sota dels màxims observats entre el 2006 
i el 2008.

FOCUS • El preu de l’habitatge va en augment
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La inflació ha iniciat una via de recuperació que s’in  ten  si  fi-
 carà en la segona meitat del 2016 i en els primers mesos 
del 2017. Això farà que l’IPC general entri en terreny positiu 
a partir de l’agost i superi temporalment el 2% en el 1T 
2017. Malgrat que l’índex general continuava en taxes de 
variació negatives al juny i acumulava 29 mesos d’inflació 
negativa o nul·la, la recuperació de la inflació es va co  men-
 çar a forjar ja a l’octubre del 2014, quan l’índex subjacent 
va trencar una tendència a la baixa gràcies a la recuperació 
del consum privat. En els propers mesos, aquest rumb al -
cista es consolidarà, gràcies a la superposició de dos fac-
tors: el preu del petroli i el vigor sostingut de l’economia.

El primer factor, i també el més fàcil d’observar, és la des-
aparició de l’efecte graó de la intensa baixada del preu del 
petroli de l’estiu passat. Així, si al febrer del 2016 el preu 
del petroli Brent en euros presentava un descens del 
40,3% interanual, al juny, el descens ja s’havia reduït a la 
meitat (–20,5%). Segons les nostres previsions, la taxa de 
variació interanual del preu del cru passarà a ser positiva a 
l’agost i continuarà augmentant fins a valors de l’ordre del 
50% a l’abril del 2017 (moment en què esperem que el cru 
cotitzi a uns 59 euros per barril). Cal notar que aquesta 
embranzida alcista de la taxa de variació interanual no 
precisa d’una pujada intensa del preu del petroli en relació 
amb el nivell actual (uns 45 euros per barril), perquè se 
situa ja molt per damunt de la mitjana del 1T 2016 (32,6 
euros). Aquesta evolució del petroli farà que el compo-
nent energètic de l’IPC (que pesa l’11,4% en el total de 
l’IPC) passi de la caiguda de l’11,7% interanual al juny a 
increments positius de dos dígits al final del 2016. Amb tot 
plegat, la contribució del component energètic a la infla-
ció general serà de més d’1 p. p. en el 1T 2017. Si el preu del 
petroli es mantingués en 45 euros per barril, aquesta con-
tribució seria de 0,6 p. p. en el 1T 2017.

Els efectes alcistes del segon factor, el creixement de l’eco-
 nomia espanyola, són més suaus però més sostinguts i 
sig  nificatius per a l’evolució de l’IPC a mitjà termini. La re -
cu  peració de l’economia espanyola es consolida, amb un 
creixement esperat del PIB al voltant del 3% el 2016 i per 
damunt del 2% el 2017. Aquest notable ritme de creixe-
ment propiciarà el tancament de la bretxa de producció o 
output gap (la diferència entre el PIB observat i el PIB po -
tencial que s’obtindria si s’utilitzessin tots els recursos pro-
ductius de l’economia). Generalment, una bretxa de pro-
ducció positiva s’associa a un augment de les pressions 
in  flacionistes, ja que els recursos productius disponibles 
es tornen més escassos. En aquest sentit, les previsions de 
la Comissió Europea apunten que l’output gap passarà del 
–8,3% del 2013 al –1,5% el 2016 i a un positiu 0,3 el 2017. 
Aquesta major utilització dels recursos productius també 
es pot constatar en indicadors més tangibles de l’activitat, 

com la utilització de la capacitat productiva, en nivells su -
pe  riors a la mitjana històrica. Així mateix, la millora del 
mercat laboral també donarà suport a una alça sostingu-
da de l’IPC subjacent. Malgrat que és cert que el mercat 
laboral encara és lluny de la plena ocupació (la taxa d’atur 
voreja el 20%) i que, per tant, difícilment s’observaran in -
cre  ments salarials substancials a curt termini, la forta crea-
ció d’ocupació (el 2,4% interanual en el 2T) dóna suport a 
la recuperació de la renda disponible agregada de les llars, 
i això es tradueix en una trajectòria vigorosa del consum 
privat (el 3,6% interanual en el 2T 2016), que continuarà al 
llarg del 2017.

El corol·lari de tot plegat és que, en els pròxims trimestres, 
l’IPC experimentarà un repunt notable a l’alça per l’efecte 
del preu del petroli. L’IPC subjacent, que reflecteix millor la 
posició cíclica de l’economia, poc a poc s’anirà apropant a 
l’objectiu del BCE.

FOCUS • Perspectives d’inflació per al 2016-2017: alça sostinguda
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FOCUS • La posició externa de l’economia: com corregir-la?

L’economia espanyola ha avançat de manera decidida en 
els últims anys en la correcció del desequilibri exterior: el 
compte corrent ha passat de registrar un dèficit del 9,6% 
del PIB el 2007 a un superàvit de l’1,3% del PIB, de mitjana, 
en els anys 2013-2015. Malgrat les fites assolides, preocu-
pa que una part d’aquesta correcció es pugui desfer quan 
desapareguin els elements de caràcter temporal que han 
donat suport a la millora del saldo corrent.

En primer lloc, l’enfonsament del preu del petroli ha con-
tribuït de forma decisiva a reduir el dèficit energètic: men-
tre que, el 2012, amb un preu de 87 euros per barril, el 
saldo energètic va representar el –4,5% del PIB, el 2015, 
amb el barril a 48 euros, es va reduir fins al –2,5%. De cara 
al futur, preveiem una suau tendència ascendent del preu 
del petroli fins als 70 euros per barril el 2020, que pressio-
narà a l’alça el dèficit energètic fins a situar-se lleugera-
ment per damunt del 3% del PIB.

Un segon element que ha contribuït a millorar el superàvit 
corrent ha estat la reducció dels tipus d’interès. Atès 
l’elevat volum de deute extern, els canvis en els tipus 
d’interès afecten de forma substancial els pagaments 
d’interessos a l’exterior. L’actiu, en canvi, està compost, 
majoritàriament, per inversió estrangera directa, i no tant 
per instruments de deute, de manera que els ingressos de 
la inversió espanyola a l’exterior s’han vist menys afectats 
pels interessos baixos que els pagaments associats al pas-
siu. En conseqüència, el dèficit de les rendes primàries ha 
baixat dràsticament del –2,7% del PIB el 2008 al –0,1% el 
2015, una millora que es podria allargar uns anys més. 
Quan els tipus d’interès comencin a pujar, el volum de 
deu  te extern serà menor, gràcies al procés de desendeu-
tament de l’economia espanyola, i això ajudarà a contenir 
els pagaments a l’exterior, tot i que no s’evitarà un cert de -
te  riorament del saldo de les rendes primàries.

