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Com ha de respondre la política monetària a una possible bombolla financera? La resposta d’economistes i de banquers 
centrals a aquesta pregunta ha evolucionat en els últims anys, però el debat dista d’estar tancat.

Abans de la crisi financera que va provocar la Gran Recessió, l’enfocament estàndard –el que podríem anomenar doctrina 
Greenspan– defensava un mandat molt estret de la política monetària, que consistia, en la seva forma més crua, a estabi-
litzar la inflació al voltant d’un determinat objectiu.

Sota aquesta perspectiva, els bancs centrals només havien de respondre a fluctuacions en els preus dels actius (com la 
borsa o l’immobiliari) en la mesura que impactessin sobre l’activitat econòmica i la inflació. La lògica que guiava els bancs 
centrals no diferenciava entre les fluctuacions puntuals en els preus dels actius i les bombolles, enteses com desviacions 
desorbitades i persistents. Es creia que, després de l’esclat d’una bombolla, la política monetària podia reaccionar amb prou 
rapidesa i contundència per mitigar l’impacte sobre l’activitat econòmica i sobre la inflació.

Però va arribar la crisi i la doctrina Greenspan va anar-se’n en orris. Hem après que el cost d’algunes bombolles és difícil-
ment gestionable ex post, perquè la mala assignació de recursos que provoquen mentre creixen té efectes negatius dura-
dors i per la inestabilitat financera que generen quan es punxen.

A la vista del que ha succeït, la doctrina ha evolucionat, i els principals bancs centrals reconeixen avui la importància de 
l’estabilitat financera. No obstant això, encara són una minoria els qui creuen que és la política monetària la que ha d’intentar 
desinflar o punxar les bombolles. Es continua argumentant que les pujades de tipus necessàries per poder-ho fer serien 
massa grans i produirien un dany enorme a l’economia real.

De forma més o menys explícita, el gruix de la responsabilitat de la lluita contra la formació de bombolles s’ha limitat a 
l’àmbit de la regulació i de la supervisió financera –per exemple, mitjançant l’anomenada política macroprudencial, que pot 
imposar recàrrecs de capital a determinades activitats. Des d’aquest àmbit, a més a més, també s’ha endurit la regulació del 
sector bancari perquè estigui més ben preparat per absorbir les pèrdues que pugui provocar la punxada d’una bombolla.

Aquesta estratègia, però, no està lliure de riscos. Entre altres raons, perquè està per veure que la política macroprudencial 
sigui, a la pràctica, prou efectiva, ja que exigiria la presa de decisions que poden ser poc populars (la majoria de la població, 
propietària d’un habitatge, no desitja que li punxin una bombolla immobiliària). En segon lloc, perquè una part del sistema 
financer (l’anomenada «banca a l’ombra») es pot escapar de la regulació i de la supervisió més estrictes.

I, finalment, perquè, si un banc central només se centra en el compliment dels objectius d’inflació i d’activitat, hem après 
que, de forma indirecta i involuntària, pot acabar promovent la formació de bombolles. De fet, en última instància, la gestió 
de la política monetària es pot acabar convertint en una tasca de Sísif (inflar la bombolla, gestionar-ne la punxada, inflar la 
bombolla...).

L’enfocament més prudent fa que la política monetària sigui corresponsable, al costat de la regulació i de la supervisió, de 
garantir l’estabilitat financera. Per aquest motiu, les decisions de política monetària han d’anar més enllà dels preus dels 
béns i dels serveis que integren l’IPC i tenir en compte, també, els preus dels actius.

Enric Fernández
Economista en cap
31 d’octubre de 2017

Bombolles i política monetària
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CRONOLOGIA

AGOST 2017

16   S’inicien les renegociacions del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA).

MAIG 2017

 7   Emmanuel Macron és elegit president de França.
24   L’agència de qualificació Moody’s rebaixa un graó el rating de la Xina, d’Aa3 a A1.
25   L’OPEP acorda l’allargament de la retallada de producció de petroli fins al març del 2018.

JUNY 2017

 8   Al Regne Unit, el partit conservador guanya les eleccions, tot i que perd la majoria absoluta al Parlament.
14  La Reserva Federal dels EUA apuja el tipus oficial en 25 p. b. i el situa en l’interval 1%-1,25%.
18  A França, el partit del president Macron, La República en Marxa (LRM), obté la majoria absoluta a l’Assemblea Nacional francesa.

AGENDA

SETEMBRE 2017

15   Standard & Poor’s millora el rating sobirà de Portugal de BB+ a BBB– i el situa dins el grau d’inversió.
20   La Fed anuncia que, a l’octubre, començarà a reduir el seu balanç. Inicialment, es deixaran de reinvertir venciments per valor de 

6.000 milions de dòlars en deute públic i 4.000 en deute i en bons de titulització hipotecària, xifres que augmentaran de forma 
gradual en els propers trimestres.

21   Standard & Poor’s rebaixa el rating sobirà de la Xina d’AA– a A+.
25   Angela Merkel guanya les eleccions generals d’Alemanya.

OcTUBRE 2017

22   Shinzō Abe és ratificat com a primer ministre del Japó.
24   El XIXè Congrés del Partit Comunista de la Xina reelegeix Xi Jinping com a secretari general per a un segon mandat de cinc anys.
26   El BCE anuncia la seva intenció de reduir el volum de compres d’actius (QE). En concret, a partir del gener i fins al setembre del 

2018, el BCE rebaixarà les  adquisicions mensuals de 60.000 a 30.000 milions d’euros.

 1   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 3  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).
 8  Índex de producció industrial (setembre).
15  PIB del Japó (3T).
17  Crèdits, dipòsits i morositat (setembre).
21  Comerç exterior (setembre).
28  Execució pressupostària de l’Estat (octubre).
29   Avanç de l’IPC (novembre).
  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(novembre).
30  Balança de pagaments (setembre).
 Comptabilitat nacional trimestral (3T).

 4   Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (novembre).
 5   Índex de producció industrial (octubre).
 7   Consell Europeu.
12-13   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
14  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
18  Crèdits, dipòsits i morositat (3T i octubre).
22  Comerç exterior (octubre).
27  Balança de pagaments (3T).
 Posició d’inversió internacional neta (3T).
28  Execució pressupostària de l’Estat (novembre).
29  Balança de pagaments (octubre).
  Avanç de l’IPC (desembre).

NOVEMBRE 2017 DESEMBRE 2017



3  RESUM EXECUTIU    

NOVEMBRE 2017

11

pleixen les previsions de CaixaBank Research, el creixe-
ment del 2017 serà del 2,2%, el millor des de l’any 2007. En 
aquest context, la inflació continua rebent la màxima aten-
ció, ja que el procés de normalització és molt lent, com ho 
palesa el fet que la inflació subjacent se situï en un moderat 
1,1% a l’octubre. Així, doncs, el BCE va continuar buscant 
l’equilibri entre el que li demanda una economia en expan-
sió i una inflació que es recupera de forma molt gradual, 
una tònica que, previsiblement, no canviarà en els propers 
mesos. Aquest equilibri es va reflectir en la important reu-
nió de l’octubre, en què va precisar la via futura de la políti-
ca monetària. En concret, el BCE va anunciar un menor 
ritme de compres d’actius (mantindrà els actuals 60.000 
milions mensuals fins al desembre del 2017, però conti-
nuarà, entre el gener i el setembre del 2018, a un ritme de 
30.000 milions mensuals), al mateix temps que va reiterar 
el seu compromís de no apujar els tipus d’interès durant un 
període llarg de temps.

L’economia espanyola i la portuguesa continuen nave
gant en un context extern favorable. A Espanya, el creixe-
ment del PIB es va situar en el 0,8% intertrimestral (el 3,1% 
interanual) en el 3T, un registre que representa una lleuge-
ra desacceleració en relació amb el registre del 2T (el 0,9% 
intertrimestral). Sense disposar del detall per components, 
els indicadors avançats mostren que l’elevat ritme d’avanç 
va ser liderat per la demanda interna. Els fluxos d’exportació 
i d’importació van guanyar dinamisme en el 3T, gràcies a 
un entorn extern cada vegada més favorable. De cara als 
pro  pers trimestres, preveiem que el ritme d’avanç de l’ac  ti-
 vi  tat econòmica es moderarà a mesura que s’esvaeixi l’im -
pac  te positiu d’alguns factors que han impulsat el creixe-
ment en els últims anys (com la política fiscal expansiva i 
l’augment moderat del preu del petroli). Pel que fa a Portu-
gal, el context extern també és un dels responsables del 
bon moment de l’economia portuguesa. Cal recordar que, 
en el 2T 2017, el creixement va ser del 3,0% interanual, grà-
cies, en gran part, a la potent combinació de fortes expor-
tacions i dinamisme inversor, i tot fa pensar que, en el 3T, 
les dues forces hauran continuat sent els motors de l’ex -
pan  sió lusitana.

El creixement mundial manté el dinamisme. Amb les 
dades d’activitat del 3T 2017 a la mà, es pot afirmar amb 
molta certesa que el creixement global és bo, com ja ho va 
ser en el 2T, i que aquest bon momentum de l’economia es 
basa en una millora tant al conjunt de les economies avan -
çades com al de les emergents. En definitiva, es va camí de 
tancar l’any amb un creixement del 3,6% anual. Amb els 
vents de la macroeconomia bufant a favor, les veles dels 
mer  cats financers han aprofitat la conjuntura. Així, les borses 
avançades van pujar de forma apreciable a l’octubre, com 
també ho van fer moltes de les emergents, al mateix temps 
que els tipus d’interès dels bons sobirans nord-americans, 
tot i que amb vaivens, van tendir a consolidar el lent aug-
ment que es va iniciar l’estiu passat. La volatilitat, tant de la 
borsa com de la renda fixa, es va mantenir en nivells reduïts.

Els EUA mantenen el rumb. En aquest context globalment 
positiu, la principal economia mundial continua mantenint 
una velocitat de creuer elevada. Quan s’esperava que els 
huracans Harvey i Irma llastessin el creixement en el 3T,  
el PIB va sorprendre amb un avanç del 0,7% intertrimestral 
(el 2,3% interanual), amb prou feines 1 dècima percentual 
menys que en el trimestre anterior. En aquesta fase madura 
del cicle, la inflació subjacent, que no inclou els components 
volàtils d’energia i aliments, es manté ancorada en l’1,7% 
des del passat mes de maig. Així i tot, amb l’avanç dels sala-
ris al voltant del 2,5% interanual, cal esperar que aquesta 
aturada de la inflació sigui temporal. Així ho estima també 
la Fed, que va reiterar la possibilitat d’una nova pujada del 
tipus de referència al desembre. Aquest missatge conti-
nuista no va provocar moviments apreciables als mercats, 
més atents, en canvi, a l’elecció del successor de Janet 
Yellen al capdavant de la Reserva Federal. Mentre s’espera 
les sessions de confirmació del Senat, el candidat proposat 
per l’Executiu, Jerome Powell, es percep com experimentat 
(ja és membre de la junta de govern de la Fed) i partidari de 
donar continuïtat a l’estratègia de normalització molt gra-
dual de les condicions financeres. I si els EUA mantenen el 
rumb, encara ho fa més l’altra gran economia mundial, la 
Xina. Al front polític, el lideratge de Xi Jinping s’ha reforçat 
al Congrés del Partit Comunista, mentre que, pel que fa a 
l’economia, el creixement del 6,8% del 3T, similar al del pri-
mer semestre, reitera que el país manté un ritme de creixe-
ment elevat.

Europa, a tota màquina. Les dades del PIB del 3T confir-
men un ritme de creixement elevat i similar al de la primera 
meitat de l’any. A més a més, els primers indicadors del 4T 
apunten a la continuïtat d’aquest dinamisme. Si es com-

L’economia mundial, vent en popa
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2015 2016 2017 2018 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018

CREIXEMENT DEL PIB

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

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

Estats Units 2,9 1,5 2,1 2,2 2,0 2,2 2,3 2,1 2,4 2,3

Zona de l’euro 2,0 1,8 2,2 1,9 2,0 2,3 2,5 2,3 2,2 2,0

Alemanya 1,5 1,9 2,2 1,9 1,9 2,1 2,3 2,4 2,1 1,9

França 1,0 1,1 1,8 1,7 1,1 1,8 2,2 2,1 1,9 1,7

Itàlia 0,9 1,1 1,4 1,1 1,3 1,5 1,6 1,3 1,1 1,1

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

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

Japó 1,1 1,0 1,4 1,0 1,4 1,6 1,4 1,1 1,1 0,7

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

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

Xina 6,9 6,7 6,8 6,3 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,3

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

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

Brasil –3,8 –3,6 0,7 2,1 –0,4 0,3 1,0 2,0 2,2 2,0

Mèxic 3,3 2,9 2,1 2,2 3,2 1,9 1,6 1,5 1,9 2,2

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

Rússia –2,8 –0,3 1,6 1,7 0,5 2,5 1,6 1,9 1,6 1,7

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

Polònia 3,9 2,7 4,2 3,2 4,2 4,4 4,7 3,6 3,3 3,0

Sud-àfrica 1,3 0,4 0,7 1,3 0,7 0,4 0,6 1,0 1,5 1,2

INFLACIÓ

Mundial 2,8 2,8 3,1 3,3 3,2 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3

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

Estats Units 0,1 1,3 2,1 2,3 2,5 1,9 2,0 1,9 1,8 2,5

Zona de l’euro 0,0 0,2 1,6 1,5 1,8 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5

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

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

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

Portugal 0,5 0,6 1,5 1,6 1,4 1,7 1,3 1,7 1,4 1,7

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

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

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

Països emergents 4,7 4,3 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,3 4,3 4,3

Xina 1,4 2,0 1,7 2,1 1,4 1,4 1,6 2,3 2,4 2,4

Índia 4,9 4,9 3,2 4,3 3,6 2,2 3,0 3,9 4,0 4,2

Indonèsia 6,4 3,5 3,9 4,2 3,6 4,3 3,8 3,8 3,6 4,1

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

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

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

Rússia 15,5 7,1 4,0 4,1 4,6 4,2 3,4 3,8 4,1 4,1

Turquia 7,7 7,8 10,4 7,9 10,2 11,5 10,6 9,5 8,4 8,2

Polònia –0,7 –0,2 1,6 2,2 1,7 1,5 1,5 1,7 2,0 2,3

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

  Previsions
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Economia espanyola

2015 2016 2017 2018 1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,0 2,9 2,5 2,0 2,3 2,6 2,5 2,7 2,5 2,1

Consum de les AP 2,1 0,8 1,0 1,0 0,6 1,1 0,8 1,6 1,1 0,9

Formació bruta de capital fix 6,5 3,3 4,5 3,0 4,7 3,5 4,9 4,8 2,9 3,3

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

Construcció 3,8 2,4 4,3 3,2 3,9 3,6 5,2 4,5 3,3 3,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 3,9 2,5 2,5 2,0 2,4 2,3 2,6 2,7 2,2 2,0

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

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

Producte interior brut 3,4 3,3 3,1 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0 2,7 2,4

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 22,1 19,6 17,2 15,8 18,8 17,2 16,4 16,5 17,0 15,8

Índex de preus de consum –0,5 –0,2 1,9 1,4 2,7 2,0 1,7 1,3 0,8 1,4

Costos laborals unitaris 1,4 –0,6 –0,1 1,0 –0,1 –0,4 –0,4 0,4 0,5 1,2

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,1 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

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

Saldo públic (acum., % PIB) 2 –5,2 –4,3 –3,1 –2,5

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,26 0,51 1,11 1,75 0,79 1,05 1,25 1,33 1,50 1,58

Líbor 3 mesos 0,32 0,74 1,27 1,95 1,07 1,20 1,32 1,49 1,72 1,20

Líbor 12 mesos 0,79 1,37 1,80 2,40 1,75 1,75 1,73 1,97 2,21 1,75

Deute públic a 2 anys 0,67 0,84 1,37 2,35 1,23 1,28 1,36 1,62 1,90 1,28

Deute públic a 10 anys 2,13 1,84 2,35 3,06 2,44 2,26 2,24 2,46 2,71 2,26

Euro

Refi BCE 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Euríbor 3 mesos –0,02 –0,26 –0,33 –0,27 –0,33 –0,33 –0,33 –0,33 –0,33 –0,32
Euríbor 12 mesos 0,17 –0,03 –0,14 –0,05 –0,10 –0,13 –0,16 –0,18 –0,16 –0,12
Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,24 –0,58 –0,73 –0,30 –0,78 –0,74 –0,72 –0,67 –0,51 –0,40

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,53 0,10 0,39 0,85 0,34 0,31 0,42 0,51 0,65 0,71

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,11 1,11 1,13 1,18 1,07 1,10 1,17 1,19 1,20 1,19

¥/€ 134,33 120,30 126,99 133,13 121,05 122,21 130,38 134,33 134,84 133,69

£/€ 0,73 0,82 0,88 0,87 0,86 0,86 0,90 0,89 0,88 0,87

PETROLI

Brent ($/barril) 53,64 45,04 53,42 59,21 54,68 50,92 52,18 55,88 56,83 58,50

Brent (€/barril) 48,33 40,73 47,42 49,93 51,35 46,34 44,84 47,14 47,46 49,16

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

  Previsions
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CONJUNTURA • Els mercats 
financers donen continuïtat  
al clima de baixa volatilitat

Els mercats financers internacionals avancen amb confiança. 
En un escenari macroeconòmic mundial favorable, caracterit-
zat per bones expectatives de creixement i per una recuperació 
molt gradual de la inflació, a l’octubre, els mercats financers 
globals van mantenir un to positiu. Als EUA, la borsa va conti-
nuar registrant màxims històrics i el dòlar i els tipus d’interès del 
deute sobirà van recuperar part del terreny perdut en els últims 
mesos i es van moure a l’alça davant una Fed que manté l’es  ce-
 na  ri de pujades de tipus (una més el 2017 i tres el 2018) i la 
pre  sentació al Congrés nord-americà de la reforma fiscal de 
l’Ad  ministració Trump. A les economies emergents, les condi-
cions financeres es continuen mostrant robustes a la normalit-
zació de la Fed i les borses van continuar avançant, sustentades 
per la confiança en els fonaments macroeconòmics. Finalment, 
a Europa, les borses també van registrar guanys i els tipus d’in -
terès es van mantenir estables, davant un anunci de prolonga-
ció del QE del BCE per al 2018 que es va ajustar a les expectati-
ves del mercat.

