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Els tipus d’interès de referència mai no s’havien situat en cotes tan baixes durant tant de temps. Sembla que 
aquest fenomen, que és generalitzat entre països, continuarà durant un llarg període de temps. Estem immer-
sos en una nova era, la dels tipus d’interès baixos, i, en paral·lel a aquest canvi, poden aparèixer nous riscos.

Per exemple, les expectatives de tipus d’interès implícites en les cotitzacions dels actius financers mostren que 
l’entorn de tipus d’interès baixos continuarà. S’espera que el BCE comenci a apujar el tipus d’interès de referèn-
cia en els propers trimestres, però, segons els mercats, ho farà a un ritme tan lent que, d’aquí a cinc anys, enca-
ra es mantindrà per sota de l’1%. Als EUA, sembla que el cicle de pujades de tipus arriba al final. De fet, en 
aquest cas, els mercats ja no descarten que la Fed abaixi tipus l’any vinent. Si aquest escenari s’acaba complint, 
el tipus d’interès de referència de la Fed s’haurà mantingut per sota del 2,5% durant més de 15 anys. En com-
paració, entre el 1960 i el 2000, el fed funds rate no es va situar mai per sota del 2,5%.

Aquest canvi d’era és el resultat d’una millor gestió de la política monetària, que ha permès mantenir taxes 
d’inflació més baixes, i d’una transformació econòmica i social profunda, estructural, vinculada, sobretot, a 
l’envelliment de la població i al progrés tecnològic. Aquests fenòmens ja fa anys que operen i, en pressionar a 
l’alça l’estalvi i deprimir la propensió a invertir, han fet que els tipus d’interès que equilibren l’oferta i la deman-
da d’estalvi hagin anat baixant. En els articles del Dossier, analitzem amb deteniment aquests factors i el seu 
impacte sobre els tipus d’interès.

Els riscos associats a aquest nou entorn de tipus d’interès no són menors. De tots, destaca l’augment de la 
pressió política sobre els bancs centrals perquè duguin a terme una política monetària més acomodatícia. En 
última instància, es podria acabar qüestionant la independència dels bancs centrals. Les interpel·lacions cons-
tants de Trump a la Fed perquè freni l’augment de tipus en són una bona mostra.

La compra de deute públic per part dels principals bancs centrals va ajudar a contenir l’impacte de la crisi 
econòmica i financera, però també va canviar les regles del joc. A priori, per lluitar de forma excepcional contra 
una crisi sense precedents. Però, en el nou entorn de tipus d’interès baixos, és probable que els bancs centrals 
hagin de tornar a recórrer a aquesta eina per estimular l’economia. La Fed ja ha anunciat que mantindrà al 
balanç una gran part del deute públic que va comprar. El BCE també ha deixat clar que mantindrà la dimensió 
actual del balanç, com a mínim, uns anys més.

En aquest context, la temptació d’exigir a les autoritats monetàries més estímuls serà difícil de resistir, en espe-
cial atesos els elevats nivells de deute públic a la majoria d’economies desenvolupades, que fan que l’impacte 
d’un augment dels tipus sobre les arques públiques sigui ara molt més gran. A això cal afegir les demandes 
creixents d’un suposat «aprofundiment democràtic» de totes les institucions.

No obstant això, cal recordar que la independència dels bancs centrals, juntament amb la fixació d’uns objec-
tius raonables, ha permès una de les eres de major estabilitat i progrés econòmic. La seva independència ha 
estat imprescindible per evitar que acabessin finançant directament la despesa pública, la qual cosa sol provo-
car períodes d’hiperinflació i, en última instància, profundes crisis econòmiques, financeres i socials. El cas de 
Veneçuela n’és un bon exemple. Així mateix, aquest disseny institucional ha propiciat que les eines utilitzades 
per aconseguir un creixement econòmic sostingut i inclusiu hagin estat, com ha de ser, la política fiscal i les 
anomenades polítiques d’oferta.

En l’era dels tipus d’interès baixos, els bancs centrals hauran de prendre decisions molt compromeses. Serà 
llavors quan es posarà de manifest la importància que siguin independents. Podrem resistir la temptació?

Oriol Aspachs
Director de Macroeconomia
i Mercats Financers
31 de gener de 2019

L’era dels tipus d’interès baixos
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Cronologia

 4  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(gener).

 6  Portugal: ocupació i atur (4T).
 8  Portugal: comerç internacional (desembre).
12  Portugal: IPC (gener).
14  Japó: PIB (4T). 

Portugal: avanç del PIB (4T).
21  Espanya: comerç exterior (desembre).
22  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (desembre).
26  Portugal: execució pressupostària de l’Estat (gener).
27  Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (febrer).
28  Espanya: avanç de l’IPC (febrer). 

Espanya: balança de pagaments (desembre). 
Portugal: ocupació i atur (gener).

 4  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(febrer).

 7  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
12  Portugal: IPC (febrer).
      Portugal: comerç internacional (gener).
19  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (4T).
19-20   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
22  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (4T). 
       Consell Europeu.
27  Espanya: balança de pagaments (4T).
      Espanya: posició d’inversió internacional neta (4T).
      Portugal: execució pressupostària de l’Estat (febrer). 
28  Espanya: avanç de l’IPC (març).
       Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (març).
29  Espanya: balança de pagaments (gener).
       Espanya: taxa d’estalvi de les llars (4T).
 Desglossament del PIB (4T).
 Portugal: ocupació i atur (febrer).

FEBRER 2019 MARÇ 2019

Agenda

20   Grècia surt del tercer rescat financer després de vuit 
anys de supervisió per part de la UE, del BCE i de l’FMI.

23   Entra en vigor la segona fase de pujades aranzelàries 
entre els EUA i la Xina (sobre 16.000 milions de dòlars 
en importacions, del total de 50.000 milions).

27     Els EUA i Mèxic anuncien un acord comercial preliminar 
per reemplaçar el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica 
del Nord (NAFTA).

AgOsT 2018

12  L’agència de qualificació Moody’s millora la nota cre-
ditícia de Portugal, de Ba1 a Baa3 (de nou en grau d’in-
 versió).

19  L’agència de qualificació Moody’s rebaixa la nota cre-
ditícia d’Itàlia, de Baa2 a Baa3.

OCTUBRE 2018

 7  L’OPEP i els seus socis acorden retallar la producció de 
cru en 1,2 milions de barrils diaris entre el gener i el 
juny del 2019.

13  El BCE confirma que posa fi a les compres netes d’ac -
tius al desembre del 2018.

19  La Fed augmenta el tipus oficial en 25 p. b. i el situa en 
l’interval 2,25%-2,50%.

DEsEMBRE 2018

NOVEMBRE 2018

 5 Els EUA restableixen les sancions sobre l’Iran.
21   La Comissió Europea recomana obrir un procediment 

de dèficit excessiu a Itàlia.
25     La UE i el Regne Unit signen un acord de sortida.

24  Els EUA fan efectiva una nova pujada aranzelària sobre 
200.000 milions de dòlars d’importacions xineses. La 
Xina aplica una nova pujada aranzelària sobre 60.000 
milions de dòlars d’importacions nord-americanes.

26  La Fed augmenta el tipus oficial en 25 p. b. i el situa en 
l’interval 2,00%-2,25%.

30  Canadà s’incorpora a l’acord comercial preliminar entre 
els EUA i Mèxic per reemplaçar el Tractat de Lliure 
Comerç de l’Amèrica del Nord (NAFTA).

sETEMBRE 2018

15   El Parlament del Regne Unit rebutja per 432 a 202 vots 
l’acord de sortida signat entre el Govern i la UE.

25   Acaba el tancament parcial de l’Administració federal 
més llarg de la història dels EUA (35 dies).

gENER 2019
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Armilles Grogues), van millorar lleugerament les expectati-
ves (la nota negativa la va oferir Itàlia, que, immersa en un 
entorn polític incert, va registrar un creixement intertri-
mestral negatiu). Així, l’avanç del PIB de la zona de l’euro al 
conjunt del 2018 es va situar en l’1,8%, i, malgrat que 
aquesta xifra queda lluny de l’excepcional creixement del 
2,5% registrat el 2017, això reflecteix, en gran part, un 
entorn exterior menys favorable i la presència de llastos 
temporals més persistents del que s’esperava. No obstant 
això, la demanda domèstica es manté ferma i té el suport 
d’unes condicions financeres acomodatícies i del bon fun-
cionament del mercat laboral, de manera que el principal 
motor de creixement de la zona de l’euro continuarà sus-
tentant la fase expansiva del cicle econòmic en els propers 
trimestres.

Espanya i Portugal transiten cap a creixements més sos
tenibles per l’esvaïment dels factors que, com el baix preu 
del petroli o la depreciació de l’euro, van estimular el crei-
xement de forma temporal. A Espanya, el PIB va acabar 
l’any amb un avanç del 0,7% intertrimestral (el 2,4% inter-
anual) en el 4T, xifra que va sorprendre a l’alça, en especial 
perquè la demanda exterior va mostrar un to més positiu 
malgrat el context internacional més advers. En el conjunt 
del 2018, el creixement es va situar en el 2,5% (el 3,0% el 
2017) i va confirmar la desacceleració gradual de l’activitat 
cap a cotes més sostenibles. Per components, la demanda 
interna va ser el principal motor de creixement en el con-
junt del 2018, amb una aportació de +2,9 p. p., que va con-
trarestar la contribució negativa neta del sector exterior 
(–0,4 p. p.). Aquesta dicotomia entre la fermesa de la 
demanda domèstica (esperonada per la solidesa del mer-
cat laboral i per unes condicions financeres encara acomo-
datícies a la zona de l’euro) i el llast (en termes nets) del 
sector exterior (reflex tant del deteriorament del context 
internacional, en un entorn de tensions geopolítiques, com 
de la desacceleració de la zona de l’euro i de l’embranzida 
importadora de la demanda interna) no solament es pro-
dueix a Espanya, sinó que també caracteritza l’escenari 
macroeconòmic de Portugal (per al qual encara no es dis-
posa de les xifres de PIB per al conjunt del 2018, malgrat 
que tot fa pensar que reflectiran una contribució positiva i 
sòlida de la demanda interna i un lleuger llast del sector 
exterior). Així, el 2019, les dues economies mantindran rit-
mes d’avanç favorables, amb el suport de les fortaleses 
cícliques (com la recuperació del mercat laboral) i de les 
millores estructurals dels últims anys, tot i que convergiran 
cap a cotes una mica més moderades, propiciades per la 
maduresa del cicle i pel llast de l’entorn exterior.

L’economia global opera en un entorn exigent. Malgrat 
que el creixement mundial es manté dinàmic (s’estima que, 
el 2018, es va situar en el 3,7%, gairebé la mateixa xifra que 
el 2017), els indicadors mostren que, en la segona meitat 
del 2018, l’activitat global va enfilar una via de moderació 
del creixement. D’una banda, això reflecteix un canvi en 
l’entorn, que, en els últims trimestres, s’ha tornat més exi-
gent per la conjunció de l’enduriment de les condicions 
financeres globals i l’erosió de la confiança (penalitzada per 
les tensions comercials i pels conflictes geopolítics). A 
aquests factors, que caldrà seguir amb atenció en els pro-
pers mesos, s’afegeixen la maduresa del cicle en econo -
mies destacades (com als EUA, on l’expansió es troba a 
pocs mesos de convertir-se en la més llarga de la història 
mo  derna del país) i els temors que suscita la incertesa 
so bre el veritable grau de desacceleració de l’economia 
xinesa. Així, l’escenari macroeconòmic apunta a una certa 
moderació del creixement el 2019, un any en què la major 
maduresa del cicle s’enfrontarà a un mapa de riscos més 
dominat pels factors a la baixa.

Les turbulències amb què va acabar el 2018 s’han apai
vagat al començament del 2019. Després d’un tancament 
del 2018 turbulent, amb fortes caigudes borsàries que 
reflectien dubtes sobre la solidesa del creixement mundial 
el 2019, el nou any ha començat més tranquil. D’una ban-
da, als mercats financers, el sentiment inversor ha millorat, 
gràcies a les negociacions entre els EUA i la Xina per recon-
duir les tensions comercials i als missatges de més pacièn-
cia per part dels principals bancs centrals. En efecte, tant la 
Reserva Federal dels EUA (Fed) com el Banc Central Euro-
peu (BCE) han incorporat l’augment dels riscos a la baixa en 
els respectius escenaris i, després de les reunions de políti-
ca monetària del gener, han traslladat la intenció de no 
endurir les condicions monetàries en els propers mesos. De 
l’altra, el sentiment també ha rebut el suport de la publica-
ció de diferents indicadors d’activitat, que, malgrat que 
apunten a una moderació del creixement global, suggerei-
xen que aquesta moderació és raonablement suau.

La zona de l’euro redueix una marxa. Un bon exemple 
que mostra que no s’ha de fer una lectura alarmista 
d’aquest alentiment del creixement el trobem a la zona de 
l’euro. Malgrat que, en el 4T, el creixement es va situar en 
un moderat 0,2% intertrimestral (l’1,2% interanual), les 
dades que es van conèixer per als principals països, com 
Alemanya (on es temia que el creixement fos negatiu per 
l’adaptació del sector de l’automòbil a les noves regula-
cions d’emissions) o França (afectada per les protestes dels 

L’expansió continua en un entorn de més riscos a la baixa
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 3,43 0,48 0,64 1,39 2,50 3,00 3,25

Líbor 3 mesos 3,62 0,69 0,98 1,61 2,79 3,20 3,20

Líbor 12 mesos 3,86 1,18 1,67 2,05 3,08 3,35 3,25

Deute públic 2 anys 3,70 0,72 1,18 1,84 2,68 3,10 3,00

Deute públic 10 anys 4,70 2,70 2,49 2,41 2,83 3,30 3,20

Euro

Depo BCE 2,05 0,50 –0,40 –0,40 –0,40 –0,20 0,25

Refi BCE 3,05 1,13 0,00 0,00 0,00 0,25 0,75

Eonia 3,12 0,77 –0,35 –0,34 –0,36 –0,10 0,40

Euríbor 1 mes 3,18 0,93 –0,37 –0,37 –0,37 –0,08 0,42

Euríbor 3 mesos 3,24 1,13 –0,32 –0,33 –0,31 –0,04 0,44

Euríbor 6 mesos 3,29 1,30 –0,22 –0,27 –0,24 0,12 0,62

Euríbor 12 mesos 3,40 1,51 –0,08 –0,19 –0,13 0,27 0,79

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,85 –0,76 –0,69 –0,60 –0,05 0,73

Deute públic 10 anys 4,30 2,21 0,29 0,35 0,25 1,05 1,88

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,59 –0,13 –0,04 –0,02 0,64 1,37

Deute públic 5 anys 3,91 3,16 0,30 0,31 0,36 1,08 1,78

Deute públic 10 anys 4,42 4,13 1,43 1,46 1,42 2,05 2,68

Prima de risc 11 192 114 110 117 100 80

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,85 0,76 –0,05 –0,18 0,71 1,63

Deute públic 5 anys 3,96 5,42 2,05 0,46 0,47 1,30 2,15

Deute públic 10 anys 4,49 5,90 3,75 1,84 1,72 2,35 3,03

Prima de risc 19 369 346 149 147 130 115

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,33 1,05 1,18 1,14 1,23 1,24

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 127,13 122,41 133,70 127,89 129,15 131,44

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 96,09 116,06 113,02 112,38 105,00 106,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,85 0,88 0,90 0,86 0,85

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,62 0,80 0,75 0,79 0,70 0,69

PETROLI

Brent ($/barril) 42,32 90,70 54,92 64,09 57,67 67,00 66,00

Brent (euros/barril) 36,35 67,78 52,10 54,17 50,68 54,47 53,23

  Previsions
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Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional
Mitjana 

2000-2007
Mitjana 

2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,3 3,3 3,8 3,7 3,4 3,4

Països desenvolupats 2,7 1,1 1,7 2,4 2,2 1,9 1,7

Estats Units 2,7 1,4 1,6 2,2 2,8 2,3 1,9

Zona de l’euro 2,3 0,2 1,9 2,5 1,8 1,4 1,5

Alemanya 1,6 1,0 2,2 2,5 1,5 1,3 1,7

França 2,0 0,6 1,1 2,3 1,5 1,6 1,6

Itàlia 1,5 –1,0 1,3 1,6 0,8 0,2 0,8

Portugal 1,5 –0,6 1,9 2,8 2,1 1,8 1,7

Espanya 3,8 –0,4 3,2 3,0 2,5 2,1 2,0

Japó 1,5 0,3 0,6 1,9 0,8 1,0 0,6

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

Països emergents 6,6 5,2 4,4 4,7 4,7 4,4 4,5

Xina 11,7 8,6 6,7 6,9 6,6 6,2 6,0

Índia 9,7 6,7 7,9 6,2 7,4 6,9 6,2

Indonèsia 5,5 5,8 5,0 5,1 5,1 4,9 4,8

Brasil 3,6 2,3 –3,3 1,1 1,3 2,1 2,0

Mèxic 2,4 2,0 2,9 2,1 2,0 2,3 2,3

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

Rússia 7,2 1,1 –0,2 1,5 1,7 1,9 2,0

Turquia 5,4 5,0 3,2 7,3 3,7 –1,5 1,5

Polònia 4,0 3,2 3,1 4,8 5,3 3,7 2,9

Sud-àfrica 4,4 2,0 0,7 1,3 0,6 1,5 1,8

INFLACIÓ

Mundial 4,2 3,9 2,8 3,2 3,7 3,8 3,4

Països desenvolupats 2,1 1,6 0,8 1,7 2,0 1,6 1,8

Estats Units 2,8 1,7 1,3 2,1 2,4 2,1 1,9

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

Alemanya 1,7 1,4 0,4 1,7 1,9 1,8 1,8

França 1,8 1,3 0,3 1,2 2,1 1,7 1,7

Itàlia 1,8 1,4 0,0 1,3 1,2 1,2 1,4

Portugal 3,0 1,3 0,6 1,6 1,2 1,3 1,5

Espanya 3,2 1,5 –0,2 2,0 1,7 1,6 1,7

Japó –0,3 0,4 –0,1 0,5 1,0 0,8 1,2

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

Països emergents 6,8 6,0 4,2 4,3 4,8 5,1 4,4

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

Índia 4,5 9,0 4,9 3,3 4,0 4,2 4,9

Indonèsia 8,4 6,0 3,5 3,8 3,2 3,3 2,7

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

Mèxic 5,2 4,1 2,8 6,0 4,9 4,1 3,4

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

Rússia 14,2 9,5 7,1 3,7 2,9 4,9 4,0

Turquia 27,2 8,1 7,8 11,1 16,2 19,5 12,0

Polònia 3,5 2,3 –0,2 1,6 1,2 2,5 2,5

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

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 2,3 –0,8 0,8 0,2 0,7 0,8 0,3

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

Béns d’equipament 1,3 –1,0 7,6 13,7 7,0 6,5 5,5

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

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

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

Importació de béns i serveis 3,6 1,2 4,7 8,1 4,9 2,2 3,6

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

Altres variables

Ocupació 0,4 –1,4 1,2 3,3 2,4 0,9 0,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 12,3 11,1 8,9 7,0 6,5 6,2

Índex de preus de consum 3,0 1,3 0,6 1,6 1,2 1,3 1,5

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 –9,4 –4,9 0,6 0,5 –0,3 –0,2 –0,2

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 –7,9 –3,4 1,6 1,4 0,7 0,6 0,5

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –4,4 –6,8 –2,0 –3,0 –0,7 –0,7 –0,5

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres. 