Però, més enllà d’aquests dos elements de suport tempo-
ral, cal assenyalar que la correcció del saldo corrent res-
pon, en gran part, a factors de caràcter estructural que 
impulsen les exportacions, com els guanys de competiti-
vitat assolits en els últims anys i l’important esforç 
d’internacionalització de les empreses espanyoles. Aquest 
dinamisme exportador ha permès reconduir els fluxos 
externs (saldo corrent), però, en termes d’estoc, l’economia 
espanyola encara està altament endeutada amb la resta 
del món: la posició inversora internacional neta (PIIN) va 
pujar al –90,8% del PIB en el 1T 2016, una de les posicions 
deutores més elevades del món. Per posar en relleu la 
necessitat de mantenir un superàvit per compte corrent 
sostingut en el temps que comporti una reducció gradual 
de la PIIN fins a nivells considerats més sostenibles (el 
–35% segons la Comissió Europea), construïm diferents 
escenaris sobre l’evolució d’aquestes variables.1 En el pri-

mer escenari, el més conservador, s’assumeix que el saldo 
corrent torna a ser lleugerament deficitari. La PIIN es 
redueix de forma molt gradual, gràcies al creixement del 
PIB nominal, però encara se situa en el –65% del PIB el 
2025. En el segon escenari, suposem que el saldo per 
compte corrent es manté en nivells similars a l’actual, de 
manera que la PIIN es redueix de forma gradual fins al 
–43% del PIB el 2025. Finalment, en el tercer escenari, 
s’assumeix un superàvit corrent mitjà del 2,7% del PIB, el 
necessari per reduir la PIIN fins al –35% del PIB en 10 anys.

La correcció del saldo corrent dels últims anys ha estat el 
primer pas per estabilitzar la posició exterior de l’economia 
espanyola. Però caldrà perseverar per reduir l’endeutament 
extern.
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1. En tots els escenaris, s’assumeix un creixement del PIB nominal del 4%, 
un saldo de rendes mitjà del –1,1% del PIB, un saldo del compte de capital 
del 0,6% del PIB i uns efectes valoració neutres. Vegeu el Document de 
Tre  ball 02/16 «La posició externa de l’economia espanyola: claus per re -
duir-la» per a la sensibilitat de la rendibilitat de l’actiu i del passiu sobre 
l’e  volució de la PIIN.
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Indicadors d’activitat

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 07/16 08/16

Indústria

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

Índex de producció industrial 1,3 3,3 4,0 4,2 2,6 1,4 ... ...

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

PMI de manufactures (valor) 53,2 53,6 52,8 52,5 54,3 52,5 51,0 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –7,7 20,0 19,7 31,1 45,2 ... ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –5,6 10,9 12,5 11,9 10,6 14,1 ... ...

Preu de l’habitatge –2,4 1,1 1,4 1,8 2,4 ... – ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 55,2 57,3 58,1 55,9 54,7 55,5 54,1 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 18,4 21,3 23,1 17,1 8,0 17,8 4,3 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,9 0,3 –1,3 1,6 –2,5 –3,2 –5,8 –5,2

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

Preus

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 07/16 08/16

General –0,1 –0,5 –0,4 –0,3 –0,7 –0,9 –0,6 –0,1

Subjacent 0,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,7 0,7 ...

Aliments sense elaboració –1,2 1,8 2,3 2,5 2,1 2,7 5,7 ...

Productes energètics –0,8 –9,0 –9,7 –10,2 –13,1 –13,6 –12,0 ...

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

Indicadors d’ocupació

2014 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16 06/16 07/16

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria 0,1 2,2 2,4 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 2,7

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

Serveis 2,2 3,5 3,5 3,4 3,1 2,9 2,9 3,2 3,3

Situació professional

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

No assalariats 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits 18,8 12,3 9,7 7,6 8,3 18,2 17,0 17,0 10,9

Temporals 13,1 11,2 9,7 11,8 6,2 6,0 10,6 10,8 0,4

TOTAL 13,4 11,3 9,7 11,5 6,4 7,0 11,1 11,3 1,1

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –8,2 –11,0 –13,4 –11,7 –10,9 –10,7 –12,4 –12,8 –14,3

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

TOTAL –5,6 –7,5 –8,2 –7,9 –8,1 –7,4 –7,7 –8,6 –9,0

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

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

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 04/16 05/16 06/16

Comerç de béns

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

Importacions (variació interanual) 5,7 3,7 5,8 3,3 3,3 –0,7 –0,3 –1,2 1,2 –0,9

Saldo corrent 10,2 15,0 14,3 15,1 15,0 15,5 20,4 18,4 19,8 20,4

Béns i serveis 26,0 25,6 27,1 26,5 25,6 25,2 29,3 27,1 28,2 29,3

Rendes primàries i secundàries –15,7 –10,5 –12,8 –11,4 –10,5 –9,7 –8,8 –8,6 –8,3 –8,8

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 14,7 21,0 18,4 20,8 21,0 21,4 25,1 23,6 24,3 25,1

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.

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

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 04/16 05/16 06/16 Saldo  
06/161

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –6,2 –3,9 –3,9 –4,0 –3,1 –3,6 –3,6 –4,2 –3,6 –2,9 1.627,5

Empreses no financeres –7,1 –4,0 –4,0 –4,3 –3,0 –4,0 –4,2 –5,1 –4,2 –3,3 903,4

Llars 3 –5,1 –3,7 –3,7 –3,6 –3,3 –3,1 –2,7 –3,0 –2,8 –2,4 724,1

Administracions públiques 4 6,9 4,7 4,6 4,3 4,3 3,5 4,3 3,9 4,1 4,7 1.107,3

TOTAL –1,8 –0,7 –0,8 –1,0 –0,3 –0,9 –0,6 –1,1 –0,6 0,0 2.734,8

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

Total dipòsits –0,9 –1,0 –1,2 –1,1 –0,5 –0,4 –0,3 –0,7 0,1 –0,4 1.159,8

A la vista 10,8 18,5 19,5 18,8 17,7 16,2 16,0 15,7 17,0 15,4 421,8

D’estalvi 5,8 12,9 12,3 13,7 15,2 13,4 12,1 13,1 12,0 11,4 269,3

A termini –7,6 –15,3 –15,5 –16,3 –15,8 –15,4 –16,4 –16,3 –16,3 –16,4 446,8

En moneda estrangera 1,1 5,6 10,5 5,1 –2,3 –4,0 1,6 –6,4 12,6 –1,5 21,9

Resta del passiu 5 –8,2 –13,0 –11,5 –14,0 –15,1 –16,7 –16,3 –14,8 –20,1 –14,0 96,5

TOTAL –1,7 –2,2 –2,2 –2,3 –1,9 –1,9 –1,7 –1,9 –1,7 –1,6 1.256,3

Taxa de morositat (%) 6 12,5 10,1 11,0 10,7 10,1 10,0 9,4 9,9 9,8 9,4 –

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

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

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

2014 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 04/16 05/16

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 1 –5,9 –5,1 –2,9 –3,1 –5,1 –0,7 – ...