L’FMI veu una finestra d’oportunitat per reforçar l’estabilitat 
financera. A l’informe d’estabilitat financera mundial de tardor, 
l’FMI analitza l’apetència creixent pel risc, que s’ha alimentat de 
la combinació d’un escenari macroeconòmic global benigne i 
unes condicions financeres extraordinàriament acomodatícies. 
Malgrat que considera que aquesta major presa de riscos és una 
conseqüència desitjable en un punt del cicle en què encara per-
sisteix una certa infrautilització dels recursos, l’FMI també recor-
da que pot derivar en un augment de la inestabilitat financera si 
aquest entorn s’allarga massa. En concret, el Fons adverteix de 
l’existència de diferents focus de risc: la reestructuració de les 
carteres d’inversió en resposta a la divergència de les polítiques 
monetàries dels principals bancs centrals, les elevades valora-
cions dels actius financers i la compressió de les primes de risc, 
els alts nivells de deute global i la transició de l’economia xinesa. 
En aquest sentit, l’FMI demana aprofitar l’entorn benigne per 
reforçar el sistema financer internacional, completant l’agenda 
de reformes reguladores i de polítiques macroprudencials.

Avanços a les borses de les economies desenvolupades. Amb 
el suport de la publicació de bons indicadors d’activitat, d’un 
inici positiu de la campanya de resultats empresarials referents 
al 3T 2017 i d’unes condicions financeres acomodatícies, les 
borses van tancar el mes amb guanys generalitzats (S&P 500, 
+2,2%; Eurostoxx50, +2,2%; DAX, +3,1%, i CAC, +3,3%). Un 
esment especial mereix la borsa japonesa, que, després de la 
victòria de Shinzō Abe en les eleccions anticipades, va repuntar 
amb força i va assolir nivells que no s’havien vist des de la mei-
tat de la dècada dels noranta (Nikkei, +8,1%). D’altra banda, la 
borsa espanyola va tenir un comportament més moderat, amb 
un avanç de l’Ibex 35 de l’1,4%.
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La Fed manté el rumb cap a una nova pujada de tipus. La 
reunió del Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les 
sigles en anglès) va oferir poques novetats i es va tancar sense 
canvis en els tipus d’interès (fed funds target rate en l’interval 
1,00-1,25%) i amb un missatge de continuïtat. D’una banda, la 
Fed va fer una valoració positiva del creixement de l’activitat i 
del mercat laboral, però, de l’altra, va tornar a constatar que la 
inflació es manté per sota de l’objectiu del 2% i va remarcar la 
importància de seguir-ne de prop l’evolució. En conjunt, els 
membres del FOMC van reiterar la seva visió que, amb alces 
graduals en els tipus d’interès, l’activitat econòmica i el mercat 
laboral es continuaran mostrant prou dinàmics per assolir 
l’objectiu d’inflació a mitjà termini. En aquest sentit, els inver-
sors assignen una probabilitat superior al 90% a una nova 
pujada del tipus d’interès de referència en la propera reunió 
del desembre. Als mercats financers, aquests missatges conti-
nuistes no van provocar moviments importants, i l’atenció es 
va centrar en l’elecció de Jerome Powell com a successor de 
Janet Yellen al capdavant de la Fed. Després de ser proposat 
per Trump, s’espera que Powell, actual membre de la Junta de 
Govern de la Fed i partidari de donar continuïtat a una norma-
lització molt gradual de les condicions financeres, rebi 
l’aprovació del Senat.

El BcE redueix l’estímul per al 2018. A la reunió de l’octubre, el 
Consell de Govern (CG) va anunciar que el programa de com-
pra d’actius (QE), amb un ritme actual de 60.000 milions de 
compres mensuals fins al desembre del 2017, continuarà entre 
el gener i el setembre del 2018 a un ritme de 30.000 milions 
mensuals. La decisió del BCE reflecteix un equilibri entre la 
major solidesa del creixement de l’activitat i el fet que la recu-
peració de la inflació és i continuarà sent molt gradual. D’una 
banda, el menor ritme de compres recull la millora de l’escenari 
ma  cro  eco  nòmic i, de l’altra, la prolongació, com a mínim, fins 
al setem  bre del 2018 reforça la intenció del BCE de mantenir 
unes condicions financeres acomodatícies. A més a més, el CG 
va reiterar el seu compromís de no apujar els tipus d’interès 
durant un període llarg de temps i va recordar que reinvertirà 
el principal dels actius adquirits dins el QE a mesura que 
aquests actius vencin. D’aquesta manera, el BCE va fer un pri-
mer pas cap a la normalització de la política monetària sense 
generar inestabilitat als mer  cats. De fet, al llarg del mes, els 
tipus d’interès sobirans es van mantenir relativament estables 
i, en la setmana posterior a la reunió del BCE, van recular amb 
una compressió de les primes de risc. El moviment va ser espe-
cialment intens a Itàlia, després que S&P revisés a l’alça el 
rating sobirà de BBB– a BBB.

El dòlar recupera una part del terreny perdut. En un mes mar-
cat pel compromís de la Fed amb el seu escenari de pujades de 
tipus (quatre fins al final del 2018, segons les seves pròpies pro-
jeccions), la prolongació del QE del BCE i un major optimisme 
dels inversors sobre la reforma fiscal de l’Administració Trump, 
el dòlar va donar continuïtat a la tendència del mes anterior i es 
va apreciar enfront de les principals divises. En concret, entre 
les divises de les principals economies avançades, el dòlar es va 
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apreciar l’1,5% en el canvi amb l’euro, el 0,8% amb la lliura i 
l’1,0% amb el ien. Entre les principals divises emergents, van 
destacar, en especial, les depreciacions de la lira turca (–6,0%), 
del peso mexicà (–4,7%), del rand sud-africà (–4,0%) i del real 
brasiler (–3,4%).

To positiu, però amb matisos, a les borses emergents. L’índex 
borsari MSCI de les economies emergents va deixar enrere les 
correccions del final de setembre i va avançar el 3,5% a l’octubre. 
Per regions, les borses asiàtiques van destacar en positiu (índex 
MSCI per a l’Àsia emergent, +5,3%), amb un fort avanç de la 
borsa índia (índex Sensex, +6,2%) i guanys més moderats a la 
Xina (+1,3%). En canvi, a l’Amèrica Llatina, el mal comporta-
ment de les borses mexicana (índex Inmex, –3,0%) i colombia-
na (índex Colcap, –4,2%) va penalitzar l’índex MSCI de la regió, 
que va tancar el mes amb una reculada del –3,7% malgrat 
l’estabilitat de la borsa del Brasil (índex Bovespa, +0,0%) i els 
avanços a l’Argentina (índex Merval, +7,1%).

El preu del petroli supera els 60 dòlars per barril. Per primera 
vegada des del començament del juliol del 2015, el preu del 
barril de qualitat Brent es va situar per damunt dels 60 dòlars. 
Aquest moviment a l’alça va rebre el suport de la reducció de 
les existències de cru als EUA, que van reprendre la via a la baixa 
dels últims mesos després del repunt temporal del setembre 
(per l’impacte dels huracans), i d’unes declaracions, al final del 
mes, del secretari general de l’OPEP, en què afirmava que 
l’Aràbia Saudita està a favor de prorrogar l’acord de retallada de 
la producció de cru. Aquest acord, que va ser clau perquè el 
preu del petroli es recuperés de les caigudes de mitjan 2015, 
finalitza al març del 2018, però es preveu que l’OPEP en discu-
teixi la possible prolongació en la reunió ordinària del càrtel 
programada per al final de novembre.
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Els fluxos de capitals cap als països emergents van repun-
tar amb força el 2016 després d’haver experimentat, el 
2015, el nivell més baix des de la primera meitat de la 
dècada dels 2000. Enguany, la tendència alcista s’ha reafir-
mat, i s’espera que, el 2018, els fluxos de capitals també 
mantinguin un to positiu.

L’increment dels fluxos de capitals cap als països emer-
gents és resultat, en part, d’un augment de l’apetència 
inversora internacional cap als països emergents. A més a 
més, també s’està produint un descens de la inversió rea-
litzada pels inversors residents als països emergents fora 
dels seus respectius països. Per tant, els dos factors han 
propiciat que, a partir del 2017, s’observi un saldo positiu, 
en termes nets, de fluxos de capitals cap als països emer-
gents (vegeu el primer gràfic).

El repunt dels fluxos de capitals, que va començar el 2016, 
és impulsat tant per factors d’atracció (pull factors) com 
d’empenyiment (push factors). En concret, els factors d’a -
tracció corresponen a les característiques dels mateixos 
països emergents, les quals influeixen en les decisions 
dels inversors. En aquest sentit, destaca la fortalesa de 
l’activitat econòmica del bloc emergent, en especial quan 
es compara amb el creixement econòmic exhibit per les 
economies avançades. De la mateixa manera, l’increment 
del preu del cru que s’ha produït des del final del 2015 
tam  bé ha contribuït a generar un entorn favorable per als 
fluxos de capitals. En efecte, el preu del petroli és una 
variable fonamental per a nombrosos països emergents, i 
la seva recuperació n’ha millorat les perspectives econò-
miques, la qual cosa, al seu torn, ha afavorit que els fluxos 
de capitals recuperessin la fermesa.

D’altra banda, els factors d’empenyiment, que són les for-
ces d’abast mundial que impacten des de fora sobre els 
mercats emergents, també afavoreixen el repunt dels flu-
xos de capitals cap als emergents. En concret, l’elevada 
apetència pel risc, juntament amb unes condicions finan-
ceres globals molt favorables, també impulsa les inver-
sions als països emergents.

No obstant això, de cara al futur, cal esperar que aquests 
factors d’empenyiment perdin força i que els fluxos de 
capitals s’enfrontin a circumstàncies globals menys favo-
rables. En particular, la normalització de les polítiques 
monetàries dels principals bancs desenvolupats (en espe-
cial, de la Fed) s’hauria de traduir en unes condicions 
financeres mundials menys laxes, tot i que s’espera que 
aquest procés sigui molt gradual i que, per tant, no com-
porti canvis sobtats en les condicions financeres. 

A més d’aquest entorn financer menys favorable, les ten-
sions geopolítiques representen una font de risc addicio-

nal que també podria frenar l’auge dels fluxos de capitals 
cap als emergents. L’impacte als mercats financers emer-
gents de les recents tensions generades per la crisi de 
Corea del Nord, per exemple, reflecteix la sensibilitat de 
les condicions financeres als riscos geopolítics.

Així i tot, malgrat els múltiples focus d’incertesa, s’espera 
que els fluxos de capitals cap a les economies emergents 
es mantinguin a l’alça, amb el suport del favorable dife-
rencial de creixement enfront de les economies del bloc 
desenvolupat (vegeu el segon gràfic) i d’uns tipus d’interès 
que, malgrat la incipient normalització monetària, encara 
es mantindran baixos.

FOCUS • Fluxos de capitals cap als emergents: augment  
contra vent i marea
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Tipus d’interès (%)

31-oct 29-set Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2017 (p. b.) Variació interanual (p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 mesos –0,33 –0,33 0 –1,2 –1,8

Euríbor 12 mesos –0,19 –0,17 –2 –10,8 –12,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,75 –0,72 –3 5,1 –6,5

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,75 –0,69 –6 1,6 –13,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,36 0,46 –10 15,2 19,7

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,46 1,60 –14 7,6 26,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 110 114 –4 –7,9 6,2

EUA

Fed funds (límit superior) 1,25 1,25 0 50,0 75,0

Líbor 3 mesos 1,38 1,33 5 38,2 49,6

Líbor 12 mesos 1,85 1,78 7 16,4 27,5

Deute públic a 1 any 1,42 1,29 13 60,9 77,8

Deute públic a 2 anys 1,60 1,48 12 41,2 75,9

Deute públic a 10 anys 2,38 2,33 5 –6,4 55,5

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-oct 29-set Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2017 (p. b.) Variació interanual (p. b.)

Itraxx Corporatiu 50 57 –7 –22,1 –22,7

Itraxx Financer Sènior 50 59 –9 –43,4 –47,1

Itraxx Financer Subordinat 113 136 –23 –108,0 –109,2

Tipus de canvi

31-oct 29-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,165 1,181 –1,4 10,7 6,1

¥/€ 132,340 132,920 –0,4 7,6 15,0

£/€ 0,877 0,882 –0,6 2,7 –2,2

¥/$ 113,640 112,510 1,0 –2,8 8,4

Primeres matèries 

31-oct 29-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 427,6 427,3 0,1 1,1 6,0

Brent ($/barril) 61,4 57,5 6,7 8,0 27,1

Or ($/unça) 1.271,1 1.280,2 –0,7 10,3 –0,5

Renda variable

31-oct 29-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2017 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.575,3 2.519,4 2,2 15,0 21,1

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.674,0 3.594,9 2,2 11,7 20,3

Ibex 35 (Espanya) 10.523,5 10.381,5 1,4 12,5 15,1

Nikkei 225 (Japó) 22.011,6 20.356,3 8,1 15,6 26,3

MSCI emergents 1.119,1 1.081,7 3,5 29,8 23,6

Nasdaq (EUA) 6.727,7 6.496,0 3,6 25,0 29,6

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Prossegueix 
l’expansió mundial en la segona 
meitat del 2017

Els indicadors d’activitat global continuen mostrant un to 
positiu en el tancament del 3T. Així, al setembre, l’índex de 
sentiment empresarial (PMI) compost, que inclou les manufac-
tures i els serveis, es va situar, per segon mes consecutiu, en els 
54 punts per a l’agregat mundial, el millor registre des del març 
del 2015. Cal destacar que l’evolució positiva de l’economia es 
basa en una millora de l’agregat tant per a les economies avan-
 ça  des com per a les emergents. Aquesta tendència avala l’es  ce-
 na  ri de CaixaBank Research, que preveu una acceleració mode-
rada del creixement mundial del 3,6% el 2017 i del 3,7% el 2018 
(el 3,2% el 2016). La continuïtat de les polítiques monetàries 
aco  modatícies, la recuperació gradual dels preus del petroli en 
uns nivells que afavoreixen els països exportadors sense pena-
litzar en excés els països importadors i l’efecte catalitzador que 
té la confiança dels consumidors i dels empresaris sobre el con-
sum i sobre la inversió són alguns dels elements que expliquen 
aquest escenari positiu.

I, no obstant això, persisteixen els focus d’incertesa. La incer-
tesa, molt relacionada amb elements polítics i amb pulsions 
proteccionistes, es manté a l’ordre del dia, la qual cosa manté el 
balanç de riscos globals lleugerament esbiaixat a la baixa. A 
nivell polític, cal fer-se ressò del bon resultat que l’extrema dre-
ta ha tret a les eleccions legislatives austríaques i de la victòria 
del magnat Andrej Babis, un candidat amb rivets populistes, en 
les eleccions txeques. En l’àmbit de la política comercial, les 
negociacions per redissenyar el NAFTA han entrat de ple en 
matèries sensibles. Així, s’han començat a abordar temes espi-
nosos, com la possible introducció d’aranzels al sector automo-
bilístic o la proposta nord-americana d’incloure una «clàusula 
de caducitat» que faria expirar el NAFTA cada cinc anys, tret que 
els tres països implicats (els EUA, Canadà i Mèxic) n’acordin la 
continuïtat. Malgrat que creiem que s’acabarà imposant una 
dinàmica constructiva, en els propers mesos, caldrà seguir amb 
molta atenció l’evolució de les negociacions.

L’FMI millora les previsions, tot i que no llança les campanes 
al vol. Al seu informe de perspectives de l’economia mundial de 
l’octubre, el Fons ha revisat a l’alça les previsions de la zona de 
l’euro i, en menor grau, dels EUA. Pel que fa als països emer-
gents, l’FMI ha millorat les perspectives de Rússia, del Brasil i, en 
menor grau, de la Xina i ha revisat a la baixa les de l’Índia. En 
conjunt, el quadre macroeconòmic considerat pel Fons és simi-
lar al de CaixaBank Research. D’altra banda, l’FMI ha emfatitzat 
que la millora del moment cíclic de l’economia global és una 
finestra d’oportunitat immillorable perquè el creixement sigui 
durador. En aquest sentit, el Fons ha posat l’accent en la 
peremptorietat d’avançar per la via de les reformes estructurals 
acompanyades de polítiques fiscals favorables al creixement 
per augmentar la productivitat i el creixement potencial de les 
principals economies.
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ESTATS UNITS

El PIB dels EUA sorprèn a l’alça en el 3T. El pas dels huracans 
Harvey i Irma no ha afectat l’economia nord-americana, que va 
créixer el 0,7% intertrimestral (el 2,3% interanual) en el 3T 2017, 
una marca per damunt de les previsions dels analistes. Aquest 
bon registre, només 1 dècima inferior al del 2T, va ser degut, en 
part, a la notable contribució del component d’inventaris i a la 
caiguda de les importacions. El bon funcionament d’aquests 
components va compensar la lleugera desacceleració del con-
sum privat i de la inversió no residencial, indicadors que, mal-
grat tot, van créixer de forma apreciable. 

Llums i ombres al mercat laboral. La dada de creació d’ocu  pa -
ció va patir una petita punxada al setembre amb la destrucció 
de 33.000 llocs de treball, la qual cosa representa la primera 
dada negativa des del setembre del 2010. Així i tot, es tracta 
d’una reculada temporal a causa dels efectes disruptius dels 
huracans Harvey i Irma, que van impedir que molts nord-ameri-
cans anessin a treballar. Per tant, s’espera que, en els propers 
mesos, el mercat laboral recuperi el vigor i les cotes de creació 
mensuals passades. Per sort, no tot van ser males notícies: la 
taxa d’atur va recular 2 dècimes, fins al 4,2%, i els salaris van 
avan  çar el 2,9% interanual, 4 dècimes per damunt de la dada de 
l’agost. Cal destacar la dada de creixement salarial després dels 
augments salarials dels mesos anteriors, sorprenentment 
modestos, en una economia tan propera a la plena ocupació (en 
els cinc mesos anteriors, el creixement salarial es va situar, de 
mitjana, en el 2,5%, però, en els anys precrisi, la bona salut del 
mercat laboral es va traduir en un creixement salarial superior al 
3%). Caldrà seguir, doncs, amb atenció si aquesta bona xifra té 
continuïtat, per avaluar fins a quin punt l’economia nord-ameri-
cana es troba prop de la plena ocupació i d’una plena utilització 
de la força laboral en l’economia (l’anomenat «slack econòmic»).