  Previsions

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

Economia espanyola
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2015     2016 2017 2018 2019 2020

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,6 –1,1 2,8 2,5 2,4 2,0 1,9

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

Formació bruta de capital fix 6,0 –4,1 2,9 4,8 5,2 3,6 2,9

Béns d’equipament 5,3 –0,3 5,3 6,0 6,0 3,3 3,0

Construcció 6,2 –7,0 1,1 4,6 5,5 3,6 2,9

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,6 –1,6 2,4 2,9 2,9 2,2 1,9

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

Importació de béns i serveis 7,1 –1,5 2,9 5,6 3,6 3,5 4,1

Producte interior brut 3,8 –0,4 3,2 3,0 2,5 2,1 2,0

Altres variables

Ocupació 3,4 –1,9 3,1 2,8 2,6 2,2 1,6

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 21,0 19,6 17,2 15,3 13,6 12,2

Índex de preus de consum 3,2 1,5 –0,2 2,0 1,7 1,6 1,7

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –6,0 –2,1 2,3 1,8 0,9 0,6 0,6

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –5,3 –1,7 2,5 2,1 1,1 0,8 0,8

Saldo públic (acum., % PIB) 1 0,4 –7,3 –4,3 –3,0 –2,7 –2,0 –1,4

Nota: 1. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

  Previsions
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La calma torna als mercats

La volatilitat disminueix al començament de l’any. Després 
d’un final del 2018 marcat per les pèrdues borsàries, els primers 
compassos del 2019 han aportat una mica de calma als mercats 
financers, que han moderat la seva inquietud, gràcies a les 
negociacions per reconduir les tensions comercials entre els 
EUA i la Xina i a les mostres de més paciència per part dels prin-
cipals bancs centrals. En concret, la Fed ha donat senyals de 
pausar la senda d’increments de tipus (si més no en els pròxims 
mesos, mentre avalua l’impacte de l’enduriment monetari rea-
litzat fins avui) i el BCE ha reiterat la intenció de mantenir unes 
condicions financeres acomodatícies a la zona de l’euro. Així, al 
gener, l’estabilitat va ser la nota dominant als mercats de renda 
fixa, on els tipus d’interès sobirans es van mantenir en cotes 
moderades i, fins i tot, van flexionar una mica a la baixa, mentre 
que, al mercat de divises, es va produir una certa depreciació 
del dòlar nord-americà. D’altra banda, aquesta calma del senti-
ment inversor es va reflectir de forma positiva tant a les borses, 
on els índexs de les principals economies avançades i emer-
gents van avançar amb fermesa, com als mercats de primeres 
matèries, on va destacar la recuperació del preu del petroli des-
prés de la forta caiguda del final del 2018.

Les borses comencen l’any en positiu. La millora del senti-
ment inversor, juntament amb la publicació d’uns beneficis 
empresarials del 4T 2018 raonablement positius (en especial 
als EUA), va empènyer a l’alça i de manera generalitzada els 
principals índexs borsaris internacionals al gener. Així, als EUA, 
l’índex S&P 500 va avançar gairebé el 8% en el conjunt del mes; 
en canvi, als principals parquets de la zona de l’euro, els guanys 
es van situar al voltant del 6% (Eurostoxx 50, +5,3%; DAX, 
+5,8%; CAC, +5,5%; Ibex 35, +6,1%, i PSI 20, +8,4%). Les borses 
de les economies emergents també van registrar avanços 
importants (índex MSCI per al conjunt del bloc, +8,7%), en 
especial a l’Amèrica Llatina (índex MSCI de l’Amèrica Llatina, 
+14,9%), on va destacar l’auge de la borsa del Brasil (índex 
Bovespa, +10,8%), i a les economies asiàtiques (índex MSCI de 
l’Àsia emergent, +7,3%).

El BCE mantindrà unes condicions financeres acomodatícies. 
Després de finalitzar les compres netes d’actius al desembre, el 
BCE va mantenir inalterats els paràmetres de la política mone-
tària en la primera reunió de l’any i la va centrar en l’avaluació 
de l’estat del cicle econòmic de la zona de l’euro. Davant la per-
sistència d’incerteses relacionades amb les tensions geopolíti-
ques globals, les vulnerabilitats en algunes economies emer-
gents i els repunts de volatilitat financera, el BCE va assenyalar 
que el mapa de riscos ha empitjorat i ha passat de considerar-
lo «equilibrat» a «esbiaixat a la baixa». A més a més, el BCE tam-
bé es va mostrar caut davant uns últims indicadors d’activitat 
més febles del que s’esperava. Malgrat que Draghi va reiterar 
que la probabilitat de recessió és baixa i que les perspectives, a 
mitjà termini, continuen tenint el suport de la solidesa de la 
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demanda domèstica, també va assenyalar que és probable 
que, a curt termini, el creixement es mostri menys dinàmic. 
Atesa aquesta valoració de l’escenari, doncs, el BCE va reiterar 
la intenció de mantenir un entorn financer acomodatici mit-
jançant uns tipus d’interès oficials fixos en els nivells actuals i la 
reinversió, durant un període llarg de temps, dels actius en 
balanç que vagin vencent.

La Fed pausa les pujades de tipus. En la primera reunió del 
2019, la Fed va mantenir els tipus d’interès en el rang 2,25%-
2,50%, amb una decisió àmpliament esperada després d’haver 
augmentat ja els tipus en 25 p. b. al desembre. No obstant això, 
la reunió no va ser de transició, i la Fed va enviar missatges 
importants de cara a l’evolució futura de la política monetària. 
En concret, tot i que va presentar una valoració positiva de 
l’escenari macroeconòmic, la Fed va posar més èmfasi en els 
factors de risc a la baixa (com la desacceleració del creixement 
global, les tensions geopolítiques o l’enduriment de les condi-
cions financeres), que generen incertesa sobre el funcionament 
de l’economia en els propers trimestres. Així, la Fed va afirmar 
que es mostrarà pacient amb l’evolució futura dels tipus d’interès 
i va deixar d’assenyalar de forma explícita l’expectativa de nous 
increments.

Els tipus d’interès continuen continguts i les divises emer
gents es recuperen. Els missatges de paciència dels bancs cen-
trals van marcar les dinàmiques dels mercats de renda fixa al 
gener, i els tipus d’interès, tant del deute sobirà com del corpo-
ratiu, es van mantenir estables o, fins i tot, van flexionar a la 
baixa. En concret, als EUA, els tipus d’interès sobirans a 10 anys 
van fluctuar al voltant del 2,70% (més a la vora dels nivells del 
final del 2017 que dels màxims del 2018, quan van arribar a 
superar el 3,20%), mentre que, a la zona de l’euro, les primes de 
risc perifèriques van disminuir i el tipus d’interès sobirà a 10 
anys d’Alemanya es va situar per sota del 0,20%. Per la seva 
banda, els mercats de divises també van recollir els missatges 
dels bancs centrals, i els senyals de pausa de la Fed es van tra-
duir en una apreciació moderada de les principals divises emer-
gents en relació amb el dòlar nord-americà. En canvi, l’euro es 
va mantenir relativament estable al voltant dels 1,14 dòlars i la 
lliura esterlina va fluctuar al so de les votacions del Parlament 
britànic sobre el brexit (amb tendència a enfortir-se en relació 
amb les principals divises).

El petroli s’estabilitza. Després de desplomar-se més del 40% 
en l’últim trimestre del 2018 (dels gairebé 85 dòlars per barril 
del setembre als 50 dòlars a mitjan desembre), al gener, el preu 
del barril de Brent va iniciar una senda de recuperació fins als 
60 dòlars. L’alça del preu va rebre el suport de la posada en mar-
xa de les noves retallades a la producció de cru que l’OPEP i els 
seus socis van anunciar al començament de desembre i de la 
millora del sentiment inversor, que també va empènyer a l’alça 
els preus d’altres primeres matèries, com el coure, altres metalls 
industrials o els productes agrícoles.
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La Fed: de ser esclava de les seves paraules a ser-ho de les dades

La Fed està a punt de tancar el capítol de les mesures no 
convencionals. Després d’haver iniciat la reducció del 
balanç,1 les últimes declaracions dels membres de la Fed 
mostren la voluntat de deixar més oberta l’evolució futura 
dels tipus d’interès. Així, a partir d’ara, la senda esperada 
dels tipus serà més incerta i dependrà més de l’evolució 
de les dades econòmiques i financeres.

Història d’una comunicació poc convencional

L’ús de la comunicació com a eina de política monetària es 
va intensificar després de l’esclat de la crisi financera. En 
estar els tipus d’interès a curt termini emplaçats en el 0%, 
i davant la impossibilitat de retallar-los més per oferir unes 
condicions financeres encara més acomodatícies, la Fed 
va decidir declarar molt explícitament la intenció de man-
tenir-los en nivells molt baixos per un període llarg de 
temps. L’objectiu: modificar les expectatives a llarg termi-
ni dels inversors i dels estalviadors i, així, reduir encara 
més els tipus a llarg termini.

Quan la recuperació econòmica es va començar a consoli-
dar, la Fed també va usar la comunicació per gestionar de 
forma activa les expectatives sobre la primera pujada del 
tipus de referència. I, quan els tipus es van enlairar, la 
comunicació va continuar sent una eina clau per al banc 
central, que va passar a indicar amb força claredat la velo-
citat a la qual augmentarien els tipus d’interès: una 
reorientació de la comunicació necessària perquè, davant 
el contrast entre unes expectatives de mercat escèptiques 
sobre les pujades de tipus i un escenari macroeconòmic 
que les feia necessàries, el procés de normalització dels 
tipus d’interès fos gradual i no condicionés la recuperació 
econòmica. Així, la Fed va fixar, en certa manera, un «pilot 
automàtic» amb el qual ha apujat els tipus de referència 
fins al rang del 2,25%-2,50%.

Normalitzada la situació macroeconòmica, 
normalitzada la comunicació de la Fed

Arribats a aquestes cotes, els tipus d’interès han deixat de 
ser acomodaticis i es troben en un terreny neutral: és a dir, 
ni estimulen ni restringeixen el cicle econòmic.2 Una bona 
mostra d’això és que, com podem veure al primer gràfic, el 
tipus oficial actual se situa ja molt a la vora del que els 
membres de la Fed estimen que és el tipus neutral a llarg 
termini. Així, el final de la política monetària acomodatí-
cia, juntament amb el fet que l’economia es troba en una 
fase madura del cicle (on és més incert quina és la senda 
òptima que hauria de seguir el banc central), ha empès la 
Fed a reorientar la comunicació. En concret, atès que, en la 
conjuntura actual, és especialment important monitorar 

l’estat del cicle econòmic per calibrar els pròxims movi-
ments dels tipus d’interès, diverses veus dins la Fed argu-
menten que, en els propers trimestres, la política mone-
tària hauria d’oferir menys orientació futura i dependre 
més de l’evolució recent de les dades econòmiques i 
financeres.

Les conseqüències de normalitzar la comunicació

Un efecte clau de donar una indicació relativament preci-
sa sobre l’orientació futura de la política monetària és la 
menor incertesa al voltant de l’evolució dels tipus d’in  te -
rès. En la mesura que el banc central sigui creïble davant 
els inversors i els analistes, aquests ancoraran la senda de 
tipus d’interès esperada a les indicacions de la Fed i, en 
con  seqüència, les cotitzacions dels actius financers seran 
me  nys volàtils.

Una manera de contrastar aquesta conjectura és analitzar 
la sensibilitat de les cotitzacions financeres a la publicació 
de variables econòmiques. Normalment, davant una 
dada econòmica que sorprèn a l’alça (per exemple, una 
dada de creació d’ocupació superior a l’esperada), els 
inversors assumeixen que la Fed es podria veure obligada 
a apujar els tipus d’interès més ràpidament. No obstant 
això, si la Fed és creïble en l’orientació futura, els inversors 
haurien de ser menys sensibles a les sorpreses en les 
dades. Efectivament, quan examinem la sensibilitat dels 
tipus d’interès sobirans nord-americans,3 veiem que, des 
que la Fed usa activament la comunicació per indicar l’e -
vo  lució futura dels tipus d’interès, la sensibilitat dels 
ac tius financers a les sorpreses econòmiques ha dismi-

1. La Fed va anunciar el final de les compres netes d’actius el 2014 i la re -
duc  ció gradual de les reinversions el 2017.
2. El tipus neutral és una variable no observable que es troba, en l’ac  tua  li  tat, 
en el 2,5%, segons les estimacions de Holston, K., Laubach, T. i Williams, J. C. 
(2017), «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and 
Determinants», Journal of International Economics, vol. 108.

3. En concret, analitzem les variacions del tipus d’interès sobirà en els dies 
en què es publica l’informe mensual del mercat laboral elaborat pel 
Bureau of Labor Statistics (BLS). La sensibilitat estimada correspon al coefi-
cient β de la regressió Δit = α + β(ΔEt – ΔE t

e) + ε t  , on Δit  indica la variació 
del tipus d’interès sobre el bo sobirà dels EUA a 2 anys en el dia de publi-
cació de la dada de creació d’ocupació; ΔEt és la creació d’ocupació publi-
cada pel BLS, i ΔE t

e és la creació esperada pel consens de Bloomberg.
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nuït.4 D’aquesta ma  nera, és possible que el focus més 
gran que la Fed posa so  bre l’evolució dels indicadors revi-
fi aquesta sensibilitat, la qual cosa pot comportar un in -
cre  ment de la volatilitat financera.

Dependència de les dades: quines són i què ens diuen?

A partir d’ara, tornarà a ser clau analitzar amb detall els 
in      dicadors en què es fixen els membres de la Fed per 
prendre les seves decisions. Per aquest motiu, a la taula 
annexa, presentem un llistat dels indicadors que la Fed 
em  fatitza especialment en els discursos, en els comuni-
cats i en les actes de les reunions i mostrem què suggereix 
l’evolució recent de cada indicador.

D’una banda, els principals indicadors d’activitat i de mer-
cat laboral són coherents amb una economia robusta i 
que creix a nivells per damunt del potencial. Així mateix, 
l’evolució de la inflació i les seves expectatives no han 
estat una preocupació per a la Fed, ja que es troben al vol-
tant de l’objectiu del 2%. De l’altra, observem que dife-
rents indicadors financers presenten una evolució menys 
favorable. En part, caldria esperar que això sigui resultat 
del tensionament monetari que ha dut a terme la pròpia 
Fed, que busca endurir les condicions financeres per fre-
nar l’emergència de desequilibris. No obstant això, en 
gran part, les correccions financeres també reflecteixen 
l’erosió provocada per les tensions geopolítiques globals i 
l’empitjorament del sentiment inversor davant el temor 
que, arran de la maduresa de l’expansió, les fonts de crei-
xement cíclic s’esgotin i l’eco  no  mia es desacceleri de for-
ma més abrupta.

Atesa aquesta combinació d’incertesa, volatilitat financera 
i indicadors que apunten en diferents direccions, és pro-
bable que la Fed aturi el ritme actual d’increments de 
tipus per valorar amb més deteniment els efectes ma  cro -
econòmics de les pujades realitzades fins avui.5 No obs-
tant això, cal no oblidar que, a l’altre costat de la balança, 
hi ha un mercat laboral més enllà de la plena ocupació i el 
risc d’un sobreescalfament de l’economia. En aquest sen-
tit, la regla de Taylor 6 ens suggereix que el tipus d’interès 
oficial es troba encara, en l’actualitat, 0,4 p. p. per sota del 
tipus prescrit per la inflació i per l’atur, de manera que 
aquesta pausa no hauria d’impedir que la Fed apugi enca-
ra una mica més els tipus d’interès en aquest cicle.

4. L’augment de la sensibilitat observat entre el 2014 i el 2015 coincideix
amb el període en què la Fed va subordinar la primera pujada de tipus a 
la disminució de la taxa d’atur fins a un cert llindar.
5. S’estima que la política monetària triga, almenys, entre 6 i 12 mesos a 
transmetre’s al conjunt de l’activitat. Vegeu, per exemple, George, E. L. 
(2019), «Are We There Yet?», The U.S. Economy and Monetary Policy.

