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La resposta fiscal dels EUA a la crisi del coronavirus ha estat, ara com ara, molt més contundent que la dels 
països europeus. En part, això respon al fet que ha hagut de recórrer a mesures extraordinàries per suplir les 
mancances d’un estat del benestar menys generós que l’europeu. Però la principal raó és que el Tresor dels EUA 
compta amb l’estreta col·laboració del Banc de la Reserva Federal (la Fed), que, fins i tot, exerciria de prestador 
d’última instància si fos necessari. Aquest suport, en combinació amb la potència i amb la dimensió de 
l’economia nord-americana, és fonamental perquè el deute del Tresor sigui considerat un actiu totalment 
segur, quelcom que facilita enormement el finançament del dèficit públic. 

Europa no té aquest gran avantatge. Sens dubte, el Banc Central Europeu (BCE) juga un paper molt important 
per fer costat als països membres mitjançant el programa de compres de deute públic i les injeccions de liqui-
ditat, però no està al nivell de la Fed. Qüestions legals i polítiques ho impedeixen, tal com ho ha posat de ma -
nifest la sentència, tan sorprenent com discutible, del Tribunal Constitucional d’Alemanya. Però la raó de fons 
és que la zona de l’euro compta amb 19 tresors diferents, un per cada país membre, però no té un únic Tresor 
que els representi tots. Davant el risc que algun país s’aprofités de tenir un prestador d’última instància i afeblís 
l’euro, Europa va prohibir que el BCE pogués finançar directament cap Govern. 

Aquest condicionant situa en desavantatge els països europeus amb una posició fiscal més feble, els quals 
saben que, si duen a terme una política fiscal agressiva, necessària per evitar una recessió prolongada, 
l’augment del dèficit i del deute públic pot provocar dubtes sobre la sostenibilitat de les seves finances, pot 
empènyer a l’alça la prima de risc i, en última instància, pot desembocar en una nova crisi de deute sobirà. Si 
intenten evitar aquests riscos, la resposta pot ser massa tímida, la qual cosa llastaria la seva recuperació i la del 
conjunt de la zona de l’euro. No és casualitat que la resposta fiscal d’Alemanya hagi estat la més agressiva de 
tota la zona de l’euro, i la italiana, la menys. Aquestes diferències, a més a més, en un context en què s’ha relaxat 
el marc d’ajudes d’Estat, distorsionen el mercat únic. 

Per tot plegat és necessària una resposta fiscal conjunta a nivell europeu. Crear un Tresor com el nord-americà 
de la nit al dia no és políticament factible, però dissenyar un fons prou potent que doni suport a la recuperació 
és absolutament imprescindible, tot i que aquest fons sigui temporal. 

Per finançar-lo, la UE podria emetre deute perpetu, com ha proposat el Govern espanyol, o, si més no, deute a 
molt llarg termini per aprofitar l’entorn actual de tipus d’interès baixos i per reduir els riscos de refinançament. 
Àustria té, en l’actualitat, un bo a 100 anys que paga un tipus d’interès de l’1%, i el MEDE paga menys de l’1% 
per deute emès a 40 anys. Amb aquest nivell de tipus d’interès, una emissió de deute d’un bilió d’euros (més 
del 7% del PIB de la UE) implicaria un cost anual de 10.000 milions d’euros en interessos, menys del 0,1% del 
PIB de la UE. 

Serà important que els fons es puguin utilitzar com més aviat millor. El desitjable és que es puguin desplegar 
entre enguany i l’any vinent i no amb comptagotes durant molts exercicis. A més a més, haurien de ser trans-
ferències als Estats membres a fons perdut o projectes executats directament a nivell europeu, però no préstecs 
que incrementin el deute dels països membres (el deute emès directament per la UE no se’ls assigna per parts). 

La UE es juga molt amb la decisió que prengui sobre aquest tema en les properes setmanes. No es tracta, 
només, de sortir abans d’aquesta crisi, sinó de sortir junts i amb una Unió més forta. 

Enric Fernández
Economista en cap 
5 de maig de 2020

Una Unió incompleta
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Cronologia

 5  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
 6  Portugal: ocupació i atur (1T).
 8  Espanya: índex de producció industrial (març).
    Portugal: xifra de negocis a la indústria (març).
 Portugal: comerç internacional (març).
15 Portugal: avanç del PIB (1T).
18 PIB del Japó (1T).
19  Espanya: comerç exterior (març).
22 Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
 Portugal: indicadors coincidents (abril).
 Portugal: rating Fitch.
28 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (abril).
 Espanya: avanç de l’IPC (maig).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (maig).

 2    Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
 Portugal: ocupació i atur (abril).
 4   Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 9   Portugal: comerç internacional (abril).
 Portugal: crèdit de nova concessió (abril).
9-10  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
12 Espanya: rating Fitch.
16 Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (1T).
17 Portugal: activitat turística (abril).
18-19  Consell Europeu.
22  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (1T i abril).
24  Espanya: balança de pagaments i PIIN (1T).
29  Espanya: avanç de l’IPC (juny).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (juny).
  Portugal: indicador de confiança d’empreses i consumidors 

(juny).
30  Espanya: comptabilitat nacional trimestral (1T).
 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (1T).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (maig).

MAIG 2020 JUNY 2020

Agenda

 3  La Fed redueix els tipus d’interès de referència en 50 p. b., 
fins a l’interval 1,00%-1,25%.

11  L’Organització Mundial de la Salut declara la 
pandèmia per la COVID-19.

12  El BCE augmenta les compres d’actius del 2020 en 
120.000 milions d’euros, millora l’atractiu de les TLTRO-
III, introdueix operacions de liquiditat pont (LTRO fins 
al juny) i flexibilitza els requisits reguladors.

14  El Govern d’Espanya implementa l’estat d’alarma.
15  La Fed redueix els tipus d’interès de referència en  

100 p. b., fins a l’interval 0,00%-0,25%, i llança una 
ba  te  ria de mesures (compres de treasuries i d’MBS de 
500.000 i de 200.000 milions de dòlars, retallada en 
150 p. b. del tipus de la finestreta de descompte i 
elimi  nació dels requeriments mínims de reserves).