Administració central –3,7 –2,6 –1,8 –2,1 –2,6 –0,8 –1,2 –2,1

Comunitats autònomes –1,7 –1,7 –0,8 –1,1 –1,7 –0,1 –0,2 –0,4

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

Seguretat Social –1,0 –1,3 –0,4 –0,3 –1,3 0,2 0,1 0,2

Deute públic (% PIB) 99,3 99,2 99,8 99,7 99,2 100,5 – ...

Nota: 1. Inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades de la IGAE, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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la GlobaliTZació De la polÍTica MoneTÀria

Dilemes monetaris en un món interdependent

El panorama monetari actual és de notable complexitat i té escassos precedents, si és que n’existeix algun. El fet que molts bancs 
centrals hagin establert els tipus de referència en taxes negatives (el Japó, Suècia, Dinamarca, Suïssa o la zona de l’euro) és, en ter-
mes històrics, una anomalia. Tampoc té precedents que molts bancs centrals acumulin actius públics i privats de varietats molt 
diferents i que ho facin fins a assolir xifres inaudites (recordem, per exemple, que les compres anuals de deute públic del Banc del 
Japó equivalen al 16% del PIB del país). Habituats a anomenar 
aquesta bateria de mesures simplement «política monetària no 
convencional», potser s’ha perdut, en certa mesura, la sensibili-
tat a tot allò que té d’atípic la situació i s’ha tendit a ob  viar els 
riscos que comporta. Riscos que poden afectar els països que 
duen a terme aquestes polítiques i, també, els del seu entorn.

Efectivament, en un món financerament globalitzat, la política 
monetària que duen a terme els països situats al centre del sis-
tema financer internacional afecta enormement els socis peri-
fèrics. Així, succeeix, per exemple, entre el centre financer per 
definició –els EUA– i els països de l’Amèrica Llatina. O entre la 
zona de l’euro i els veïns de la UE que no comparteixen la 
moneda única. En aquest context, quan el nus es comenci a 
estrènyer (és a dir, quan comenci la plena normalització mone-
tària), certs països sentiran una pressió suau i altres, potser, 
una pressió més propera a l’ofec. Aquesta podria ser, en espe-
cial, la situació de les economies que s’han beneficiat d’un flux 
abundant de capitals en condicions molt beneficioses –típicament, en dòlars o en euros que tendien a depreciar-se en relació 
amb la seva moneda i amb un tipus d’interès sensiblement inferior al nacional– i que hauran d’afrontar-ne el retorn, o el refi-
nançament, en un context de condicions financeres internacionals més adverses.

Es tracta d’una preocupació desmesurada? La resposta a aquesta qüestió exigeix calibrar bé els canals –tant els de caràcter real 
com els financers– a través dels quals es transmet internacionalment la política monetària, exercici que es realitza en l’article 
«Política monetària: de la independència a la interdependència» d’aquest mateix Dossier. També obliga a analitzar a fons el paper 
del sector bancari en el procés de transmissió, tasca que es desenvolupa a l’article «Globalització bancària i la transmissió inter-
nacional de la política monetària» d’aquest mateix Dossier. Els casos recents de Suècia i de Mèxic són una constatació clara de la 
intensitat amb què es pot transmetre la política monetària entre països.

Pel que fa al país escandinau, cap a la meitat del 2010, s’havia recuperat de forma apreciable del xoc de la Gran Recessió del 2008-
2009 (el 2010, el creixement acabaria sent del 6%, enfront del 2,1% de la zona de l’euro), i l’evidència que les tensions inflacionistes 
guanyaven terreny (al començament del 2010, la inflació sueca era del 2,7% interanual i la de la zona de l’euro, del 0,9%) va justi-
ficar una pujada gradual, però continuada, del tipus de referència per part del banc central (del 0,25% al 2,0%). Aquest moviment va 
divergir notablement de la política monetària acomodatícia del BCE, que, el 2010, va mantenir el tipus de referència en l’1%. El resul-
tat immediat va ser una intensa apreciació de la corona sueca, aproximadament del 20%. Al final del 2011, el Riksbank, el banc central 
suec, va donar un cop de timó i, malgrat que no semblava que les condicions nacionals ho justifiquessin, va iniciar un procés de 
relaxament monetari que ha situat el tipus d’intervenció en el –0,50%. En aquest context, cada cop són més les veus que argumenten 
que el manteniment d’unes condicions monetàries ultralaxes és un risc per a l’estabilitat financera, en particular si es té en compte 
que la liquiditat alimenta una economia amb un endeutament privat ja prou elevat (el 237% del PIB en 2015) i un fort augment dels 
preus dels actius (el creixement dels preus de l’habitatge suec en el 1T 2016 va ser del 12,5% interanual, el tercer més elevat de la UE).

Aquest cas mostra clarament que la política monetària del centre afecta països propers econòmicament, factor que condiciona, 
per no dir lamina, la independència monetària dels bancs centrals de les economies perifèriques i de les economies més petites. 
I a les emergents? Es produeix, també, un efecte tan condicionant de la política monetària del nucli? La resposta és, igualment, 
afirmativa. Un cas exemplificador és el de Mèxic. Com és ben sabut, Mèxic manté uns vincles econòmics molt estrets amb els 
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EUA, fins al punt que el cicle de l’activitat dels dos països està molt correlacionat. Però aquesta evidència general no implica que 
la política monetària dels EUA sigui l’adequada per a Mèxic en tots els moments. En particular, des del 2014, l’impacte asimètric 
del xoc del petroli ha requerit una resposta de política monetària diferent. Mentre que els EUA circulen per les fases madures 
del cicle, amb unes expectatives d’inflació a l’alça i amb unes incipients tensions salarials, Mèxic ha experimentat un creixement 
menor al previst i una inflació clarament inferior a l’esperada (situada, de fet, en zona de mínims històrics). Malgrat aquesta 
realitat, que suggeriria que, malgrat que la Fed tiri endavant la normalització monetària, Banxico hauria de mantenir una polí-
tica monetària més acomodatícia durant un cert temps, la veritat és que el consens aclaparador entre els analistes és que Mèxic, 
senzillament, no té cap altra opció que seguir el camí de la Fed per evitar una forta depreciació del peso en relació amb el dòlar. 
La raó principal, de nou, no cal buscar-la en les condicions internes: és la importància de les relacions comercials i financeres 
entre els EUA i Mèxic.