6. En concret,  i t
Taylor = ρ ( i t–1

Taylo r) + ( 1 – ρ)[( r t
n + π*) + 1,5( πt – π*) 

– 0,5(ut – ut
n)] on ρ=0,5 és el paràmetre d’allisament, r t

n és el tipus d’in  te-
 rès natural estimat segons el model Holston-Laubach-Williams (2017), πt 
és la inflació subjacent actual i π* = 2% és la inflació objectiu, ut i ut

n són la 
taxa d’atur observada i natural, respectivament.
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# Més sensibilitat

$ Menys sensibilitat 

EUA: monitor d’indicadors
Indicador 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018

Activitat 
(trimestral)

PIB
Índex del cost de l’ocupació
Despesa pública
Inversió en habitatges
Creació d’habitatges unifamiliars
Creació d’habitatges multifamiliars
Renda disponible
Inversió en béns d’equipament
Inversió en propietat intel·lectual

Indicador 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Condicions 
financeres

Índex de condicions financeres
S&P 500
Índex del dòlar
Futurs sobre el tipus d’interès oficial
Tipus sobre el deute sobirà a 10 anys
Pendent de la corba de tipus (10a -3m)
Índex de volatilitat (VIX)
Diferencial de crèdit privat (HY - IG)
Diferencial de crèdit de risc (IG - Sov.)

Indicador 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Mercat 
laboral

Creació d’ocupació
Taxa d’atur
Taxa de subocupació
Taxa d’ocupació
Nous llocs de treball
Renúncies de llocs de treball
Salari per hora

Activitat

Producció industrial
Hores treballades a la indústria
Visats d’obra nova
Compravenda d’habitatges de segona mà
Consum
Confiança del consumidor
Índex d’activitat manufacturera (ISM)
Índex d’activitat no manufacturera (ISM)

Preus

Inflació general (PCE)
Inflació subjacent (PCE)
Inflació general (IPC)
Inflació subjacent (IPC)
Expectatives d’inflació 5a - 5a

Nota: Els colors més verds suggereixen més pujades de tipus a la Fed, mentre que els colors més ataronjats suggereixen el contrari. La determinació del color s’ha realitzat en funció dels valors 
de cada variable dins els cinc percentils de la seva pròpia mostra. El color blanc indica que no hi ha dades disponibles a la data de l’anàlisi.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Tipus d’interès (%)

31-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,31 –0,31 0 0,1 2,0

Euríbor 12 mesos –0,11 –0,12 1 0,8 8,2

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,51 –0,57 5 5,5 5,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,56 –0,61 5 4,6 –2,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,15 0,24 –9 –9,3 –57,2

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,20 1,42 –22 –22,0 –21,3

Deute públic a 10 anys (Portugal) 1,62 1,72 –10 –10,2 –32,8

EUA

Fed funds (límit superior) 2,50 2,50 0 0,0 100,0

Líbor 3 mesos 2,74 2,81 –7 –7,1 94,9

Líbor 12 mesos 3,02 3,01 2 1,5 72,8

Deute públic a 1 any 2,54 2,60 –5 –5,2 66,3

Deute públic a 2 anys 2,46 2,49 –3 –3,0 29,7

Deute públic a 10 anys 2,63 2,68 –5 –5,5 –16,0

spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2019 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 71 89 –18 –17,8 26,7

Itraxx Financer Sènior 84 109 –24 –24,2 42,4

Itraxx Financer Subordinat 172 228 –57 –56,9 75,1

Tipus de canvi

31-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,145 1,147 –0,2 –0,2 –8,5

EUR/JPY (iens per euro) 124,650 125,830 –0,9 –0,9 –8,9

EUR/GBP (lliures per euro) 0,873 0,899 –2,9 –2,9 –0,4

USD/JPY (iens per dòlar) 108,890 109,690 –0,7 –0,7 –0,5

Primeres matèries 

31-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 412,8 409,2 0,9 0,9 –6,9

Brent ($/barril) 61,9 53,8 15,0 15,0 –11,1

Or ($/unça) 1.321,2 1.282,5 3,0 3,0 –2,0

Renda variable

31-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2019 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.704,1 2.506,9 7,9 7,9 –4,2

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.159,4 3.001,4 5,3 5,3 –11,7

Ibex 35 (Espanya) 9.056,7 8.539,9 6,1 6,1 –12,9

PSI 20 (Portugal) 5.129,0 4.731,5 8,4 8,4 –8,5

Nikkei 225 (Japó) 20.773,5 20.014,8 3,8 3,8 –11,5

MSCI emergents 1.049,9 965,8 8,7 8,7 –15,9
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El creixement global redueix  
una marxa

L’expansió global continua a un ritme més moderat. Així ho 
suggereixen els indicadors d’activitat globals més recents, com 
l’índex de sentiment empresarial (PMI) compost global, que es 
troba encara en zona expansiva (per damunt dels 50 punts), 
però que va disminuir fins als 52,7 punts al desembre, el registre 
més baix des del setembre del 2016. Així mateix, l’índex IIF 
Growth Tracker, que tracta d’estimar el creixement dels emer-
gents, va sumar cinc mesos consecutius a la baixa al desembre, 
tot i que apunta encara a ritmes de creixement sòlids. Aquesta 
moderació del ritme d’activitat global dels últims mesos s’explica 
per una conjunció de factors. En concret, elements de caràcter 
idiosincràtic en economies avançades (en particular a Europa) 
s’han sumat a l’enduriment de les condicions financeres globals, 
al deteriorament de la confiança per les tensions comercials i a la 
incertesa sobre el veritable grau de desacceleració de l’economia 
xinesa. Atès que esperem que aquests factors es mantinguin en 
els pròxims trimestres, això avala un escenari de creixement més 
moderat per a enguany (del 3,4%, segons CaixaBank Research). 
En la mateixa línia apunta l’FMI, que, en l’actualització de previ-
sions econòmiques del gener, va revisar lleugerament a la baixa 
les projeccions de creixement econòmic global per al 2019, fins 
al 3,5% (–0,2 p. p.), i per al 2020, fins al 3,6% (–0,1 p. p.). Així 
mateix, el Fons va assenyalar que l’escalada de tensions comer-
cials continua sent una font de risc, tot i que la treva de 90 dies 
entre els EUA i la Xina a la introducció de nous aranzels i el to 
raonablement positiu en les negociacions posteriors han apai-
vagat les preocupacions sobre una guerra comercial. 

La incertesa sobre el brexit no es redueix. La Cambra dels Co -
muns del Regne Unit va rebutjar per àmplia majoria l’acord de 
sortida que el Govern havia acordat amb la UE (vegeu el tercer 
gràfic). Després de la votació, la primera ministra Theresa May, 
del partit conservador, ha d’idear un pla alternatiu que aconse-
gueixi els suports parlamentaris suficients. Amb la finalitat de 
guanyar el suport de l’ala més euroescèptica del seu partit i del 
partit irlandès DUP, la primera ministra ha optat per intentar 
negociar amb Brussel·les noves concessions a la clàusula back-
stop sobre Irlanda. En aquest context, les dificultats existents 
per assolir una majoria al Parlament augmenten la probabilitat 
que el Regne Unit acabi demanant una extensió de les negocia-
cions més enllà del dia del brexit (el 29 de març) i obren la pos-
sibilitat a un gran nombre d’alternatives: des de la ratificació 
d’un acord de sortida esmenat, a un brexit més suau (per exem-
ple, una unió duanera permanent) o a un segon referèndum. 
D’altra banda, els esdeveniments de les últimes setmanes (com 
l’aprovació, a la Cambra dels Comuns, de diverses esmenes) 
suggereixen que hi ha una clara majoria al Parlament britànic a 
favor d’evitar una sortida de la Unió sense acord.

ZONA DE L’EURO

L’activitat de la zona de l’euro avança a un ritme menor. En 
concret, el PIB de la zona de l’euro va registrar un creixement 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Brexit: votació de l’acord de sortida (WA)  
a la Cambra dels Comuns  
Nombre de diputats que van votar 

 

 

Nota: Els parlamentaris amb dret a vot són 639. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la BBC.  
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, gener del 2019).  
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Zona de l’euro: creixement del PIB 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.  

del 0,2% intertrimestral (l’1,2% interanual) en l’últim trimestre 
de l’any, una xifra coherent amb el que esperava CaixaBank 
Research i que se suma a l’alentiment gradual del creixement 
dels últims trimestres. Per al conjunt del 2018, l’economia es 
va expandir l’1,8%, un ritme favorable però lluny del creixe-
ment excepcional registrat el 2017 (el 2,5%). En part, això 
reflecteix un entorn extern menys favorable, la presència de 
llastos temporals més persistents del que s’esperava (com la 
lenta adaptació del sector de l’automòbil a les noves regula-
cions europees sobre emissions) i l’entrada en una fase més 
madura del cicle econòmic (s’estima que la zona de l’euro va 
tancar la bretxa de producció el 2018). No obstant això, la 
demanda domèstica es manté ferma, amb el suport d’unes 
condicions financeres acomodatícies i de la bona marxa del 
mercat laboral. Així, de cara als pròxims trimestres, s’espera 
que l’economia de la zona de l’euro continuï avançant, tot i 
que a un ritme moderat i més coherent amb el potencial. Per 
països dels quals coneixem dades, van destacar en positiu 
Espanya, amb un creixement intertrimestral del 0,7%, i França, 
amb un creixement intertrimestral del 0,3% (s’esperava una 
dada inferior pels efectes de les protestes dels Armilles Gro-
gues). En canvi, el PIB d’Itàlia es va contreure el 0,2% en termes 
intertrimestrals, de manera que el país transalpí va entrar en 
recessió tècnica (dos trimestres consecutius amb creixements 
intertrimestrals negatius). D’altra banda, també es va donar a 
conèixer el creixement del 2018 a Alemanya (de l’1,5%), de 
manera que, en el 4T 2018, el creixement es va situar entre el 
0% i el 0,3% intertrimestral.

Els indicadors d’activitat més recents fan pensar que el crei
xement continua en cotes moderades en el 1T 2019. En con-
cret, l’índex PMI compost per al conjunt de la zona de l’euro, 
que mesura el sentiment empresarial, va tornar a disminuir per 
cinquè mes consecutiu al gener, fins a situar-se en els 50,7 
punts, el registre més baix des del juliol del 2013 (però encara 
per damunt del límit dels 50 punts que marca la zona expansi-
va). Per països, va destacar en negatiu el deteriorament de 
l’índex a França, fins als 47,9 punts (48,7 al desembre), que indi-
ca una contracció de l’activitat, que s’hauria vist afectat per les 
protestes dels Armilles Grogues. En canvi, el PMI d’Alemanya va 
repuntar lleugerament i va passar dels 51,6 punts del desembre 
als 52,1 punts del gener. Així mateix, l’índex de sentiment 
econòmic (ESI) es va situar en els 106,2 punts al gener, un regis-
tre inferior a la mitjana del 4T 2018 (108,8 punts). D’altra banda, 
la confiança del consumidor, malgrat que s’ha afeblit lleugera-
ment en els últims mesos, es manté per damunt de la mitjana 
històrica. En aquest context, esperem que el consum privat 
mantingui el bon to i continuï donant suport al creixement de 
la zona de l’euro.

ESTATS UNITS

L’activitat es manté robusta, però alguns indicadors asse 
nyalen una normalització del creixement. D’una banda, 
l’estudi de camp que elabora regularment la Fed (conegut  
com el Beige Book) continua evidenciant un ritme d’expansió 
econòmica significatiu. De l’altra, indicadors com l’índex de 
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sentiment del consumidor elaborat per la Universitat de Michi-
gan, que va disminuir fins als 90,7 punts al gener, el nivell més 
baix des del 2016, o l’indicador d’activitat manufacturera que 
elabora la Reserva Federal de Nova York, que, al gener, va 
flexionar a la baixa fins a nivells del 2017 (índex sobre l’estat 
actual de l’activitat) o del 2016 (índex sobre les expectatives 
futures), apunten a una moderació del creixement en els 
pròxims mesos i trimestres. En part, com ja ho hem anticipat 
des de fa mesos, això reflecteix l’esvaïment de l’impuls fiscal i 
la pròpia maduresa del cicle econòmic (de manera que cal 
esperar que el creixement es vagi acostant al seu ritme poten-
cial, lleugerament per sota del 2%). No obstant això, la incerte-
sa sobre les tensions comercials i el tancament parcial de 
l’Administració federal nord-americana durant gairebé tot el 
mes de gener (el més llarg de la història) podrien haver 
començat a llastar el sentiment econòmic.

Les pressions inflacionistes són coherents amb l’objectiu a 
mitjà termini de la Fed. En particular, la inflació general dels 
EUA es va moderar al desembre fins a l’1,9% interanual (el 
2,2% al novembre), arrossegada, en gran part, per la caiguda 
dels preus energètics. Per la seva banda, la inflació subjacent, 
que exclou del còmput els components més volàtils, com 
l’energia i els aliments, es va mantenir en el 2,2%, amb el 
suport del bon to de l’activitat econòmica. De cara als pròxims 
mesos, els components energètics probablement llastaran la 
inflació general per l’efecte base de la forta caiguda del preu 
del petroli en l’últim trimestre del 2018. No obstant això, 
aquest efecte serà temporal, i les dinàmiques d’inflació subja-
cents continuaran rebent el suport de la solidesa del mercat 
laboral.

XINA

La Xina acomiada el 2018 confirmant el refredament de la 
seva economia. En concret, el creixement del PIB va assolir el 
6,4% interanual en el 4T 2018, percentatge que va situar el 
còmput per al conjunt de l’any en el 6,6%, un registre coherent 
amb l’objectiu del Govern i amb les nostres previsions. Malgrat 
que les dades oficials continuen mostrant una desacceleració 
gradual de l’economia, arran de la seva transició econòmica 
cap a un major pes del sector terciari, índexs d’activitat alterna-
tius (inclòs el de CaixaBank Research, com ho mostra el penúltim 
gràfic), juntament amb altres indicadors, com les exportacions 
(que van caure el 4,4% interanual al desembre) o l’índex de 
sentiment empresarial PMI (que, al desembre, es va situar en 
els 49,4 punts, el registre més baix en gairebé tres anys), sugge-
reixen que la desacceleració del creixement podria ser més 
intensa del que indiquen les dades oficials i que podria haver 
patit els efectes de les tensions comercials amb els EUA i dels 
aranzels sobre les importacions xineses imposats per l’Ad  mi -
nistració nord-americana (que han començat a afectar de for-
ma significativa el sector exportador xinès). De cara al 2019, 
esperem que la desacceleració continuï, tot i que de forma gra-
dual, gràcies a la implementació de noves mesures d’estímul 
per part del Govern xinès, com un increment de la inversió pú -
blica en infraestructures.  
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Credibilitat internacional, clau per al nou sexenni mexicà

Mèxic és un emergent sui generis. Se situa entre els emer-
gents amb una renda per capita relativament més elevada. 
Té una part qualitativament important del seu teixit 
industrial i dels serveis notablement integrada en l’eco  no-
 mia global. Aquest segment de l’economia mexicana, a 
més a més, es beneficia d’un capital humà homologable al 
de molts països avançats. Pel que fa a l’àmbit financer, el 
seu grau de profunditat de mercat i d’integració també és 
més elevat que el de la majoria d’emergents. Ha estat am -
biciós a l’hora de plantejar reformes estructurals (tot i que, 
certament, els resultats s’han situat per sota del que seria 
desitjable). I, finalment, ha fet gala de dues premisses clau 
en la política econòmica: ortodòxia de les fi  nances públi-
ques i política monetària independent, que s’han traduït 
en un nivell de desequilibris macroeconòmics comparati-
vament baix en relació amb altres emergents. Aquesta 
combinació ha situat el país en una posició millor a la del 
passat per enfrontar-se a shocks adversos.1

Malgrat aquesta posició de partida favorable, el notable 
canvi polític que se li pressuposa al nou sexenni presiden-
cial (2010-2024), sota el lideratge d’Andrés Manuel López 
Obrador, i unes relacions amb els EUA més incertes que en 
el passat han generat dubtes sobre quines són les autènti-
ques perspectives del país en els propers anys i, en parti-
cular, si, en un moment en què l’entorn global es comença 
a tornar més exigent, l’economia serà capaç de trampejar 
la situació sense problemes. Principalment, atesa la im -
portància que té el context global per a Mèxic, és especial-
ment important valorar si la seva economia és vulnerable 
a tres possibles shocks d’origen mundial: una desaccelera-
ció més intensa del que es podria esperar als EUA,2 una 
evo  lució del petroli significativament inferior a la prevista3 
i un enduriment de les condicions financeres globals més 
in tensa del que es contempla en l’actualitat.4

Pel que fa al primer d’aquests efectes, és sabut que l’eco -
nomia mexicana està molt integrada amb la nord-ameri-
cana, de manera que caldria esperar un significatiu efecte 
negatiu d’un shock advers als EUA. Segons estimacions 
pròpies, i com s’aprecia al segon gràfic, si, el 2019, el crei -
xe  ment als EUA fos 1 p. p. inferior a l’esperat, el creixement 

mexicà passaria del 2,3% estimat per CaixaBank Research 
al 2,0% el 2019 i del 2,3% al 2,2% el 2020.

Un segon shock rellevant derivaria d’una evolució del preu 
del petroli substancialment inferior a l’esperada. Si el preu 
del cru, en la mitjana del 2019, fos el 10% inferior a les pre-
visions, les relacions històriques suggereixen que el crei-
xement mexicà seria 0,5 p. p. inferior a l’escenari central 
per a enguany, mentre que no es veuria afectat el 2020. 
Com es pot apreciar, es tracta d’un impacte elevat per al 
2019, però és probable que, d’acord amb les dades històri-
ques, l’estimació l’estigui sobreestimant en certa mesura, 
ja que, en els últims anys, la importància del petroli en 
l’economia s’ha reduït.5
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S'aplica un shock del –10% en relació amb les previsions del preu del barril de Brent per al 2019. 
S’aplica un shock de –0,5 punts en un trimestre sobre l’índex de condicions financeres de les 
economies avançades de Goldman Sachs.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de BEA, de l’INEGI, de Goldman Sachs i de Thomson  
Reuters Datastream. 