18  El BCE llança un programa de compres contra la 
COVID-19 (PEPP), dotat amb 750.000 milions d’euros. 
No està sub  jecte a límits d’emissor/emissió, permet 
desviacions temporals de la clau de capital i actius 
amb un ventall de venciments més ampli.

  El Govern d’Espanya aprova mesures urgents 
extraordinàries per afrontar l’impacte de la COVID-19.

23  La Fed anuncia que les compres de treasuries i d’MBS 
seran il·limitades i llança altres programes de 
compres (deute corporatiu, pagarés, actius amb el 
suport del crèdit al consum, etc.).

MARÇ 2020
 9  L’Eurogrup acorda un paquet de 540.000 milions 

d’euros en forma de préstecs per ajudar a combatre la 
COVID-19.

12  L’OPEP i els seus aliats assoleixen un nou acord de 
retallades de la producció de cru fins al començament 
del 2022.

30  El BCE reforça l’abundància de liquiditat amb millores 
en les TLTRO-III i amb el llançament d’injeccions 
extraordinàries contra la pandèmia (PELTRO).

ABRIL 2020

 5  El Senat dels EUA absol el president Donald Trump dels 
càrrecs pels quals se li va obrir un procés d’impeachment.

24  Itàlia detecta un increment en els casos de coronavirus 
del país i comença una setmana de turbulències als 
mercats financers, amb sessions en què es registren les 
majors pèrdues borsàries en anys.

FEBRER 2020

15  Els EUA i la Xina signen un primer acord comercial (la 
primera fase d’una negociació en tres etapes).

30  L’Organització Mundial de la Salut declara l’emergència 
sanitària internacional pel brot de coronavirus originat 
a la Xina.

31  Es formalitza la sortida del Regne Unit de la UE i co  mença 
un període de transició fins al 31 de desembre del 2020.

GENER 2020
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tivitat es va haver de situar prop del 25%, ja que, al gener i 
al febrer, l’economia es va mantenir estable. Si apliquem la 
mateixa lògica al cas espanyol, obtenim que la caiguda de 
l’activitat es va situar, probablement, al voltant del 30% a 
partir de la declaració de l’estat d’alarma.

Aquest senzill exercici ajuda a il·lustrar la magnitud de la 
caiguda de l’activitat que, probablement, experimentem 
avui dia. Però també serveix per posar de manifest la difi
cultat de fer previsions en el context actual. I és que petites 
variacions en la velocitat del procés de desconfinament 
poden tenir conseqüències econòmiques molt notables.

En aquestes circumstàncies, el més assenyat és treballar 
amb escenaris que mostrin la possible evolució de l’activitat 
en funció de diferents hipòtesis sobre la marxa de les res
triccions de distanciament social. Els escenaris que ha pu 
blicat recentment el Banc d’Espanya són un bon exemple. 
Segons les seves estimacions, si el confinament dura 8 set
manes, i l’efectivitat de les mesures de política econòmica 
és elevada, la caiguda del PIB es podria situar enguany en 
el 6,8%. Però, si el confinament s’allarga a 12 setmanes, i 
l’efectivitat de les mesures de política econòmica no és tan 
alta, la caiguda del PIB se situaria al voltant del 12,4%. La 
guerra contra el coronavirus té un cost econòmic molt ele
vat. Esperem que, a diferència d’altres guerres, el cost humà 
sigui molt inferior i el retorn a la normalitat, molt més ràpid.

Oriol Aspachs 
Director d’Estudis

Ja disposem de les primeres estimacions de l’impacte 
econòmic que tenen les mesures de confinament, i el mis
satge que ens ofereixen no és encoratjador. De fet, el voca
bulari bèl·lic que sovint utilitzem quan fem referència a les 
conseqüències de la lluita contra la COVID19 sembla justifi
cat en termes econòmics. I és que la magnitud de la recessió 
en què ja estem immersos no té precedents en les últimes 
dècades. Ens hem de remuntar a la Segona Guerra Mundial 
per trobar caigudes de l’activitat d’una magnitud similar.

A la Xina, on el coronavirus va aparèixer primer, la caiguda 
del PIB en el primer trimestre de l’any va assolir el 9,8% in 
ter  trimestral. Una reculada d’aquest calibre no s’havia re 
gis  trat mai a la Xina des que es publiquen xifres de comp
tabilitat nacional. De fet, mai havíem observat una taxa de 
creixement negativa a la Xina. Ara totes les mirades se cen
tren en la velocitat de recuperació. El gegant asiàtic ha anat 
re  laxant de forma gradual les mesures de confinament des 
del començament de març, i, tot i que semblava que a l’acti
 vi  tat li costava reaccionar, en les últimes setmanes del mes 
d’abril, hem rebut dades una mica més encoratjadores i que 
esperem que es consolidin en els propers mesos.

Als principals països desenvolupats, les mesures de confi 
na  ment es van començar a implementar cap a la meitat o el 
final del mes de març, i amb nivells d’intensitat diferents. 
Així, als EUA, que va ser dels últims països a aplicar restric
cions a la mobilitat, la reculada del PIB es va quedar en l’1,2% 
intertrimestral en el 1T. En canvi, la zona de l’euro, que, en 
conjunt, va reaccionar una mica abans i va aplicar unes res
triccions a la mobilitat i a l’activitat més estrictes, va experi
mentar una caiguda del PIB més severa, del 3,8%.