En els últims anys i, en particular, des de la Gran Recessió del 2008-2009, Mèxic ha experimentat un doble procés, que ha fet més 
estrets els llaços financers amb els EUA i, en menor mesura, amb la resta dels inversors globals. El primer és l’augment de l’entrada 
de capitals al país. Tal com s’explica a l’article «Política monetària: de la independència a la interdependència», d’aquest mateix 
Dossier, aquest és el principal canal de transmissió a nivell global de la política monetària, i, en els últims anys, es constata una major 
sensibilitat dels moviments de capitals a les expectatives de canvis de la política monetària al centre del sistema. L’evolució dels 
fluxos de capitals cap a Mèxic ha seguit aquest mateix patró, tendència que s’ha reflectit en variables com el deute extern, que ha 
passat de situar-se en el 17,3% del PIB el 2006 a apropar-se al 46% del PIB 10 anys després. Un segon factor, relacionat amb l’anterior, 
és que l’ús internacional del peso mexicà ha augmentat, en especial en l’àmbit financer: segons el BIS, si el 2001 era la catorzena 
moneda més utilitzada, el 2013 era l’octava. Considerats en conjunt, aquests dos elements han fet menys independent la política 
monetària del país llatinoamericà. El propi Banxico assumeix, implícitament, que no pot negar aquest context limitador en reiterar, 
en els seus comunicats, que el seguiment del diferencial de tipus d’interès amb els EUA i l’evolució del tipus de canvi (variable clau 
en la transmissió monetària internacional) són dos aspectes centrals en el seu monitoratge del context financer. Tampoc no és 
menor la referència que a vegades fa que ajornar el tensionament monetari pot representar un risc per a l’estabilitat financera.

Aquest risc per a l’estabilitat financera pot ser major quan es dóna en un context local d’excés de deute. Aquesta és la situació, 
recordem-ho, de moltes economies emergents que, en els últims anys, han experimentat un fort creixement del deute privat. A 
més a més, la situació s’agreuja quan l’augment del deute es fa mitjançant el finançament en moneda forta (el dòlar, en el cas de 
l’Amèrica Llatina; l’euro, en el de l’Europa emergent). Aquesta és la situació de la Xina o del Brasil, entre altres països, que han 
registrat un fort avanç del deute corporatiu en dòlars, arran, precisament, de les folgades condicions de finançament derivades, 
en última instància, de la política monetària de la Fed. A mesura que avanci la normalització monetària nord-americana, les difi-
cultats d’algunes empreses per atendre el pagament o el refinançament d’aquest deute aniran en augment.

A l’Europa emergent, la situació es repeteix, tot i que amb dues particularitats. En primer lloc, a més de les empreses, les llars 
també han assumit préstecs hipotecaris en moneda estrangera (en euros i en francs suïssos). La segona característica és que, en 
aquesta zona, el risc sobre l’estabilitat financera ha passat de difús a molt elevat. Polònia exemplifica aquesta situació. Al 
començament del 2016, gairebé el 45% del saldo hipotecari viu era en euros o en francs, total equivalent al 9,3% del PIB polonès. 
Atesa la depreciació del zloty en relació amb l’euro i amb el franc suís, el Govern es troba amb el dilema de deixar que els consu-
midors afrontin l’augment de la pressió financera o derivar els costos cap al sector bancari forçant la conversió d’hipoteques a 
zlotys en unes condicions favorables per a les llars. Les primeres propostes apunten a una versió extrema d’aquesta segona 
solució, que, si s’aplica, senzillament, no podria ser assumida per una gran part de la banca polonesa.

És important recordar que l’excessiva acumulació de deute és, entre altres factors, el resultat de la resposta dels actors econò-
mics als incentius que genera l’anòmala situació monetària amb què s’obria l’article. No és l’únic resultat indesitjat de la política 
monetària ultracomodatícia que han seguit els països avançats, però sí un dels més tangibles. Atesa la incertesa que envolta 
l’entrada en terra incognita que comporta la sortida de la política monetària no convencional, hi ha alguna forma de pal·liar els 
riscos sobre l’estabilitat financera global? La més clara seria que existís un major grau de coordinació entre els bancs centrals i, 
a nivell més ampli, entre la política econòmica de les principals economies. A nivell normatiu, i com es defensa a l’article «Polí-
tiques de coordinació del sistema monetari i financer» d’aquest mateix Dossier, seria molt desitjable una major coordinació. 
Desafortunadament, com també conclou aquest article, hi ha dubtes raonables sobre la possibilitat que la coordinació s’acabi 
duent a terme.

Àlex Ruiz
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Política monetària: de la independència a la interdependència

22 de maig del 2013, Congrés dels Estats Units d’Amèrica, Washington DC. Ben Bernanke, llavors president de la Fed, suggereix 
que, gràcies al bon funcionament de l’economia nord-americana, podria reduir el to acomodatici de la política monetària en un 
futur proper. En les setmanes posteriors, les seves declaracions es tradueixen en violents moviments als mercats globals i, princi-
palment, a les economies emergents, que pateixen importants depreciacions de les monedes, augments en les primes de risc, 
caigudes de les borses i reducció en les entrades de capital. Aquest episodi, conegut com «taper tantrum», il·lustra com els efectes 
de la política monetària d’un dels majors centres financers mundials van molt més enllà de les seves fronteres nacionals. Però per 
què una decisió domèstica de Bernanke repercuteix sobre la resta d’economies del món? I mitjançant quins mecanismes les 
paraules del president de la Fed impacten sobre les economies de la resta del món?

Tradicionalment, el comerç ha estat el principal transmissor de la política monetària entre països. És a dir, davant una reducció del 
tipus d’interès de referència de la Fed, per exemple, el dòlar tendeix a depreciar-se, la qual cosa encareix les importacions proce-
dents de la resta del món, la demanda de les quals en pateix les conseqüències.1 D’altra banda, en estimular la demanda domès-
tica nord-americana, el relaxament monetari impulsa la demanda d’aquestes importacions. Malgrat que posterior en el temps, 
aquest segon efecte ha estat històricament més fort que el primer, i, en conseqüència, l’efecte comercial net a la resta del món 
ha estat positiu.2 No obstant això, en les circumstàncies actuals, hi ha raons per suposar que la demanda agregada és menys 
sensible als estímuls monetaris, de manera que és més incert que els efectes nets siguin positius: en concret, l’elevat endeuta-
ment de les economies avançades dificulta que l’estímul monetari es tradueixi en una major demanda d’importacions estrange-
res (ja que els agents més endeutats augmenten menys el consum).