   

 
 

 

1. Per exemple, l’enduriment apreciable de la política monetària ha col·lo-
 cat el país en una situació de poder afrontar en el futur, si fos necessari, 
bai  xades del tipus de referència, una tessitura de la qual no es beneficien 
molts altres emergents. Igualment, el marge de la política fiscal també és 
su  perior al d’altres economies, la capacitat contracíclica de les quals es 
veu limitada pel desequilibri fiscal.
2. Els EUA representen el 80% de les exportacions de Mèxic.
3. La producció de petroli va representar el 3,4% del PIB mexicà al final del 
3T 2018.
4. Estimem un vector autoregressiu per al PIB dels EUA i de Mèxic, el preu 
del barril de Brent, l’índex de condicions financeres de les economies 
avançades i el tipus de canvi mexicà en relació amb el dòlar. S’utilitzen 
da  des trimestrals des del 2T 2003.

Mèxic: previsions macroeconòmiques 
Percentatge de variació anual, llevat que s’indiqui el contrari

Mitjana  
2008-2016 2017 2018 (e) 2019 (p) 2020 (p)

PIB 2,1 2,1 2,0 2,3 2,3

Inflació 3,9 6,0 4,9 4,1 3,4

Saldo fiscal  
(% del PIB)

–3,4 –1,1 –2,2 –2,5 –2,9

Deute públic  
(% del PIB)

46,4 54,2 53,8 53,7 53,9

Compte corrent  
(% del PIB)

–1,6 –1,7 –1,3 –1,3 –1,5

Deute extern  
(% del PIB)

29,0 37,1 37,8 36,4 35,3

Notes: (e) estimació, (p) previsió.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INEGI i de l’FMI.

5. Com ho il·lustra el fet que la seva producció hagi passat del 7,4% del PIB 
el 2008 al 3,4% en el 3T 2018. Típicament, un shock d’aquestes caracterís-
tiques es podria materialitzar a través de Pemex, la reducció d’ingressos 
de la qual podria acabar comportant uns ingressos fiscals més baixos i 
podria afectar la percepció de risc sobirà.
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Un últim shock vindria generat per un enduriment sobtat 
de les condicions financeres. Així, si, al començament 
d’enguany, es tensionessin les condicions financeres dels 
països avançats en 0,5 punts (una mica per damunt del ni -
vell registrat durant l’episodi conegut com taper tantrum 
del maig del 2013, per exemple), el creixement mexicà per 
al 2019 seria 0,1 p. p. inferior al previst en l’escenari cen-
tral.6 A diferència del que succeeix amb el petroli, en què 
la relació històrica pot estar sobreestimant, en certa mesu-
ra, l’impacte, cal considerar que, atesa l’evolució atípica de 
les condicions financeres en els anys de l’expansió quanti-
tativa dels bancs centrals dels països avançats, és pos  sible 
que s’estigui infravalorant l’efecte final.7

La informació que aporta l’exercici economètric anterior 
permet construir uns escenaris alternatius a les previsions 
centrals (vegeu el tercer gràfic). En concret, tenint en 
compte els biaixos d’infraestimació o de sobreestimació 
esmentats més amunt, ens acostem cap a la banda corres-
ponent de l’interval de confiança per corregir aquest biaix. 
Així, per elaborar l’escenari de desacceleració nord-ameri-
cà, es considera que el shock sobre el creixement dels EUA 
aniria acompanyat, probablement, d’un cert repunt de la 
volatilitat financera a nivell mundial, de manera que 
l’impacte sobre Mèxic seria una mica més significatiu que 
la sensibilitat comentada anteriorment. En concret, en 
aquest escenari, un drenatge de creixement per a Mèxic 
més raonable seria de –0,5 p. p. el 2019 i de –0,3 p. p. el 
2020. En un segon escenari de caiguda del preu del petro-
li, l’esmentada pèrdua d’importància del sector petrolier 
suggereix que la sensibilitat seria una mica menor i que el 
creixement es reduiria en 0,3 p. p. el 2019 i no variaria el 
2020. Finalment, en un tercer escenari d’enduriment de les 
condicions financeres globals, l’impacte sobre el creixe-
ment mexicà del 2019 seria de –0,1 p. p. En definitiva, 
l’impacte negatiu dels tres shocks, sense ser enorme, tam-
poc és menyspreable, ja que podria situar el creixement 
(en especial si es combinessin diversos shocks) sensible-
ment per sota del registre a llarg termini (el 2,5% en la mit-
jana anual de les dues últimes dècades).

Malgrat l’origen extern d’aquests shocks, contenir els pos-
sibles efectes negatius dependrà molt de la capacitat 
mexicana de mantenir la credibilitat internacional, que, en 
l’actualitat, és alta i superior a la de gairebé qualsevol altre 
emergent. Tal com s’esmentava en la introducció, el país 
ha fet gala d’una política fiscal raonablement ortodoxa i 
d’una política monetària independent, dos elements que 
han dotat el país d’una àncora d’estabilitat important i 
que han facilitat un quadre macroeconòmic raonable-
ment sanejat. Per tot plegat, és clau que les decisions de 

política econòmica del nou Govern mantinguin la reputa-
ció sense erosions.

En aquest sentit, les primeres decisions adoptades sugge-
reixen que el nou Govern és sensible a aquestes necessi-
tats i que, més enllà de l’estil comunicatiu i d’alguna qües-
tió potser més controvertida (com un possible canvi en la 
regulació de les comissions bancàries, l’augment del salari 
mínim o la suspensió del nou aeroport de Ciutat de 
Mèxic), preval una orientació pragmàtica. En particular, 
els inversors han rebut de forma positiva el projecte de 
pressupost, per moltes de les mesures que es contemplen 
i perquè parteix d’unes previsions macroeconòmiques 
similars a les considerades pel consens d’analistes. Així, es 
preveu que, el 2019, s’assolirà un superàvit primari de l’1% 
del PIB (una mica superior a l’estimat per al 2018, que és 
del 0,8%), un objectiu ambiciós i que ajudarà a estabilitzar 
el deute públic, i un dèficit total del 2,5% del PIB. Tot i que 
potser la contenció de les despeses corrents planejada 
sembla una mica optimista, com tampoc no es pot descar-
 tar que hi hagi alguna desviació en matèria d’ingressos, 
els traços essencials del pressupost han allunyat (o potser 
només els han ajornat, ja es veurà quan avanci l’execució 
pressupostària) els riscos a una ampliació excessiva de la 
despesa derivada de diferents transferències socials 
anun   ciades durant la campanya electoral i abans de la 
pre sa de possessió del nou Govern. 8 En definitiva, un 
se nyal important en la direcció adequada de refermar el 
compromís de Mèxic amb l’estabilitat macroeconòmica. 
El país s’hi juga molt, i començar el partit amb el planteja-
ment adequat era clau.

6. Cal assenyalar que, a causa de les particularitats mexicanes presenta-
des, les condicions financeres del país es correlacionen de forma elevada 
amb les dels avançats i no tant amb les dels emergents.
7. Des del 2009, s’ha observat una menor sensibilitat de la volatilitat del 
creixement del PIB de les economies emergents a les condicions finance-
res de les economies avançades.

8. L’augment de transferències de diferents nous programes ha estat 
compensat per la reordenació de molts programes preexistents, que es 
tanquen.

1,2 

1,6 

2,0 

2,4 

2,8 

3,2 

3,6 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mèxic: creixement del PIB en diferents 
escenaris * 
Variació anual (%) 

Escenari  
central 

Menor creixement 
del PIB dels EUA

Major caiguda   
del preu del petroli 

Enduriment de les  
condicions financeres 

Escenaris 

Nota: * Els escenaris es construeixen a partir dels shocks descrits al text.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de BEA, de l’INEGI, de Goldman Sachs i de Thomson 
Reuters Datastream.
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18

Activitat

PIB real 1,6 2,2 2,5 2,6 2,9 3,0 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 3,4 4,1 5,3 4,4 5,2 5,4 4,9 4,6 ...

Confiança del consumidor (valor) 99,8 120,5 126,0 127,1 127,2 132,6 137,9 136,4 126,6

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,3 57,4 58,7 59,7 58,7 59,7 57,5 58,8 54,3

Habitatges iniciats (milers) 1.177 1.208 1.259 1.317 1.261 1.234 1.217 1.256 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 189 200 205 209 211 212 214 214 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,9 4,4 4,1 4,1 3,9 3,8 3,8 3,7 3,9

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 59,7 60,1 60,1 60,3 60,4 60,4 60,6 60,6 60,6

Balança comercial 1 (% PIB) –2,7 –2,8 –2,8 –2,9 –2,9 –2,9 –3,0 ... ...

Preus

Inflació general 1,3 2,1 2,1 2,2 2,7 2,6 2,5 2,2 1,9

Inflació subjacent 2,2 1,8 1,8 1,9 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2

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

JAPÓ
2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18

Activitat

PIB real 0,6 1,9 2,0 1,2 1,4 0,1 – ... –

Confiança del consumidor (valor) 41,7 43,8 44,5 44,4 43,7 43,4 43,0 42,9 42,7

Producció industrial 0,2 2,9 2,7 2,0 1,3 –0,1 2,5 0,6 –1,0

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 7,0 19,0 25,0 24,0 21,0 19,0 – 19,0 –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,1 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 ...

Balança comercial 1 (% PIB) 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 0,0 –0,2 –0,2

Preus

Inflació general –0,1 0,5 0,6 1,3 0,6 1,1 1,4 0,9 0,3

Inflació subjacent 0,6 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.

XINA
2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18

Activitat

PIB real 6,7 6,8 6,8 6,8 6,7 6,5 – 6,4 –

Vendes al detall 10,4 10,3 9,9 9,9 9,0 9,0 8,6 ... ...

Producció industrial 6,1 6,6 6,2 6,6 6,6 6,0 5,9 5,4 5,7

PMI manufactures (oficial) 50,3 51,6 51,7 51,0 51,6 51,1 50,2 50,0 49,4

Sector exterior

Balança comercial 1 512 420 420 404 377 349 345 349 352

Exportacions –8,4 7,9 9,6 13,7 11,5 11,7 14,3 3,9 –4,4

Importacions –5,7 16,3 13,4 19,4 20,6 20,4 20,3 2,9 –7,6

Preus

Inflació general 2,0 1,6 1,8 2,2 1,8 2,3 2,5 2,2 1,9

Tipus d’interès de referència 2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi per dòlar 6,6 6,8 6,6 6,4 6,4 6,8 6,9 6,9 6,9

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.
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UNIÓ EUROPEA

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

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18 01/19

Vendes al detall (variació interanual) 1,6 2,3 1,7 1,7 1,1 2,3 1,1 ... ...
Producció industrial (variació interanual) 1,6 3,0 3,1 2,4 0,7 1,2 –3,3 ... ...
Confiança del consumidor –7,8 –6,0 –4,2 –5,3 –5,7 –5,9 –6,6 –8,3 –7,9
Sentiment econòmic 104,2 110,1 113,2 111,8 110,9 109,7 109,5 107,4 106,2
PMI manufactures 52,5 57,4 58,3 55,5 54,3 52,0 51,8 51,4 50,5
PMI serveis 53,1 55,6 56,4 54,6 54,4 53,7 53,4 51,2 50,8

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 ... ... – –
Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 10,0 9,1 8,5 8,3 8,0 7,9 7,9 7,9 ...

Alemanya (% pobl. activa) 4,2 3,8 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 ...
França (% pobl. activa) 10,1 9,4 9,2 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 ...
Itàlia (% pobl. activa) 11,7 11,3 10,9 10,7 10,3 10,5 10,5 10,3 ...
Espanya (% pobl. activa) 19,6 17,2 16,2 15,4 15,0 14,4 14,4 14,3 ...

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

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18

General 0,2 1,5 1,4 1,3 1,7 2,1 2,2 2,0 1,6
Subjacent 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

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 

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18

Saldo corrent: zona de l’euro 3,4 3,5 3,5 3,6 3,9 3,6 3,5 3,3 ...
Alemanya 8,5 8,0 8,0 8,0 8,2 7,8 7,8 7,6 ...
França –0,8 –0,6 –0,6 –0,4 –0,3 –0,5 –0,5 –0,5 ...
Itàlia 2,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 ...
Espanya 2,3 1,8 1,8 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 94,3 96,5 98,6 99,6 98,5 99,2 98,9 98,3 98,4

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.

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

2016 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 10/18 11/18 12/18

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 1 1,8 2,5 3,0 3,3 3,7 4,2 3,9 4,0 4,0
Crèdit a les llars 2,3 1,7 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 4 (%) 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 5 (%) 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 10,0 10,1 10,2 9,2 8,0 7,3 7,3 7,1 6,9
Altres dipòsits a curt termini –1,9 –2,7 –2,5 –2,2 –1,5 –1,4 –1,0 –1,0 –0,8
Instruments negociables 2,7 1,4 –1,3 –5,6 –3,2 –5,3 –4,7 –5,8 0,6
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 ...

Notes: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda. 2. Dades ajustades de vendes i titulitzacions. 3. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al 
servei de les llars. 4. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial. 5. 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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La fermesa de la demanda interna 
compensa un entorn exterior 
menys favorable

L’economia espanyola modera de forma molt gradual el ritme 
de creixement. El PIB va acabar l’any amb un bon to i, en el 4T, va 
créixer el 0,7% intertrimestral i el 2,4% interanual. Així, doncs, per 
al conjunt de l’any 2018, l’economia espanyola va avançar el 2,5% 
(el 3,0% el 2017) i, d’acord amb el que esperava el conjunt dels 
analistes, va confirmar la desacceleració gradual de l’activitat cap 
a cotes de creixement més sostenibles. Per components, la 
demanda interna va ser el principal suport del creixement (+2,9 
p. p.) i va compensar la contribució negativa neta del sector exte-
rior (–0,4 p. p.), llastat per un context internacional que s’ha dete-
riorat arran de les tensions comercials entre els EUA i la Xina i de 
les incerteses a nivell europeu (brexit, conflicte entre Itàlia i la 
Comissió Europea, llastos sobre el creixement de la zona de l’eu-
ro, etc.). Per al 2019, esperem que l’activitat continuï avançant a 
un ritme una mica més moderat que en els últims anys, però en 
cotes superiors a les de la majoria de països de la zona de l’euro. 
L’activitat tindrà el suport del creixement robust de l’ocupació i 
d’unes condicions financeres encara acomodatícies a la zona de 
l’euro, que continuaran donant suport al consum i a la inversió. 
No obstant això, la persistència d’un entorn exterior menys favo-
rable i envoltat d’incerteses de naturalesa geopolítica i macrofi-
nancera suggereix que la demanda externa mantindrà una con-
tribució neta molt limitada al creixement.

Els indicadors d’activitat emeten senyals mixtos. D’una ban-
da, diferents indicadors reflecteixen un menor dinamisme de la 
indústria, derivat del funcionament negatiu dels sectors ener-
gètic (sector molt volàtil) i automobilístic (afectat per la nova 
regulació europea sobre emissions i pel clima de tensions 
comercials). En particular, al novembre, l’índex de producció 
industrial va recular el 2,6% interanual (desestacionalitzat i cor-
regit per efectes de calendari) i la xifra de negocis del sector va 
caure el 2,7% interanual (mitjana mòbil de tres mesos). Així 
mateix, al desembre, l’índex PMI per al sector manufacturer va 
perdre 1,5 punts i va baixar fins als 51,1 punts. En canvi, els indi-
cadors del sector serveis van mostrar un bon to, amb un aug-
ment de la xifra de negocis al novembre (el +6,1% interanual) i 
un índex PMI de serveis que, al desembre, es va mantenir en 
uns confortables 54,0 punts per tercer mes consecutiu.

El mercat laboral va acabar l’any 2018 amb molta embranzida. 
Segons les dades de l’enquesta de població activa (EPA), el nom-
bre d’ocupats va augmentar en 566.000 persones en el 4T (acu-
mulat de quatre trimestres), una xifra similar a l’augment d’afiliats 
a la Seguretat Social en el mateix període (564.000). Així, segons 
l’EPA, el ritme de creació d’ocupació es va accelerar fins al 3,0% 
interanual en el 4T 2018 després de diversos trimestres de lleuge-
ra desacceleració (el 2,5% en el 3T 2018), en part pel gir que ha fet 
la creació d’ocupació pública, que va augmentar el 4,4% inter-
anual (el +3,0% interanual en el 4T 2017). Per la seva banda, l’atur 
va baixar de forma molt significativa el 2018, fins al 14,4% en el 4T 
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2018 (una disminució de 2,1 p. p. en els quatre últims trimestres). 
De cara al 2019, s’espera que la bona evolució del mercat laboral 
perduri, però que, després d’un final d’any excepcionalment bo, 
perdi una mica d’intensitat, arran de l’esperada suavització del rit-
me de creixement de l’economia espanyola.

La inflació es modera pel preu de l’energia. Al gener, la inflació 
general es va desaccelerar fins a l’1,0%, una xifra 0,2 p. p. inferior 
a la del mes de desembre i que, encara sense el desglossament 
per components, l’INE atribueix a la davallada del preu del gas i a 
l’alentiment del preu dels carburants. La baixada del gener se 
suma a l’experimentada el mes anterior, del qual es disposa ja del 
detall per components i en què la inflació general es va reduir en 
5 dècimes, fins a l’1,2%, mentre que la inflació subjacent es va 
mantenir en el 0,9%. Així, en la mitjana del 2018, la inflació gene-
ral es va situar en l’1,7% i la subjacent, en el 0,9%.