Cal destacar l’elevada incertesa que aquesta vegada envol
ta la primera estimació del PIB, ja que els instituts d’esta  dís
 tica han hagut d’ajustar la metodologia utilitzada per po 
der capturar la sobtada i profunda frenada de l’activitat 
que es va produir al final del primer trimestre. Després de 
les probables revisions que es duran a terme, les diferèn
cies entre països poden canviar (per exemple, sorprèn que 
la reculada estimada per a l’economia italiana, del 4,7% in 
ter  trimestral, sigui inferior a la de França o a la d’Espanya, 
del 5,8% i del 5,2%, respectivament), però no tenim dubtes 
que la magnitud de la caiguda de l’activitat és fortíssima. 
Així ho suggereixen els indicadors sobre el mercat laboral, 
la inusitada reducció de la mobilitat i del consum d’energia, 
el col·lapse dels índexs de sentiment econòmic i un llarg 
etcètera d’indicadors. Perquè el PIB de la zona de l’euro es 
contragués el 3,8% en el conjunt del primer trimestre, du 
rant les dues últimes setmanes de març, la caiguda de l’ac 

Una recessió pròpia d’una guerra
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

TIPUS D’INTERÈS

Dólar

Fed funds (límit superior) 3,43 0,48 1,50 2,50 1,75 0,25 0,25

Líbor 3 mesos 3,62 0,70 1,61 2,79 1,91 0,40 0,40

Líbor 12 mesos 3,86 1,20 2,05 3,08 1,97 1,00 1,05

Deute públic 2 anys 3,70 0,73 1,84 2,68 1,63 0,50 0,60

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 2,41 2,83 1,86 1,00 1,20

Euro

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

Refi BCE 3,05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eonia 3,12 0,65 –0,34 –0,36 –0,46 –0,45 –0,45

Euríbor 1 mes 3,18 0,79 –0,37 –0,37 –0,45 –0,43 –0,43

Euríbor 3 mesos 3,24 0,98 –0,33 –0,31 –0,40 –0,40 –0,40

Euríbor 6 mesos 3,29 1,14 –0,27 –0,24 –0,34 –0,33 –0,33

Euríbor 12 mesos 3,40 1,34 –0,19 –0,13 –0,26 –0,25 –0,25

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,69 –0,69 –0,60 –0,63 –0,60 –0,50

Deute públic 10 anys 4,30 1,98 0,35 0,25 –0,27 –0,30 –0,10

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,30 –0,04 –0,02 –0,36 0,16 0,35

Deute públic 5 anys 3,91 2,85 0,31 0,36 –0,09 0,37 0,53

Deute públic 10 anys 4,42 3,82 1,46 1,42 0,44 0,80 0,70

Prima de risc 11 184 110 117 71 110 80

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,42 –0,05 –0,18 –0,34 0,37 0,57

Deute públic 5 anys 3,96 5,03 0,46 0,47 –0,12 0,65 0,73

Deute públic 10 anys 4,49 5,60 1,84 1,72 0,40 0,90 0,80

Prima de risc 19 362 149 147 67 120 90

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,31 1,18 1,14 1,11 1,15 1,18

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 126,36 133,70 127,89 121,40 123,37 126,26

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 97,50 113,02 112,38 109,25 107,28 107,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,88 0,90 0,85 0,92 0,88

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,63 0,75 0,79 0,76 0,80 0,75

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 85,6 64,1 57,7 65,2 40,0 55,0

Brent (euros/barril) 36,4 64,8 54,2 50,7 58,6 34,8 46,6

  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  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,9 3,6 2,9 –2,8 6,1

Països desenvolupats 2,7 1,2 2,5 2,2 1,7 –5,6 5,5

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

Zona de l’euro 2,2 0,4 2,7 1,9 1,2 –6,7 6,6

Alemanya 1,6 1,1 2,8 1,6 0,6 –6,2 6,6

França 2,2 0,6 2,4 1,7 1,2 –6,8 6,9

Itàlia 1,5 –0,7 1,8 0,7 0,2 –8,0 5,9

Portugal 1,5 –0,3 3,5 2,6 2,2 –8,1 6,1

Espanya 3,7 0,0 2,9 2,4 2,0 –7,2 6,9

Japó 1,5 0,4 2,2 0,3 0,7 –6,7 3,3

Regne Unit 2,9 1,1 1,9 1,3 1,4 –7,0 4,0

Països emergents i en desenvolupament 6,5 5,2 4,8 4,5 3,7 –0,8 6,5

Xina 11,7 8,4 6,9 6,6 6,1 1,0 9,3

Índia 9,7 6,9 6,6 6,8 5,3 –2,0 5,0

Indonèsia 5,5 5,7 5,1 5,2 5,0 –1,0 4,0

Brasil 3,6 1,7 1,3 1,3 1,1 –3,7 1,3

Mèxic 2,4 2,1 2,1 2,1 –0,1 –7,0 1,1

Xile 5,0 3,2 1,2 4,0 1,1 –4,0 1,8

Rússia 7,2 0,9 1,8 2,5 1,3 –3,0 1,3

Turquia 5,4 4,8 7,5 2,8 0,9 –2,5 2,0

Polònia 4,0 3,2 4,9 5,2 4,1 –4,6 4,2

Sud-àfrica 4,4 1,8 1,4 0,8 0,2 –5,4 0,4

INFLACIÓ

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

Països desenvolupats 2,1 1,5 1,7 2,0 1,4 0,7 1,9

Estats Units 2,8 1,6 2,1 2,4 1,8 0,7 2,5

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

Alemanya 1,7 1,3 1,7 1,9 1,4 1,0 1,9

França 1,8 1,2 1,2 2,1 1,3 1,1 1,9

Itàlia 1,9 1,5 1,3 1,2 0,6 0,5 1,6

Portugal 3,0 1,2 1,4 1,0 0,3 –0,4 1,4

Espanya 3,2 1,3 2,0 1,7 0,7 0,2 1,6

Japó –0,3 0,3 0,5 1,0 0,5 0,0 0,7

Regne Unit 1,9 2,3 2,7 2,5 1,8 1,4 2,2

Països emergents 6,7 5,8 4,3 4,8 5,0 4,1 4,6

Xina 1,7 2,6 1,6 2,1 2,9 2,4 2,6

Índia 4,5 8,5 3,3 3,9 3,7 2,9 4,3

Indonèsia 8,4 5,7 3,8 3,3 2,8 1,4 4,2

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

Mèxic 5,2 3,9 6,0 4,9 3,6 3,0 3,4

Xile 3,1 3,5 2,2 2,7 2,3 2,8 3,1

Rússia 14,2 9,3 3,7 2,9 4,5 2,9 3,3

Turquia 27,2 8,1 11,1 16,2 15,5 8,5 9,8

Polònia 3,5 2,1 1,6 1,2 2,1 2,8 2,7

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

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2016     2017 2018 2019 2020 2021