Però no són solament els factors conjunturals relacionats amb 
el canal comercial els que qüestionen el signe positiu de les 
externalitats de la política monetària. De fet, com ho il·lustra 
el primer gràfic, des de la dècada dels vuitanta, s’ha produït 
una forta globalització financera, amb un augment dels flu-
xos de capital internacionals i un major endeutament exterior 
brut de les economies. En crear un mercat internacional per a 
la inversió i per a l’estalvi, la globalització financera ofereix 
una font de finançament extern a un tipus d’interès interna-
cional que, malgrat tot, està influenciat pels principals centres 
financers mundials, com els EUA, a causa del seu important 
pes en l’economia mundial.3 Així, els fluxos internacionals de 
capital s’han convertit en un important transmissor de la polí-
tica monetària. Per exemple, davant una reducció del tipus 
d’interès als EUA, es produeixen forts fluxos cap a les econo-
mies estrangeres amb retorns més elevats, les autoritats 
monetàries de les quals s’enfronten a dues opcions: tolerar la 
forta apreciació de la moneda per suavitzar l’entrada de capi-

tal o limitar la fluctuació del tipus de canvi i acceptar una forta entrada de capitals. A més a més, les dues alternatives provoquen 
conseqüències negatives addicionals: mentre que una forta apreciació de la moneda afecta negativament el sector exportador i 
pot provocar pressions deflacionistes (en abaratir el cost de les importacions), una entrada de capital pot relaxar les condicions 
creditícies més enllà del que seria desitjable i, per tant, augmenta el risc d’inestabilitat financera. Com veurem, una manera de 
pal·liar tant l’apreciació de la moneda com les entrades brusques de capital consisteix a ajustar el tipus d’interès domèstic mime-
titzant la política monetària estrangera: tot i que, en oferir retorns emblants, s’eviten moviments sobtats de capital i pressions 
sobre el tipus de canvi, les autoritats perden el control de la política monetària.
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1. Aquest efecte és el que ha comportat l’adopció del terme «guerra de divises» per descriure situacions en què els bancs centrals implementen polítiques acomoda-
tícies per provocar una depreciació de la moneda i augmentar la competitivitat de les exportacions.
2. Vegeu el discurs de Rajan del 12 de març del 2016 a Nova Delhi, «Towards rules of the monetary game», i Blanchard (2016), «Currency wars, coordination, and capital 
controls», NBER Working Paper. No obstant això, com remarca Blanchard, l’efecte també depèn de les característiques de cada país, com el pes de les exportacions cap 
als EUA o la sensibilitat de l’economia als preus de les primeres matèries.
3. Un altre factor important que explica la influència dels EUA és l’ús del dòlar nord-americà com a mitjà d’intercanvi arreu del món i com a font de finançament del 
sistema bancari. Vegeu l’article «La globalització bancària i la transmissió internacional de la política monetària», d’aquest mateix Dossier.
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Malgrat que la globalització financera no és un fenomen re -
cent, en la conjuntura actual, hi ha un factor addicional que 
in  tensifica el seu impacte sobre les externalitats de la política 
monetària. En els últims anys, els principals bancs centrals de 
les economies avançades (la Fed, el BCE, el Banc d’Anglaterra i 
el Banc del Japó) han relaxat les polítiques monetàries fins a 
nivells sense precedents per estimular la recuperació de la 
demanda domèstica després de la crisi financera. A més a 
més, en apropar-se els tipus de referència al 0%, han imple-
mentat mesures no convencionals que s’han traduït en una 
important injecció de liquiditat (vegeu el segon gràfic). Així, 
amb unes economies avançades en un entorn de retorns 
baixos, l’abundància de liquiditat s’ha dirigit cap a altres eco-
nomies veïnes. Amb la finalitat d’evitar apreciacions brusques 
de les monedes i de minimitzar la violència de les entrades de 
capital, les economies receptores també han optat per relaxar 
les condicions monetàries amb tipus d’interès per sota del que 
justificarien les necessitats domèstiques. Tot i que, a curt ter-

mini, l’activitat d’aquestes economies es beneficia d’unes condicions financeres favorables, aquestes condicions no s’adeqüen a 
les necessitats domèstiques de l’economia, de manera que augmenta el risc d’inestabilitat financera i els efectes a mitjà i a llarg 
termini poden ser negatius, com ho va acabar sent la bombolla immobiliària que va alimentar la fase anterior de creixement en 
algunes economies avançades. A més a més, com s’explica a l’article «Globalització bancària i la transmissió internacional de la 
po   lítica monetària», d’aquest mateix Dossier, el sistema de bancs globals amb el qual es vehicula una part d’aquests fluxos de 
capital, mitjançant el qual una matriu bancària obté recursos en economies avançades amb condicions creditícies laxes i els dis-
tribueix a sucursals o a entitats locals a les economies emergents, crea una font de risc sistèmic. No obstant això, els bancs cen-
trals argumenten que les mesures han estat clau per a la recuperació de les economies i que les externalitats econòmiques serien 
molt més negatives si els EUA tinguessin un creixement més anèmic o si la zona de l’euro continués estancada.

Així, doncs, les externalitats d’una política monetària més laxa als principals centres financers globals es transmeten mitjançant 
un canal tradicional comercial i un canal financer que transmet les condicions financeres laxes a la resta del món. Però quina és 
la seva importància relativa? Segons les estimacions de la Fed,4 en resposta a mesures que redueixen en 25 p. b. el tipus d’interès 
a 10 anys del deute nord-americà: (i) la depreciació del dòlar deprimeix el PIB de la resta del món el 0,05%; (ii) la demanda 
domèstica dels EUA augmenta el 0,5%, estimula les importacions i fa augmentar el PIB de la resta del món el 0,05%, i (iii) els tipus 
d’interès estrangers disminueixen en 10 p. b., la qual cosa fa augmentar el PIB de la resta del món el 0,25%. Així, segons les esti-
macions de la Fed, actualment el canal comercial tindria un efecte net nul. En conseqüència, les externalitats serien només 
visibles mitjançant el canal financer, que, tot i possibilitar un efecte positiu a curt termini, introdueix inestabilitat financera a 
mitjà i a llarg termini.