El superàvit exterior perd força. Al novembre, el saldo per comp-
te corrent es va mantenir en positiu, però va disminuir fins al 0,9% 
del PIB (acumulat de 12 mesos), un registre 0,9 p. p. inferior al de 
l’any anterior. L’erosió d’aquests 12 últims mesos es produeix en 
un entorn exterior més advers, amb un deteriorament generalit-
zat de la balança de béns (–0,5 p. p. en relació amb el novembre 
del 2017) i un superàvit més baix en la de serveis (–0,4 p. p. en 
relació amb el novembre del 2017). En concret, el saldo comercial 
de béns va registrar un dèficit del 2,7% del PIB (acumulat de 12 
mesos), amb un deteriorament atribuïble, en gran part, a la balan-
ça de béns no energètics i, en particular, al contrast entre la desac-
celeració de les exportacions no energètiques (el 2,5% interanual 
al novembre, en relació amb el 3,2% de l’octubre, amb dades acu-
mulades de 12 mesos) i la fermesa de les importacions (el 4,0% al 
novembre i el 4,1% a l’octubre). Per la seva banda, el superàvit 
comercial de serveis es va moderar tant pel menor dinamisme de 
les exportacions de serveis no turístics com per l’augment de les 
importacions de serveis turístics. En els propers mesos, l’entorn 
exterior menys favorable i l’embranzida importadora de la deman-
da domèstica probablement continuaran erosionant la balança 
per compte corrent, tot i que el descens del preu del petroli al final 
del 2018 podria oferir un cert alleujament.

Els Pressupostos generals de l’Estat per al 2019 preveuen un 
ajust fiscal per la via dels ingressos. Els comptes públics presen-
tats al gener al Congrés contemplen la majoria de les mesures ja 
anunciades en l’esborrany remès a Brussel·les a l’octubre, però 
amb un major ajust del dèficit, del 2,7% del PIB fins a l’1,3% (–0,5 
p. p. en relació amb l’esborrany de l’octubre, en no aprovar el 
Senat la nova senda del dèficit acordada amb la Comissió Euro-
pea). L’efecte positiu del cicle econòmic reduiria el dèficit públic 
al voltant de 0,5 p. p., de manera que els 0,9 p. p. restants reque-
ririen mesures d’ajust addicionals. Els pressupostos situen la 
majoria d’aquestes mesures al costat dels ingressos (creació de 
l’impost sobre transaccions financeres i de l’impost digital, tribu-
tació mínima de l’impost de societats, etc.), tot i que el seu impac-
te final és molt incert i la seva implementació, complicada. Així, 
l’ajust podria acabar sent inferior al plantejat, com ja ho han asse-
nyalat el Banc d’Espanya i l’AIReF. En tot cas, cal tenir en compte 
que els comptes estan pendents de la tramitació parlamentària i 
que la no aprovació també implicaria un ajust menor del dèficit.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19

Indústria
Índex de producció industrial 1,9 3,2 2,7 0,9 0,4 ... –2,8 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –2,3 1,0 2,8 1,2 –2,6 –1,9 –0,8 –3,4 –4,0
PMI de manufactures (valor) 52,9 54,8 55,3 53,7 52,4 51,8 52,6 51,1 52,4

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 43,7 22,9 25,1 28,1 25,8 ... 24,7 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 13,1 14,1 15,8 15,6 13,1 ... 10,6 ... ...
Preu de l’habitatge 1,9 2,4 2,7 3,8 3,2 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 8,2 10,0 8,2 5,3 1,5 0,9 0,7 1,1 ...
PMI de serveis (valor) 55,0 56,4 56,8 55,8 52,6 54,0 54,0 54,0 ...

Consum
Vendes comerç al detall 3,8 0,9 1,8 0,1 –0,2 1,3 1,1 0,8 ...
Matriculacions d’automòbils 11,4 7,9 11,8 9,2 17,0 –7,6 –12,6 –3,5 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –6,3 –3,4 –3,9 –3,0 –3,7 –6,2 –4,9 –7,2 –6,9

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,7 2,6 2,4 2,8 2,5 3,0 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 19,6 17,2 16,7 15,3 14,6 14,4 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 3,0 3,6 3,4 3,1 2,9 3,0 2,9 3,1 ...

PIB 3,2 3,0 2,8 2,5 2,4 2,4 – – –

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19

General –0,2 2,0 1,0 1,8 2,2 1,7 1,7 1,2 1,0
Subjacent 0,8 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 ...

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 1,7 8,9 5,8 5,2 4,5 ... 3,6 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –0,4 10,5 6,6 6,9 6,2 ... 5,8 ... ...

Saldo corrent 25,2 21,5 20,8 17,9 13,8 ... 10,5 ... ...
Béns i serveis 36,0 33,6 33,5 29,8 25,7 ... 23,2 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,7 –12,1 –12,7 –12,0 –11,9 ... –12,7 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 27,8 24,2 23,8 21,2 17,3 ... 14,3 ... ...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 3

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

2016 2017 1T 2018 2T 2018 3T 2018 4T 2018 11/18 12/18 01/19

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 2,5 2,8 2,5 3,0 3,4 3,7 3,3 4,0 ...

A la vista i estalvi 16,0 17,6 12,3 11,0 10,3 10,0 9,9 9,7 ...
A termini i preavís –16,0 –24,2 –23,1 –20,7 –18,7 –16,7 –17,2 –15,7 ...

Dipòsits d’AP –14,2 –8,7 16,7 17,6 10,4 14,3 20,5 8,4 ...
TOTAL 1,2 1,9 3,2 3,8 3,8 4,4 4,4 4,2 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –3,6 –2,2 –2,2 –2,8 –2,3 –2,3 –2,1 –2,8 ...

Empreses no financeres –5,3 –3,6 –4,4 –6,4 –5,6 –5,9 –5,4 –6,9 ...
Llars - habitatges –3,7 –2,8 –2,4 –2,0 –1,7 –1,4 –1,4 –1,4 ...
Llars - altres finalitats 2,0 3,7 4,9 5,0 5,5 4,6 4,6 4,0 ...

Administracions públiques –2,9 –9,7 –12,5 –9,4 –8,9 –11,8 –11,2 –11,7 ...
TOTAL –3,6 –2,8 –2,9 –3,2 –2,7 –2,9 –2,7 –3,4 ...

Taxa de morositat (%) 4 9,1 7,8 6,8 6,4 6,2 6,1 6,0 6,1 ...

Notes: 1. Estimació de l’EPA. 2. Dades mitjanes mensuals. 3. Dades agregades del sector bancari espanyol i residents a Espanya. 4. Dada fi del període. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia, el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
Markit, la Comissió Europea, el Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.
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Portugal: un creixement sòlid  
però condicionat per l’alentiment 
global

Les perspectives econòmiques són positives, però no estan 
lliures de riscos. La demanda domèstica manté una evolució 
sòlida i ben sustentada en el dinamisme del mercat laboral 
(tant en termes de creació d’ocupació com de recuperació de 
la renda), en la recuperació gradual del crèdit i en un entorn 
propici per a la materialització de la inversió pública (atès que 
se celebren eleccions generals a l’octubre). Així, les perspecti-
ves de creixement continuen sent favorables, i es preveu que 
l’economia continuï creixent en cotes pròximes al 2%, còmo-
dament per damunt de la mitjana històrica dels 20 últims 
anys. No obstant això, les fonts d’incertesa de naturalesa 
externa (tensions geopolítiques, llastos temporals sobre el 
creixement de la zona de l’euro, etc.) pesen sobre l’activitat 
dels principals socis comercials de Portugal i, si persisteixen 
més de l’esperat o s’intensifiquen, podrien condicionar l’acti-
vitat econòmica lusitana pel seu considerable grau d’obertura 
a l’exterior. Per aquest motiu, arran de les revisions realitza-
des per al creixement global en general i de la zona de l’euro 
en particular, des de CaixaBank Research hem revisat lleuge-
rament a la baixa la previsió de creixement de Portugal el 
2019 i el 2020, tot i que continuem estimant ritmes d’avanç 
favorables (de l’1,8% i de l’1,7%, respectivament).

Alguns indicadors van patir llastos temporals en el 4T 2018. 
En particular, en l’últim trimestre de l’any, el sector de l’auto-
mòbil es va veure afectat per un esgotament de les existèn-
cies i per un llarg període de vaga dels estibadors del port de 
Setúbal, fets que van llastar el funcionament exportador de 
l’economia i que, possiblement, s’hauran traduït en una 
menor contribució del sector de l’automoció (que representa 
al voltant del 7% del PIB) al creixement del 4T 2018. Així, 
podria ser que, a causa d’aquests llastos, el PIB del 4T (que es 
publica el 14 de febrer) sorprengui una mica a la baixa. No 
obstant això, l’impacte d’aquests factors temporals s’esvairà 
en els pròxims trimestres, i les perspectives de l’activitat por-
tuguesa continuen sent favorables i es beneficien de les 
millores estructurals dels últims anys (en especial en termes 
de millora de la competitivitat, d’un mercat laboral més flexi-
ble i d’un major pes dels sectors integrats en el comerç 
internacional).

La inflació es va mantenir continguda el 2018. La inflació de 
Portugal segueix una dinàmica suau i amb pressions inflacio-
nistes inferiors a les del conjunt de la zona de l’euro. Així, en la 
mitjana del 2018, la inflació general mesurada per l’IPC har-
monitzat es va situar en l’1,2% (registre clarament inferior a 
l’1,7% del conjunt de la zona de l’euro), mentre que la inflació 
subjacent, que exclou els components amb preus més volà-
tils, com l’energia i els aliments no processats, es va situar en 
el 0,9%.  
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Portugal: PIB i indicador coincident 
d’activitat

Portugal: previsions de creixement
Variació anual (%)

2017 2018 (e) 2019 (p) 2020 (p)

PIB 2,8 2,1 1,8 1,7

Consum privat 2,3 2,3 1,8 1,8

Consum públic 0,2 0,7 0,8 0,3

Formació bruta de capital fix 9,2 4,2 3,7 4,4

Exportacions 7,8 3,9 4,1 3,2

Importacions 8,1 4,9 2,2 3,6

Notes: (e) Estimació. (p) Previsió.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal.
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El mercat laboral entra en una fase de consolidació. Si el 
2017 va destacar per ser un any amb una reducció important 
de l’atur (la taxa d’atur va disminuir en 2,2 p. p., fins al 8,9%) i 
amb un ritme de creació d’ocupació substancial (a taxes supe-
riors al 3%), el 2018 ha estat l’any en què el mercat laboral ha 
consolidat la recuperació i, per tant, ha començat a donar 
senyals de trobar-se en una fase més madura (vegeu el Focus 
«Portugal: hem arribat al final de la recuperació daurada del 
mercat laboral?», en aquest mateix Informe Mensual), amb rit-
mes més suaus de reducció de l’atur i d’augment de l’ocupació. 
Així, al novembre, el creixement de l’ocupació es va des  acce   -
lerar fins a l’1,6% interanual (l’1,9% a l’octubre), mentre que, al 
desembre del 2018, la taxa d’atur es va situar en el 6,7%, el 
mateix registre que al novembre i només 0,1 p. p. per damunt 
del 6,6% de l’octubre (que va representar un mínim des del 
final del 2002). D’aquesta manera, en la mitjana de l’any, la 
taxa d’atur s’haurà situat en el 7,0%, el nivell anual més baix 
des del 2004.

Els comptes públics van mantenir una tendència positiva el 
2018. Segons les dades de flux de caixa, el saldo pressuposta-
ri hauria tancat el 2018 en el –1,0% del PIB, la qual cosa repre-
senta una millora en relació amb el –1,3% del 2017, gràcies al 
major dinamisme dels ingressos (el 5,2% interanual, amb 
dades fins al desembre) en relació amb les despeses (el 4,5% 
interanual). Aquesta millora va ser afavorida per la bona evo-
lució de la conjuntura econòmica, que va facilitar el creixe-
ment dels ingressos fiscals i contributius (el 5,3% interanual), 
dos components que, conjuntament, expliquen gairebé la 
totalitat de l’augment dels ingressos el 2018. Un cop conside-
rades aquestes xifres, basades en el criteri de flux de caixa, cal 
recordar, però, que la Comissió Europea avalua els comptes a 
partir de xifres basades en criteris de comptabilitat nacional, 
la publicació de la qual està prevista per al 26 de març.

Els bancs aprofiten la conjuntura econòmica per sanejar 
els balanços. La taxa de préstecs dubtosos va disminuir fins a 
l’11,3% en el 3T 2018, una reducció de 0,4 p. p. en relació amb 
el trimestre anterior i que va situar els préstecs dubtosos, en 
termes absoluts, en els 31.171 milions d’euros en el 3T, és a dir, 
19.288 milions menys en relació amb el màxim assolit en el 2T 
2016. No obstant això, i malgrat la millora, aquesta taxa conti-
nua sent elevada i es manté per damunt de la mitjana de la 
zona de l’euro (el 3,4% al setembre). D’altra banda, gràcies al 
sòlid creixement del crèdit al consum (l’11,7% interanual) i a la 
recuperació del crèdit a l’habitatge (el –1,1%, en relació amb 
el –2,2% del novembre del 2017), al novembre de 2018, el sal-
do total de crèdit a particulars es va estabilitzar després de 
tres mesos d’increments moderats (amb els quals s’havia 
posat fi a vuit anys de contracció). Per la seva banda, l’stock de 
crèdit a les empreses va continuar disminuint (el –4,3% inter-
anual), a causa de les vendes de carteres de préstecs dubtosos 
que els bancs realitzen per sanejar els balanços (un cop corre-
git aquest efecte, la cartera de crèdit a empreses va augmen-
tar l’1,1% interanual).
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La reducció de l’atur ha estat l’aspecte més significatiu de 
la recuperació de l’economia portuguesa en els últims 
anys, fins al punt que el nombre d’aturats és, en l’actualitat, 
inferior al registrat abans de la crisi financera del 2008.1 A 
més a més, cal recular fins al final del 2002 per trobar una 
taxa d’atur tan baixa com la registrada al segon semestre 
del 2018 (el 6,7%). Ateses la desacceleració de l’economia 
que s’espera per al 2019 i l’estabilització recent de la taxa 
d’atur, cal analitzar l’evolució futura de la desocupació.

Aquesta qüestió requereix parlar del concepte de taxa 
d’atur natural, és a dir, la taxa més enllà de la qual la reduc-
ció de l’atur genera pressions salarials o inflacionistes crei-
xents (també anomenada NAWRU o NAIRU, per les sigles 
en anglès).2 Malgrat que la taxa d’atur natural no s’observa 
de forma directa, el seu vincle amb la inflació ens permet 
estimar-la a partir de la relació entre la taxa d’atur i la infla-
ció observades (l’anomenada corba de Phillips). En con-
cret, si es produeix una acceleració sostinguda de les pres-
sions inflacionistes i salarials per damunt dels seus nivells 
raonables (com, per exemple, una inflació del 2%), podem 
deduir que la taxa d’atur observada es troba per sota de la 
seva taxa natural.

Què sabem de la taxa d’atur natural de Portugal? Com es 
pot observar al gràfic adjunt, entre el 2008 i el 2013, tant la 
taxa d’atur observada com la natural van augmentar ràpi-
dament, la qual cosa suggereix que el mercat laboral es va 
veure afectat tant pel cicle econòmic com per factors es -
tructurals. De fet, durant períodes de crisis, la menor acti-
vitat econòmica provoca, en una primera fase, la reducció 
o el final de l’activitat de les empreses, la qual cosa des-
trueix llocs de treball. A mesura que la crisi s’intensifica, 
augmenta també el temps durant el qual les persones es -
tan aturades. Això dificulta el seu reingrés en el mercat 
laboral, ja que les competències d’aquests aturats es van 
deteriorant i deixen d’ajustar-se a les exigències del mer-
cat. En aquest context, el nombre d’aturats de llarga dura-
da augmenta, tal com va succeir a Portugal entre el 2008 i 
el 2013.3 A més a més, l’atur estructural s’agreuja per aques-
ta pèrdua de competències i també per un major desequi-
libri entre les competències exigides pel mercat i les que 
tenen els treballadors (l’anomenat skills mismatch), situa-
ció que es va observar en l’última recessió tant a Portugal 
com en altres economies de la zona de l’euro (probable-

ment, per la crisi a la construcció, que va comportar la con-
següent destrucció de nombrosos llocs de treball en 
aquest sector).4

No obstant això, amb la recuperació econòmica, una part 
d’aquests factors estructurals es desfan. Així, com es percep 
al gràfic, la taxa d’atur natural ha disminuït fins al 8,2% el 
2018 (segons les estimacions de la Comissió Europea). 
Aquesta xifra és superior a la taxa d’atur observada (que, 
probablement, es va situar en el 7% el 2018), la qual cosa 
reflecteix una major maduresa del mercat laboral i suggereix 
la possibilitat de dinàmiques salarials més fermes. De fet, la 
remuneració mitjana mensual neta dels treballadors assala-
riats va créixer, de mitjana, el 3,8% interanual en els tres pri-
mers trimestres del 2018, tot i que és possible que aquesta 
evolució reflecteixi també altres factors.5 Així mateix, altres 
tendències també reflecteixen la major maduresa del mer-
cat laboral. En concret, la taxa d’atur es va estabilitzar en el 
6,7% al desembre per segon mes consecutiu i el creixement 
de l’ocupació s’ha desaccelerat, tot i que encara hi ha marge 
de recuperació en sectors en què les empreses tenen difi-
cultats per trobar personal adequat (com a la construcció).6

En definitiva, amb la recuperació del mercat laboral ben 
consolidada, és possible que la davallada de l’atur contri-
bueixi a unes pressions salarials més fermes en el futur. No 
obstant això, cal interpretar amb cautela les estimacions 
de la taxa d’atur natural, ja que varien al llarg del temps i 
en funció de la metodologia amb la qual són calculades.7

Portugal: hem arribat al final de la recuperació  
daurada del mercat laboral?
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de l’anglès non-accelerating wage rate of unemployment) calculada per la Comissió Europea.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea i de Datastream.