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 2,3 –0,7 0,2 0,9 1,1 3,3 1,0

Formació bruta de capital fix –0,3 –3,5 11,5 5,8 6,3 –26,2 –0,1

Béns d’equipament 1,2 –0,1 12,5 7,5 2,7 – –

Construcció –1,5 –6,2 12,2 4,6 9,0 – –

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

Exportació de béns i serveis 5,2 3,5 8,4 4,5 3,7 –25,2 39,6

Importació de béns i serveis 3,6 1,6 8,1 5,8 5,2 –25,0 35,3

Producte interior brut 1,5 –0,3 3,5 2,6 2,2 –8,1 6,1

Altres variables

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

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

Índex de preus de consum 3,0 1,2 1,4 1,0 0,3 –0,4 1,4

Saldo op. corrents (% PIB) –9,2 –4,1 1,2 0,4 –0,1 –0,8 –0,3

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

Saldo públic (% PIB) –4,6 –6,4 –3,0 –0,4 0,2 –9,0 –2,4

  Previsions

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

Economia espanyola
Mitjana  

2000-2007
Mitjana  

2008-2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 5,0 0,9 1,0 1,9 2,3 6,4 4,5

Formació bruta de capital fix 5,6 –3,8 5,9 5,3 1,8 –12,6 10,8

Béns d’equipament 5,0 –1,5 8,5 5,7 2,7 –10,6 11,4

Construcció 5,7 –6,5 5,9 6,6 0,9 –16,9 10,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,5 –1,2 3,0 2,6 1,5 –6,9 6,8

Exportació de béns i serveis 4,8 2,8 5,6 2,2 2,6 –14,9 5,5

Importació de béns i serveis 7,0 –1,0 6,6 3,3 1,2 –15,0 5,7

Producte interior brut 3,7 0,0 2,9 2,4 2,0 –7,2 6,9

Altres variables

Ocupació 3,2 –1,5 2,8 2,5 2,3 –5,1 5,1

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,8 17,2 15,3 14,1 19,3 15,9

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

Costos laborals unitaris 3,0 0,1 0,7 1,2 2,3 4,7 0,9

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –1,1 2,7 1,9 2,0 1,2 1,5

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

Saldo públic (% PIB) 1 0,4 –7,1 –3,0 –2,5 –2,8 –9,8 –6,0

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

  Previsions
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La COVID-19 torpedina l’activitat 
global

L’extensió del coronavirus a nivell global representa un xoc 
sense precedents per a l’economia mundial. Les mesures de 
contenció per frenar l’epidèmia de la COVID-19 s’han generalit-
zat a nivell global i han propagat les restriccions, necessàries 
però severes, sobre l’activitat econòmica mundial. Així, la frena-
da de l’activitat és de tal calibre que l’FMI ha encunyat el terme 
«El Gran Confinament» per descriure la recessió sincronitzada 
en què es veurà sumit el món el 2020. Però la paraula clau del 
moment, i dels temps que vindran, és, sens dubte, incertesa. En 
les últimes setmanes, s’ha fet evident que el grau d’incertesa 
present no té res a veure amb el de temps normals. Hi ha incer-
tesa a massa nivells de forma simultània: sobre els aspectes 
mèdics i epidemiològics, sobre l’efectivitat de les polítiques 
públiques en matèria de sanitat i de mesures econòmiques i 
sobre els canvis de comportament de les famílies, de les empre-
ses i dels inversors.

Les mesures de confinament es propaguen i s’allarguen. Les 
restriccions imposades per combatre la COVID-19 s’han anat 
reflectint en una desacceleració de les infeccions en economies 
clau com les de la zona de l’euro, després que els governs han 
començat a preparar plans per a un retorn gradual a la norma-
litat. No obstant això, cal no oblidar que aquesta situació no és 
la mateixa que en molts altres llocs del món. A més a més, en 
general, les estratègies de desconfinament continuen compor-
tant una pròrroga de les restriccions als països que ja les venien 
aplicant i un enduriment en altres economies que fins avui 
havien optat per no aplicar-les, o per fer-ho amb laxitud. Així, 
aquesta combinació d’extensió (geogràfica, sectorial i tempo-
ral) dels confinaments comporta, com a principal derivada glo-
bal, que la duresa del xoc econòmic sigui manifestament supe-
rior a l’esperada fa amb prou feines un mes.

La política econòmica podrà pal·liar el xoc? Davant la duresa 
del xoc, la resposta de política econòmica posada sobre la taula 
va, sens dubte, en la bona direcció, però potser amb una inten-
sitat i amb una ambició insuficients en funció de la geografia. 
Així, a gairebé tots els països, es desplega una àmplia bateria de 
mesures, tot i que d’intensitat força dispar. Els EUA s’han situat 
entre els països que han anunciat un estímul fiscal i monetari 
més gran, mentre que, a Europa, conviuen països que han com-
promès ajudes directes molt àmplies, com Alemanya, amb 
altres que, a causa d’unes condicions fiscals més limitades, 
apunten a un estímul econòmic més restringit. En aquesta 
mateixa Europa, les mesures anunciades per l’Eurogrup van en 
la bona direcció, però són encara massa tímides, tant per la 
quantia com perquè continuen sense plantejar mecanismes de 
repartiment de la despesa i del deute, i, sense aquests mecanis-
mes, la pressió sobre el deute nacional serà important, malgrat 
que, certament, a la zona de l’euro, el BCE sí que ha estat ambi-
ciós i ràpid en les mesures de suport monetari.
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Quadre macroeconòmic de CaixaBank Research

Previsions de creixement 
(%) 2019

2020 2021

Actual Abans del 
xoc Actual Abans del 

xoc

Economia mundial 2,9 –2,8 3,2 6,1 3,4

Economies avançades 1,7 –5,6 1,5 5,5 1,6

EUA 2,3 –5,1 1,8 5,5 1,8

Zona de l’euro 1,2 –6,7 1,1 6,6 1,3

Alemanya 0,6 –6,2 0,7 6,6 1,5

França 1,2 –6,2 1,4 6,9 1,5

Itàlia 0,2 –9,0 0,5 5,9 0,7

Espanya 2,0 –7,2 1,5 6,9 1,5

Portugal 2,2 –8,1 1,7 6,1 1,6

Economies emergents i 
en desenvolupament 3,8 –0,8 4,4 7,1 4,5

Xina 6,1 1,0 5,5 9,3 5,7

Font: CaixaBank Research.
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EMERGENTS