La inflació: revisió a l’alça. En particular, la inflació es va situar 
en el 2,2% interanual, 3 dècimes per damunt del mes anterior, 
gràcies a l’augment del component energètic després del pas 
dels huracans. A causa d’aquesta dada, fem una revisió tècnica 
de la previsió d’inflació en 2 dècimes el 2017 (el 2,1%) i en 1 
dècima el 2018 (el 2,3%). La inflació subjacent es manté ancora-
da en l’1,7%, però caldria esperar-ne la recuperació gradual en 
els propers mesos, gràcies a la desaparició d’elements idiosin-
cràtics, com el descens actual dels serveis de telefonia sense fil, 
i a l’augment esperat dels salaris arran del tancament de l’slack.

JAPÓ

Shinzō Abe obté una àmplia majoria en les eleccions antici
pades al Japó. El seu partit, el Partit Liberal Demòcrata (PLD), i 
el seu aliat, el partit budista Komeito, han obtingut més de dos 
terços dels diputats a la Cambra Baixa davant una oposició frag-
mentada, una majoria similar a la que ja ostentaven. Aquesta 
victòria incontestable permetrà a Abe implementar la seva 
agenda amb més comoditat, ja que el reforça de cara a les elec-
cions presidencials del 2018. S’espera que Abe aprofiti aquesta 
majoria per augmentar la despesa en educació, amb l’objectiu 
de millorar la productivitat del país, força decaiguda, i per tirar 
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endavant l’impopular augment de l’impost sobre el consum. 
Així mateix, la majoria de dos terços és suficient per reformar la 
Constitució, la qual cosa podria donar un paper més actiu a les 
Forces Armades nipones en el futur.

continuen els avanços econòmics positius. Així, els indicadors 
de sentiment empresarial del Japó mantenen la seva progres-
sió. En particular, és molt destacable que l’índex Tankan per a 
les grans empreses manufactureres se situés, en el 3T, en el 
nivell màxim des del 2007. Això permet ser raonablement opti-
mistes pel que fa a la dada del PIB del 3T, la primera estimació 
de la qual es farà pública cap a la meitat de novembre.

EMERGENTS

Les economies emergents mantenen un to constructiu. Les 
economies emergents mantenen, en conjunt, un ritme d’activi -
tat notable. Això s’ha reflectit tant en les últimes dades macro   - 
e  co  nòmiques com en els índexs de sentiment empresarial (PMI), 
els quals es mantenen en una confortable zona expansiva mal-
grat un lleuger descens en el mes de setembre. En aquest con-
text, els fluxos de cartera cap a aquestes economies van conti-
nuar anotant entrades considerables de capital estranger. Així i 
tot, l’FMI ha advertit que un enduriment de les condicions fi  nan -
ceres globals podria complicar la situació d’algunes economies 
emergents, en especial les que presenten nivells elevats de 
palanquejament.

Xina: un mes intens als fronts econòmic i polític. En el pri-
mer front, cal subratllar que el PIB de la Xina va créixer un 
notable 6,8% interanual en el tercer trimestre de l’any, 1 dèci-
ma per sota del registre dels dos primers trimestres. Aquest 
creixement s’ha vist afavorit per les polítiques d’estímul 
econòmic, entre les quals destaca l’evolució positiva de la 
in versió pública en infraestructures. Així mateix, les dades 
d’activitat del setembre, publicades amb la dada del PIB, van 
mostrar un to positiu, co  he  rent amb la bona dada de creixe-
ment. En el front polític, el Congrés del Partit Comunista de la 
Xina ha reforçat el lideratge de Xi Jinping, que afrontarà el 
segon (i teòricament últim) mandat de cinc anys com a màxim 
mandatari xinès amb un suport molt ampli del Partit per 
governar. Tot sembla indicar que la po  lítica econòmica no 
patirà grans canvis, si més no a curt termi  ni. Així, s’espera que 
el canvi de model productiu continuï de forma gradual. El gran 
interrogant és si el president xinès, amb un marge de manio-
bra major, decidirà avançar pel camí de les reformes per reduir 
l’elevat endeutament del país.

L’economia mexicana perd força en el 3T. En particular, l’eco -
no  mia mexicana va caure el 0,2% intertrimestral (el +1,6% inter-
 anual), xifres sensiblement inferiors a les del 2T (el 0,6% i l’1,9%, 
respectivament). Així i tot, probablement es tracta d’una enso-
pegada temporal derivada, en gran part, de l’efecte negatiu de 
l’aturada en la producció de petroli a causa de l’huracà Harvey 
(al setembre, la producció va ser la mínima des del 1980) i, en 
menor grau, de l’impacte dels dos terratrèmols del setembre. 
S’espera que els treballs de reconstrucció permetin una recupe-
ració del creixement en el 4T.
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FOCUS • EUA: l’efecte dels baby boomers en el cicle  
i en el llarg termini

Després de gairebé vuit anys d’avanços positius del PIB, els 
EUA s’endinsen en l’etapa madura del cicle econòmic. 
Durant aquests vuit anys, els registres anotats segura-
ment no han deixat indiferent ningú: en l’actual cicle 
expansiu, el PIB dels EUA acumula un creixement proper al 
20%, o, dit d’una altra manera, la taxa de creixement anual 
s’ha situat, de mitjana, en el 2,1%. No són xifres extraor-
dinàriament positives, en especial si es comparen amb les 
etapes expansives més recents de l’economia nord-ameri-
cana, però, si es contrasten amb l’evolució dels països des-
envolupats, aquestes xifres brillen amb més intensitat. La 
zona de l’euro, per exemple, només acumula quatre anys 
d’expansió, i els registres equivalents es queden en uns 
modestos 8% i 1,6%, respectivament.

Els indicadors que mostren la maduresa del cicle nord-
americà són múltiples, però, segurament, els més il·lus  tra-
 tius els trobem al mercat laboral. L’indicador de referència, 
la taxa d’atur, va baixar fins al 4,1% a l’octubre. No es dona-
ven uns nivells similars des de la dècada dels 2000, quan 
es va situar en el 3,8%, i cal viatjar fins als anys cinquanta 
per trobar registres inferiors.

Si analitzem l’evolució de l’anomenada taxa d’atur U6, que 
té en compte algunes persones desanimades, que no bus-
quen feina de manera activa però que desitjarien treballar, 
les conclusions són similars: actualment, es troba en el 
8,3%, no gaire lluny del mínim històric del 6,8% assolit el 
2000 (vegeu el primer gràfic).

En l’àmbit laboral, també cal destacar la situació en què es 
troben les taxes d’activitat i d’ocupació. A primera vista, 
pot semblar que les dues taxes es mantenen en cotes rela-
tivament baixes. No obstant això, en gran part, això és de -
gut al factor demogràfic: a mesura que la generació del 
baby boom1 s’acosta a l’edat de jubilació i deixa de treba-
llar, els dos indicadors decauen de forma natural. En canvi, 
si ajustem els dos indicadors de manera que els canvis en 
l’estructura poblacional no els afectin, podem valorar 
millor la tendència de fons.2 Com es pot observar al segon 
gràfic, les sèries ajustades pel factor poblacional mostren 
que tant la taxa d’activitat com la d’ocupació s’apropen ja 
als nivells precrisi.

Seguint amb els indicadors laborals, la tendència gradual, 
però persistent, a l’alça del creixement dels salaris també 
indica que l’economia nord-americana s’apropa a la plena 
ocupació (vegeu el primer gràfic).

Una manera una mica més sofisticada de valorar el punt 
cíclic en què es troba l’economia dels EUA és mitjançant la 

bretxa de producció o output gap. Aquest indicador ha de 
ser considerat amb cautela, ja que presenta importants 
problemes d’estimació, però continua sent una referència 
àmpliament utilitzada.3 Així, segons les últimes estima-
cions de l’FMI, els EUA van tancar la bretxa de producció el 
2015, després d’anys de gap negatiu (vegeu el tercer grà-
fic). També en aquest cas les xifres són clarament diferents 
a les de la zona de l’euro, que encara presenta un output 
gap negatiu, i no s’espera que el tanqui fins al 2019.

1. Les persones nascudes entre el 1946 i el 1964.
2. Vegeu la nota al segon gràfic.

3. L’output gap es defineix com la diferència entre el PIB observat i el PIB 
compatible amb una inflació estable i propera al 2%. Per a més informa-
ció sobre aquest concepte, vegeu el Dossier «PIB potencial, un concepte 
clau però difús», de l’IM05/2013.

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

2000 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2016 2017 

EUA: taxa d’ocupació i taxa d’activitat
(%) 

Taxa d’ocupació real * Taxa d’ocupació ajustada *** 

Taxa d’activitat real ** Taxa d’activitat ajustada 

Notes: * Taxa d’ocupació: població ocupada / població més gran de 16 anys. 
** Taxa d’activitat: població ocupada i aturada (força laboral) / població més gran de 16 anys.   
*** En l’ajust de composició, mantenim constant la proporció per edats de la població en 
els nivells del gener del 2007.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

 
 

1,4 

1,9 

2,4 

2,9 

3,4 

3,9 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EUA: taxa d’atur i salaris
(%)  

Taxa d’atur * (esc. esq.)

U6 ** (esc. esq.)

Salaris (esc. dta.)

 Variació interanual (%) 

Notes: * Taxa d’atur: aturats / població activa. 
** Taxa d’atur U6 inclou la subocupació (no ocupats que no busquen feina però que ho han  
fet en els 12 últims mesos i empleats que treballen a temps parcial de manera involuntària per  
raons econòmiques).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream. 



15  ECONOMIA INTERNACIONAL

NOVEMBRE 2017

11

En definitiva, sembla que el paper que exerceixen els fac-
tors cíclics sobre el creixement anirà perdent protagonis-
me en els propers anys. El creixement de l’activitat econò-
mica anirà deixant de rebre l’impuls que han proporcionat 
la incorporació al món laboral de les persones que van 
perdre l’ocupació durant la crisi i la reutilització de la capa-
citat instal·lada que va quedar en desús. Per tant, l’evolució 
de l’economia nord-americana estarà cada vegada més 
condicionada pels factors que en determinen la capacitat 
de creixement a llarg termini. En aquest sentit, una prime-
ra anàlisi del que pensen la majoria d’analistes suggereix 
que, tot i que no s’espera una taxa de creixement com 
l’assolida en anteriors fases expansives, tampoc es pro-
nostica una taxa de creixement molt inferior a l’observada 
en els últims anys. Tenen raó? 4

Si es vol analitzar amb més deteniment la capacitat de crei-
xement a llarg termini de l’economia dels EUA, cal submer-
gir-se en l’anàlisi de la situació i en les perspectives dels 
diferents factors de fons que determinen el creixement. De 
manera molt resumida, aquests factors es poden agrupar 
en tres: l’augment de la productivitat, del capital i del tre-
ball. En els propers lliuraments de l’Informe Mensual, s’anirà 
repassant amb deteniment la situació de cada factor. Però, 
en aquest article, volíem destacar breument el paper de la 
demografia i, en especial, l’impacte de l’envelliment de la 
població nord-americana sobre el factor treball.

Com s’ha comentat més amunt, l’efecte de l’envelliment 
de la població ja fa anys que es percep al mercat laboral. 
En concret, es va començar a notar al començament dels 
anys 2000, quan els baby boomers nord-americans van 
assolir una edat en què, en general, la taxa de participació 
laboral comença a decaure. Serveixi com a referència que, 
l’any 2005, tenien al voltant de 55 anys i que la taxa d’ac  ti-
 vi  tat dels individus entre 25 i 54 anys se situa al voltant del 
82%, mentre que la dels individus entre 55 i 64 s’emplaça 
en el 64%.

La reducció de l’oferta de treball ja té un impacte negatiu 
sobre la capacitat de creixement dels EUA. Aquest feno-
men és percebut amb nitidesa quan s’analitza l’evolució 
de la taxa de creixement del nombre total d’hores treba-
llades durant un període ampli de temps. En concret, les 
hores treballades han passat de créixer l’1,8% de mitjana 
entre el 1974 i el 1999 a créixer el 0,3% de mitjana des de 
l’any 2000 (vegeu el cinquè gràfic). L’impacte sobre el PIB 
d’aquest fenomen és de primer ordre: el creixement de 
l’ocupació ha passat de contribuir 1,1 p. p. al creixement 
del PIB anual a 0,2 p. p. El canvi en el ritme de creixement 
del nombre d’hores treballades pot ser el resultat de di -
ver  sos factors, com els canvis en els fluxos migratoris o les 
característiques diferents dels cicles econòmics de cada 
període, però s’estima que al voltant de dues terceres parts 
són degudes a l’envelliment de la població.

4. El Congressional Budget Office, a l’informe del juny del 2017, estima un 
creixement potencial de l’1,9%, enfront del 2,6% estimat 10 anys abans.
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cer  tesa, Mèxic hauria de tornar a la zona del 2,5% sense 
gaires dificultats.

Atès aquest escenari base, cal preguntar-se què succeiria 
si, finalment, els impactes esperats de la normalització 
monetària, de la negociació del NAFTA o de la confronta-
ció política dels candidats, fossin clarament més nocius 
del previst. D’entrada, cal destacar que l’impacte dels tres 
elements és diferent: mentre que la ruptura del NAFTA o 
un nou acord clarament lesiu per a Mèxic representarien 
una forta disrupció per a l’economia, que afectaria el crei-
xement potencial del país, la normalització monetària o el 
factor electoral haurien de tenir un efecte potencialment 
ne  gatiu d’una magnitud significativament menor i de ca -
ràcter temporal.

En qualsevol cas, cal assenyalar que Mèxic afronta aquests 
hipotètics casos adversos amb un quadre de finances 
públiques globalment sanejat. Així, les finances públiques 
van camí d’assolir el 2017 l’ambiciós objectiu anunciat pel 
Govern de tornar a registrar un superàvit primari, situació 
que no es donava des de fa nou anys. A més a més, per al 
2018 i el 2019, es preveuen xifres de dèficit públic una 
mica millors que les registrades en els últims anys, la qual 
cosa, al seu torn, permetrà que el deute públic canalitzi 
una senda decreixent. Tot plegat permetria, davant de 
xocs adversos, dur a terme una certa política contracíclica, 
si fos necessari.

Pel que fa a les vulnerabilitats externes, la situació pot ser 
valorada de risc moderat: amb un dèficit corrent que, pre-
visiblement, quedarà, el 2017, en la zona del 3% del PIB 
(clarament per sota dels anys anteriors), el volum de deute 
extern se situarà en el 38,5% del PIB, una xifra que, sense 
ser menor, representa una millora clara en relació amb els 
anys precedents. Potser l’element que decanta la balança 
cap a una certa tranquil·litat en aquest front és que el vo -
lum de reserves internacionals cobreix més de dues vega-
des el deute extern a curt termini.

Les perspectives econòmiques mexicanes estan condicio-
nades per tres  esdeveniments de desenvolupament 
incert. En primer lloc, la normalització monetària de la 
Fed. Una segona font d’incertesa és la forma que, final-
ment, adoptarà el nou Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica 
del Nord (NAFTA, per les sigles en anglès). I, finalment, el 
tercer element rellevant és la celebració de les eleccions 
presidencials i legislatives de l’1 de juliol del 2018, que 
podrien comportar una orientació política diferent de 
l’enfocament reformista de la presidència anterior.

En l’escenari central de CaixaBank Research, els impactes 
previstos dels tres factors anteriors seran relativament 
continguts. D’entrada, s’espera que el procés d’enduriment 
monetari nord-americà sigui gradual, i la Fed cuida molt la 
comunicació amb el mercat. En aquest context, Banxico ja 
ha anat tensionant els tipus de referència mexicans, i, de 
fet, per al 2018, preveiem pujades addicionals relativa-
ment menors. Per tant, les condicions financeres mexica-
nes seran menys laxes que en el passat, però no haurien 
de representar un ofec financer inassumible.

Pel que fa al NAFTA, i malgrat que l’entrada de les negocia-
cions en els temes més difícils ha generat incertesa i ha 
penalitzat el peso, CaixaBank Research, d’acord amb el 
que esperen molts analistes, preveu un acord final que 
adopti formes constructives, que integri els canvis que 
l’auge del comerç digital implica en el seu funcionament i 
en el qual s’opti per un reequilibri parcial, no radical, de les 
relacions dels EUA amb Mèxic (i amb Canadà).

Finalment, i en relació amb la contesa electoral, les 
enquestes apunten a la victòria del Moviment de Regene-
ració Nacional (més conegut per MORENA, per les seves 
sigles) liderat per Andrés Manuel López Obrador, enfront 
de les alternatives que representen el partit del Govern 
(PRI) i la probable coalició del PAN i el PRD, actualment a 
l’oposició. Tot i que, a vegades, s’ha temut una orientació 
excessivament populista de MORENA, és poc probable 
que les molt necessàries (i consensuades) reformes estruc-
turals del mandat anterior es reverteixin de manera signi-
ficativa. Així, de fet, més enllà de l’enfrontament retòric de 
les campanyes electorals, cal esperar que, en el proper 
sexenni, es torni a posar de manifest la necessitat d’avançar 
en dos àmbits: l’acceleració de la inversió en infraestructu-
res i una nova reforma fiscal que pivoti, en gran part, sobre 
la fiscalitat indirecta.

Malgrat la lectura constructiva dels possibles impactes de 
les tres fonts d’incertesa, els inversors ajornen algunes de 
les decisions mentre esperen la concreció de l’escenari. En 
conseqüència, els anys 2017 i 2018, el creixement es mou-
rà a la zona del 2%, lleugerament per sota del registre dels 
anys immediatament precedents. Superada l’etapa d’in -

FOCUS • Mèxic: resistència a prova

Mèxic: principals indicadors macroeconòmics
2007-2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p)

Creixement  
del PIB real (%) 1,9 2,8 3,3 2,9 2,1 2,2

Inflació IPC (%) 4,2 4,0 2,7 2,8 5,8 3,9

Saldo compte 
corrent  
(% del PIB)

–1,3 –2,0 –2,9 –2,7 –2,5 –2,7

Saldo fiscal  
(% del PIB) –4,0 –4,6 –4,1 –2,9 –1,4 –2,5

Deute públic  
(% del PIB) 39,4 46,9 51,4 55,7 52,3 52,0

Nota: (p) Previsions.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.
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PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

JAPÓ
2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Activitat

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

Confiança del consumidor (valor) 41,3 41,7 42,1 42,2 43,4 43,4 43,8 43,3 43,9

Producció industrial –1,2 –0,2 1,0 2,8 4,9 5,8 4,6 5,3 3,9

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 12,8 7,0 6,0 10,0 12,0 17,0 – 22,0 –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,4 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8

Balança comercial 1 (% PIB) –0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2

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.