En conclusió, el paper dominant que ha pres la política monetària com a eina per estimular les economies avançades ha revifat el 
debat sobre les seves externalitats internacionals. Actualment, els vincles financers entre les economies s’han fet més estrets, fins 
al punt que els fluxos de capital i els actius de risc tenen importants determinants globals. Això comporta, a la pràctica, una pèr-
dua de la capacitat d’implementar polítiques monetàries independents,5 de manera que és fonamental revisar les possibilitats de 
cooperació i de coordinació dins el sistema monetari internacional, qüestió que s’analitza a l’article «Polítiques de coordinació del 
sistema monetari i financer», d’aquest mateix Dossier. Una altra alternativa per pal·liar aquestes externalitats és que la política 
fiscal i les reformes estructurals contribueixin a estimular l’economia i complementin en major grau la política monetària.

Adrià Morron Salmeron 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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4. John Ammer, Michiel de Pooter, Christopher Erceg i Steven Kamin, 2016, «International Spillovers of Monetary Policy», Federal Reserve Board of Governors Interna-
tional Finance Discussion Papers Note.
5. Hélène Rey (2015), «Dilema not trilemma: the global financial cycle and monetary policy Independence», NBER Working Paper.
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Globalització bancària i la transmissió internacional  
de la política monetària

Durant la dècada dels noranta, es va iniciar un intens procés d’internacionalització bancària: si, el 1995, el percentatge de bancs 
estrangers sobre el nombre total de bancs a nivell mundial era del 20%, el 2009, aquesta xifra s’havia doblat.1 Arran d’aquest 
procés, van sorgir els bancs globals i es va desenvolupar el mercat interbancari internacional, de manera que es va configurar una 
arquitectura bancària més globalitzada i interconnectada i amb importants implicacions pel que fa a la transmissió de la política 
monetària: els estímuls monetaris que emet un banc central no solament afecten les condicions financeres del propi país, sinó 
que viatgen molt més enllà de les fronteres nacionals a través dels bancs globals. En aquest article, s’analitza el funcionament del 
sistema de bancs globals i el seu paper en la transmissió internacional de la política monetària.

Abans d’analitzar amb detall el vessant internacional, convé recordar que els bancs desenvolupen un paper fonamental en la 
transmissió de la política monetària a nivell domèstic: quan el banc central adopta una política monetària acomodatícia mit-
jançant una rebaixa del tipus d’interès oficial, pretén incentivar l’activitat econòmica real (el consum i la inversió) mitjançant un 
augment de l’oferta de crèdit bancari atorgat a les llars i a les empreses. Aquest mecanisme de transmissió s’anomena canal del 
crèdit bancari (bank lending channel). A més a més, també opera el canal de la presa de risc bancari (bank risk-taking channel), ja 
que la política monetària acomodatícia implica una disminució de la remuneració dels actius segurs, i això empeny els bancs a 
relaxar els estàndards crediticis i a invertir en actius amb retorns més elevats però més arriscats (search for yield).

Aquests canals de transmissió de la política monetària, com s’ha esmentat, operen a nivell domèstic. No obstant això, en el cas 
dels bancs centrals de les principals economies avançades, i a causa de la globalització bancària, aquests canals també operen a 
nivell global. Més concretament, la transmissió internacional de la política monetària a través del sistema bancari es produeix en 
diferents baules. En primer lloc, el relaxament de la política monetària en una economia avançada com els EUA permet que els 
bancs globals es financin en termes més avantatjosos, ja que aquests bancs obtenen finançament directament del banc central 
o emeten instruments financers a inversors privats amb un cost més baix, generalment préstecs a curt termini denominats en 
dòlars.2 Seguidament, els bancs globals usen aquesta liquiditat per prestar directament a l’economia real, incloent les filials o 
sucursals als diferents països (i aquí entra en escena el mercat intern de capitals de cada banc),3 o ofereixen liquiditat a altres 
bancs a través del mercat interbancari internacional. Finalment, els bancs que obtenen aquests préstecs interbancaris poden, al 
seu torn, traslladar unes condicions d’accés al crèdit més laxes als seus clients locals.

La principal conseqüència de la transmissió de la política monetària a nivell internacional és que l’oferta de crèdit i la presa de 
riscos bancaris en una economia particular ja no depenen, només, de factors específics del país en qüestió, com les condicions 
macroeconòmiques domèstiques o la qualitat institucional (anomenats pull factors), sinó també dels factors globals (push fac-
tors).4 La rellevància que adquireixin els push factors en un determinat país dependrà de diversos condicionants, entre els quals 
és fonamental l’estructura de finançament bancari. Així, els sistemes bancaris que depenen més del finançament majorista o de 
l’interbancari i menys dels dipòsits minoristes tendeixen a variar més l’oferta de crèdit davant canvis en les condicions financeres 
globals que els sistemes bancaris menys dependents del finançament majorista. La banca estrangera, que sol tenir més dificul-
tats per atreure dipòsits minoristes al mercat local, tendirà a reduir més l’oferta de crèdit en resposta a xocs externs negatius i, per 
tant, els push factors seran més rellevants als països amb una major presència de la banca estrangera.5 No obstant això, cal des-
tacar que hi ha diferències de comportament si els bancs globals operen a través de filials o de sucursals. D’una banda, les filials 
gaudeixen d’un elevat nivell d’autonomia pel que fa a la gestió del capital i de la liquiditat, estan subjectes a la regulació bancària 
del país domèstic, i se solen finançar en major mesura mitjançant la captació de dipòsits locals, factors que faciliten que les filials 
puguin mitigar els xocs internacionals (o de la pròpia matriu). De l’altra, les sucursals internacionals responen a un model més 
centralitzat, dependent de la matriu, i més subjecte als vaivens globals. En conseqüència, cal esperar que la transmissió de la 
política monetària internacional a través del canal bancari sigui menys important als països on predominen les filials bancàries 
estrangeres, com Llatinoamèrica, que als països de l’Europa de l’est, on té més pes el model basat en sucursals.