Lliçons des de l’epicentre de la pandèmia. La Xina va ser el país 
que primer va patir les conseqüències econòmiques de la 
COVID-19 i també és el primer a relaxar les mesures de confina-
ment i tornar, relativament, a la normalitat. I què ens diu la seva 
evolució? No solament que el peatge del coronavirus en l’activi-
tat va ser elevat, sinó que la recuperació de la producció i del 
consum és menys ràpida del que s’esperava inicialment. Aques-
ta lentitud il·lustra la dificultat d’aconseguir un rebot ràpid de 
l’activitat domèstica en un context de feblesa de la demanda 
exterior i posa en evidència l’interrogant sobre si l’epidèmia 
exercirà un llast persistent sobre la confiança de les empreses i 
dels consumidors. Així, en el 1T 2020, el PIB va caure el 6,8% 
interanual (el –9,8% intertrimestral), la primera contracció de 
l’economia des que la Xina va començar a publicar dades de 
comptabilitat nacional trimestrals el 1992. El PIB del sector 
industrial va caure el 9,5% i el del sector de serveis, el 5,2%. Par-
tint d’aquesta afectació intensa i sectorialment àmplia, els indi-
cadors disponibles, tant els més convencionals, com l’indicador 
PMI d’activitat manufacturera (que amb prou feines remunta 
fins al nivell dels 50,8 punts a l’abril), com els alternatius (per 
exemple, les dades de mobilitat) suggereixen que la recuperació 
és gradual.

Mèxic s’enfonsa una mica més en la recessió, però el pitjor 
encara no ha arribat. La dada preliminar de comptabilitat 
nacional indica que el PIB va caure l’1,6% intertrimestral (el 
–2,4% interanual) en el 1T 2020 (el –0,1% intertrimestral en el 4T 
2019). Es tracta d’una xifra que confirma que el mal ritme de 
creixement abans de la COVID-19 era una base fràgil per afron-
tar el xoc. Sense el detall per components, la informació disponi-
ble suggereix que l’economia mexicana pateix, principalment, 
pel deteriorament de l’entorn exterior, en particular per la caigu-
da del PIB nord-americà. Fins a quin punt és representatiu de la 
resta d’emergents aquest comportament? Ho és, si més no, en 
dos grans aspectes. En primer lloc, perquè suggereix que els 
efectes macroeconòmics del xoc amb prou feines es comencen 
a notar i que, com en altres parts del món, per davant queda el 
gros de la caiguda de l’activitat. En el cas de Mèxic, aquesta cai-
guda es podria assemblar a les grans recessions de les dècades 
passades (vegeu el gràfic). Un segon element que comparteix 
Mèxic amb molts altres emergents és que, ara com ara, el canal 
principal d’impacte és exterior, ja que les mesures locals de con-
finament han trigat més a posar-se en marxa (per a una visió 
més detallada de les seves derivades macroeconòmiques i 
financeres, vegeu el Focus «Emergents i COVID-19: a les portes 
d’una crisi financera?», en aquest mateix Informe Mensual).

AVANÇATS

Final abrupte de la llarga expansió nord-americana. En el 1T 
2020, el PIB dels EUA va patir la major caiguda intertrimestral 
des de la crisi financera del 2008, el –1,2%, en el que representa 
la setena caiguda intertrimestral més grans dels 70 últims anys 
(vegeu el gràfic). En termes interanuals, l’avanç del PIB encara es 
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va situar en terreny positiu (el +0,3%), però molt per sota del 
trimestre anterior (el +2,3%). Tot i que es tracta d’una dada 
negativa, les expectatives per al 2T són clarament més lúgubres, 
ja que és el període en què s’estén el confinament i, de retruc, el 
tancament d’activitats al país. En aquest context, les mesures 
fiscals i monetàries de suport a l’economia han estat necessària-
ment contundents. En concret, després del nou paquet d’ajudes 
econòmiques aprovat pel Congrés al final d’abril, les mesures 
fiscals podrien superar els 1,7 bilions de dòlars (el 8,6% del PIB), 
mentre que els avals i altres mesures de liquiditat es podrien 
acostar al bilió de dòlars (el ~4%-5% del PIB).

Atur disparat i relaxament dels confinaments als EUA. Un 
dels àmbits en què l’erosió de l’activitat és més notòria és el 
laboral. Així, en el còmput acumulat de les quatre setmanes que 
acaben el 25 d’abril, les sol·licituds nord-americanes d’atur van 
superar els 20 milions (per tenir en compte l’ordre de la magni-
tud, en aquest mateix període del 2019, la xifra va ser de 860.000 
peticions). Aquestes xifres suggereixen que la taxa d’atur de 
l’abril es podria situar en la zona del 15%, un nivell no registrat 
des de la Gran Depressió. En aquest context de forta aturada 
econòmica, s’han començat a relaxar les condicions de confina-
ment. Així, segons l’indicador de confinament de la Universitat 
d’Oxford, les mesures iniciades cap a la meitat de març es van 
començar a reduir de manera apreciable a partir del 25 d’abril. 
Així i tot, es tracta d’una desescalada desigual, ja que les restric-
cions continuen operant en alguns grans estats, com Califòrnia, 
Massachusetts o Nova York.

Enfonsament de l’activitat a la zona de l’euro. La dada del PIB 
del 1T 2020 de la zona de l’euro demostra l’impacte colossal del 
coronavirus. Així, el PIB va caure el 3,8% en relació amb el tri-
mestre anterior i el 3,3% interanual. Es tracta d’una caiguda 
intertrimestral inèdita des del principi de la unió econòmica i 
monetària i que supera els pitjors descensos de la doble recessió 
del 2008-2012. Dels principals països, ara com ara, només es 
coneixen les dades d’Espanya (el –5,2% intertrimestral), de Fran-
ça (el –5,8%) i d’Itàlia (el –4,7%). Tot i que són xifres aclaparado-
rament negatives, el pitjor encara no ha arribat. Així, tot indica 
que la dada del 2T reflectirà una caiguda molt més intensa, ja 
que, en el 1T, no es van engegar les mesures de contenció contra 
el virus fins a les dues últimes setmanes de març. En aquest sen-
tit, l’ESI, un índex de sentiment econòmic, va caure des del nivell 
dels 94,2 punts del març fins als 67,0 punts de l’abril, amb caigu-
des tant als serveis com a la indústria.