ESTATS UNITS
2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Activitat

PIB real 2,9 1,5 1,5 1,8 2,0 2,2 – 2,3 –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,3 3,8 3,4 3,4 4,0 2,9 3,8 3,7 3,8

Confiança del consumidor (valor) 98,0 99,8 100,7 107,8 117,5 118,1 120,0 120,4 119,8

Producció industrial –0,7 –1,2 –1,2 –0,1 0,6 2,1 1,8 1,2 1,6

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,4 51,5 51,1 53,3 57,0 55,8 56,3 58,8 60,8

Habitatges iniciats (milers) 1.107 1.177 1.150 1.248 1.238 1.167 1.185 1.183 1.127

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 179 189 189 192 197 199 199 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 5,3 4,9 4,9 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,2

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,4 59,7 59,8 59,7 60,0 60,1 60,2 60,1 60,4

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

Preus

Preus de consum 0,1 1,3 1,1 1,8 2,5 1,9 1,7 1,9 2,2

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

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

 
XINA

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Activitat

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

Vendes al detall 10,7 10,4 10,5 10,6 10,0 10,8 10,4 10,1 10,3

Producció industrial 6,1 6,0 6,1 6,1 6,8 6,9 6,4 6,0 6,6

PMI manufactures (oficial) (valor) 49,9 50,3 50,2 51,4 51,6 51,4 51,4 51,7 52,4

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 608 512 554 512 466 458 456 447 435

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

Importacions –14,2 –5,7 –4,7 2,1 23,9 14,3 11,3 13,4 19,1

Preus

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

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,3 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6

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.



18  UNIÓ EUROPEA

NOVEMBRE 2017

11

CONJUNTURA • L’economia de la 
zona de l’euro avança a velocitat 
de creuer

L’economia de la zona de l’euro manté el ritme de creixement 
en la segona meitat de l’any. En concret, el PIB de la zona de 
l’euro va registrar un avanç del 0,6% intertrimestral en el 3T, un 
ritme de creixement elevat i similar al de la primera meitat de 
l’any, tal com ja ho apuntaven els indicadors econòmics. Per 
països, es van conèixer també les dades d’Espanya (el 0,8% 
intertrimestral) i de França (el 0,5%). Atesa la fermesa mostrada 
pel ritme d’activitat, l’FMI ha revisat a l’alça les previsions 
econòmiques per a la zona de l’euro fins al 2,1% el 2017 i l’1,9% 
el 2018 (+0,2 p. p. en els dos anys), lleugerament per sota de la 
previsió de CaixaBank Research (el 2,2% i el 2,0%, respectiva-
ment). La institució, a més a més, va destacar la solidesa de la 
demanda interna i l’acceleració de les exportacions com a fac-
tors que donen suport a un creixement per damunt del poten-
cial. A mitjà termini, però, l’FMI alerta que, sense reformes 
estructurals, la taxa de creixement de la zona de l’euro s’anirà 
re  duint de forma gradual. En concret, apunta que els factors 
que mantenen el potencial de creixement en cotes moderades 
són la baixa productivitat, una demografia adversa i l’elevat 
endeutament públic i privat. D’altra banda, també vam conèi-
xer la dada de PIB del Regne Unit per al 3T 2017, que, amb un 
avanç del 0,4% intertrimestral (el 0,3% en el trimestre anterior), 
va ser prou coherent amb l’esperat pel consens d’analistes. Ja 
en el pla polític, destaquen la victòria del partit conservador 
(ÖVP) i l’augment del suport al partit d’extrema dreta (FPO) en 
les eleccions legislatives d’Àustria del 15 d’octubre. De fet, 
s’espera que els dos partits formin coalició per governar i que 
aquesta coalició apliqui una agenda que ajudi a reforçar el crei-
xement de l’economia i que no obstaculitzi l’agenda reformista 
europea. No obstant això, pot generar tensions al si de la UE pel 
que fa a la política migratòria. A Alemanya, després de les elec-
cions legislatives del 24 de setembre, el partit de centredreta 
d’Angela Merkel (CDU) ha començat a negociar la formació 
d’una coalició de govern amb els liberals (FDP) i amb els verds, 
tot i que, ateses les marcades diferències en certes polítiques, 
es preveu que les discussions seran complicades. Finalment, 
Itàlia ha aprovat la nova llei electoral, coneguda com Rosalle-
tum, la qual combina un sistema de representació directa (per 
al 36% dels escons) i un de proporcional (per al 64% restant). 
Aquesta reforma aplana el camí per a la celebració d’eleccions 
al començament del 2018, i s’espera que afavoreixi els partits 
tradicionals enfront dels populistes, ja que els tradicionals 
estan disposats a formar coalicions de govern.

Els indicadors d’activitat palesen que el ritme de creixement 
es manté en l’últim trimestre de l’any. Els primers indicadors 
disponibles per al 4T 2017 suggereixen que l’economia de la 
zona de l’euro manté un vigorós ritme de creixement. En aquest 
sentit, l’índex de sentiment empresarial compost (PMI) per al 
conjunt de la zona de l’euro es va situar en els 55,9 punts a 
l’octubre, un registre similar al del 3T (56,0) i en zona clarament 
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Previsions de PIB de l’FMI
Variació anual (%)

Previsió PIB Variació en relació amb 
previsió juliol 2017 *

2016 2017 2018 2017 2018

Zona de l’euro 1,8 2,1 1,9 0,2 0,2

Alemanya 1,9 2,0 1,8 0,2 0,2

França 1,2 1,6 1,8 0,1 0,1

Itàlia 0,9 1,5 1,1 0,2 0,1

Espanya 3,2 3,1 2,5 = 0,0 0,1

Portugal 1,4 2,5 2,0 = 0,0 = 0,0

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

Nota: * Per a Portugal, la previsió anterior correspon a la publicació de l’Staff Concluding Statement 
of the 2017 Article IV Mission (juny del 2017).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, octubre del 2017).
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expansiva (per damunt dels 50 punts). Així mateix, l’índex de 
sentiment econòmic (ESI) va assolir els 114 punts a l’octubre, el 
nivell més alt des del 2001. Per països, destaca, en especial, 
França, amb un índex PMI compost que, a l’octubre, va assolir 
els 57,5 punts, la quota més alta des del maig del 2011. Per la 
seva banda, a Alemanya, l’índex es va situar per damunt de la 
mitjana del 3T (56,0) i l’indicador de sentiment empresarial IFO 
va tornar a assolir el nivell més alt registrat.

El consum de les llars continua empenyent el creixement de 
l’economia. Una mostra d’això és l’evolució positiva de les ven-
des al detall de la zona de l’euro, les quals van registrar un avanç 
de l’1,9% interanual a l’agost, un ritme inferior al del mes ante-
rior, però encara superior a la mitjana del 2016 (l’1,4%). Així 
mateix, l’índex de confiança del consumidor de l’octubre es va 
situar en els –1,0 punts, el registre més alt des del maig del 
2007. De cara als propers mesos, esperem que el manteniment 
del bon to del consum privat, amb el suport de les millores del 
mercat laboral i de l’entorn de tipus d’interès baixos.

La inflació de la zona de l’euro es va normalitzant de manera 
molt gradual amb l’avanç de l’activitat. A l’octubre, la inflació 
general de la zona de l’euro, mesurada per l’índex de preus al 
consum harmonitzat (IPCH), es va situar en l’1,4%, 1 dècima per 
sota del registre del mes anterior, a causa d’una menor contri-
bució del component energètic. Per la seva banda, la inflació 
subjacent, que exclou del càlcul els components volàtils 
(l’energia i els aliments no processats), va recular fins a l’1,1%, 
un registre 0,2 p. p. inferior al del mes anterior. Esperem que, en 
els propers mesos, la inflació subjacent, indicativa de les ten-
dències inflacionistes a mitjà termini, prossegueixi la seva recu-
peració gradual, gràcies al creixement de l’activitat i a les millo-
res al mercat laboral.

Les condicions financeres es mantenen acomodatícies i 
donen suport a l’avanç de la demanda interna. L’enquesta de 
préstecs bancaris del BCE per al 3T 2017 mostra que la deman-
da de crèdit a la zona de l’euro va augmentar en tots els seg-
ments, esperonada, entre altres factors, per l’entorn de tipus 
d’interès baixos. Segons la mateixa enquesta, a més a més, les 
llars van disposar de més facilitats per accedir a préstecs al con-
sum i per a la compra d’habitatge. Les empreses, per la seva 
banda, es van continuar beneficiant del relaxament dels criteris 
d’aprovació de préstecs dels trimestres anteriors. De cara al 4T, 
les entitats de crèdit esperen que la demanda de crèdit torni a 
augmentar, mentre que anticipen una reducció dels estàndards 
per a la concessió de préstecs a les llars. Tot plegat indica que 
les condicions financeres continuaran donant suport a l’avanç 
de la demanda interna.

El nivell de deute públic de la zona de l’euro es continua 
reduint de forma gradual. Mentre que el dèficit públic mitjà de 
la zona de l’euro es va situar en l’1,2% del PIB en el 2T 2017, 3 
dècimes per sota del registre del mateix període del 2016, el 
deute públic es manté prop del 90% del PIB. En concret, en el 2T 
2017, el deute públic es va situar en el 89,1% del PIB, gairebé 2 
p. p. per sota del nivell del 2T 2016 (el 90,8%). Aquesta reducció 
gradual del deute públic, però, amaga comportaments dispars 
entre països. D’una banda, el nivell de deute públic s’ha reduït 
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de manera considerable (en 3 p. p. de PIB o més) a Grècia, als 
Països Baixos, a Alemanya, a Àustria i a Bèlgica. En altres països, 
com Itàlia, Portugal o França, els nivells d’endeutament públic 
s’han mantingut estables o, fins i tot, han augmentat. En aquest 
sentit, atès que aquest segon grup té uns nivells de deute 
públic elevats, és important que es canalitzi una reducció del 
deute fins a situar-lo en nivells més sostenibles, en especial ara 
que els vents bufen a favor.

PORTUGAL

L’economia portuguesa manté el dinamisme. Després del 
creixement del 3,0% interanual en el 2T 2017, els indicadors 
disponibles fins avui evidencien el manteniment del bon to de 
l’activitat en la segona meitat de l’any. En aquest sentit, destaca 
l’indicador coincident d’activitat del Banc de Portugal, que 
recull l’evolució dels indicadors d’alta freqüència de l’economia 
lusitana i que va tornar a augmentar al setembre (el +3,9% inter-
 anual) i va mantenir, així, la tendència a l’alça iniciada el 2016. 
Així mateix, l’índex de sentiment econòmic (ESI) per a l’octubre 
va assolir els 114,4 punts, un registre superior al de la mitjana 
de la primera meitat de l’any (111,5 punts) (30/10). Pel costat de 
la demanda, el subindicador coincident de consum privat del 
Banc de Portugal va avançar el 2,6% interanual al setembre, un 
ritme similar al de la primera meitat de l’any, mentre que la con-
fiança del consumidor es manté en nivells històricament ele-
vats. En definitiva, el conjunt d’indicadors suggereix que les 
perspectives de creixement econòmic es mantenen positives. 
Atesa aquesta evolució, el Banc de Portugal, al Butlletí Econò-
mic de l’octubre, ha mantingut les previsions de creixement del 
PIB per al 2017 (el 2,5%) i el 2018 (el 2,0%).

El saldo per compte corrent de Portugal es manté en terreny 
positiu. En particular, el superàvit per compte corrent (acumu-
lat de 12 mesos) va assolir els 980 milions d’euros a l’agost, un 
registre superior als 787 milions d’euros de l’agost del 2016 i 
equivalent al 0,5% del PIB. En termes de composició, aquesta 
millora es va produir gràcies al major superàvit de la balança de 
serveis i al menor dèficit en la balança de rendes, que van com-
pensar el major dèficit de béns. En aquest sentit, el deteriora-
ment s’explica per l’augment de les importacions energètiques 
(fruit de l’enca  ri  ment del preu del petroli) i el de béns interme-
dis i d’equipament (per la recuperació de la inversió).

El context econòmic favorable també es reflecteix en l’e  vo  lu
 ció del crèdit. A l’agost, la nova concessió de crèdit a les llars 
per a la compra d’habitatge va mantenir la tendència a l’alça 
ini  ciada el 2015, va augmentar el 39,2% interanual en l’acumulat 
de l’any i va reflectir la recuperació de la demanda del sector 
immobiliari. Per la seva banda, el nou crèdit al consum, tot i que 
va alentir el ritme de creixement, va continuar creixent amb 
vigor (el 7,6% interanual). Pel costat de l’oferta, la concessió de 
nou crèdit a les petites i a les grans empreses continua patint el 
procés de despalanquejament que encara du a terme el sector 
privat. En concret, el deute de les empreses portugueses no 
financeres s’ha reduït de forma considerable des del nivell 
màxim assolit el 2013, tot i que encara es manté en nivells ele-
vats (el 111,4% del PIB en el 1T 2017) i per damunt de la mitjana 
de la zona de l’euro (el 104,2%).
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La globalització, els canvis tecnològics i els moviments 
migratoris transformen a gran velocitat les formes de pro-
ducció i el mercat de treball de les economies europees. 
Malgrat comportar importants beneficis per al conjunt de 
la societat, també pressionen a l’alça la desigualtat i la 
població en risc d’exclusió.1 Aquests impactes es concen-
tren en determinats grups d’individus que també han pa -
tit l’efecte de la crisi econòmica dels últims anys. Tot ple-
gat fa que sigui necessari dotar els programes d’as  sis  tèn  cia 
so  cial amb els recursos adequats i assegurar-se que aquests 
recursos s’utilitzen amb la màxima eficiència.

L’origen de les polítiques socials a Europa es remunta a la 
introducció a Alemanya, per part d’Otto von Bismarck al 
fi  nal del segle XIX, d’uns sistemes d’assegurança de salut, 
d’accident laboral i de jubilació. De llavors ençà i, en parti-
cular, després de la Segona Guerra Mundial, s’ha anat am -
pliant la cobertura dels sistemes de pensions i de salut 
pú  blica i s’han desenvolupat els programes d’assistència a 
les famílies, als aturats i a les persones amb discapacitats, 
entre d’altres. L’any 2016, la despesa pública destinada a 
polítiques socials es va situar en el 23,6% del PIB a la UE. La 
distribució de la despesa entre els diferents programes és 
molt dispar, però, en general, la major part dels recursos 
es dedica al sistema de pensions i de salut pública (vegeu 
el segon gràfic).

Els programes socials redueixen la desigualtat de renda i 
la pobresa i són un mecanisme d’estabilització econòmica 
en moments de crisis. El 2014, per exemple, la recaptació 
d’impostos i les transferències de renda van reduir, de mit-
jana, el 38% la desigualtat d’ingressos a la UE, segons 
dades de l’OCDE.2 No obstant això, en un context de màxi-
ma pressió sobre les finances públiques, no solament és 
important assegurar l’efectivitat d’aquests programes, 
sinó també la seva eficiència, intentant obtenir l’objectiu 
buscat de la millor manera possible. En aquest sentit, és 
clau el disseny i com es proveeixen els programes, ja sigui 
de manera pública o privada, així com avaluar-los de ma -
ne  ra sistemàtica.

Així mateix, els actuals canvis socials obliguen a qüestio-
nar-se si continuen sent vàlids els mecanismes dissenyats 
per facilitar la igualtat d’oportunitats durant les últimes 
dècades. En aquest sentit, a més dels sistemes de protec-
ció social tradicionals, que protegeixen contra la malaltia, 
la invalidesa, la vellesa o la pèrdua de treball, l’èmfasi es 
posa, cada vegada més, en el sistema educatiu. Actuar en 
aquesta àrea, ja des de la guarderia i durant tot el procés 
educatiu, incloses la formació professional, la universitat i 

la formació contínua, és clau per promoure la igualtat d’o-
 por  tunitats en un moment en què els canvis tecnològics 
modifiquen les necessitats del mercat de treball.3 Un bon 
exemple d’això és el Pilar Europeu de Drets Socials, apro-
vat al novembre del 2017 per la Comissió Europea i que 
posa un èmfasi especial en la reformulació del funciona-
ment del mercat de treball i del sistema de benestar euro-
peu. Els principis inclosos al Pilar engloben des de la igual-
tat d’accés a l’educació fins al foment de mecanismes que 
millorin l’estabilitat laboral. Destaca, també, la proposta 
d’introduir el dret a unes prestacions de renda mínima per 
a totes les persones que no disposin de prou recursos, així 
com la introducció d’incentius perquè les persones que 
puguin treballar s’integrin al mercat laboral. Assolir aques-
ta xarxa de seguretat en una societat canviant és una tas-
ca complicada en què cal redoblar els esforços.

FOCUS • Les polítiques socials europees a la cruïlla 

1. Vegeu el Dossier «Les noves tecnologies i el mercat de treball», en 
l’IM02/2016.
2. Reducció de l’índex de Gini, a causa dels impostos i de les transferèn-
cies socials el 2014 (OCDE, 2016, «Income Inequality Update»). 3. Vegeu el Dossier «Educació: més imprescindible que mai», en l’IM05/ 2017.
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En la seva última aparició al Parlament Europeu, Mario 
Draghi va comentar que l’actual recuperació es basa en el 
creixement de l’activitat econòmica, la qual cosa, en els 
propers trimestres, hauria de repercutir en un augment de 
la inflació. No obstant això, va assenyalar que l’apreciació 
recent de l’euro, la valoració del qual ha augmentat fins a 
l’11,5% el 2017 enfront del dòlar i el 6,4% enfront dels prin-
cipals socis comercials de la zona de l’euro (vegeu el pri-
mer gràfic), podria dificultar el compliment de l’objectiu 
d’inflació. Com veurem tot seguit, aquesta apreciació 
afectarà la inflació esperada per al 2018 i la reduirà lleuge-
rament.