1. El 2018, es van registrar, de mitjana, gairebé 364.000 aturats (dades dis-
ponibles fins al novembre), una xifra sensiblement inferior als 418.000 del 
2008.
2. NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment) i NAWRU (non-
accelerating wage rate of unemployment) són les taxes d’atur compatibles 
amb una inflació i amb un creixement salarial estables.
3. El 2013, els aturats de llarga durada representaven el 62% del total d’a -
tu  rats.

4. Banc Central Europeu (2014), «The impact of the economic crisis on euro 
area labour markets», Butlletí Mensual, novembre.
5. Per exemple, l’eliminació total d’un impost addicional sobre la renda 
que s’havia establert el 2011.
6. Així ho reflecteix l’enquesta anual de costos de l’entorn del 2017.
7. Banc Central Europeu (2015), «Comparisons and contrasts of the impact 
of the crisis on euro area labour markets», Occasional Paper Series.
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El turisme ha estat sempre un sector de gran importància 
per a l’economia portuguesa, i, en els últims anys, aquesta 
rellevància ha augmentat. El sector, que concentra el 10% 
de l’ocupació, ha registrat un fort creixement en els últims 
anys, molt per damunt del conjunt de l’economia. Aquest 
desenvolupament ha estat, en gran part, impulsat per 
l’arribada de turistes internacionals, que també han con-
tribuït a la vitalitat del mercat immobiliari portuguès 
observada recentment. El 2018, però, el sector ha registrat 
els primers senyals de desacceleració, i, a causa de la seva 
rellevància, és important analitzar les conseqüències 
d’aquest alentiment per a l’economia portuguesa.

El valor afegit brut (VAB) generat pel turisme registra un 
creixement superior al de l’economia portuguesa. Per 
exemple, el 2017, va assolir una taxa de creixement del 
13,6%, en relació amb un creixement del PIB en termes 
nominals del 4,4%. Així, gràcies a aquest dinamisme, el 
sector turístic aconsegueix una rellevància encara més 
gran i, el 2017, va representar el 7,5% del VAB nacional.

El turisme també és un sector clau per als comptes externs 
portuguesos, en especial per la seva enorme contribució a 
l’equilibri de la balança per compte corrent. Per exemple, 
si s’exclogués la contribució del sector turístic, el 2017, el 
saldo per compte corrent hauria estat del –5,1% del PIB 
(en relació amb el +0,5% registrat realment). A més a més, 
el superàvit exterior del sector ha augmentat en els últims 
anys, ja que les exportacions turístiques van passar del 
5,4% del PIB el 2013 al 7,8% el 2017 i el seu creixement va 
superar amb escreix el de les importacions (el pes de les 
exportacions turístiques en relació amb les exportacions 
totals va passar del 13% al 19% entre el 2013 i el 2017, men-
tre que el pes de les importacions es va mantenir en el 
5%). Així, en els últims anys, el sector turístic ha alimentat 
la capacitat de finançament extern en un context de dete-
riorament de les balances dels altres components.

La bona dinàmica del sector turístic portuguès és encara 
més evident si fem una comparació amb països de l’Europa 
mediterrània (vegeu el primer gràfic). Portugal ha regis-
trat un creixement de l’entrada de turistes molt superior a 
la de països com Espanya, Itàlia o Grècia, que presenten 
un atractiu turístic similar en termes de clima i de cultura. 
En concret, entre el 2013 i el 2017, aquests països van re -
gis  trar un augment de l’arribada de turistes proper al 25%, 
en relació amb un creixement del 55% a Portugal.

Després de la notable evolució del sector en els últims 
anys, el 2018 ha aportat els primers senyals d’alentiment, 
amb una estabilització del nombre de turistes no resi-
dents.1 Davant aquests senyals, realitzem un exercici de 

sensibilitat (vegeu la taula adjunta) per analitzar l’impacte 
d’una desacceleració de les exportacions turístiques el 
2019 sobre el PIB.2 Segons aquestes estimacions, en l’es -
cenari d’alentiment moderat del sector turístic que apun-
ten els indicadors (escenari central), la desacceleració 
restaria 0,15 p. p. al creixement del PIB, mentre que un es -
ce  nari d’hipotètic estancament del sector podria arribar a 
restar 0,35 p. p. al creixement, una xifra que il·lustra la 
importància del turisme per a l’economia nacional.

En conjunt, les perspectives per al sector en els pròxims 
anys són positives. Una bona mostra d’això és que, mal-
grat alguns senyals de desacceleració, els ingressos per 
habitació continuen augmentant, la qual cosa reflecteix la 
millora assolida en la qualitat dels serveis turístics portu-
guesos i indica que el sector està més preparat per tram-
pejar un entorn d’estabilització o de lleugera moderació 
de la demanda.

El sol (encara) brilla a Portugal
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

2. Els càlculs es basen en el pes de les exportacions turístiques en relació 
amb el PIB del conjunt de l’economia.

1. Amb una variació interanual del 0,2% dels hostes no residents en hote-
leria entre el gener i el novembre del 2018.

Sector turístic portuguès: sensibilitat del PIB
Variació anual (%)

2018 * Escenari 
central

Escenari 
alternatiu

Exportacions turisme 10,0 5,0 0,0

Impacte en el creixement 
del PIB (p. p.) ** –0,15 –0,35

Notes: * Estimació basada en dades disponibles fins al novembre.
** Diferencial amb la previsió de creixement del PIB de CaixaBank Research per al 2019.
Font: CaixaBank Research.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2016 2017 2T 2018 3T 2018 4T 2018 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

Índex coincident d’activitat 1,7 2,9 2,2 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 ...
Indústria
Índex de producció industrial 2,4 4,0 0,5 –1,8 –1,1 –0,5 0,2 –3,1 –0,3 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –0,7 2,3 0,0 0,4 –0,6 –1,2 –1,1 –0,7 0,0 –2,2

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 7,9 19,8 11,5 13,0 ... 13,0 ... ... ... ...
Compravenda d’habitatges 18,8 20,5 23,7 18,4 ... 18,4 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro/m2 - taxació) 3,7 5,1 6,1 6,2 ... 6,2 6,2 6,2 ... ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 10,9 12,3 7,6 3,8 … 2,5 1,2 0,7 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 7,3 13,8 14,4 16,5 12,2 16,7 8,6 11,7 16,2 19,1

Consum
Vendes comerç al detall 2,7 4,1 2,6 2,3 4,7 0,9 5,9 4,3 3,8 ...
Indicador coincident del consum privat 1,9 2,6 2,4 1,9 1,4 1,7 1,5 1,4 1,2 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –11,1 0,5 2,8 –1,4 –2,2 –1,5 –0,4 –3,4 –2,7 –7,9

Mercat de treball
Població ocupada 1,2 3,3 2,4 2,1 ... 2,1 1,9 1,5 1,4 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 11,1 8,9 6,7 6,7 ... 6,6 6,6 6,7 6,7 ...
PIB 1,9 2,8 2,4 2,1 ... 2,1 ... ... ... ...

Preus 1

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

2016 2017 2T 2018 3T 2018 4T 2018 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

General 0,6 1,6 1,2 1,8 0,8 1,8 0,8 0,9 0,6 0,5
Subjacent 0,8 1,3 0,9 1,3 0,5 1,4 0,3 0,5 0,5 ...

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2016 2017 2T 2018 3T 2018 4T 2018 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 0,8 10,0 7,4 7,0 ... 7,0 6,4 4,6 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 1,5 13,5 9,8 8,6 ... 8,6 7,3 7,3 ... ...

Saldo corrent 1,1 0,9 0,0 –0,4 ... –0,4 –0,2 –1,0 ... ...
Béns i serveis 3,8 3,5 3,1 3,1 ... 3,1 3,2 2,1 ... ...
Rendes primàries i secundàries –2,7 –2,6 –3,1 –3,5 ... –3,5 –3,4 –3,1 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 3,0 2,7 1,9 1,6 ... 1,6 1,8 1,0 ... ...

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

2016 2017 2T 2018 3T 2018 4T 2018 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

Dipòsits 2

Dipòsits de llars i empreses 3,7 1,7 4,3 4,4 ... 4,7 3,8 4,0 ... ...
A la vista i estalvi 19,5 15,7 15,3 13,6 ... 14,9 13,5 14,0 ... ...
A termini i preavís –3,2 –5,8 –2,9 –2,1 ... –2,3 –2,9 –3,1 ... ...

Dipòsits d’AP –17,9 1,3 –0,8 1,0 ... 1,4 2,2 0,5 ... ...
TOTAL 2,3 1,6 4,0 4,2 ... 4,5 3,7 3,8 ... ...

Saldo viu de crèdit 2

Sector privat –3,9 –4,0 –1,8 –1,4 ... –1,3 –1,6 –1,6 ... ...
Empreses no financeres –5,6 –6,5 –3,7 –3,7 ... –3,5 –4,6 –4,3 ... ...
Llars - habitatges –3,3 –3,1 –1,6 –1,2 ... –1,1 –1,1 –1,1 ... ...
Llars - altres finalitats –0,5 0,9 4,1 5,8 ... 5,7 6,1 5,3 ... ...

Administracions públiques –9,4 9,3 14,8 –12,4 ... –11,2 –11,2 –10,6 ... ...
TOTAL –4,2 –3,5 –1,1 –1,9 ... –1,8 –2,1 –2,1 ... ...

Taxa de morositat (%) 3 17,2 13,3 11,7 11,3 ... 11,3 ... ... ... ...

Notes: 1. Índexs harmonitzats. 2. Dades agregades del sector bancari portugués i residents a Portugal. 3. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc de Portugal i Datastream.
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Tipus d’interès baixos: fins quan?

Una mètrica per mesurar el posicionament de la política monetària: el tipus d’interès natural

Els 30 últims anys han estat testimoni d’una caiguda sostinguda dels tipus d’interès reals a les principals economies desenvolu-
pades (vegeu el primer gràfic).1 Una primera lectura ràpida ens pot dur a la conclusió que aquesta caiguda podria ser sinònim que 

les condicions als mercats financers s’han tornat més acomo-
datícies en les últimes dècades. Malgrat tot, això no ha de ser 
forçosament així. Considerem l’exemple d’una economia que 
entra en crisi i el banc central de la qual reacciona i abaixa els 
tipus d’interès a zero. Suposem, també, per simplificar-ho, 
que, en aquest país, la inflació cau a zero durant la crisi. 
D’aquesta manera, en aquesta economia, el tipus d’interès 
real és zero i, si ens guiem pel primer gràfic, inferior al tipus 
d’interès real que s’hauria observat en la mitjana històrica. No 
obstant això, podria ser que la gravetat de la recessió fos de 
tal envergadura que la resposta més adequada per part del 
banc central, per estabilitzar les fluctuacions en els preus i en 
la producció, fos generar una caiguda del tipus d’interès 
nominal per situar el tipus d’interès real en terreny negatiu. Si 
aquest fos el cas, un tipus d’interès real igual a zero, per baix 
que pugui semblar, pot ser massa alt i generar unes condi-
cions financeres restrictives. Així, doncs, necessitem un punt 
de referència que ens permeti distingir en quin moment 

podem parlar de condicions financeres acomodatícies i en quin moment, de condicions restrictives. Aquest punt de referència 
també ens hauria de servir de guia per entendre cap a quin punt cal esperar que tendeixin els tipus d’interès al llarg del temps. El 
tipus d’interès natural és aquesta vara de mesurar, i dediquem aquesta primera secció del Dossier a descriure aquest concepte i 
la seva evolució al llarg de les últimes dècades.

El concepte de tipus d’interès natural té el seu origen en l’economista suec Knut Wicksell (1989), tot i que ha estat reformulat i 
situat de nou sota el focus d’atenció recentment.2 De manera molt succinta, podem entendre el tipus d’interès natural com el 
tipus d’interès coherent amb un creixement de l’economia igual al seu ritme potencial i amb una inflació constant. Així, el tipus 
d’interès natural ens permet avaluar si un determinat tipus d’interès real és acomodatici o restrictiu. Si el tipus d’interès real se 
situa per damunt del natural, el creixement de l’economia se situarà per sota del potencial i hi haurà pressió a la baixa sobre els 
preus, i viceversa. De la mateixa manera, el tipus d’interès natural ens ofereix un punt al qual cal esperar que convergeixin els 
tipus d’interès. En definitiva, més que fixar-nos en l’evolució dels tipus d’interès nominal o real de l’economia, cal obtenir una idea 
de l’evolució del tipus d’interès natural. Aquest últim ens donarà una idea més precisa de si cal esperar tipus d’interès baixos 
durant molts anys o no, i si aquests tipus d’interès baixos generaran un entorn macrofinancer acomodatici o no.

Així mateix, el tipus d’interès natural no és un número immutable, ja que, al seu torn, depèn d’altres característiques estructurals 
de l’economia. Més concretament, tots els factors que puguin afectar l’oferta i la demanda d’estalvi haurien de tenir un impacte 
sobre el tipus d’interès natural. Així, tal com veurem més endavant en aquest Dossier, els canvis estructurals relacionats, per 
exemple, amb els hàbits d’estalvi de les llars (impacte pel costat de l’oferta), amb el creixement de la productivitat (impacte pel 
costat de la demanda, ja que afecta el retorn a la inversió) o amb les dinàmiques demogràfiques (impacte pel costat de l’oferta), 
tindran un impacte sobre el tipus d’interès natural.

Desafortunadament, com moltes de les variables d’interès en l’economia, el tipus d’interès natural no és directament observable 
en les dades. Així i tot, els economistes han desenvolupat models i tècniques estadístiques que permeten estimar aquesta varia-
ble, tot i que, per descomptat, totes aquestes estimacions estan subjectes a un grau d’incertesa notable. El segon gràfic mostra 
les estimacions realitzades per Holston et al. (2016)3 per als EUA, per a la zona de l’euro i per al Regne Unit, així com la nostra 
pròpia estimació per a Espanya, realitzada d’acord amb la metodologia de Holston et al. (2016).
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Nota: * El tipus d’interès real a llarg termini és el tipus d’interès del bo sobirà a 10 anys menys la inflació. 
Per al cas de la zona de l’euro, s’utilitza una mitjana ponderada dels tipus sobirans dels Estats membres. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

1. El tipus d’interès real és el tipus d’interès nominal menys la inflació.
2. Vegeu, per exemple, Woodford, M. (2003), «Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy», Princeton University Press, Princeton.
3. Holston, K., Laubach, T. i Williams, J. (2016), «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants», Federal Reserve Bank of San Francisco, 
Working Paper, núm. 2016-11.
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El gràfic permet extreure diverses conclusions. Primer, el tipus d’interès natural fluctua al llarg del temps. A més a més, malgrat 
que l’estimació del tipus d’interès natural s’ha realitzat de forma independent per a cada país o àrea, el gràfic mostra que el 
tipus d’interès natural es mou de forma semblant entre aquests països, fet que suggereix que hi ha forces de caràcter global que 
tenen un impacte sobre ell. Segon, el tipus d’interès natural ha mantingut una trajectòria lleugerament a la baixa entre el 1980 
i el 2008 a totes les economies considerades (no tan intensa en el cas del Regne Unit). Així mateix, amb la crisi financera del 
2008, el tipus d’interès natural va flexionar a la baixa a totes 
les economies i encara avui (amb dades fins al 2T 2018) no ha 
recuperat els nivells previs a la crisi. Què explica aquestes ten-
dències? El model de Holston et al. (2016) permet descom-
pondre la trajectòria del tipus d’interès natural en dos com-
ponents: el creixement potencial de l’economia i una variable 
residu que captura altres factors, com possibles canvis en el 
grau d’aversió al risc dels inversors. Segons aquesta descom-
posició, la caiguda del tipus d’interès natural va ser deguda, 
en gran part, a la caiguda del creixement potencial de les 
economies, malgrat que, en el cas de la zona de l’euro i d’Es-
panya, factors de caràcter conjuntural capturats en la varia-
ble residu també expliquen una proporció significativa de la 
caiguda que va tenir lloc a l’inici de la recessió. Finalment, el 
gràfic mostra que la caiguda del tipus d’interès natural va ser 
molt més intensa a Espanya que al conjunt de la zona de l’eu-
ro. Sens dubte, aquest comportament dispar pot reflectir que 
la crisi a Espanya va ser més severa que en altres països de la 
zona (la crisi financera i sobirana es va conjugar amb la crisi 
immobiliària). No obstant això, també pot suggerir la presèn-
cia de factors estructurals diferencials que van impedir que l’economia espanyola s’ajustés d’una forma menys severa a la crisi 
econòmica. Un exemple de factor diferencial és el mercat laboral. Així, un mercat laboral més flexible que generi menors aug-
ments de la taxa d’atur en èpoques de crisi hauria d’ajudar a disminuir l’incentiu de les llars a incrementar els estalvis per motius 
de precaució, la qual cosa hauria de comportar una caiguda menys brusca del tipus d’interès natural.

Armats ja amb l’atrezzo teòric necessari, podem passar a valorar l’orientació de la política monetària comuna en l’horitzó consi-
derat. Al tercer gràfic, mostrem la bretxa entre el tipus d’interès real i el natural. Un valor positiu de la bretxa indica que el tipus 
d’interès real se situa per damunt del natural i que, per tant, la política monetària és restrictiva, i viceversa.

Tal com podem veure, prèviament a la crisi, la política monetària comuna va ser lleugerament més expansiva per a Espanya que 
per al conjunt de la zona de l’euro. No obstant això, aquesta situació es va revertir de forma molt intensa durant la crisi finance-
ra i la posterior crisi del deute sobirà, pel fet que les mesures acomodatícies implementades pel BCE, malgrat que van ser sufi-
cients perquè la política monetària fos neutral per al conjunt de la zona de l’euro, van ser insuficients per contrarestar la intensa 
caiguda del tipus d’interès natural a Espanya. Posant el focus en el període més recent, sembla que les estimacions indiquen 
que, actualment, la política monetària comuna és gairebé neutral per a Espanya i lleugerament expansiva per al conjunt de la 
zona de l’euro.