1. Vegeu Claessens i Van Horen (2014), «Foreign banks: Trends and impact», Journal of Money, Credit and Banking, vol. 46 (1).
2. Els bancs globals emeten múltiples instruments financers, genèricament anomenats finançament majorista, que inclou des d’instruments a curt termini, com repos 
i paper comercial, fins a instruments a més llarg termini, com bons.
3. Vegeu Cetorelli i Goldberg (2012), «Banking Globalization and Monetary Transmission», Journal of Finance, 67 (5), per a una anàlisi detallada dels factors que deter-
minen la distribució de liquiditat entre la matriu i les filials dels bancs globals.
4. Calvo, Leiderman i Reinhart (1993) van encunyar els termes push i pull factors per explicar els fluxos de capitals internacionals cap a economies emergents als noranta.
5. De Haas, Ralph, 2014, «The dark and the bright side of global banking: a (somewhat) cautionary tale from emerging Europe», Comparative Economic Studies.
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Un altre factor crucial que incideix sobre la intensitat de la transmissió internacional de la política monetària és la moneda en què 
estan denominades les transaccions bancàries. I aquí no hi ha discussió: el dòlar nord-americà és la divisa per excel·lència, tot i 
que altres divises són utilitzades comunament en algunes 
jurisdiccions, com, per exemple, el franc suís i l’euro a l’Europa 
de l’est. No obstant això, la importància de la divisa nord-ame-
ricana és de tanta magnitud que el valor dels actius denomi-
nats en dòlars en mans de bancs fora dels EUA és,  aproxima-
dament, igual al valor total dels actius financers dels bancs 
nord-americans, al voltant dels 10 bilions de dòlars. No obs-
tant això, la importància del dòlar no s’ha d’assimilar a econo-
mies dolaritzades. Per exemple, cal destacar que al voltant del 
20% dels bons que emet la banca europea són Yankee bonds.6

En un sistema bancari global, molt dolaritzat, les decisions de 
la Reserva Federal (Fed) incideixen directament sobre l’oferta 
de crèdit i sobre l’apetència pel risc dels bancs a tot el món. Un 
estudi recent de l’FMI és molt il·lustratiu en aquest sentit, ja 
que compara l’impacte de la política monetària acomodatícia 
sobre la ràtio de palanquejament (actius sobre capital) de les 
institucions bancàries de 22 països durant el període 1998-
2014. Els resultats mostren que, a curt termini (un trimestre després de la rebaixa de 100 p. b. del tipus oficial del país del banc), 
l’impacte sobre la ràtio de palanquejament és molt reduït. No obstant això, si la política monetària acomodatícia s’allarga en el 
temps, l’efecte és molt major: la ràtio de palanquejament augmenta de 10,5 a 12,5 en dos anys. Però el resultat que crida més 
l’atenció és que l’impacte és molt superior en resposta a la política de la Fed que a la pròpia. En particular, els bancs radicats fora 
dels EUA experimenten un repunt molt superior de la ràtio de palanquejament, del 15,8 al 23,6 després de dos anys de política 
monetària expansiva de la Fed (vegeu el gràfic). Aquests resultats corroboren l’argument de Bruno i Shin7 que l’apetència pel risc 
dels bancs globals exerceix un paper crucial en la transmissió internacional de la política monetària.

Atès l’elevat grau de dolarització de les fonts de finançament de la banca global, no és estrany que, en resposta a una rebaixa del 
tipus d’interès per part de la Fed, una part important del nou flux de crèdit cap a fora dels EUA també estigui denominada en 
dòlars. Malgrat que, d’una banda, això pot ser beneficiós, ja que el sector privat gaudeix d’uns tipus d’interès més reduïts, la veri-
tat és que aquesta pràctica fa que el prestatari assumeixi un risc de tipus de canvi del qual difícilment pot cobrir-se. Empírica-
ment, McCauley et al. (2015)8 constaten que, des del 2008, una disminució del tipus d’interès per part de la Fed de 100 p. b. aug-
menta el crèdit en dòlars en altres països.

En resum, els riscos relacionats amb els spillovers d’una política monetària ultraacomodatícia a les principals economies avança-
des no són menors. Una prova d’això és el fort creixement del crèdit bancari denominat en moneda estrangera en molts països 
emergents des que la Fed va relaxar la política monetària el 2008. Per mitigar aquests riscos, en els últims anys, s’han adoptat 
polítiques macroprudencials, però encara no s’ha provat la seva eficàcia. En aquest context, seria desitjable una major coordina-
ció de la política monetària a nivell internacional, pretensió que, com es discuteix a l’article «Polítiques de coordinació dels siste-
mes monetari i financer», d’aquest mateix Dossier, no sembla assolible a curt termini.

Judit Montoriol Garriga 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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6. Bons en dòlars emesos per entitats radicades fora dels EUA. Vegeu Azahara, Lluna i Roma González, 2016, «The Drivers of European Banks’ US Dollar Debt Issuance: 
Opportunistic Funding in Times of Crisi?», Banc d’Espanya Working Paper.
7. Bruno, Valentina i Hyun Song Shin, 2015, «Capital flows and the risk-taking cannel of monetary policy», Journal of Monetary Policy.
8. McCauley, Robert, Patrick McGuire i Vladyslav Sushko, 2015, «Global dollar credit: links to US monetary policy and leverage», BIS Working Papers, núm. 483.
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Polítiques de coordinació del sistema monetari i financer

Després de la crisi econòmica i financera del 2008, s’han dut a terme polítiques monetàries expansives molt agressives als països 
avançats. Això ha estat crucial per esmorteir l’impacte de la crisi. De tota manera, com es documenta a la resta d’articles del pre-
sent Dossier, els efectes d’aquestes polítiques s’han fet sentir més enllà de les fronteres de cada país. Tot plegat posa damunt la 
taula la necessitat de millorar la coordinació de la política econòmica a nivell internacional i, en especial, de la política monetària. 
Aquest és un repte que no és nou, però que cada vegada sembla més necessari.

Fent una mica de memòria, després de la Gran Depressió dels anys trenta i de dues guerres mundials devastadores, el 1944, es 
van gestar els acords de Bretton Woods, que van generar un sistema monetari i financer internacional basat, entre altres ele-
ments, en un sistema de tipus de canvi fixos. S’intentaven així impedir les devaluacions competitives. Aquest sistema va perdurar 
27 anys, fins que Richard Nixon, el 1971, va decidir suspendre la convertibilitat del dòlar a l’or. Malgrat el profund canvi que això 
va comportar, la coordinació de la política monetària no era una qüestió central en el debat, ja que l’economia no estava globa-
litzada i les polítiques monetàries eren dutes a terme per bancs centrals cada vegada més independents que no pretenien impul-
sar devaluacions competitives, sinó que se centraven en l’estabilitat dels preus.

Què ha canviat en els últims anys per fer més necessària la coordinació dels bancs centrals? Com s’apunta als articles «Política 
monetària: de la independència a la interdependència» i «La globalització bancària i la transmissió internacional de la política mo -
netària» del present Dossier, la globalització financera i el creixent pes dels bancs globals fan que els efectes de la política mone-
tària duta a terme pels principals bancs centrals sobre la resta d’economies siguin ara molt superiors. Les mesures d’expansió 
quantitativa utilitzades per les principals autoritats monetàries, com el QE, també tenen un impacte més gran sobre la resta 
d’economies.