El principal canal a través del qual les fluctuacions en el 
tipus de canvi afecten la inflació és mitjançant el canvi en 
el preu de les importacions. Una apreciació de la moneda 
domèstica implica un menor preu dels productes estran-
gers denominats en moneda estrangera. En ser les impor-
tacions més barates, el preu dels béns finals i dels béns 
intermedis disminueix i pressiona la inflació a la baixa. 
Aquest mecanisme, conegut com pass-through, ha estat 
estudiat i monitoritzat per les autoritats econòmiques de 
cada país, atesa la seva rellevància a l’hora de determinar 
la inflació futura. Diversos estudis assenyalen que el pass-
through mai és del cent per cent, és a dir, que una aprecia-
ció de l’1% es tradueix en una disminució de la inflació in -
ferior a l’1%.1 A més a més, l’efecte sobre la inflació no es 
pro  dueix de manera immediata, sinó que el moment mà -
xim es produeix entre els quatre i els cinc trimestres des-
prés de l’apreciació.

Diferents estudis revelen que la sensibilitat dels preus a les 
variacions en el tipus de canvi decreix a la zona de l’euro 
per diverses raons, entre les quals cal esmentar la creixent 
facturació de les importacions en euros. El 2004, les im -
portacions de la zona de l’euro provinents de països de 
fora de la unió monetària denominades en euros repre-
sentaven el 48,8% del total, que cal comparar amb el 
51,7% del 2013. Al seu torn, el percentatge de les importa-
cions de serveis denominades en euros va augmentar del 
53,8% al 61,5% en els mateixos anys.2 Una altra explicació 
de la disminució del pass-through a la zona de l’euro és 
l’augment de les cobertures dels tipus de canvi mitjançant 
instruments financers que permeten aïllar de forma tem-
poral les empreses importadores de les fluctuacions en el 
tipus de canvi.3 Els dos factors permeten a les empreses 
assegurar els marges davant les variacions del valor de 
l’euro, sense necessitat d’ajustar els preus, i disminuir, així, 
el pass-through al conjunt de la zona de l’euro.

Un altre factor determinant a l’hora de predir la sensibili-
tat de la inflació a les variacions del tipus de canvi és 

conèixer la causa del moviment del tipus de canvi. L’evi -
dèn  cia de la qual es disposa fins avui conclou que la sensi-
bilitat dels preus és diferent en funció de l’origen de la 
fluctuació del tipus de canvi.4 Segons les estimacions del 
BCE, l’apreciació de l’euro durant el 2017 és deguda, prin-
cipalment, al major augment de la demanda interna i al 
canvi en les polítiques monetàries esperades. Si tenim en 
compte aquests factors, a partir de la seva relació històrica 
amb el tipus de canvi i amb la inflació, podem concloure 
que la inflació el 2018 serà, aproximadament, 0,15 p. p. 
inferior a l’esperada abans de produir-se l’apre  cia  ció de 
l’euro. Una magnitud, per tant, que no hauria d’alarmar les 
autoritats davant el fantasma de la deflació, però que 
allunya la zona de l’euro del seu objectiu d’inflació.

FOCUS • La sensibilitat de la inflació a l’apreciació de l’euro

1. Entre altres articles, vegeu Krugman, P. (1986), «Pricing to market when
the exchange rate changes», NBER Working Paper Series.
2. Vegeu BCE (2014), «The international role of the euro».
3. Vegeu BCE (2016), «Exchange rate pass-through into euro area inflation».

4. Vegeu Forbes, K. et al. (2016), «The Shocks Matter: Improving our Esti-
mates of Exchange Rate Pass-Through», External MPC Unit Discussion, 
Paper núm. 43.
5. Vegeu Comunale, M. i Kunovac, D. (2017), «Exchange rate pass-through 
in the euro area», ECB Working Paper.
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PRINCIPALS INDICADORS

Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17 10/17

Vendes al detall (variació interanual) 2,7 1,5 2,4 2,2 3,0 2,3 1,2 ... ...

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

Confiança del consumidor –6,1 –7,7 –6,5 –5,5 –2,7 –1,7 –1,5 –1,2 –1,0

Sentiment econòmic 104,2 104,8 106,9 108,0 110,0 111,3 111,9 113,1 114,0

PMI manufactures 52,2 52,5 54,0 55,6 57,0 56,6 57,4 58,2 58,6

PMI serveis 54,0 53,1 53,4 55,1 56,0 55,4 54,7 55,6 54,9

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 10,9 10,0 9,7 9,5 9,2 9,0 9,0 8,9 ...

Alemanya (% pobl. activa) 4,6 4,2 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 ...

França (% pobl. activa) 10,4 10,0 10,0 9,6 9,5 9,7 9,7 9,7 ...

Itàlia (% pobl. activa) 11,9 11,7 11,8 11,6 11,2 11,3 11,1 11,1 ...

Espanya (% pobl. activa) 22,1 19,6 18,7 18,2 17,3 16,9 16,8 16,7 ...

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 

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

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

Alemanya 8,5 8,3 8,3 8,3 7,8 7,8 7,8 ...

França –0,4 –0,9 –0,9 –1,1 –1,2 –1,3 –1,1 ...

Itàlia 1,5 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,7 ...

Espanya 1,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 91,7 94,3 94,5 93,7 95,2 97,6 99,0 99,0

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

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

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 1,8 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5

Crèdit a les llars 1, 2 0,7 1,7 1,9 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 11,1 10,0 9,3 9,4 10,3 10,0 10,6 10,8

Altres dipòsits a curt termini –3,8 –1,9 –2,0 –2,3 –2,9 –3,2 –2,7 –3,3

Instruments negociables 2,6 2,7 4,2 5,7 0,7 –2,1 –0,4 1,2

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ...

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

El ritme de creixement es va mantenir elevat en el 3T. En con-
cret, el creixement del PIB es va situar en el 0,8% intertrimestral 
(el 3,1% interanual), un registre coherent amb la previsió de 
CaixaBank Research i que representa una lleugera desaccelera-
ció en relació amb el registre del 2T (el 0,9% intertrimestral). 
Sense disposar encara del detall per components, els indica-
dors avançats palesen que l’elevat ritme d’avanç va ser liderat 
per la demanda interna, en concret pel consum privat i per la 
inversió, en especial en construcció. Els fluxos d’exportació i 
d’im  portació van guanyar dinamisme en el 3T, gràcies a un 
entorn extern cada vegada més favorable arran d’una econo-
mia global en acceleració. De cara als propers trimestres, pre-
veiem que el ritme d’avanç de l’activitat econòmica es mode-
rarà a mesura que s’esvaeixi l’impacte positiu d’alguns factors 
que han impulsat el creixement en els últims anys (política fis-
cal expansiva, materialització d’algunes decisions de despesa 
en béns de consum durador ajornades durant la crisi i augment 
moderat del preu del petroli). Així mateix, cal destacar la revisió 
a la baixa que ha efectuat el Govern per la incertesa que ha 
generat la situació política domèstica. En particular, el nou qua-
dre macroeconòmic inclòs al Pla Pressupostari per al 2018 con-
templa un creixement del PIB del 2,3% el 2018, 3 dècimes per 
sota del previst anteriorment (vegeu el Focus «Deu anys de 
dèficit públic i comptant», en aquest Informe Mensual).

Els indicadors d’activitat ja anticipaven un creixement robust 
en el 3T. Pel costat de l’oferta, va destacar, en especial, el bon 
comportament dels indicadors del sector manufacturer. En con-
cret, l’índex de la xifra de negocis de la indústria va avançar el 
7,6% interanual a l’agost, i l’índex PMI d’aquest sector es va situar 
en els 54,3 punts al setembre, un registre coherent amb la mitja-
na del primer semestre de l’any (54,8). Així mateix, el fort incre-
ment de l’entrada de comandes industrials a l’agost (el 8,2% 
interanual) indica que la tendència positiva del sector es mantin-
drà en el tram final del 2017. En funció de la seva procedència, 
destaca la bona evolució de les comandes industrials provinents 
de la zona de l’euro (el 6,6% interanual), una dada que demostra 
l’impacte positiu sobre l’economia espanyola que té la major fer-
mesa del creixement dels nostres principals socis comercials. El 
sector serveis, que representa gairebé dos terços del PIB, també 
evoluciona de forma positiva: la xifra de negocis del sector va 
accelerar el ritme d’avanç a l’agost fins al 6,2% interanual i l’índex 
de sentiment empresarial PMI de serveis es va mantenir elevat al 
setembre (56,7 punts). Pel costat de la demanda, l’índex de con-
fiança del consumidor es va situar en els 0,2 punts en la mitjana 
del 3T, una xifra lleugerament inferior a la mitjana del 2T (1,5), 
però que supera amb escreix la mitjana històrica (–13,6) i el 
registre mitjà del 2016 (–3,8). Així mateix, les vendes al detall van 
augmentar l’1,7% interanual de mitjana en el 3T (un registre 
similar al del primer semestre), de manera que s’espera que el 
consum privat continuï exercint de motor del creixement.
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 Expansió 

 Contracció 

Quadre macroeconòmic del Govern
Escenari nou

2016 2017 2018

PIB (% ) 3,3 3,1 2,3

Ocupació (% ) 3,0 2,9 2,4

Taxa d’atur 19,6 17,2 15,5

Saldo compte corrent (% PIB) 1,9 1,7 1,6

Dèficit públic (% PIB) 4,5 3,1 2,3

Deute públic (% PIB) 99,0 98,1 96,8

Font: Pla pressupostari 2018.
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El fort augment del consum manté l’estalvi en taxes històri
cament baixes. El fort impuls del consum privat en el 2T 2017 
(el 4,0% interanual, en termes nominals), superior al creixe-
ment de la renda bruta disponible (l’1,8% interanual), va fer 
que la taxa d’estalvi de les llars se situés en el 6,5%, 2 p. p. per 
sota de la de l’any anterior. Com s’ha assenyalat, els indicadors 
avançats indiquen que el consum privat continua avançant 
amb força, de manera que s’espera que, durant alguns trimes-
tres, la taxa d’estalvi es mantingui en nivells històricament 
baixos.

L’evolució de l’ocupació en el 3T 2017 va ser molt positiva. 
Les bones dades d’activitat es reflecteixen al mercat laboral, 
que compta amb 521.700 ocupats més que un any enrere. El 
nombre d’aturats va baixar de forma significativa (–589.100 en 
els quatre últims trimestres), de manera que la taxa d’atur va 
recular fins al 16,4% (–2,5 p. p. en l’últim any). El mercat de tre-
ball va progressar de forma positiva més enllà de l’estacionalitat 
favorable d’aquest trimestre, que coincideix amb el punt culmi-
nant de la temporada turística: en termes desestacionalitzats, 
l’ocupació va augmentar el 0,75% intertrimestral en el 3T (el 
0,84% en el 2T 2017). Així mateix, la millora de l’ocupació va ser 
generalitzada per sectors d’activitat i es va concentrar al sector 
privat. En concret, l’ocupació al sector privat ha augmentat en 
463.500 persones en els 12 últims mesos, la qual cosa represen-
ta el 89% de l’ocupació creada durant aquest període, i supera 
el pes del sector privat sobre el total d’ocupats (el 84%). Així i 
tot, l’FMI, en l’informe anual sobre l’economia espanyola, adver-
teix que la creació d’ocupació es continua concentrant en sec-
tors amb una productivitat inferior a la mitjana de l’economia 
(el 25% en activitats relacionades amb el turisme, el 25% en 
activitats de suport administratiu i el 14% en serveis públics). 
Així mateix, la institució també adverteix de l’alta temporalitat i 
de l’elevada taxa de sobrequalificació en determinats sectors. 
Aquests dos elements frenen l’augment de la productivitat i 
redueixen el potencial de creixement de l’economia. En aquest 
sentit, el Fons recomana focalitzar les polítiques actives d’ocu -
pa  ció en determinats col·lectius, com els aturats o les persones 
amb un nivell educatiu baix.

Les exportacions i les importacions espanyoles reprenen el 
dinamisme, gràcies al creixement del comerç mundial. En un 
context en què el comerç global va agafant tracció, el comerç 
exterior de béns espanyols també mostra un bon comporta-
ment. En concret, les exportacions de béns van avançar el 6,9% 
interanual a l’agost (acumulat de 12 mesos), la taxa més eleva-
da des del juliol del 2012. Les importacions, per la seva banda, 
també van créixer amb força (el 8,2% interanual), gràcies, en 
bona part, a l’augment del preu del petroli, que va incrementar 
de forma considerable les importacions energètiques. D’a  ques-
 ta manera, el dèficit comercial de béns va ser del 2,1% del PIB 
(acumulat de 12 mesos) a l’agost, superior a l’1,7% del mateix 
pe  ríode del 2016.

La inflació es modera, però es recuperarà a mitjà termini. A 
l’octubre, l’IPC general va afluixar el ritme d’avanç fins a l’1,6%. 
Sense disposar del detall per components, aquesta desaccele-
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ració s’explicaria per un menor augment del preu dels carbu-
rants en relació amb l’augment de l’octubre del 2016. Al set-
embre, última dada coneguda del desglossament per 
components, la inflació es va situar en l’1,8%. El grup d’aliments 
i begudes no alcohòliques va contribuir positivament a l’avanç, 
a causa de la menor reculada dels preus de les fruites (en ter-
mes interanuals). També hi va contribuir positivament, tot i 
que amb menor mesura, el grup d’oci i cultura, mentre que els 
preus relacionats amb l’habitatge (gas i electricitat) es van 
desaccelerar. Així i tot, l’avanç dels preus continua sent molt 
contingut, tal com ho mostra la inflació subjacent, que es va 
mantenir en l’1,2% al setembre. De cara als propers mesos, la 
inflació es continuarà moderant en relació amb el registre 
actual, a causa, sobretot, de l’efecte de base del preu de l’elec -
tricitat i, en menor mesura, dels efectes directes i indirectes de 
l’apreciació de l’euro. A mitjà termini, però, s’espera que la 
inflació reprengui una via creixent i sostinguda, de forma simi-
lar al conjunt de la zona de l’euro. De fet, atesa la major con-
fiança sobre la recuperació de la inflació a la zona de l’euro a 
mitjà termini, el BCE va anunciar que, a partir del gener, reduirà 
el ritme de compres d’actius dels actuals 60.000 milions men-
suals a 30.000 milions. Malgrat aquesta reducció progressiva 
dels estímuls monetaris, les condicions financeres continuaran 
sent molt favorables.

Les condicions financeres acomodatícies afavoreixen l’evo 
lució del crèdit bancari. L’enquesta de préstecs bancaris del 
3T 2017 mostra que els estàndards per a la concessió de crè-
dits es van relaxar per a la compra d’habitatges, un element 
que exerceix un paper important en la recuperació del sector 
immobiliari. Així, la concessió d’hipoteques per a la compra 
d’habitatge va avançar el 29% interanual a l’agost, la qual cosa 
representa un suport fonamental per a la demanda. De tota 
manera, el saldo viu de crèdit hipotecari encara continua recu-
lant (el –2,8% interanual en el 2T 2017), situació coherent amb 
el procés de despalanquejament que duen a terme les llars. 
Per la seva banda, el saldo viu de crèdit al consum continua 
avançant a bon ritme (el 15,2% interanual). Pel que fa a les so -
cietats no financeres, que, en conjunt, també es continuen 
desendeutant, el saldo viu de crèdit (exclosos els promotors) 
va continuar reculant (el –3,1% interanual) en el 2T 2017. Per la 
seva banda, el crèdit promotor baixa a taxes molt elevades (el 
–6,7% interanual), a causa de la venda de carteres d’actius 
dub  tosos. No obstant això, al segment promotor, la taxa de 
morositat se situa encara en un elevat 21,5% i supera amb 
escreix la morositat de la resta de segments (el 8,5% a l’agost). 
En aquest context, la Comissió Europea i el BCE, en el vuitè 
informe sobre el sector bancari espanyol després de la finalit-
zació del programa d’ajuda financera per a aquest sector, valo-
ren positivament la situació del sistema financer, els seus 
nivells de capital i els ajustos realitzats en els models de nego-
ci i en la contenció de costos que han permès mantenir la ren-
dibilitat. En aquest últim aspecte, però, s’insisteix que un repte 
comú amb els bancs europeus és el de mantenir la rendibilitat 
a mitjà termini.

Crèdit brut i morositat en el 2T 2017
Saldo  

(milers de 
milions €)

Variació 
interanual (%)

Taxa de 
morositat (%)

crèdit a llars 706 –1,4 –

Compra d’habitatge 529 –2,8 4,7

Altres finalitats 75 2,9 8,3

Consum 75 15,2 –

crèdit a empreses 483 –4,0 –

No-promotors 366 –3,1 10,8

Promotors 116 –6,7 21,5

Crèdits al sector privat * 1.189 –2,5 8,4

Nota: * El saldo total no inclou el crèdit a serveis financers.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya (capítol 8).
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En els cinc últims anys, la taxa d’atur espanyola ha baixat 
de forma molt pronunciada, en concret 9,7 p. p. des del 
seu màxim del 26,9% en el 1T 2013. No obstant això, 
aquesta taxa encara se situa en un elevat 17,2% i gairebé 
duplica la de la zona de l’euro (el 9,0%).1 En aquest mateix 
període, tot i la millora del mercat laboral, la taxa d’inac  ti -
vitat2 s’ha mantingut gairebé sense canvis, al voltant del 
26,0%, una taxa lleugerament inferior a la del conjunt de 
la zona de l’euro (el 27,0%) i significativament per sota de 
la d’altres països europeus, com ara Itàlia (el 34,6%) o 
França (el 28,4%).

El col·lectiu dels inactius destaca numèricament, ja que 
puja a uns 7,5 milions de persones entre els 15 i els 64 
anys, gairebé l’equivalent a dues vegades el nombre 
d’aturats (3,9 milions).3 Els motius d’aquesta inactivitat 
són molt diferents entre sexes. Pel que fa als homes, la raó 
principal rau en patir una malaltia o discapacitat (vegeu el 
segon gràfic). La segona raó més esmentada per la inacti-
vitat masculina és la participació en educació o en forma-
ció. Les dones, en canvi, citen raons personals o familiars 
com les principals causes de la seva inactivitat, un fet que 
reflecteix una bretxa de gènere rellevant en les responsa-
bilitats familiars o de cura de la família, encara a dia d’avui.