Cal destacar que, malgrat que aquestes estimacions estan subjectes a un elevat grau d’incertesa,4 els resultats que es mostren 
aquí són qualitativament similars als obtinguts per altres autors que utilitzen metodologies diferents. Per exemple, Fries et al. 
(2016)5 estimen el tipus d’interès natural per a Alemanya, França, Itàlia i Espanya i també troben que el tipus d’interès natural 
ha caigut en els 20 últims anys i que la política monetària comuna va ser expansiva per a Espanya durant el període previ a la 
crisi, aproximadament neutral per a Alemanya, França i Itàlia entre el 2009 i el 2013, i contractiva per a Espanya entre el 2009 
i el 2013.
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Nota: Holston, K., Laubach, T. i Williams, J. (2016), «Measuring the Natural Rate of Interest: International 
Trends and Determinants», Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper, núm. 2016-11. 

 
 

Font: CaixaBank Research, a partir de Holston, K. et al. (2016).

4. Vegeu la nota 3.
5. Vegeu Fries, S., Mésonnier, J. S., Mouabbi, S. i Renne, J. P. (2017), «National natural rates of interest and the single monetary policy in the Euro Area», Banque de 
France, Working Paper, núm. 611.
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Què explica el declivi del tipus d’interès natural?

La llista de factors és llarga i permet classificar-los en tres grans grups: els que haurien llastat la inversió, els que haurien fomen-
tat l’estalvi i els factors cíclics derivats de la Gran Recessió, que explicarien la reducció més intensa el 2008-2010 observada al 
segon gràfic. La pressió dels elements cíclics (com l’elevat 
endeutament del sector privat, que restringeix la capacitat de 
despesa i d’inversió, o la pèrdua d’optimisme sobre el creixe-
ment futur, pròpia d’haver patit una recessió intensa i llarga 
en els últims anys) es va esvaint amb la consolidació de la fase 
expansiva. No obstant això, l’evidència fa pensar que els 
altres factors responen a forces estructurals, com el potencial 
de creixement a llarg termini o l’envelliment de la població, 
que possiblement continuaran condicionant els tipus d’inte-
rès (i, per tant, l’entorn financer en general) en les pròximes 
dècades. Vegem com.

Menys propensió a invertir

Com s’ha comentat més amunt, els models que estimen el 
tipus d’interès natural vinculen estretament la seva evolució a 
la de la productivitat. La raó és simple: el creixement de la pro-
ductivitat és la font de creixement econòmic a llarg termini i, 
per tant, determina la mesura en què apareixen noves oportu-
nitats d’inversió. Però, com s’observa al quart gràfic, el creixement de la productivitat ha disminuït de forma sostinguda en les 
últimes dècades, en una dinàmica que no solament ha estat paral·lela a la dels tipus d’interès, sinó que, com aquests tipus, també 
ha afectat de manera generalitzada les principals economies internacionals.6 Personalitats com l’economista Robert Gordon, de 
la Universitat de Northwestern, defensen que la pèrdua de dinamisme de la productivitat reflecteix tendències de fons.7 D’una 

banda, el final de la difusió de les dues primeres revolu-
cions industrials (la primera, amb la màquina de vapor i el 
ferrocarril al capdavant, però, en especial, la segona, que, 
amb invencions com l’electricitat, el motor de combustió 
interna o l’aigua corrent, va facilitar processos com la urba-
nització). De l’altra, reflectiria també que la Tercera Revolu-
ció Industrial tindria, segons Gordon, un menor impacte 
econòmic.

Al menor dinamisme de la productivitat, cal afegir que l’au-
ge de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
amb la informàtica i internet al capdavant, ha reorientat 
l’estructura econòmica cap a indústries més intensives en 
capital intangible i, en general, amb necessitats d’inversió 
més baixes. De fet, els resultats de Farhi i Gourio (2018)8 

suggereixen que, efectivament, el canvi d’estructura eco-
nòmica també hauria contribuït al declivi del tipus d’inte-
rès natural.

Un altre factor que podria explicar el menor dinamisme de la productivitat és l’envelliment de la població.9 De fet, la demografia 
és la força més destacada pels estudis que analitzen el declivi dels tipus d’interès. Així ho il·lustren les estimacions d’Eggertsson 

 
6. Vegeu el Dossier «Canvi tecnològic i productivitat», a l’IM02/2018.
7. Vegeu Gordon, R. (2012), «Is US economic growth over? Faltering innovation confronts six headwinds», NBER Working Paper, núm. 18315.
8. Vegeu Farhi, E. i Gourio, F. (2018), «Accounting for Macro-Finance Trends: Market Power, Intangibles, and Risk Premia», NBER Working Paper, núm. 25282.
9. L’article «L’envelliment de la població i el seu impacte macroeconòmic», al Dossier de l’IM11/2018, analitza com l’envelliment afecta de forma directa el creixement 
econòmic.

 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

1T 1999 4T 2001 3T 2004 2T 2007 1T 2010 4T 2012 3T 2015 2T 2018 

Bretxa entre el tipus d’interès real i el natural *
(%) 

EUA  Regne Unit  Zona de l’euro Espanya 

Nota: * El tipus d’interès real es calcula a partir del tipus d’interès nominal dels bons sobirans amb 
venciments a 2 anys menys la inflació subjacent. Per a la zona de l’euro, s’ha pres una mitjana ponderada 
dels bons sobirans dels Estats membres.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream i de Holston, K. et al. (2016). 

 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Productivitat total dels factors  
Variació anual (%, mitjana mòbil de 10 anys)  

França  Alemanya Itàlia Espanya 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Feenstra, R. C., Inklaar, R. i Timmer, M. P. (2015), «The 
Next Generation of the Penn World Table», American Economic Review, 105(10), 3150-3182.  



DOSSIER | EL FUTUR DE LES CONDICIONS FINANCERES: CANVI DE PARADIGMA?

FEBRER 2019

02

30  

et al. (2017),10 que analitzen un declivi de –4,02 p. p. en el tipus d’interès natural dels EUA entre el 1970 i el 2015. Aquests autors 
estimen que el menor creixement de la productivitat hauria contribuït en –1,9 p. p. a la seva caiguda. No obstant això, assignen 
un llast addicional de –3,66 p. p. a les dinàmiques demogràfiques,11 la qual cosa assenyala que la demografia actua sobre els tipus 
per altres canals diferents al seu impacte sobre la productivitat.

Més propensió a estalviar

Com hem explicat en un article recent,12 l’envelliment de la població té importants conseqüències sobre l’estalvi i és una dinàmi-
ca clau per entendre l’evolució dels tipus d’interès a mitjà i a llarg termini. Aquesta força actua per tres canals. En primer lloc, 
l’augment de l’esperança de vida estimula un major estalvi en edat laboral per a una jubilació més llarga. En segon lloc, la reduc-
ció de la fertilitat redueix l’oferta de treball i, per tant, incrementa l’abundància relativa del capital en el procés productiu i pres-
siona a la baixa sobre el seu retorn. Finalment, l’augment de la fracció de població jubilada té un efecte ambigu sobre l’estalvi: 
d’una banda, aquest grup té taxes d’estalvi més baixes, ja que «desestalvia» una bona part del que han acumulat durant la vida 
laboral («efecte flux»), i, de l’altra, té un volum d’estalvi més gran, acumulat al llarg de la vida laboral («efecte estocatge»). Gairebé 
tots els estudis documenten que l’envelliment ha tingut un impacte negatiu sobre els tipus d’interès en les últimes dècades. És 
més, moltes estimacions (com Carvalho et al., 201713 o Gagnon et al., 201614) suggereixen que ha estat la principal força que expli-
ca el declivi del tipus natural. No obstant això, no hi ha consens sobre quin és el seu mecanisme dominant: alguns, com Carvalho 
et al. (2017), emfatitzen el paper de la major esperança de vida, mentre que uns altres, com Gagnon et al. (2016), destaquen el rol 
de la menor fertilitat i el consegüent increment de la ràtio de capital per treballador. Mirant cap al futur, l’envelliment és un procés 
que, com ho mostra el cinquè gràfic, tindrà continuïtat, i, en aquest sentit, la majoria d’estudis conclouen que continuarà pressio-
nant a la baixa els tipus d’interès. No obstant això, com ho argumenten Goodhart i Pradhan (2017),15 no necessàriament ha de ser 
així: davant la gran incertesa que sempre envolta les previsions, no es pot descartar que, en el futur, l’«efecte flux» sigui major que 
l’«efecte estocatge», ni que les llars no siguin prou perspicaces per anticipar que, davant una major esperança de vida, haurien 
d’estalviar més al llarg de la vida laboral.

L’estalvi també s’ha vist afectat per una altra força important: 
una preferència per actius segurs. De fet, el declivi dels tipus 
d’interès no s’observa amb la mateixa intensitat en tots els 
actius, sinó que, com comenten Del Negro et al. (2017),16 és 
més intens en aquells que, com el deute sobirà nord-americà, 
són considerats relativament més segurs i no tant en altres 
que presenten més risc, com el deute corporatiu amb una 
nota creditícia baixa. L’observació d’aquest diferencial crei-
xent entre els retorns d’actius amb menys o més risc sugge-
reix que, des del final de la dècada del 1990 (coincidint amb 
les crisis asiàtiques), s’ha produït un increment de l’aversió al 
risc (que s’hauria intensificat amb la Gran Recessió) i de la 
demanda d’actius relativament segurs (intensificada, per la 
seva banda, per l’emergència de la Xina i pel consegüent aug-
ment de l’estalvi a nivell global). En aquest sentit, Del Negro 
et al. (2017) estimen la part del tipus d’interès associat al deu-
te públic nord-americà que s’explica pel seu risc d’impaga-
ment (una prima de seguretat) i la seva liquiditat (una prima 

que captura el valor de posseir un actiu per al qual hi ha molts compradors i venedors). En aquest context, un augment de la 
prima de risc o de liquiditat implica que els inversors valoren més la seguretat i la liquiditat d’un actiu i que, per tant, estan dispo-
sats a acceptar que l’actiu els ofereixi un retorn més baix. Doncs bé, els autors documenten que, paral·lelament al declivi del tipus 

10. Eggertsson, G. et al. (2017), «A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation», NBER Working Paper, núm. 23093.
11. Estimen que l’increment del deute públic en aquest període hauria mitigat la pressió a la baixa sobre els tipus.
12. Vegeu l’article «El cicle demogràfic de l’estalvi i els tipus d’interès», al Dossier de l’IM11/2018.
13. Carvalho, C. et al. (2017), «Demographic Transition and Low U.S. Interest Rates», Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter, 11.
14. Gagnon, E. et al. (2016), «Understanding the New Normal: the Role of Demographics», Finance and Economics Discussion Series, Board of Governors of the Federal 
Reserve System.
15. Goodhart, C. i Pradhan. M. (2017), «Demographics will reverse three multi-decade global trends», BIS Working Papers, núm. 656.
16. Del Negro, M. et al. (2017), «Safety, Liquidity, and the Natural Rate of Interest», Staff Report, núm. 812, Reserva Federal de Nova York.

 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 

Projeccions demogràfiques per a la zona de l’euro 
(%) 

Taxa de dependència (esc. esq.) *  Esperança de vida en néixer (esc. dta.)  

Nota: * Proporció de població més gran de 65 anys en relació amb la que es troba en edat de treballar, 
entre els 16 i els 64 anys.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat i del Banc Mundial.  

(Anys)



DOSSIER | EL FUTUR DE LES CONDICIONS FINANCERES: CANVI DE PARADIGMA?

31  FEBrEr 2019

02

d’interès natural, s’ha produït un increment de les dues primes. És a dir, en tant que el tipus natural està associat a un actiu segur 
i líquid (en concret, les reserves del banc central), aquestes dinàmiques suggereixen que una part del declivi secular del tipus 
d’interès és fruit d’un augment de l’aversió al risc i de la preferència per actius relativament segurs.

Interrogants

Abans d’acabar, cal afegir un element més a totes les forces descrites més amunt. Atès que el tipus natural no és observable i que 
cal estimar-lo a partir de models econòmics, l’estimació depèn de quines variables s’incloguin en el model i de quines relacions 
s’assumeixin entre elles. Si s’ometen variables importants o si les relacions «neokeynesianes» entre tipus d’interès, activitat i 
inflació utilitzades habitualment són incorrectes, fins i tot es podria arribar a qüestionar el propi declivi del tipus natural. Per 
exemple, en els anys previs a la Gran Recessió, el dinamisme de l’activitat podria ser degut a una forta expansió del crèdit (i no 
necessàriament al diferencial entre el tipus natural i el tipus d’interès de la política monetària). No obstant això, quan Juselius et 
al. (2016)17 incorporen una variable que captura el cicle financer i reestimen el tipus d’interès natural, encara observen un declivi 
sostingut del tipus d’interès, tot i que d’una magnitud una mica inferior.

I d’ara endavant què?

Com hem vist, rere el tipus d’interès natural, hi ha una gran diversitat de factors. El més important d’ells, la demografia, segueix 
unes dinàmiques relativament predeterminades, les quals, segons la majoria dels estudis, continuaran pesant sobre els tipus 
d’interès en les pròximes dècades. D’aquesta manera, més enllà dels increments i de les reduccions de tipus que duguin a terme 
els bancs centrals per raons cícliques, és probable que la política monetària i l’entorn financer del futur estiguin condicionats per 
un context de tipus d’interès relativament baixos. No obstant això, l’evolució de molts altres factors és difícil de predir. Per exem-
ple, el cicle financer, els llastos cíclics o l’aversió al risc. Però el factor clau per revertir les pressions de l’envelliment és el futur de 
la productivitat, tot i que la tasca no serà fàcil: hauria d’experimentar una forta embranzida (Eggertsson et al. (2017) calculen que, 
als EUA, serien necessaris creixements sostinguts al voltant del 2,5%, una xifra clarament superior a la mitjana del 0,5% del 2014-
2017 o a l’1,3% del 1992-2007) per contrarestar els vents de cara demogràfics i empènyer el tipus natural cap a cotes en què el 
llindar del 0% deixi de ser una preocupació per als bancs centrals.

Oriol Carreras i Adrià Morron Salmeron
CaixaBank Research

17. Juselius, M. et al. (2016), «Monetary policy, the financial cycle and ultra-low interest rates», BIS Working Papers, núm. 569.
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Les conseqüències del nou entorn de condicions financeres:  
entrem en terreny inexplorat

La política monetària a la cruïlla

Tal com hem observat al primer article d’aquest Dossier, tot fa pensar que els tipus d’interès es mantindran en nivells relativa-
ment baixos en els propers anys. En aquest context, cal esperar que els bancs centrals perdin marge d’acció si continuen 
operant amb les eines tradicionals. De fet, diversos estudis (vegeu el primer gràfic) mostren que els tipus d’interès més baixos 
faran que les autoritats monetàries es topin amb el límit inferior del 0%1 amb molta més freqüència. Per exemple, dos macro-
economistes del Sistema de la Reserva Federal, Michael Kiley 
i John Roberts, estimen que, amb un tipus d’interès nominal 
del 3% a llarg termini (magnitud molt raonable amb un 
objectiu d’inflació del 2% i amb un tipus natural al voltant de 
l’1%), el 40% del temps els tipus nominals als EUA s’haurien 
de situar en el 0%.2 Com haurà d’afrontar la política monetà-
ria aquest repte sense parangó i quines són les conseqüèn -
cies per a l’escenari macroeconòmic?

Com va dir el mític jugador de beisbol Yogi Berra: «És difícil 
fer prediccions... en especial sobre el futur». No obstant això, 
podem començar apuntant què no s’ha o què no es pot fer. 
Així, diversos estudis mostren que seguir regles monetàries 
simples, com la famosa regla de Taylor, no és factible en un 
entorn amb tipus d’interès natural baixos i amb una inflació 
també baixa, ja que aquesta regla aconsellaria sovint fixar 
tipus netament per sota del 0%. En concret, Kiley i Roberts 
estimen que, amb un tipus d’interès nominal del 3% a llarg 
termini, si se seguís una regla de Taylor que exclogués la pos-
sibilitat de fixar tipus negatius, el PIB se situaria de mitjana al 
llarg del temps clarament per sota del potencial (output gap 
entre el –1,1% i el –2,3%) i la inflació estaria per sota de l’objectiu del 2% (entre el 0,1% i l’1,2%). En altres paraules, la política 
monetària ha de trobar vies per evitar que aquest entorn macrofinancer provoqui desviacions molt significatives de la inflació 
i del PIB en relació amb els objectius.

Quines són les cartes que poden jugar els bancs centrals? S’han plantejat dues grans vies d’acció. Una opció és mantenir el 
tipus d’interès com a eina principal i redefinir l’objectiu del banc central. L’alternativa és mantenir l’objectiu (habitualment, 
inflació al voltant del 2% a mitjà termini) i incorporar nous instruments de política monetària, que ha estat la senda seguida 
després de la crisi financera del 2008.

Si es manté el tipus d’interès de referència com a eina principal, el banc central pot guanyar marge si augmenta els objectius 
d’inflació. Així, l’augment de la inflació permetria assolir tipus d’interès reals negatius i situaria el tipus d’interès nominal per 
damunt de zero. En aquesta línia, destaquen tres opcions: fixar un objectiu d’inflació superior, fixar l’objectiu en termes del 
nivell dels preus o fixar l’objectiu en termes del nivell del PIB nominal. Cada opció presenta diferents avantatges,3 però cap 
d’elles és plenament convincent en la capacitat d’assolir l’objectiu fixat, amb la consegüent possible pèrdua de credibilitat del 
banc central. Un bon exemple d’això és el cas del Japó, on el banc central fa anys que intenta allunyar sense èxit l’economia 
del risc de deflació, però no ho aconsegueix perquè les expectatives d’inflació s’ajusten de forma lenta i incompleta als nous 
objectius fixats.