La política fiscal es posa en marxa a Europa. De forma relativa-
ment ràpida la major part dels països de la UE han anat posant 
en marxa diferents plans d’estímul econòmic per contenir la 
recessió que provocarà el xoc (vegeu la taula). A la majoria de 
països, el tipus d’intervenció és similar, però no la intensitat, ja 
que, com hem dit més amunt, depèn, entre altres factors, de la 
posició fiscal en què s’entra en la crisi. Per la seva banda, a nivell 
europeu, l’Eurogrup va anunciar un paquet de mesures per 
540.000 milions d’euros per ajudar els Estats membres de la 
zona de l’euro a enfrontar-se a la crisi de la COVID-19 (un màxim 
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de 240.000 milions per finançar la despesa sanitària mitjançant 
préstecs del MEDE, 200.000 a través del BEI i 100.000 en préstecs 
perquè els Estats financin plans d’atur temporal). Així mateix, el 
Consell Europeu va encomanar a la Comissió Europea elaborar 
una proposta de Fons de Recuperació, de la qual es desconeixen 
gairebé tots els detalls. Així i tot, s’ha apuntat que la dimensió 
del Fons hauria de ser substancial (es consideren quantitats 
equivalents a un rang que aniria del 7,2% al 10,8% del PIB).

Primeres mesures de desconfinament a la UE. L’evidència que 
la difusió de la pandèmia remet, a més de la constatació que el 
mal econòmic és intens, ha provocat que alguns països euro-
peus estiguin començant a revertir algunes de les mesures de 
confinament. Així, i de manera progressiva durant el mes de 
maig, a França i a Itàlia, es permetrà l’obertura de comerços (els 
bars i els restaurants continuaran tancats, llevat del lliurament 
de menjar per endur-se), s’ampliaran les opcions de mobilitat 
més enllà dels municipis (fins a 100 quilòmetres a França i dins 
la regió a Itàlia, per motius laborals, de necessitat o de salut) i es 
toleraran activitats socials i esportives amb certes limitacions. A 
França, a més a més, tornaran a obrir les escoles d’infantil i pri-
mària, primer, i les de secundària, després, amb aforament limi-
tat a les classes. A partir del juny, les restriccions seran encara 
menors als dos països, sempre sota els criteris de no repunt dels 
contagis, d’ús força generalitzat de les màscares i de manteni-
ment de la distància social. En altres països, com Alemanya i 
Àustria, s’han seguit fases diferents, però amb criteris similars: 
mentre que, a Àustria, les restriccions gairebé són inexistents 
des del començament de maig, a Alemanya, cada estat federat 
marca el ritme de desconfinament.

ESPANYA

Caiguda sense precedents de l’activitat. La dada del PIB del 1T 
2020 va confirmar l’expectativa que les mesures de confinament 
implementades per frenar l’avanç de la COVID-19 tindrien un 
impacte històric sobre l’activitat. En el primer trimestre de l’any, 
el PIB va recular el 5,2% intertrimestral (el –4,1% interanual), la 
reculada més gran en termes intertrimestrals des de l’inici de la 
sèrie històrica de l’INE el 1995 (la segona caiguda més gran va 
ser del 2,6% intertrimestral en el 1T 2009). D’aquesta xifra, es 
pot inferir que, durant les dues últimes setmanes de març, quan 
estava vigent l’estat d’alarma, la caiguda del PIB va ser, aproxi-
madament, del 30%. Aquest profund impacte era d’esperar, ate-
ses la duresa de les mesures de confinament i la importància del 
sector turístic, un sector greument afectat per la crisi, en l’econo-
mia espanyola. De fet, en el 2T, el descens de l’activitat serà 
clarament superior al del 1T, ja que es veuran afectades més set-
manes per les restriccions associades a l’estat d’alarma. En 
aquest context, la incertesa que envolta l’escenari de previsions 
és inusitadament elevada, ja que petites variacions en el procés 
de desconfinament poden acabar tenint un impacte molt nota-
ble sobre l’activitat econòmica. Així, si la retirada de les mesures 
de distanciament social és gradual, el descens de l’activitat 
aquest any podria ser de dos dígits.

Mesures econòmiques en vigor a Alemanya, França i Itàlia
Alemanya França Itàlia

Mesures 
fiscals

•  Ampliació del pla de 
subsidis de jornada 
reduïda.

•  3.500 milions (el 0,1% 
del PIB) per a Sanitat.

•  100.000 milions (el 
2,9% del PIB) per a 
recapitalització 
d’empreses.

•  50.000 milions 
(l’1,5% del PIB) en 
subvencions directes 
a petites empreses 
(menys de 10 empleats).

Total ≈ 4,8% del PIB

•  Cancel·lació 
d’impostos a 
empreses: cas  
per cas.

•  Ampliació de l’atur 
temporal.

•  Fons de solidaritat 
per a petites 
empreses.

•  8.000 milions  
(el 0,4% del PIB) per  
al sistema sanitari.

Total ≈ 2,4%  
del PIB

•   3.500 milions  
(el 0,2% del PIB) per 
al sistema sanitari.

•  10.200 milions (el 
0,6% del PIB) per a 
famílies i empreses.

•  Crèdit fiscal per a 
petits negocis.

•  Ajudes als sectors de 
transport i aeri (incl. 
Alitalia).

Total ≈ 0,9%  
del PIB

Ajornaments

•  Ajornament 
d’impostos a 
empreses (500.000 
milions, el 14,5%  
del PIB).

Total ≈ 14,5%  
del PIB

•  Ajornaments 
d’impostos i factures 
de gas, electricitat i 
lloguer per a 
empreses.