Una qüestió que crida l’atenció per la seva baixa incidèn-
cia entre els motius de la inactivitat, tant d’homes com de 
dones, és el percentatge de persones que no busquen fei-
na perquè creuen que no la trobaran. Aquest col·lectiu, 
anomenat com el dels «desanimats», representa el 5,4% 
del total dels inactius entre els 15 i els 64 anys.4 La propor-
ció de persones desanimades sembla relativament baixa 
si es compara amb l’elevat nombre de persones aturades 
(moltes de llarga durada) i també si es contrasta amb la 
zona de l’euro, on el percentatge de desanimats és molt 
similar (el 5,6%) però, en canvi, la taxa d’atur és aproxima-
dament la meitat de l’espanyola, com ja s’ha comentat.

Un simple exercici permet il·lustrar la baixa incidència de 
la inactivitat (i l’elevada incidència de l’atur) a Espanya si 
es compara amb la zona de l’euro. A Espanya, de cada 100 
persones en edat de treballar, 61 estan ocupades, i la resta 

1. Les xifres d’aquest article es refereixen al 2T 2017, llevat que s’indiqui el 
contrari.
2. La taxa d’inactivitat es refereix al percentatge d’inactius sobre el total 
de població entre els 15 i els 64 anys.
3. Tot i que ni els aturats ni els inactius treballen, la distinció entre aquests 
dos col·lectius és molt important a efectes estadístics. Així, doncs, mentre 
que els primers es compten dins de la població activa, els inactius, no. 
Concretament, seguint els criteris de l’Organització Internacional del Tre-
ball, es consideren aturades les persones que, en el moment en què són 
enquestades, no tenen feina, afirmen que desitgen treballar, estan dispo-
nibles per fer-ho en un termini de dues setmanes i han buscat feina de 
ma  nera activa en les quatre últimes. Aquelles que compleixen només 
algunes d’aquestes condicions es consideren inactives.
4. Dades d’Eurostat del 2016.

FOCUS • Buscant feina? Inactivitat i atur a Espanya

es divideix entre el 13% d’aturats i el 26% d’inactius. A la 
zona de l’euro, el percentatge d’ocupats és superior (el 
66%), però el mix d’aturats i d’inactius és molt diferent 
(el 7% d’aturats i el 27% d’inactius, és a dir, aproximada-
ment quatre inactius per cada aturat). Si apliquem aquest 
mix al cas espanyol (mantenint el percentatge d’ocupats 
en el 61%), obtindríem una taxa d’atur de l’11,2%, és a dir, 
6 p. p. per sota del nivell observat. Aquest exercici tan sen-
zill només pretén posar en relleu les limitacions de con-
centrar-se exclusivament en la taxa de desocupació a 
l’hora d’avaluar la situació del mercat laboral, ja que altres 
elements institucionals i reguladors del mercat de treball i 
altres polítiques de l’estat del benestar influeixen en gran 
mesura sobre el comportament dels individus i de la seva 
decisió de participar, o no, en el mercat laboral.
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Els comptes del sector públic es mantenen en números 
vermells: el 2017, el saldo pressupostari assolirà, molt pro-
bablement, el –3,1% del PIB, de manera que, per desè any 
consecutiu, les despeses de les Administracions públiques 
tornaran a superar els ingressos. No obstant això, si mirem 
el got mig ple, cal comentar que la recuperació econòmica 
i les mesures de control i de racionalització de la despesa 
dutes a terme per les Administracions públiques en els 
últims anys han permès canalitzar el dèficit públic cap a 
una via descendent. Per aquest motiu, de fet, és molt pro-
bable que, el 2017, es compleixi l’objectiu de saldo públic 
pactat amb la Comissió Europea.

Amb l’any a punt de finalitzar, és pertinent centrar la mira-
da en els comptes per a l’any vinent. En aquest sentit, a 
l’octubre, el Govern va remetre a la Comissió Europea el 
Pla Pressupostari del 2018. Aquest Pla –mentre el suport 
d’una majoria parlamentària als pressupostos encara està 
en l’aire– està basat en un escenari que, bàsicament, pro-
rroga les polítiques d’aquest exercici i deixa la reducció del 
saldo públic en mans del creixement econòmic.

Segons aquest Pla, el creixement del PIB, previst en el 2,3%, 
permetrà reduir el saldo públic fins al –2,3% del PIB el 2018, 
la qual cosa, tot i que representa una millora de 0,8 p. p., 
serà insuficient per assolir l’objectiu del –2,2% del PIB inclòs 
al Pla d’Estabilitat i acordat amb la Comissió Europea.

També preveu que la millora dels comptes públics sigui 
liderada per les despeses, a conseqüència de la congelació 
dels sous públics i de la reducció d’1,7 p. p. en la taxa 
d’atur, que faria disminuir el 2,9% el pagament de les pres-
tacions per desocupació. Pel que fa a la despesa per  inte-
ressos, l’Estat estima que augmentarà al mateix ritme que 

el creixement de l’activitat en termes nominals (el 4,0%), 
una projecció que sembla molt conservadora, ja que la 
vida mitjana del deute de l’Estat supera els set anys i els 
tipus d’interès se situen en nivells substancialment infe-
riors als observats anys enrere (i s’espera que es continuïn 
mantenint molt baixos el 2018). De fet, fins al juliol del 
2017, la despesa en interessos ha disminuït el 6,1% en rela-
ció amb el mateix període del 2016.1

Pel costat dels ingressos, el Govern estima que la positiva 
evolució de l’ocupació (del 2,4% el 2018) impulsarà les cotit-
zacions socials, que creixeran el 4% el 2018. En la mateixa 
línia, el Pla Pressupostari estima que els impostos sobre la 
producció i la importació (principalment, l’IVA) augmenta-
ran el 4%, una previsió també coherent amb el context 
macroeconòmic, en què es preveu que el consum de les llars 
es mantindrà com un dels pilars de la recuperació. No obs-
tant això, sembla que la previsió de creixement dels impos-
tos sobre la renda i la riquesa (el 6%) és una mica optimista.2

En definitiva, les estimacions recollides al Pla Pressuposta-
ri, segons el qual el creixement econòmic permetria reduir 
el dèficit públic per sota del 3% del PIB i sortir, per tant, del 
procediment de dèficit excessiu, semblen plausibles. Així i 
tot, també és important destacar que tot fa pensar que els 
números vermells continuaran estant presents en els 
comp  tes públics més enllà del 2020, i no convé oblidar que 
les mesures de reducció del saldo públic continuaran sent 
necessàries perquè el deute públic, que voreja el 100% del 
PIB, aconsegueixi enfilar una via decreixent. El més pru-
dent és aprofitar els anys de creixement econòmic per sa -
ne  jar els comptes i així poder tenir més marge d’actuació 
el dia en què el creixement sorprengui a la baixa.

FOCUS • Deu anys de dèficit públic i comptant

1. Despesa del conjunt de les Administracions públiques, excloses les cor-
poracions locals.

2. Una previsió basada en les elasticitats històriques (1998-2016) entre 
aquests impostos i el PIB nominal se situaria al voltant del 4,5%.

Previsions d’algunes partides d’ingressos i despeses del Pla Pressupostari 2018

(% del PIB) (Variació anual)

2016 2017 2018 2017 2018
Dades fins   

al juliol   
del 2017 *

Ingressos totals 37,7 38,1 38,3 5,4% 4,5% 4,8%

Dels quals:

Impostos sobre la producció i importacions (ex. IVA) 11,6 11,7 11,7 5,6% 4,0% 5,1%

Impostos corrents sobre la renda i la riquesa (ex. IRPF) 9,9 10,3 10,5 8,5% 6,0% 10,3%

Cotitzacions socials 12,2 12,2 12,2 4,5% 4,0% 4,9%

Despeses totals 42,2 41,2 40,6 1,8% 2,5% 0,1%

De les quals:

Remuneració d’empleats 10,8 10,6 10,2 1,9% 0,1% 0,5%

Transferències socials 18,1 17,8 17,5 2,4% 2,2% 0,0%

Interessos 2,8 2,6 2,6 –3,4% 4,0% –6,1%

Nota: * Dades referents al conjunt de les Administracions públiques, excloses les corporacions locals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Pla Pressupostari 2018.
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La feblesa de la demanda interna durant la Gran Recessió 
va provocar que, a partir del 2010, moltes empreses deci-
dissin obrir-se a l’exterior. Així, les exportacions de béns i 
de serveis van passar de representar el 25,5% del PIB el 
2010 al 34,2% el 2T 2017 (les exportacions de béns, del 
17,2% al 23,6%). Rere d’aquest auge de les exportacions, hi 
ha un teixit empresarial cada vegada més internacionalit-
zat. Per tant, de cara al futur, la pregunta que cal fer-se és 
si aquesta propensió exportadora més intensa de les 
empreses espanyoles es consolidarà.

Per respondre aquesta qüestió, cal distingir entre dos 
períodes ben diferenciats en el creixement exportador de 
béns des del final del 2010. Una primera fase d’expansió, el 
trienni 2011-2013, i una altra de consolidació, a partir del 
2014. En la fase d’expansió, el nombre total d’empreses 
exportadores va tenir un increment net de 41.797, és a dir, 
un augment del 38,2% pel que fa al total del 2010. El fet 
que aquest increment net resulti de 215.136 empreses que 
van iniciar l’activitat exportadora i de 173.339 que la van 
abandonar il·lustra l’elevada rotació dins del col·lectiu 
exportador (i l’elevada taxa de creació i de destrucció 
d’empreses). Aquest període es va caracteritzar per un 
augment de les empreses exportadores noves, ja que el 
nombre d’empreses regulars, que es defineixen com a 
empreses que porten quatre o més anys continuats expor-
tant i que tenen menor rotació, només va augmentar en 
2.405 en termes nets, un augment del 6,2% en relació 
amb el 2010.

Per sectors,1 el protagonisme d’aquesta primera fase va 
residir en les empreses de productes industrials, que van 
aglutinar gairebé la totalitat de les noves empreses expor-
tadores, amb un increment del 54,1% sobre el nombre 
d’empreses del sector el 2010. Aquesta major intensitat en 
l’entrada de noves empreses exportadores en el sector 
industrial va fer que, en el trienni 2011-2013, la dimensió 
mitjana per empresa (flux d’exportació mitjà en euros) 
baixés el 17,6% en aquest sector, una dada que reflecteix 
que les noves empreses tenen un valor exportat mitjà més 
reduït. A la resta de sectors –agroalimentari, begudes i 
béns de consum–, l’increment net del nombre d’empreses 
exportadores va ser menys intens, al voltant del 20%. Així, 
el valor mitjà exportat en aquests sectors va augmentar 
lleugerament tenint en compte la menor entrada de noves 
empreses. Així i tot, en l’agregat, el pes més intens del sec-
tor industrial (el 70%) va fer que el valor exportat mitjà de 
les empreses exportadores en conjunt es reduís el 8,7%. 
Així, doncs, aquesta primera fase d’expansió es va caracte-

ritzar per un flux intens de noves empreses exportadores, 
mentre que l’augment del nombre d’empreses regulars va 
ser molt més moderat, amb l’11,2% en la indústria, el 6,4% 
en alimentació, el 14,0% en begudes i una disminució de 
l’1,6% en béns de consum.

La segona fase, que comença a partir del 2014 i de la qual 
tenim dades completes fins al 2016, és la fase de la conso-
lidació. En aquests tres anys, el nombre d’empreses 
exportadores ha tingut una disminució neta de 2.366 
empreses, una reculada de l’1,6% en relació amb el total 
del final del 2013. No obstant això, el nombre d’empreses 
exportadores regulars ha augmentat el 20,8% i el valor 
exportat mitjà, el 9,7%. Si s’analitza per sectors, en els 
pro  ductes industrials aquesta consolidació és més inten-
sa, amb un augment del 36,0% dels exportadors regulars 
en el trienni 2014-2016 (9.549 empreses) i del valor expor-
tat mitjà (el 8,2%). L’increment de les exportacions en 
aquest període, per tant, no s’explica per l’entrada de 
nous ex  por  tadors sinó per la consolidació i el creixement 
dels que existeixen.2

En els sectors de l’alimentació i de béns de consum, també 
hi ha consolidació, amb un augment important de les 
empreses regulars, el 14,0% i el 15,6%, respectivament, 
però, a diferència dels productes industrials, el nombre de 
noves empreses continua augmentant (el 4,7% i el 14,7%, 
respectivament), la qual cosa suggereix que, en aquest 
sentit, hi ha un recorregut a l’alça. El sector de l’alimentació, 
que ja té tradicionalment empreses exportadores més 
grans en termes de fluxos d’exportació en euros, va aug-
mentar-ne la dimensió mitjana en el 12,0% i, en termes 
d’euros, acumula un creixement del 54,2% des del final 
del 2010, enfront del 36,3% de les exportacions totals.

FOCUS • Auge i consolidació de les exportacions espanyoles
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productes industrials i tecnologia (pes del 70,0%), als quals anomenarem 
productes industrials en aquest Focus; agroalimentari (el 15,5%); begu-
des (l’1,8%) i béns de consum (el12,8%).

2. Cal esmentar aquí que aquesta anàlisi és general ateses la dimensió i la
diversitat del sector d’indústria i tecnologia.
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Indicadors d’activitat

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17 10/17

Indústria

Consum d’electricitat 1,7 0,1 –0,1 1,6 1,2 0,8 1,6 –1,5 ...

Índex de producció industrial 3,3 1,9 1,9 1,9 2,1 1,7 2,2 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –0,3 –2,3 –0,6 0,3 –0,5 –1,8 –0,6 2,1 2,5

PMI de manufactures (valor) 53,6 53,2 54,4 54,8 54,9 54,0 52,4 54,3 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 20,0 43,7 36,9 24,5 18,4 21,9 23,2 ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 10,9 13,1 13,9 15,2 12,2 13,6 13,3 ... ...

Preu de l’habitatge 1,1 1,9 1,5 2,2 1,6 – ... – –

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 5,6 8,2 10,1 10,0 10,2 10,4 10,1 10,3 ...

PMI de serveis (valor) 57,3 55,0 54,9 56,4 57,8 57,6 56,0 56,7 ...

Consum

Vendes comerç al detall 3,0 3,6 3,0 0,5 2,5 0,7 1,9 2,6 ...

Matriculacions d’automòbils 21,3 11,4 8,9 7,8 6,3 2,5 13,0 4,6 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) 0,3 –3,8 –3,2 –2,8 1,5 2,0 –0,2 –1,1 –1,4

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

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17 10/17

General –0,5 –0,2 1,0 2,7 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6

Subjacent 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,2 1,2 ...

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 1,0 4,1 2,5 –1,0 –1,6 2,2 ...

Productes energètics –9,0 –8,4 1,6 15,3 8,0 4,1 6,3 5,8 ...

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

Indicadors d’ocupació

2015 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria 2,2 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2

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

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

Situació professional 3,5

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

No assalariats 1,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8

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

Població ocupada 2 3,0 2,7 2,3 2,3 2,8 – 2,8 –

Contractes registrats 3

Indefinits 12,3 14,2 13,3 15,4 10,2 10,6 9,8 12,7

Temporals 11,2 7,2 6,6 12,1 9,6 5,8 5,5 3,7

TOTAL 11,3 7,8 7,1 12,4 9,6 6,2 5,8 4,5

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –11,0 –12,6 –13,2 –13,3 –17,3 –11,9 –9,5 –6,7

Resta d’edats –7,2 –8,2 –9,0 –9,2 –10,3 –9,2 –8,4 –8,5

TOTAL –7,5 –8,6 –9,4 –9,6 –10,9 –9,4 –8,5 –8,3

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 

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 4,3 1,7 1,8 1,7 5,1 5,6 6,8 6,9

Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 3,7 –0,4 –0,3 –0,4 3,7 5,7 7,7 8,2

Saldo corrent 12,2 21,5 19,3 21,5 21,6 21,0 20,9 20,7

Béns i serveis 25,3 33,7 31,9 33,7 32,0 32,3 31,7 32,0

Rendes primàries i secundàries –13,1 –12,2 –12,6 –12,2 –10,4 –11,3 –10,8 –11,2

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 19,2 24,2 24,4 24,2 24,1 23,1 23,0 22,8

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

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

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 1 –5,3 –4,5 –2,9 –4,5 –0,4 –2,2 – –

Administració central –2,6 –2,7 –2,6 –2,7 –0,4 –1,1 –1,9 –1,8

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

Corporacions locals 0,4 0,6 0,5 0,6 0,1 0,2 – –

Seguretat Social –1,2 –1,6 –0,6 –1,6 0,1 –0,5 –0,5 –0,6

Deute públic (% PIB) 99,4 99,0 99,9 99,0 99,9 99,8 – –

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.

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 1 
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2015 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017 07/17 08/17 09/17

Dipòsits2

Dipòsits de llars i empreses –0,6 2,5 3,2 3,0 3,2 2,5 1,3 2,3 2,6

A la vista i estalvi 14,7 16,0 15,7 16,2 18,6 18,8 16,3 17,2 17,3

A termini i preavís –16,3 –16,0 –15,1 –17,7 –22,0 –24,9 –25,1 –25,1 –25,0

Dipòsits d’AP 6,7 –14,2 –9,4 –29,1 –28,0 –26,7 1,8 8,9 9,4

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

Saldo viu de crèdit 2

Sector privat –5,5 –3,6 –3,3 –3,2 –2,7 –2,2 –2,5 –2,4 –2,2

Empreses no financeres –7,3 –5,3 –5,2 –5,2 –4,3 –3,2 –4,0 –4,0 –3,8

Llars - habitatges –4,6 –3,7 –3,3 –3,1 –3,0 –2,8 –2,8 –2,7 –2,7

Llars - altres finalitats –2,6 2,0 3,1 2,9 3,6 3,1 2,8 3,2 3,9

Administracions públiques 0,2 –2,9 –2,2 –2,7 –3,2 –12,6 –11,6 –10,8 –12,1

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

Taxa de morositat (%) 3 10,1 9,1 9,2 9,1 8,8 8,4 8,5 8,5 ...