1. Aquest límit inferior l’imposa l’existència de l’alternativa de retirar els dipòsits, d’emmagatzemar els recursos en diners en efectiu i d’obtenir un tipus d’interès igual 
a 0% (o lleugerament negatiu, si es tenen en compte els costos d’emmagatzematge).
2. Vegeu Kiley, M. i Roberts, J. (2017), «Monetary Policy in a Low Interest Rate World», Brookings Papers.
3. Per a una anàlisi més detallada, vegeu el Focus «La lluita per la política monetària del futur», a l’IM10/2017.
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Un marc alternatiu consistiria a mantenir els objectius actuals i incorporar les mesures no convencionals (en especial, comuni-
cació i polítiques de balanç, com les compres d’actius) al conjunt d’eines habituals dels bancs centrals per complementar la 
política monetària tradicional. Aquestes mesures poden estar justificades en entorns amb tipus molt baixos en què s’ha 
danyat el mecanisme de transmissió de la política monetària. Un avantatge d’aquesta opció és que les mesures es poden 
calibrar amb més precisió en funció de les necessitats del moment.

Començant per la comunicació, en entorns amb poc marge 
per abaixar els tipus, les autoritats monetàries poden donar 
orientacions futures sobre el futur de la política monetària 
per intentar convèncer els agents que mantindran els tipus 
baixos en el futur (l’anomenada forward guidance). Si aquest 
anunci és creïble, permet continuar reduint els tipus d’inte-
rès en venciments a més llarg termini i augmentar els preus 
dels actius avui estimulant l’economia. Aquesta política té 
límits: no sempre és fàcil aconseguir que els anuncis siguin 
creïbles, i això és especialment complicat en situacions pro-
clius a generar dilemes d’inconsistència temporal, és a dir, 
situacions en què la situació òptima seria desviar-se del 
compromís quan arribi el moment d’executar-lo.

Els programes de compres d’actius, també anomenats quan-
titative easing (QE), són una expansió del balanç dels bancs 
centrals mitjançant l’adquisició de grans volums de bons 

públics i privats. Es tracta d’un mecanisme directe i creïble que assegura que els tipus es mantindran baixos durant un temps 
prolongat (és creïble, ja que, si els apugen, el banc central incorreria en importants pèrdues de capital en els actius adquirits), 
la qual cosa permet rebaixar els tipus d’interès a llarg termini, apujar els preus dels actius i millorar les condicions financeres 
dels agents. En última instància, d’aquesta manera es pretén donar suport a la demanda agregada. Aquesta política també té 
límits. D’una banda, és essencial que estigui ben sincronitzada amb la política tradicional de fixació de tipus i que hi hagi una 
comunicació minuciosa de la seva cadència perquè sigui creïble (en cas contrari, es poden donar episodis de turbulències 
financeres, com el taper tantrum del 2013). De l’altra, hi ha límits a la quantitat i al tipus de deute que els bancs centrals poden 
comprar.

És interessant observar que ja disposem d’alguns indicis que 
les eines no convencionals han vingut per quedar-se. En 
concret, un equip d’economistes va realitzar, el 2016,4 una 
enquesta als presidents de 95 bancs centrals (la taxa de par-
ticipació va ser del 58%) en què se’ls preguntava si creien 
que les eines no convencionals de la política monetària con-
tinuarien sent utilitzades en el futur. Doncs bé, el 72% dels 
presidents que van respondre l’enquesta consideraven que 
la forward guidance continuarà sent un instrument rellevant 
per a la política monetària del futur. Pel que fa als programes 
de compra d’actius d’expansió quantitativa (QE), l’entusias-
me era menor: el 41,2% dels enquestats consideraven que 
les compres de deute públic per part dels bancs centrals es 
continuaran utilitzant en l’instrumental de la política mone-
tària en el futur i el 29% creia que els programes de compra 
d’altres actius continuaran sent vàlids en el futur.

4. Blinder, A., Ehrmann, M., de Haan, J. i Jansen, D. (2016), «Necessity as the Mother of Invention: Monetary Policy after the Crisis», Banc Central dels Països Baixos.
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Finalment, cal subratllar breument tres grans reptes de la política monetària del futur si s’opta per utilitzar eines no conven-
cionals. Primer, els bancs centrals hauran d’apuntalar la seva independència davant les pressions polítiques creixents per 
condicionar la política monetària que es genera quan el banc central acumula deute públic al balanç. Cal recordar que l’acom-
pliment de la política monetària és un treball ardu que requereix un judici tècnic i no hauria de cedir a la temptació de subor-
dinar-lo als designis polítics.

Segon, la política monetària haurà de reflexionar sobre si es replanteja els objectius i si hi inclou l’estabilitat financera. Aquest 
debat guanyarà pes, ja que un major ús de les polítiques monetàries no convencionals pot augmentar el risc d’inestabilitat 
financera. D’una banda, perquè l’ús d’aquestes eines per aconseguir els objectius a llarg termini del banc central pot compor-
tar un augment de les fluctuacions financeres a curt termini, com ha estat el cas amb algun dels anuncis sobre compres d’ac-
tius realitzats per la Fed.5 No oblidem que les autoritats monetàries estan menys habituades a utilitzar aquestes eines, la qual 
cosa complica que es modulin de forma òptima. De l’altra, perquè, tal com ho explica l’economista Lucrezia Reichlin, l’aplana-
ment de la corba de tipus que generen les eines no convencionals, en reduir els tipus a llarg termini, pot dificultar l’activitat 
de les institucions financeres amb poca flexibilitat als balanços.6 Un exemple d’això són les institucions que posseeixen pas-
sius amb beneficis predeterminats, com les asseguradores de vida i els plans de pensions de prestació definida.

I, tercer, els bancs centrals i les principals entitats finan-
ceres de supervisió nacional i supranacional hauran de 
treballar braç a braç per millorar els mecanismes de 
coordinació internacional en un món més globalitzat i 
hauran de delinear el seu grau d’imbricació amb les 
eines macroprudencials. Això no ens hauria de sorpren-
dre: els programes de compres d’actius amplifiquen els 
efectes externs de la política monetària, tal com ja ho 
hem vist en la conjuntura actual. En efecte, aquests pro-
grames han generat una liquiditat abundant a les eco-
nomies avançades, les quals, davant un entorn de tipus 
baixos, s’han dirigit a les economies veïnes. Això deixa 
en una situació incòmoda els bancs centrals de les eco-
nomies receptores, ja que les entrades de capitals resul-
tants pressionen a l’alça el valor de les seves divises i 
generen pressions deflacionistes. Això és especialment 
pronunciat en economies obertes petites: Dinamarca, 
Suècia i Suïssa són exemples clars de països afectats pel 

QE del BCE. Si volen evitar les apreciacions brusques de les seves monedes i controlar les entrades de capital, les economies 
receptores es veuen obligades a adoptar polítiques monetàries més acomodatícies del que aconsellen les seves condicions 
econòmiques internes, la qual cosa també pot alimentar la inestabilitat financera.7

En definitiva, la política monetària ha de decidir què vol ser quan sigui gran, i això exigirà un replantejament en profunditat 
dels objectius i dels instruments.

L’impacte dels tipus baixos sobre el sector bancari

Les conseqüències d’un entorn de tipus baixos com el que esperem per als propers anys seran importants per al sector ban-
cari. I és que cal tenir present que aquest entorn pressiona a la baixa la rendibilitat del sector.8 La raó és que els tipus baixos 
erosionen el marge d’interessos, és a dir, la diferència entre el que guanya el banc pels crèdits, pels préstecs i per les hipote-
ques i el que paga pels dipòsits, ja que, per a aquests últims, les entitats bancàries difícilment poden reduir els tipus d’interès 
per sota del 0%. Així, quan els tipus són molt baixos, la seva disminució es trasllada en major mesura al total que el banc cobra 

5. Vegeu Berganza, J. C., Hernando, I. i Vallés, J. (2014), «Els desafiaments per a la política monetària a les economies avançades després de la Gran Recessió», Docu-
ments Ocasionals, núm. 1.404, Banc d’Espanya.
6. Vegeu Pill, H. i Reichlin, L. (2016), «Non-Standard Monetary Policy and Financial Stability», Working Paper London Business School.
7. Vegeu l’article «Política monetària: de la independència a la interdependència», al Dossier de l’IM09/16.
8. Vegeu Hernández de Cos, P. (2018), «Reinventar la banca o millorar-ne la gestió?», Obertura de la 14a Trobada del Sector Bancari IESE, Banc d’Espanya.
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pels seus actius que al total que ha de pagar pels seus passius (que inclouen els dipòsits). Aquesta intuïció ha rebut un ampli 
suport per part de la literatura econòmica, que ha documentat de forma empírica que, en entorns amb tipus baixos, els bancs 
obtenen, de mitjana, un marge d’interessos més elevat que en entorns amb tipus alts.9

En aquest sentit, un article publicat pel BCE10 ens ajuda a posar xifres a aquest efecte d’un entorn prolongat de tipus baixos 
sobre la rendibilitat bancària a Europa: l’impacte és negatiu i estadísticament significatiu. En concret, si els tipus d’interès es 
mantenen en cotes similars a les actuals durant tres anys més, un escenari força probable, això pressionaria a la baixa la ren-
dibilitat mesurada amb el ROA11 –return on assets– en, aproximadament, 0,06 p. p. (el ROA per al conjunt de la UE es va situar, 
el 2018, en una mitjana del 0,5%). A més a més, si l’entorn de tipus baixos es prolonga fins al 2022, l’impacte net sobre la ren-
dibilitat (és a dir, tenint en compte l’efecte positiu dels tipus baixos sobre l’activitat econòmica), des del 2012 fins al 2022, 
pujaria a –0,1 p. p.

En aquest entorn, cal esperar que el sector continuï posant l’accent en les activitats amb una rendibilitat més elevada, com 
el crèdit a les empreses o al consum, pel costat de l’actiu, o en la gestió d’actius com els fons d’inversió, els plans de pensions 
i les assegurances d’estalvi, que reporten ingressos per comissions. Així mateix, cal preveure que aquest entorn de tipus 
baixos continuarà exercint d’esperó per promoure una major concentració del sector. Aquest procés podria tenir un abast de 
més envergadura que transcendís l’àmbit estrictament nacional amb una regulació europea més flexible i integrada que 
donés facilitats per a la creació de veritables bancs paneuropeus. En aquest sentit, completar la unió bancària seria un pas 
de gegant.

Deute públic i tipus baixos: compte amb la miopia!

Finalment, és moment d’analitzar quin és l’impacte que tenen uns tipus d’interès baixos durant un període prolongat de 
temps sobre la sostenibilitat del deute públic. Es tracta d’un tema capital en la conjuntura actual, atesos els elevats nivells de 
deute públic de la majoria dels països desenvolupats.

L’evolució del deute públic depèn de tres variables clau: el tipus d’interès al qual es finança el Tresor de cada país, el dèficit 
públic primari i, naturalment, la velocitat a la qual creix l’economia en termes nominals.

La manera en què cada variable incideix sobre el deute públic és intuïtiva: com més baix és el tipus d’interès al qual es finan-
ça el Tresor i més baix és el dèficit primari, més es redueix el deute públic (o menys augmenta), i, com més gran és el creixe-
ment de l’economia, més disminueix la ràtio de deute públic sobre el PIB. Intuïtivament, si el dèficit primari és igual a zero, el 
deute públic (en percentatge del PIB) augmentarà quan el cost del deute sigui superior al creixement nominal de l’economia 
i viceversa.12

Actualment, el cost del deute s’ha reduït de forma molt notable, gràcies, en gran part, a la política monetària expansiva duta 
a terme pels principals bancs centrals. Això ha permès que molts països desenvolupats hagin pogut estabilitzar el deute 
públic malgrat continuar registrant dèficits públics primaris.

Així i tot, hi ha diversos factors que, en un horitzó a mitjà termini, podrien tornar a incrementar el cost del deute. D’una banda, 
les economies avançades ja es troben en una fase més madura del cicle econòmic, de manera que cal esperar una moderació 
del ritme de creixement en els propers anys. De l’altra, malgrat que esperem que el tipus d’interès natural continuï en cotes 
baixes, el tipus d’interès al qual es finança el Tresor Públic podria repuntar, no per raons fonamentals, però sí per primes de 
risc. En aquest sentit, els inversors ja han mostrat una sensibilitat elevada als augments del deute públic, de manera que les 
primes de risc podrien augmentar de nou si empitjora la percepció del risc dels inversors. Això és més probable que es produ-
eixi en contextos com l’actual, caracteritzats per necessitats elevades de finançament.

9. Vegeu Claessens, S. et al. (2017), «Low-For-Long Interest Rates and Banks», CEPR Discussion Paper, núm. 11.842.
10. Vegeu Altavilla, C., Bouchinha, M. i Peydró, J.L. (2017), «Monetary policy and bank profitability in a low interest rate environment», Document de Treball BCE 2105.
11. El ROA és un indicador que mesura la rendibilitat del total d’actius de l’empresa. Es calcula com el quocient entre el benefici i l’actiu total. Expressa la rendibilitat
econòmica de l’empresa, independentment de la forma en què es financi l’actiu (amb recursos propis o amb recursos de tercers).
12. Formalment, ΔB = (r – g) * B + d, on B és el deute públic en percentatge del PIB, d és el dèficit primari (és a dir, exclòs el pagament per interessos també en
percentatge del PIB), r és el tipus d’interès del Tresor, i g és el creixement de l’economia (tots dos en termes reals o en termes nominals).
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En última instància, no s’ha aprofitat l’espai que han generat els tipus baixos per a aconseguir superàvits primaris (al contrari, 
s’han mantingut dèficits primaris relativament elevats) i s’ha ajornat, així, el necessari ajust del deute públic. D’aquesta manera, 
una cosa és clara: quan arribi la pròxima recessió, l’espai per 
dur a terme polítiques fiscals contracícliques serà molt menor.

De fet, un detallat estudi quantitatiu de la Reserva Federal de 
Minneapolis13 estima que, en un termini de cinc anys, la pro-
babilitat que als EUA el tipus d’interès al qual es finança el 
Tresor nord-americà es torni a situar per damunt de la taxa de 
creixement de l’economia és gairebé del 50% (i, per a 17 eco-
nomies avançades, que inclouen els principals països de la 
zona de l’euro, del 30% en 5 anys i del 38% en 10 anys), una 
magnitud superior a la que molts podien pensar. És impor-
tant destacar que, si aquesta situació es materialitzés, això no 
implicaria, necessàriament, que el deute públic entrés en una 
dinàmica explosiva. Per evitar-ho, caldria mantenir superàvits 
primaris de forma sostinguda al llarg del temps.

Aquestes consideracions guanyen encara més sentit si ens 
fixem en la factura a pagar. I és que s’estima, per exemple, 
que, si es torna a un escenari amb tipus d’interès superiors 
al creixement, la factura per interessos en percentatge del 
PIB per al Govern dels EUA augmentaria, atesos els actuals nivells de deute, entre 1,8 i 3,5 p. p. Així, queda clar que la compla-
ença és un risc. I això ho hem de tenir molt present a l’hora d’analitzar les perspectives del deute públic a mitjà termini.

Javier Garcia-Arenas
CaixaBank Research
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Nota: * L’escenari actual contempla un creixement del PIB per als 5 propers anys de l’1,4%, obtingut 
a partir d’un creixement de la població del 0,7% i d’un creixement de la productivitat total dels factors 
del 0,7%. Les probabilitats es computen a partir d’un model probit que prediu el valor als EUA d’r-g 
(r és el tipus d’interès real a llarg termini i g, el creixement real de l’economia) en t+1 a partir del valor 
en t d’r-g, del deute públic i el creixement del PIB real per capita i de la població amb una mostra 
que arrenca el 1870.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Mehrotra, N. (2018), «Debt sustainability in a 
low interest rate world», Document de Treball, núm. 32, Hutchins Center.
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13. Vegeu Mehrotra, N. R. (2017), «Debt Sustainability in a Low Interest Rate World», Document de Treball, núm. 32, Hutchins Center.



www.caixabankresearch.com 

Et recomanem:

Mitjançant els nostres estudis, vam intentar estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els sectors de la societat,  
i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn socioeconòmic del nostre temps. Tant l’Informe Mensual com la resta  
de publicacions de CaixaBank Research estan disponibles a: www.caixabankresearch.com

Una expansió fiscal
a la italiana

Quin impacte pot tenir 
l’enduriment de les 
condicions financeres  
sobre l’economia italiana? 
 

L’economia espanyola  
el 2019: un any de 
transició cap a cotes  
més sostenibles

L’economia espanyola es 
troba en un punt d’inflexió 
després de créixer a taxes 
elevades en els darrers anys:  
què esperem el 2019?

Els bancs centrals,  
al timó d’un entorn  
més volàtil

Quines són les nostres 
perspectives per a la política 
monetària de la Fed i el BCE, i les condicions 
financeres de les seves economies? 

Informe Sectorial 
Immobiliari

Primer informe dedicat al 
sector immobiliari, a partir  
de l’anàlisi dels principals 
indicadors econòmics i 
del big data.

Informe sectorial del 
turisme: perspectives 2019

Nou vídeo de la nostra sèrie 
sobre l’actualitat econòmica i financera 
d’Espanya, Europa i el món. 
 
 

Document de treball

Clàudia Canals i Adrià Morron 
analitzen la maduresa  
del cicle econòmic dels  
Estats Units i les seves 
perspectives a llarg termini.

Segueix-nos a: Newsletterwww.caixabankresearch.com laCaixaTV@CABK_Research

L’Informe Mensual és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informacions i opinions 
procedents de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es fan 
responsables en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI i poden estar subjectes a canvis sense 
notificació prèvia. Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a 
l’editor.

© CaixaBank, S.A., 2019
© Banco BPI, 2019

Disseny i producció: www.cegeglobal.com 
Dipòsit Legal: B. 610-1980  ISSN: 1134-1955

02