Total ≈ 9,4%  
del PIB

•  Ajornament fins a 
220.000 milions  
(el 13,2% del PIB)  
de préstecs a pimes  
i independents.

•  Ajornament fins  
a 10.700 milions  
(el 0,6% del PIB) 
d’impostos i 
prestacions per  
a empreses.

Total ≈ 13,8% del PIB

Garanties i 
avals

•  822.000 milions (el 
24% del PIB) en línies 
d’avals per a préstecs 
a empreses a través 
de KfW.

•  500.000 milions (el 
14,5% del PIB) en 
línies d’avals a través 
del Fons 
d’Estabilització 
Econòmica.

•  Quantitat il·limitada 
de línies d’avals per a 
préstecs a pimes.

  El Govern assumeix el 
100% del risc.

Total ≈ il·limitat

•  338.000 milions (el 
14,0% del PIB) en 
línies d’avals per a 
empreses (entre el 
70% i el 90% de 
garantia).

Total ≈ 14,0%  
del PIB

•  Fins a 300.000 
milions (el 16,8% del 
PIB) en línies d’avals 
per a empreses.

Total ≈ 16,8%  
del PIB

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de les autoritats nacionals.
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Els indicadors d’activitat amb prou feines mostren signes de 
millora. Atesa la rapidesa amb què s’ha manifestat l’impacte de 
la crisi provocada per la COVID-19, encara no es disposa de gai-
res dels indicadors habituals sobre l’impacte en l’economia.  
No obstant això, les dades disponibles mostren que l’activitat  
es manté en cotes molt baixes. Segons dades internes de  
CaixaBank, a l’abril, la despesa (mesurada amb pagaments amb 
targeta) va disminuir el 47,4% interanual, un registre que, mal-
grat que és lleugerament més positiu que la caiguda del 54,1% 
durant les dues últimes setmanes de març, continua reflectint 
una contracció molt notable de l’activitat. Per components, es 
va observar un increment de la despesa en la categoria d’ali-
mentació i farmàcies i un enfonsament en la categoria d’oci i 
turisme (vegeu el gràfic). Així mateix, les dades de demanda 
elèctrica de la REE mostren una reculada del 17,6% interanual a 
l’abril (sense caps de setmana), una caiguda encara més intensa 
que la de les dues últimes setmanes de març (el –10,4%). Per la 
seva banda, al març, l’índex PMI de serveis va experimentar una 
caiguda sense precedents històrics (–29,1 punts) i es va situar en 
els 23,0 punts. Així mateix, les vendes minoristes també es van 
enfonsar el 14,1%, la caiguda més gran des de l’inici de la sèrie 
l’any 2000. En aquest context, la inflació general es va situar en 
el –0,7% a l’abril (el 0,0% al març), davant la forta caiguda del 
preu del petroli i dels efectes deflacionistes de la COVID-19 
sobre els serveis afectats (inflació del –4,3%, per exemple, en 
distribució d’aigua, d’electricitat o de gas), que pesen més que 
els efectes inflacionistes sobre els aliments (el +4,0%).

El mercat laboral, a l’epicentre de l’huracà. El mercat laboral és 
un dels àmbits on l’impacte de la crisi es fa sentir de manera més 
aguda. Entre el final de febrer i el final de març, el nombre d’afi-
liats a la Seguretat Social va disminuir en 834.000 persones. 
Aquest registre no inclou els empleats afectats pels expedients 
de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i que, a mitjan abril, 
s’estimava que ascendien a 3,9 milions, una xifra que equival al 
16,8% de la població activa. Aquests empleats reben una presta-
ció d’atur, però continuen afiliats a la Seguretat Social, de mane-
ra que no són comptabilitzats en l’atur registrat. Així mateix, 
1,01 milions d’autònoms es troben en situació de cessament 
d’activitat (el 4,4% de la població activa). La rapidesa amb què el 
mercat laboral pugui absorbir aquest contingent de treballa-
dors a mesura que l’economia torni a la normalitat serà clau per 
determinar l’impacte a llarg termini de la crisi de la COVID-19.

PORTUGAL

Paràlisi sense precedents de l’activitat portuguesa per la 
COVID-19. Les mesures de confinament també han sacsejat de 
manera considerable l’activitat econòmica de Portugal des del 
final de març. Així ho mostren indicadors de sentiment com l’ESI 
de la Comissió Europea, que, a l’abril, es va enfonsar fins a nivells 
mai vistos en els 20 últims anys, o una enquesta realitzada per 
l’INE i el Banc de Portugal, en què el 39% de les empreses van 
assenyalar que havien registrat una caiguda en la facturació 
superior al 50% en l’última setmana d’abril. Així mateix, al març, 
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les vendes minoristes i la producció industrial van caure el 5,6% 
i el 7,2% interanual, respectivament, mentre que les vendes 
d’automòbils van disminuir el 87% interanual a l’abril. Final-
ment, els moviments de la xarxa de caixers van caure el 46% 
interanual entre mitjan març i mitjan abril. Amb tot plegat, cal 
esperar una contracció del PIB ja en el 1T, tot i que l’impacte de 
les mesures de confinament serà clarament més intens en el 2T 
(les restriccions de l’estat d’emergència van afectar tot el mes 
d’abril i s’han prorrogat al maig).

El Govern presenta noves mesures per continuar fent costat a 
les empreses i a les famílies. D’una banda, el Govern ha reforçat 
les línies de crèdit per a les empreses (fins als 7.360 milions d’eu-
ros o el 3,8% del PIB), que estaran disponibles per a autònoms i 
englobaran nous sectors que, en un primer moment, no estaven 
coberts, com el comerç i el transport. De l’altra, s’estima que les 
mesures de despesa pública directes (com les ajudes a l’ocupa-
ció i els subsidis a les famílies) anunciades ja pugen al 3,5% del 
PIB. No obstant això, l’impacte de les mesures de confinament 
sobre el mercat laboral serà significatiu. Al final d’abril, el nom-
bre d’aturats registrats als centres d’ocupació havia augmentat 
el 14,8% interanual, mentre que el nombre de treballadors que 
han perdut la feina ja representa el 26% de la població ocupada 
al començament de l’any. La caiguda de l’ocupació ha afectat en 
especial el comerç i l’allotjament i la restauració. De fet, l’entorn 
és especialment exigent per als sectors relacionats amb el turis-
me, i les primeres estimacions mostren una caiguda de gairebé 
el 50% en el nombre d’hostes en allotjaments turístics al març.
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El sentiment dels mercats 
financers s’estabilitza 