Notes: 1. Dades agregades del sector bancari espanyol.  2. Residents a Espanya.  3. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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BOMBOLLES I ESTABILITAT FINANCERA

La inestabilitat financera i el cicle econòmic

La crisi financera va establir un abans i un després en el corrent principal de pensament de la macroeconomia. Durant molts anys, la 
macroeconomia va obviar el sistema financer de la seva anàlisi de les fluctuacions econòmiques. Com era d’esperar, la crisi finance-
ra va canviar l’statu quo. Així, gairebé 10 anys després de l’inici de la crisi, ens preguntem sobre la situació del cicle actual. Hem après 
dels errors passats o estem sembrant les llavors de la propera crisi financera? A tall de resum, en aquest article, mostrarem que la 
severitat de les crisis financeres està relacionada amb el creixement del crèdit, en especial del crèdit hipotecari, que té lloc abans de 
la crisi. Farem prevaldre la presentació de la nova evidència empírica apareguda recentment per damunt de la discussió dels meca-
nismes que puguin generar els processos observats. També veurem que, malgrat que, a la majoria d’economies desenvolupades, 
no sembla que el crèdit hagi assolit encara nivells alarmants, sí es dóna aquesta situació en algunes de les economies emergents.

Mesurar la solidesa del sector financer al llarg del cicle econòmic i com pot condicionar l’evolució del conjunt de l’economia pot 
precisar el seguiment d’un gran nombre de variables. No obstant això, l’economista Borio1 suggereix que aquesta interrelació 
està sintetitzada, en gran part, en el comportament cíclic del crèdit bancari al sector privat no financer (crèdit a l’encalç de la 
brevetat) i del preu de l’habitatge. D’una banda, l’autor mostra que les crisis financeres solen ser precedides per períodes de fort 
creixement del crèdit i del preu de l’habitatge. De l’altra, Jordà, Schularick i Taylor, considerant les dades sobre 17 països desen-
volupats entre el 1870 i el 2013, mostren que les crisis econòmiques i financeres precedides per un creixement del crèdit superior 
al de la mitjana històrica han estat més llargues i severes que les precedides per un creixement per sota de la mitjana històrica.2

Així mateix, no tots els tipus de crèdit afecten el cicle econò-
mic de la mateixa manera. El rol preponderant que el crèdit 
hipotecari ha assolit en el sistema financer després de la Sego-
na Guerra Mundial (GM2) ha modificat, al seu torn, l’impacte 
que té sobre el cicle econòmic.3 Primer, hi ha indicis que sug -
ge  reixen que un creixement desmesurat del crèdit hipotecari 
pot ser una font d’inestabilitat financera. Això es pot entre-
veure, per exemple, en el fet que el creixement del crèdit hipo-
tecari ha passat de ser una variable poc informativa sobre la 
pro  babilitat que es donés una crisi financera en el període 
pre  GM2 a ser un bon predictor en la mostra postGM2.4 Segon, 
els booms de crèdit hipotecari, en els casos que han anat se -
guits d’una recessió econòmica, han deixat seqüeles econòmi-
ques molt més greus que les precedides per booms crediticis 
d’un altre tipus (vegeu el primer gràfic).5

No obstant això, cal matisar aquest últim resultat. Tot i que hi 
ha evidència empírica que el crèdit hipotecari pot ser una font 

d’inestabilitat financera, el risc que aquest tipus de crèdit pot comportar depèn, en gran part, del marc regulador i institucional 
en què es desenvolupa l’activitat del sector financer d’un país. Així, segons l’FMI, el grau i la qualitat de supervisió del sistema 
financer per part del regulador i la reducció de la dependència del finançament exterior per a l’extensió del crèdit, entre d’altres, 
són factors clau perquè l’augment del crèdit hipotecari tingui un efecte positiu sobre el creixement econòmic.6

1. Borio, C. (2014), «The financial cycle and macroeconomics: what have we learnt?», Journal of Banking and Finance, núm. 45.
2. Jordà, Ò., Schularick, M. i Taylor, Alan M. (2016a), «Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts», NBER Macroeconomics Annual, vol. 31, núm. 1.
3. Segons la base de dades de Jordà et al., el crèdit hipotecari ha passat de representar al voltant del 40% del total de la ràtio del crèdit sobre el PIB entre el 1870 i el 
1940 al 56% entre el 2000 i el 2013. Això s’explica, en part, per l’augment del percentatge de llars que han passat a ser propietaris de l’immoble en què viuen. Els motius 
que expliquen aquesta dinàmica són variats i inclouen canvis en el tracte fiscal de la compra de propietat o en els requisits de capital exigits als bancs per als préstecs 
hipotecaris.
4. Jordà, Ò., Schularick, M. i Taylor, Alan M. (2016b), «The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises, and Business Cycles», Economic Policy, vol. 31, núm. 85.
5. Aquest últim punt és semblant a la conclusió de Jordà et al. (2015) a l’article «Leveraged Bubbles», on els autors mostren que la punxada d’una bombolla financera 
comporta una crisi molt més virulenta si la bombolla va anar acompanyada d’un boom creditici. Així mateix, els autors mostren que les crisis més severes han estat les 
posteriors a la punxada d’una bombolla immobiliària finançada per un boom del crèdit hipotecari.
6. FMI (2017), «Global Financial Stability Report», octubre.
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Arribats a aquest punt, cal preguntar-se si, en la fase expansiva que s’està consolidant a nivell global, es tornen a cometre els 
errors del passat. En relació amb el que s’ha discutit, ens centrarem en l’evolució del crèdit i del preu de l’habitatge (la correlació 
del qual amb el crèdit hipotecari és elevada; vegeu Borio1). Al segon gràfic, comparem el creixement acumulat, des de l’any 2005, 
de la ràtio del crèdit bancari al sector no financer sobre el PIB de les principals economies desenvolupades, altres economies 
desenvolupades, les economies emergents i les economies emergents sense la Xina (a l’esquerra) i el creixement del preu de 
l’habitatge (a la dreta).

El gràfic il·lustra que, després d’un període de consolidació arran de la crisi financera, la ràtio de palanquejament a les principals 
economies desenvolupades ha repuntat lleugerament el 2016, malgrat que es manté en un nivell clarament inferior al pic observat 
just abans de la crisi. Pel que fa al preu de l’habitatge, tot i que ha mostrat una tendència alcista des del 2013, se situa encara per 
sota dels nivells observats abans de la crisi. Aquest no és el cas per al grup d’altres països desenvolupats. Aquests països van patir 
menys la crisi financera, la qual cosa va limitar els processos de despalanquejament. A més a més, les seves economies s’han vist 
impulsades per les condicions monetàries ultralaxes propiciades, en alguns casos, per les polítiques dels principals bancs centrals, 
com la Fed i el BCE, o, en altres casos, per la forta caiguda del preu del petroli i d’altres primeres matèries. Així, en aquests països, 
tant les ràtios de palanquejament com el preu de l’habitatge es troben en cotes molt altes. Finalment, entre el grup d’economies 
emergents, cal destacar el cas de la Xina. Si excloem la Xina del grup d’emergents, podem veure que, en l’últim any, tant la ràtio de 
palanquejament com el preu de l’habitatge han començat un procés de moderació del creixement, en gran part a causa de les 
crisis econòmiques al Brasil i a Rússia. En canvi, si incloem la Xina, podem veure que el creixement del crèdit ha estat espectacular.7

No obstant això, en una perspectiva a més llarg termini, fins i tot entre els països que van passar per un procés de consolidació 
del crèdit arran de la crisi, hi ha elements que generen una certa preocupació. En aquest sentit, l’FMI destaca que, en un context 
de polítiques monetàries acomodatícies i de millores de les dades macroeconòmiques, la caiguda de la volatilitat als mercats 
financers i la compressió dels diferencials de tipus d’interès poden propiciar la intensificació del cicle expansiu del crèdit.8

En definitiva, el conjunt d’indicadors que hem repassat en aquest article ens mostra que, pel que sembla, els riscos derivats del 
sistema financer han gravitat des de les principals economies desenvolupades cap als països que no van formar part de l’epicentre 
de la crisi financera, en especial la Xina. Malgrat tot, atès el grau d’integració dels sistemes financers a nivell internacional, això 
suposa un risc global. Invocant la memòria recent dels estralls que les crisis financeres poden arribar a ocasionar, hauríem 
d’aprofitar la finestra d’oportunitat que ens brinden les condicions macroeconòmiques favorables del moment per implementar 
polítiques que apuntalin la capacitat del sistema financer per absorbir shocks negatius.

Oriol Carreras Baquer
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

7. Segons les dades del BIS, entre el 2007 i el 2016, la ràtio de palanquejament a la Xina ha crescut en 70 p. p. i ha arribat al 166% del PIB.
8. FMI (2017), «Global Financial Stability Report», octubre.
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L’economia de les bombolles: una anàlisi per entendre  
l’efervescència dels preus

Una de les disciplines més fascinants de l’economia és l’estudi de les bombolles econòmiques i financeres. En tota societat on els 
béns tinguin un preu, sempre existirà el risc que es produeixin desviacions substancials del preu en relació amb el que podríem 
suposar que és raonable. I, no obstant això, què és una bombolla i per què és rellevant? Aquestes preguntes no són intranscen-
dents: en l’argot econòmic, s’ha tendit a utilitzar la noció de bombolla amb massa lleugeresa, quan, en realitat, es tracta d’un 
concepte sofisticat i que, encara avui, provoca apassionats debats entre economistes de primera fila. En aquest article, intenta-
rem aprofundir en les claus de l’economia de les bombolles, i, per fer-ho, serà necessari aclarir alguns punts.

Per començar, cal destacar que no hi ha una definició univer-
sal sobre què és una bombolla. La definició més comuna és 
que es tracta d’una desviació substancial i sostinguda del preu 
d’un actiu en relació amb el seu valor fonamental. Aquesta 
definició és un bon punt de partida, però no esvaeix alguns dub-
tes: per exemple, com de gran ha de ser la desviació i, sobretot, 
com es pot determinar el valor fonamental, fins al punt que el 
premi Nobel Eugene Fama ha esgrimit que és impossible definir 
quan hi ha una bombolla. I és que, malgrat que el valor fonamen-
tal d’un actiu es defineix com el va  lor present dels fluxos futurs 
esperats, la seva estimació és una tasca de Sísif, la qual cosa com-
plica l’anàlisi de manera significativa. Així, en funció de les expec-
tatives sobre quins seran els ingressos futurs o de quin tipus 
d’interès s’utilitzi per fer el càlcul (variable que, a més a més, es 
pot veure afectada, en qualsevol moment, per canvis en la polí-
tica monetària), obtindrem un valor fonamental o un altre (per 
a més detalls, vegeu l’article «Valoració de la borsa nord-ame-
ricana: hi ha motius de preocupació?», d’aquest mateix Dossier).

Sigui com sigui, els economistes solen analitzar les bombolles sota el prisma del model amb cinc fases proposat pels acadèmics 
Kindleberger i Minsky als anys setanta. Segons aquest model, una bombolla s’inicia amb un «desplaçament inicial», és a dir, amb 
una nova tecnologia o amb una innovació financera que millora les perspectives sobre el preu d’un determinat actiu. Tot seguit, 
es produeix el «boom» quan el preu de l’actiu comença a pujar i s’allunya del seu valor fonamental. En la tercera fase, l’«eufòria», 
els inversors fan compres i vendes de l’actiu de forma frenètica i els preus pugen de forma exponencial. Molts dels inversors que 
adquireixen l’actiu són conscients que pot estar sobrevalorat, però creuen que els preus continuaran pujant. En la quarta fase, la 
de «guanys», els inversors més avesats redueixen la demanda de l’actiu sobrevalorat per realitzar beneficis i la pujada del preu va 
minorant. Finalment, arribem a la fase del «pànic», caracteritzada per una baixada sobtada dels preus i per les greus pèrdues dels 
inversors que encara no han «baixat» de la bombolla.

Un cop explicat què entenem per bombolla, és el moment de classificar-les. La literatura econòmica distingeix entre dos tipus de 
bombolles, les racionals i les irracionals. Les racionals sorgeixen en economies amb agents econòmics racionals, en el sentit que 
processen de forma correcta la informació disponible als mercats i que, en funció d’aquesta informació, prenen decisions òpti-
mes. Però, si donem per bo que tots els individus són racionals, com pot ser que es produeixin bombolles? La literatura econòmi-
ca ha trobat diverses teories per explicar aquesta aparent paradoxa. Una de les més atractives postula que alguns individus, fins 
i tot sent coneixedors de la bombolla, prefereixen retenir l’actiu, atès que creuen que molts inversors encara no saben que hi ha 
una bombolla, i confien que els preus pujaran encara més: la clau és saltar a temps abans que hi hagi un nombre suficient 
d’inversors disposats a punxar la bombolla.

En contraposició als models racionals, les finances conductuals han defensat que les bombolles són irracionals. Per argumentar-
ho, identifiquen diverses disfuncions cognitives dels individus a l’hora de prendre decisions, com la tendència d’alguns inversors 
a avaluar les inversions en funció del seu comportament recent (biaix de representativitat) o la sobreestimació de les seves capa-
citats a l’hora de fer projeccions (excés de confiança). Aquestes disfuncions provoquen que els diferents inversors tinguin expec-
tatives molt dispars sobre un determinat actiu financer a l’hora de processar una mateixa informació de manera diferent. 
L’economista Robert Shiller va encunyar el terme «exuberància irracional» per descriure aquests comportaments, que poden 
donar lloc a bombolles, ja que les decisions de compra per part dels inversors que són optimistes i que esperen que el preu de 
l’actiu vagi a l’alça poden provocar augments notables dels preus.
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Alguns economistes han realitzat experiments en laboratoris per estudiar com i quan es generen les bombolles, i els resultats són 
certament suggeridors. Smith, Suchanek i Williams1 van ser els pioners a l’hora d’organitzar un experiment en què als partici-
pants se’ls assignaven diferents quantitats de diners i d’un actiu financer fictici que pagava dividends en 15 períodes en funció 
d’unes probabilitats conegudes per tots els participants. Durant l’experiment, els participants podien comprar i vendre l’actiu en 
cada ronda mitjançant una subhasta. Els autors van obtenir un gran volum de compravendes i el clàssic patró de les bombolles 
amb desviacions positives i significatives del preu en relació amb el valor fonamental en les primeres fases i una correcció, gràcies 
a un descens intens dels preus, en les últimes. El resultat és important, ja que mostra que, fins i tot en un context en què tots els 
agents tenen les mateixes expectatives sobre els dividends que pagarà l’actiu, es poden produir bombolles, situació que ha estat 
interpretada per alguns economistes com un suport a favor de les bombolles irracionals. Un estudi posterior amb un disseny molt 
semblant va realitzar l’experiment fins a tres vegades seguides, i el resultat va ser que les bombolles succeeixen quan els partici-
pants en els experiments participen per primera vegada, però, a mesura que hi participen de nou, les bombolles desapareixen.2 
Això indica que una altra raó per la qual apareixen bombolles podria ser l’ofuscació d’alguns inversors novells que no entenen del 
tot el funcionament dels mercats.

Un cop explicats els tipus de bombolles, és important analit-
zar-ne l’impacte sobre l’economia. Hi ha efectes positius i 
negatius. Entre els positius, alguns economistes consideren 
que les bombolles, mentre s’expandeixen, poden fomentar 
inversions productives, ja que atenuen les restriccions de crè-
dit d’alguns inversors amb bones idees però amb poc capi-
tal.3 No obstant això, aquests potencials efectes positius són 
temporals i desapareixen del tot amb la punxada de la bom-
bolla i amb les seves severes conseqüències sobre el cicle 
econòmic. L’explicació és que les bombolles distorsionen les 
decisions dels agents econòmics, i, a causa d’això, al  guns 
agents prenen decisions equivocades que acaben perjudi-
cant l’economia. Així, des dels anys cinquanta, el 91% de les 
crisis financeres i el 63% de les recessions s’han associat a 
bombolles.4

Abans de concloure, és interessant repassar algunes de les 
bombolles més sonades al llarg de la història. Una de les més 
antigues va succeir als Països Baixos en ple segle XVI amb la 
importació de tulipes provinents de l’imperi Otomà. Aques-
tes flors aviat es van convertir en un símbol nacional, la qual 

cosa va generar una autèntica febre per adquirir-les. Així, abans de caure bruscament, el preu de les tulipes es va multiplicar per 
20 entre el novembre del 1636 i el febrer del 1637. De fet, en l’apogeu de la bombolla, una tulipa es venia a un preu equivalent a 
60.000 dòlars actuals! Un altre exemple paradigmàtic és la bombolla dels Mars del Sud. En aquest cas, una companyia anglesa, la 
Companyia del Mar del Sud, va convèncer molts inversors que tenia una estratègia que els permetria obtenir grans beneficis 
gràcies a les seves activitats comercials a les colònies espanyoles de l’Amèrica Llatina. L’eufòria va provocar un augment del 700% 
del preu de l’acció de la companyia en la primera meitat del 1720. Els directius de la companyia van començar a vendre les seves 
participacions en veure que les perspectives de la companyia no eren coherents amb l’augment exagerat del preu i, tot seguit, es 
va produir el seu enfonsament. Exemples més recents són la bombolla tecnològica, esperonada per l’eclosió d’internet, que va 
punxar l’any 2000, o la bombolla immobiliària, que va conduir a la crisi financera del 2008 als EUA.

En resum, l’estudi de les bombolles està molt en voga tant per les seves potents implicacions per al cicle econòmic com per la 
necessitat d’aprofundir en el coneixement sobre com es formen els preus. No obstant això, cal afegir que les bombolles són un 
fenomen envoltat d’un cert halo de misteri i que continuen desconcertant molts economistes. Això no ens ha de sorprendre. De 
fet, el cèlebre físic Isaac Newton ja va dir el 1720, abatut després de perdre 20.000 lliures esterlines amb la bombolla del Mar del 
Sud, que era «capaç de predir el moviment dels cossos celestes, però no la bogeria de la gent».

Javier Garcia-Arenas
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

1. Vegeu Smith V. L., Suchanek, G. i Williams A. W. (1988), «Bubbles, crashes and endogenous expectations in experimental spot asset markets», Econometrica, vol. 56, núm. 5.
2. Vegeu Hussam, R., Porter, D. i Smith, V. (2008), «Thar She Blows: Can Bubbles Be Rekindled with Experienced Subjects?», American Economic Review, 98:3.
3. Vegeu Martín, A. i Ventura, J. (2014), «Managing credit bubbles», IMF Working Paper.
4. Vegeu Jordà, Ò., Shularick, M. i Taylor, A. (2015), «Leveraged Bubbles», Journal of Monetary Economics.
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La política econòmica enfront de la inestabilitat financera

Dos grans esdeveniments van marcar la política econòmica al segle XX: la Gran Depressió, entre el 1929 i el 1939, i l’estagflació1 de 
la dècada del 1970. En aquests dos episodis, els EUA van patir les taxes d’atur més elevades de tot el segle XX, amb més del 25% 
d’aturats el 1933, el 20% el 1938 i el 10,8% el 1982. Els dos episodis van sacsejar els pilars teòrics dels economistes i el paper de la 
política econòmica. Així, després de la Gran Depressió, va emergir el keynesianisme i el seu èmfasi en polítiques econòmiques 
que gestionessin la demanda, mentre que l’estagflació va donar lloc a la revolució neoclàssica i a un nou consens en què 
s’encarregava a la política monetària garantir una inflació moderada i estable. Aquest consens va resistir fins al següent gran 
episodi, que es va produir el 2007 amb l’esclat d’una crisi financera global i amb l’anomenada Gran Recessió (2007-2009), en què 
es va assolir el pic d’atur més alt des de l’inici dels anys vuitanta. Tot seguit, veurem que la inestabilitat financera és l’element clau 
per entendre els canvis que aquest últim episodi està provocant en la política econòmica.