Malgrat això, els avanços en la coordinació internacional de la 
política monetària han estat puntuals i fruit de la necessitat 
del moment. Per exemple, la Fed va posar a disposició dels 
bancs centrals de 12 països 620.000 milions de dòlars en for-
ma de swaps per proveir-los de liquiditat després de la crisi de 
les subprime el 2008 (vegeu el primer gràfic). Així mateix, els 
països del G-20 van decidir, el 2009, coordinar la resposta a la 
crisi mitjançant el Financial Stability Board, i, paral·lelament, el 
Fons Monetari Internacional (FMI) va reforçar els mecanismes 
de supervisió multilateral. Actualment, existeix una estructura 
bicèfala de facto per a la cooperació de la política macroeconò-
mica i financera a nivell global, amb l’FMI emetent recomana-
cions generals sobre les polítiques de coordinació i el G-20 
prenent decisions estratègiques en temps de crisi.

Una de les claus per millorar la coordinació rau en entendre 
millor i en mesurar amb més precisió els efectes externs cau-
sats per la política monetària. No obstant això, es tracta d’una 
tasca àrdua. Per exemple, com veiem al segon gràfic, l’impacte de les polítiques monetàries nord-americanes sobre el creixement 
del crèdit a l’exterior és diferent en funció de les característiques dels països, amb un efecte menor si el país és desenvolupat, si 
té un tipus de canvi flexible o si té un grau baix d’obertura al capital estranger. Aquest gràfic posa en relleu la importància de tenir 
en compte diferents factors macroeconòmics de considerable complexitat a l’hora de dissenyar els mecanismes de coordinació. 
Amb l’objectiu de progressar en aquesta matèria, els economistes Raghuram Rajan i Prachi Mishra1 han proposat la creació d’una 
comissió d’experts per classificar les polítiques monetàries concretes dels diferents països en tres categories: verd, taronja i ver-
mell. Les primeres són polítiques beneficioses que comporten guanys a tots els països, les taronges són polítiques que cal utilit-
zar amb cautela i només a curt termini i les vermelles són polítiques domèstiques que tenen un impacte positiu molt baix al país 
que les promou però que causen un perjudici molt gran en altres països. Un exemple de política vermella seria el conjunt de 
polítiques monetàries no convencionals que generen una recuperació feble als països desenvolupats que les promouen però 
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1. Vegeu Mishra, P.  i Rajan, R. (2016), «Rules of Monetary Game».
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provoquen una gran desestabilització financera als països 
emergents. La proposta de Rajan i Mishra és ambiciosa, ja 
que, com reconeixen els mateixos autors, l’objectiu seria 
classificar les polítiques monetàries concretes que s’observen 
en la realitat en lloc de fer un seguit de recomanacions en 
abstracte. Per aquest motiu, caldria crear un marc analític 
que permetés avaluar els efectes externs d’aquestes políti-
ques i que tingués en compte els efectes a mesura que passa 
el temps. Quan s’estigui en disposició de classificar cada polí-
tica, el desitjable seria que s’afavorissin les polítiques verdes 
i que s’intentés aturar les polítiques vermelles.

No obstant això, perquè aquestes mesures es poguessin dur 
a terme amb efectivitat, caldria dissenyar uns mecanismes 
institucionals adequats. Atès que assolir un alt grau de coo-
peració entre els bancs centrals no és realista i podria, fins i 
tot, afectar negativament la seva credibilitat a nivell domès-
tic,2 sembla clar que la necessària coordinació només es pot 

aconseguir mitjançant un ens supranacional fort que s’encarregui de la coordinació multilateral i que elabori un seguit de direc-
trius, de recomanacions i d’advertiments sobre el disseny de polítiques que evitin les externalitats negatives de les polítiques 
domèstiques. Aquest organisme hauria de ser capaç d’avaluar amb rigor les conseqüències en altres països de les polítiques 
monetàries i financeres domèstiques i de tenir un rol de tercera part neutral amb la finalitat d’assessorar i de guiar els diferents 
països per millorar la coordinació de les polítiques monetàries i financeres.

Dos candidats naturals per assumir aquest rol són l’FMI i el Banc de Pagaments Internacionals (BPI). L’FMI hauria d’exercir un paper 
més actiu si vol assumir el rol, ja que, actualment, no té un mandat clar per abordar les implicacions de les polítiques domèstiques 
dels seus membres per a l’estabilitat financera global,3 i s’hauria de convertir en un organisme independent dels poders governa-
mentals. L’altre candidat és el BPI, organisme conegut com el «banc dels bancs centrals», fundat pels Acords de l’Haia del 1930. 
Aquesta institució s’encarrega de fomentar la cooperació financera i monetària i és propietat de nombrosos bancs centrals. Per 
això, el BPI podria estar en una posició idònia per facilitar la coordinació dels diversos bancs centrals i assumir una funció prepon-
derant en la coordinació internacional de les polítiques monetàries. A més a més, aquest organisme gaudeix d’una sòlida reputa-
ció internacional i permetria mantenir la independència dels bancs centrals. Cal afegir que diversos observadors4 han suggerit 
que el G-20 també podria assumir la coordinació de la política monetària. No obstant això, no sembla que el G-20 sigui un candi-
dat idoni, ja que es tracta d’un fòrum polític, no tècnic, i pateix problemes de representativitat.

Per acabar, cal dir que hi ha un consens generalitzat en la comunitat internacional sobre la necessitat d’una major coordinació en 
les polítiques monetàries i financeres internacionals. No obstant això, existeixen dubtes raonables sobre la possibilitat que assis-
tim a avanços en aquest sentit. L’èmfasi de les autoritats monetàries a curt termini, les dificultats per posar d’acord diferents 
països amb interessos divergents i els reptes que planteja una modificació de l’actual arquitectura monetària i financera a nivell 
global no conviden a l’optimisme. Tal com va dir el 2013 Olivier Blanchard,5 llavors economista en cap de l’FMI, «la coordinació 
internacional de les polítiques macroeconòmiques és com el monstre del llac Ness, ja que se’n parla molt però rarament és vist».

Javier Garcia-Arenas 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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2. Vegeu Clarida, R. (2016), «National monetary policies often correlate, sometimes coordinate, rarely cooperate», Global Central Bank Focus.
3. Vegeu Knight, M. (2014), «Reforming the Global Architecture of Financial Regulation: The G20, the IMF and the FSB», CIGI Papers, núm. 42.
4. Vegeu Bradford, C. i Lim, W. (2011), «Global Leadership in Transition: Making the G20 More Effective and Responsive», Korean Development Institute and Brookings
Institution Press.
5. Vegeu Blanchard, O., Ostry, J. D. i Gosh, A. R. (2013), «International Policy Coordination: The Loch Ness Monster», IMFdirect.
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