El consens macroeconòmic emergit en els anys vuitanta va 
assignar a la política econòmica l’encàrrec d’estabilitzar la 
inflació i el creixement de l’activitat. De fet, existia la creença 
que el sector financer tenia una tendència natural a autoesta-
bilitzar-se, i, pel que fa a l’estabilitat financera, la política 
econòmica es limitava a supervisar la salut de les principals 
institucions. No obstant això, com ho mostra el gràfic, entre el 
2002 i el 2007, latents rere una inflació i un creixement econò-
mic estables, es van acumular importants desequilibris finan-
cers. A més a més, les interconnexions creixents entre els dife-
rents subsectors financers van donar lloc a fonts de risc 
sis tèmic que la supervisió, sense una perspectiva de conjunt, 
no aconseguia percebre. Per exemple, les hipoteques subpri-
me representaven, només, el 4% del mercat hipotecari dels 
EUA, però van ser el detonant d’una crisi que va arrossegar 
una gran part del sector financer internacional. Finalment, la 
duresa de la Gran Recessió va acabar de qüestionar el consens 
existent en deixar clar que la inestabilitat financera té reper-
cussions significatives sobre l’estabilitat macroeconòmica. De 
fet, com s’ha detallat a l’article «La inestabilitat financera i el cicle econòmic», en aquest mateix Dossier, hi ha una evidència crei-
xent sobre els vincles entre la inestabilitat financera i la salut de l’economia real al llarg de la història. Així, en els últims anys, s’ha 
format un nou consens en què l’estabilitat financera es considera necessària per garantir l’estabilitat macroeconòmica. La qüestió 
és quines polítiques i quins instruments caldria d’emprar.

La primera resposta que ha ofert la política econòmica ha estat reforçar la regulació i les anomenades polítiques prudencials 
(tant les micro, enfocades a la salut individual de cada institució, com les macro, amb una visió de conjunt del sistema). D’aquesta 
manera, s’han construït instruments per mitigar les fonts de risc sistèmic, per acumular matalassos en temps de bonança (i que 
donin un major marge de maniobra en les recessions) i per contenir els desequilibris financers, com un endeutament excessiu 
i/o basat en fonts de finançament volàtils, que poden generar episodis d’inestabilitat. Els principals esforços de les polítiques 
microprudencials s’han orientat a augmentar els requisits de capital i de liquiditat i a introduir nous mecanismes de resolució. 
Així, avui dia, les institucions financeres han d’estar proveïdes de més capital i de més qualitat. A més a més, es fixen requisits 
de liquiditat més severs per garantir que disposin de prou actius líquids i de qualitat per resistir els primers embats d’un pànic 
bancari, així com un accés suficient a fonts de finançament estables que no s’evaporin en moments d’estrès.2 Per la seva banda, 
les polítiques macroprudencials s’han dedicat a dissenyar instruments que permetin actuar de forma preventiva sobre 
l’emergència de desequilibris financers al conjunt del sistema. Per exemple, s’han imposat requisits de capital i ràtios de palan-
quejament que varien al llarg del cicle, de manera que, en l’expansió, actuen com a llast i forcen a acumular matalassos i, de 
re  truc, frenen el sobreescalfament i esmorteeixen els efectes de la recessió. A més a més, la regulació permet que les autoritats 

1. Període d’elevada inflació i baix creixement econòmic caracteritzat, als EUA, per quatre recessions en poc més d’una dècada (1969-1970, 1973-1975, 1980 i 1981-1982).
2. El coeficient de cobertura de liquiditat requereix que els bancs mantinguin prou actius líquids d’alta qualitat per cobrir, en un escenari d’estrès, les possibles sortides 
netes d’efectiu durant un període de 30 dies.
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fixin recàrrecs de capital i altres límits sobre la concessió de crèdit a determinats sectors, que es poden endurir en funció de 
l’evolució del cicle econòmic.

En conjunt, totes aquestes mesures haurien de contribuir a reduir la probabilitat i la severitat de les crisis financeres: en la crisi 
passada, tant als EUA com a la UE, els bancs amb millors posicions precrisi de capital i de liquiditat van experimentar menys falli-
des durant la crisi i, amb posterioritat, van contribuir a la recuperació macroeconòmica amb una major concessió de crèdit.3 No 
obstant això, en tractar-se de mesures relativament recents, l’evidència sobre la seva efectivitat encara és escassa. A més a més, 
augmenten la complexitat del marc regulador, donen discrecionalitat a l’autoritat reguladora i estan subjectes a problemes 
d’arbitratge regulador: en restringir el marge d’actuació d’un sector, generen incentius per desplaçar les activitats fora de l’abast 
del regulador (cap a l’anomenat shadow banking).4 Ateses aquestes febleses, diferents economistes han observat que la política 
monetària, en transmetre’s a tot l’univers d’actius financers i en impedir l’arbitratge regulador, pot oferir una bona alternativa.5 

Per aquest motiu, s’ha proposat que els bancs centrals fixin el tipus d’interès amb l’objectiu explícit de garantir l’estabilitat finan-
cera (a més de perseguir l’estabilitat macroeconòmica en termes d’inflació i, en alguns casos, el creixement de l’activitat).

L’ús de la política monetària com a instrument d’estabilitat financera implicaria no atendre perfectament l’estabilitat dels preus. 
Així, comportaria uns tipus d’interès més elevats6 i, per aquest motiu, té costos en termes d’una inflació més baixa i un creixement 
econòmic una mica més feble. Atesos aquests costos, els beneficis es produirien en termes d’una menor probabilitat i severitat 
de crisis financeres futures.7 En aquest sentit, l’FMI estima que el poder de la política monetària per frenar els desequilibris finan-
cers és petit i, per ser efectiva, requeriria moviments dels tipus d’interès significativament més marcats que els necessaris per 
estabilitzar la inflació i l’activitat.8 A més a més, hi ha molta incertesa al voltant d’aquestes estimacions, perquè les crisis finance-
res precedides per una bombolla i que desemboquen en recessions són esdeveniments poc freqüents: en un conjunt de 17 eco-
nomies avançades, Jordà, Shularick i Taylor identifiquen, només, 14 recessions precedides d’una crisi financera i d’una bombolla 
immobiliària entre el 1945 i l’actualitat.9 Una altra dificultat afegida per a l’ús de la política monetària com a garant de l’estabilitat 
financera és que pot erosionar la credibilitat del banc central: els costos, en termes d’una inflació per sota de l’òptima i d’un menor 
creixement de l’activitat, són immediatament palpables, però els beneficis són difícils de mesurar, perquè es produeixen en el 
futur i en relació amb un escenari que no s’acaba materialitzant. En aquest sentit, la política monetària imposaria un llast perma-
nent, quan, en realitat, no totes les crisis financeres tenen el mateix cost macroeconòmic (per exemple, la crisi de les puntcom del 
2001 va tenir poques repercussions macroeconòmiques). Finalment, una de les raons per les quals el consens macroeconòmic 
precrisi defensava no usar la política monetària per atacar les bombolles és que són difícils d’identificar amb antelació i, en canvi, 
la política monetària necessita anticipar-se, ja que els seus efectes triguen temps a filtrar-se per l’economia.

En conclusió, les noves polítiques prudencials ofereixen una primera línia de defensa que es pot calibrar en funció de les necessi-
tats de cada situació, però encara no se n’ha realitzat un ús prou extensiu per comprovar-ne l’eficàcia. Per aquest motiu, la políti-
ca monetària, malgrat no ser l’instrument més precís, pot tenir un paper complementari, però la discussió continua oberta. En 
qualsevol cas, la inestabilitat financera i els seus vincles amb l’estabilitat macroeconòmica han tornat al primer pla de la política 
econòmica.

Adrià Morron Salmeron
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

3. Vegeu Haldane, A. G. (2017), «Rethinking financial stability», discurs al Peterson Institute for International Economics.
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estructurats.
5. Vegeu, per exemple, Juselius, M. et al. (2017), «Monetary Policy, the Financial Cycle, and Ultra-Low Interest Rates», International Journal of Central Banking.
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7. Vegeu Svensson, E. O. (2017), «Cost-Benefit Analysis of Leaning against the Wind», NBER Working Paper, estima que els costos són més elevats que els beneficis. En 
canvi, Gourio, F., Kashyap, A. i Sim, J. (2017), «The Tradeoffs in Leaning Against the Wind», NBER Working Paper, estimen que els beneficis són més grans que els costos.
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Interest-Rate Policy», Federal Reserve Finance and Economics Discussion Series, i Svensson (2017).
9. Vegeu Jordà, Ò., Shularick. M. i Taylor, A. (2015), «Leveraged Bubbles», Journal of Monetary Economics.
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Valoració de la borsa nord-americana: hi ha motius de preocupació?

Des de l’inici de l’any, els principals índexs de renda variable nord-americans encadenen màxims històrics. En concret, des del 1T 
2009, moment en què va començar la recuperació dels principals índexs borsaris, l’índex S&P 500 ha registrat una progressió 
superior al 200%, la qual cosa, en termes anualitzats, equival a un augment superior al 14%. El funcionament del Dow Jones ha 
estat similar, i, en el cas del Nasdaq, la progressió ha estat encara més espectacular, amb un augment superior al 330%, la qual 
cosa representa un creixement anualitzat proper al 19%. Aquest augment perllongat i sostingut dels preus dels actius de renda 
variable ha despertat dubtes i ha generat preocupacions sobre la seva sostenibilitat i la seva possible desconnexió amb els fona-
ments econòmics. En aquest sentit, l’enquesta que realitza regularment el Bank of America Merrill Lynch als gestors de fons 
alerta que la gran majoria considera que la borsa està sobrevalorada.

Malgrat que identificar amb precisió una bombolla financera quan s’està formant no és una tasca senzilla, disposem d’una 
bateria d’indicadors que ens ajuden a jutjar si el preu dels actius està sobrevalorat. En general, se sol distingir entre dos tipus 
d’indicadors. D’una banda, les mètriques que reflecteixen el comportament dels inversors i les seves estratègies d’inversió. Un 
exemple d’això és la preponderància de les activitats que busquen obtenir una rendibilitat elevada a curt termini. Habitual-
ment, es considera que aquestes conductes solen anar acompanyades d’una desconnexió entre el preu observat dels actius i 
el seu valor fonamental o sostenible a llarg termini. Més concretament, un els indicadors de referència en aquest sentit és el 
pes de les compres d’actius palanquejades (margin debt), i l’evolució recent als EUA és un senyal clar d’alerta. Les compres 
d’accions a crèdit van assolir gairebé els 600.000 milions de dòlars a l’agost, segons les dades oficials de la borsa de Nova York, 
la qual cosa representa un nivell rècord i molt superior a l’observat abans de l’esclat de la bombolla puntcom i de la crisi finan-
cera del 2007.

D’altra banda, no menys important, cal parar esment als indi-
cadors que, de forma més directa, intenten avaluar si el preu 
d’un actiu s’ajusta al seu valor fonamental. Com es comenta a 
l’article «L’economia de les bombolles: una anàlisi per enten-
dre l’efervescència dels preus», del present Dossier, l’estimació 
del valor fonamental d’un actiu no és gens senzilla, ja que, per 
realitzar-la, és necessari calcular el valor present dels fluxos de 
caixa esperats en el futur. La ràtio CAPE (per les inicials de 
Cyclically Adjusted Price to Earnings), desenvolupada pel Pre-
mi Nobel d’Economia Robert J. Shiller i que mesura la relació 
entre el preu de les accions i la mitjana dels beneficis empresa-
rials en els 10 últims anys, sol servir de referència a l’hora 
d’avaluar si el nivell de la borsa s’allunya, o no, del seu valor 
fonamental. Segons aquesta mètrica, l’S&P 500 exhibeix ara 
una CAPE de més de 31 punts, un nivell àmpliament per 
damunt de la mitjana històrica, que se situa al voltant dels 17 
punts. De fet, la CAPE actual s’acosta als nivells observats 

durant la crisi del 1929, però encara es manté lluny del nivell assolit abans de la bombolla més recent, la puntcom, que es va pro-
duir al voltant de la dècada dels 2000 (vegeu el primer gràfic).

Així i tot, alguns factors poden matisar la sobrevaloració que suggereixen els indicadors comentats. Primer, sembla que la sobre-
valoració es concentra al sector de les empreses tecnològiques, que és on la revaloració ha estat més intensa recentment, en 
particular des de mitjan 2016 (vegeu el segon gràfic). Segon, malgrat que, a primera vista, un nivell elevat de compres palanque-
jades pot semblar preocupant, no és sempre un bon indicador avançat de la formació d’una bombolla. De fet, si analitzem les 
dades des del 1959, cada vegada que el volum de compres palanquejades ha assolit un nivell rècord, la probabilitat que l’S&P 500 
hagi exhibit una rendibilitat positiva a un any vista ha estat similar a la que s’observa després d’un mes de compres palanquejades 
sense rècord.

Finalment, un tercer element que cal tenir en compte per entendre els elevats nivells de la borsa és l’entorn actual de baixos tipus 
d’interès i, sobretot, les perspectives que es mantinguin en cotes molt baixes durant molt temps. I és que, en un entorn en què es 
preveu que els tipus d’interès es mantindran molt baixos, el valor present dels fluxos de caixa futurs augmenta.

Per avaluar fins a quin punt les valoracions actuals estan influenciades per l’ajust a la baixa que s’ha produït en els tipus d’interès 
a llarg termini, realitzem un exercici senzill, però il·lustratiu, que posa de manifest la importància d’aquest factor. En concret, 
estimem la relació històrica entre la CAPE i els tipus d’interès a llarg termini. Això ens permet construir una CAPE ajustada pel 
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nivell dels tipus d’interès a llarg termini (el del bo nord-ameri-
cà a 10 anys) en cada moment del temps. Dit d’una altra mane-
ra, la sèrie de la CAPE ajustada mostra quin és el nivell de la 
CAPE predit pel tipus d’interès a llarg termini al llarg del temps. 
Com es pot observar al primer gràfic, la sèrie de la CAPE ajus-
tada fluctua molt menys, i els episodis en què la CAPE ha estat 
clarament superior a la CAPE ajustada cal interpretar-los com 
moments en què les valoracions no podien ser explicades per 
l’entorn de tipus d’interès. En canvi, en el moment actual, la 
CAPE no és gaire superior a la CAPE ajustada, la qual cosa 
suggereix que les valoracions actuals sí que estan molt deter-
minades per l’entorn de tipus d’interès.

Per tant, si els tipus d’interès acaben sent tan baixos com el 
mercat anticipa, no sembla que els preus dels actius de renda 
variable estiguin gaire sobrevalorats. No obstant això, tot i que 
hi ha un cert consens sobre el fet que és molt probable que els 
tipus d’interès es mantinguin en cotes inferiors a la mitjana 
històrica en els propers anys, hi ha molta incertesa sobre la 
magnitud d’aquest ajust a la baixa.1 Si, finalment, acaben augmentant més del que el mercat espera, això podria comportar una 
correcció dels índexs borsaris nord-americans.

En aquest cas, un senzill exercici també ens ajuda a valorar la magnitud del fenomen en qüestió: si el tipus d’interès a llarg termi-
ni s’ajustés de forma sobtada fins al 4% (actualment, se situa al voltant del 2,4%), la relació històrica entre la CAPE i els tipus d’in -

te  rès suggereix que el descens de l’índex S&P 500 seria, apro -
ximadament, del 17%.2 Naturalment, cal considerar amb la 
deguda cautela aquest exercici hipotètic, ja que, per exemple, 
no té en compte els motius que generen la hipotètica pu  jada 
dels tipus d’interès a llarg termini ni molt menys les conse-
qüències per al conjunt de l’activitat econòmica d’aquest 
ajust. De fet, cal esperar que els tipus d’interès vagin augmen-
tant de forma gradual, al compàs del creixement de l’activitat 
econòmica i dels beneficis empresarials. En qualsevol cas, amb 
els nivells actuals de CAPE, no sembla que es puguin esperar 
rendibilitats gaire altes en el futur, ja que l’experiència històri-
ca suggereix que, en moments de CAPE elevada, com els re -
gis  trats actualment, la rendibilitat esperada de la borsa nord-
americana en els 10 següents anys se situa al voltant del 5% 
anual (vegeu el tercer gràfic).

Dos factors addicionals als quals la borsa nord-americana es 
mostra sensible són la incertesa geopolítica, com la generada 
per les tensions amb Corea del Nord, i el conjunt de reformes 
proposades per l’Administració Trump. En aquest sentit, en les 

properes setmanes, s’espera que el Congrés aprovi la reforma tributària, que ha estat rebuda amb optimisme per la comunitat 
inversora. En canvi, la resta de mesures electorals proposades, com l’impuls de la inversió pública o el gir cap a una política co -
mer  cial més proteccionista, encara no s’han concretat.

En definitiva, tot fa pensar que la incertesa al voltant de les altes valoracions borsàries als EUA es mantindrà elevada en els pro-
pers mesos. A curt termini, no es resoldrà l’enigma sobre el nou nivell d’equilibri dels tipus d’interès, i la incertesa geopolítica i 
sobre l’agenda de l’Administració Trump difícilment s’esvairà. No obstant això, sembla que els riscos no estan equilibrats i que és 
més alta la probabilitat d’una correcció que la de mantenir la dinàmica alcista dels últims anys.

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

1. Vegeu el Focus «La lluita per la política monetària del futur», de l’IM10/2017.
2. S’assumeix que els beneficis dels 10 últims anys es mantenen constants.
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