Els mercats financers s’aferren a les polítiques de suport a 
l’economia i als plans de desconfinament. Després dels dalta
baixos del febrer i del març, d’una intensitat molt notable i 
d’una velocitat sense precedents, a l’abril, els inversors es van 
prendre un respir, la volatilitat va disminuir i les cotitzacions es 
van estabilitzar i, fins i tot, van recuperar una mica de terreny. 
Així, les borses van registrar guanys generalitzats (tot i que con
tinuen en negatiu en l’acumulat des de l’inici d’enguany), les 
pressions sobre les primes de risc es van relaxar (en especial pel 
que fa al deute corporatiu, més tensionat en els mesos ante
riors), i, al mercat canviari, les divises de les economies emer
gents van tenir més estabilitat. Aquest funcionament més po 
sitiu dels mercats financers es va produir a mesura que els 
in  versors digerien la ràpida i notable resposta de la política 
econòmica i, en especial, davant la reconducció de les infec
cions en economies clau, com la zona de l’euro, i la consegüent 
preparació de plans de retirada gradual de les restriccions a 
l’activitat. No obstant això, i malgrat el menor estrès dels mer
cats, l’entorn financer continua sent molt exigent i propens a 
viure nous repunts de la volatilitat. 

El barril de petroli voreja els preus negatius. El mes va ser més 
turbulent al mercat del petroli, tot i que, al començament 
d’abril, els països de l’OPEP i altres productors importants de 
cru, com Rússia, van posar fi a una breu guerra de preus i van 
signar un nou acord de retallades de la producció. En concret, al 
maig i al juny del 2020, es produiran 9,7 milions de barrils diaris 
(mbd) menys en relació amb els nivells de l’octubre del 2018, 
mentre que les retallades seran una mica menors en la segona 
meitat del 2020 (7,7 mbd) i al llarg del 2021 (5,8 mbd menys des 
del gener del 2021 fins a l’abril del 2022). No obstant això, els 
esforços de l’OPEP i dels seus aliats van xocar amb la congelació 
de la demanda que ha provocat la COVID19, i el preu del cru va 
continuar caient, fins al punt que, en algunes referències, es 
van arribar a fixar preus negatius (en particular, als contractes 
de cru nordamericà WTI amb venciment al maig). Aquesta 
anomalia reflecteix que, amb els baixos preus del petroli, 
l’acumulació d’existències està arribant a saturar els centres 
d’emmagatzematge dels EUA i obliga els compradors a afrontar 
costos d’emmagatzematge més elevats. Així, en acostarse el 
moment d’executar els contractes del maig, moltes refineries 
nordamericanes només van estar disposades a adquirir nous 
barrils de petroli si se’ls compensava per l’augment dels costos, 
i, el dilluns 20 d’abril, el preu del barril de WTI es va arribar a 
comerciar a –37,6 dòlars i va empènyer a la baixa la resta del 
mercat. No obstant això, el preu del Brent es va mantenir sem
pre en terreny positiu i, empès per una millora del sentiment de 
mercat, va arribar a tancar el mes d’abril amb una lleugera recu
peració fins als 25 dòlars. 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.  
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Les borses recuperen una part del terreny perdut. Després 
dels forts descensos patits al març, a l’abril, els principals índexs 
borsaris van experimentar ascensos propers al 10% tant a les 
economies avançades (tot i que, a la zona de l’euro, va haverhi 
més disparitat entre la perifèria i el nucli) com a les emergents. 
A més de la millora del sentiment, la publicació de resultats 
empresarials del 1T 2020 al llarg de l’abril també va afavorir el 
funcionament de les borses. I és que, malgrat recollir una elevat 
deteriorament dels beneficis en termes interanuals per 
l’impacte de la COVID19, en general els beneficis publicats van 
ser una mica millors que els esperats pels analistes, que, en els 
mesos anteriors, havien rebaixat de forma molt substancial les 
previsions. No obstant això, en el conjunt de l’any, els índexs 
continuen clarament en negatiu i la volatilitat de les borses es 
manté en nivells històricament elevats. És més, la recuperació 
no va ser igual a tots els sectors i es va concentrar, en especial, 
en els menys vinculats a l’evolució del cicle econòmic (com 
salut, consum no cíclic i telecomunicacions). 

Les tensions als mercats de crèdit es prenen un respir. El fort 
repunt de les primes de risc del deute corporatiu que es va pro
duir al març es va suavitzar a l’abril. L’actuació dels principals 
bancs centrals (la Fed i el BCE), mitjançant els programes espe
cials de compres d’actius (com els bons de titulització hipote
cària i el deute corporatiu), va donar suport a la confiança dels 
inversors i va afavorir l’alleujament de les tensions creditícies, 
tant als segments de grau d’inversió com als de grau especu 
latiu. No obstant això, l’entorn creditici continua mostrant ele
vades exigències. Un dels aspectes que desperta més reticèn
cies entre els inversors, i que explica l’increment de les primes 
de risc corporatives, és la capacitat d’absorció del mercat de 
grau especulatiu de totes les companyies que perden la qualifi
cació de grau d’inversió (analitzem aquest fenomen dels 
«àngels caiguts» al Focus «Les vulnerabilitats del deute corpo
ratiu davant un xoc històric», en aquest mateix Informe Mensual). 

La Fed, disposada a ampliar la xarxa de seguretat. Després de 
llançar una bateria de mesures de manera ràpida i contundent 
al març, les reunions de l’abril dels principals bancs centrals es 
van saldar amb moltes menys novetats en termes de política 
monetària. En canvi, la Fed i el BCE es van centrar a analitzar el 
canvi d’escenari econòmic i a reiterar que estan preparats per 
redoblar els esforços si és necessari. D’una banda, als EUA, al 
final de l’última reunió de la Fed, Jerome Powell va descriure un 
escenari econòmic per al 2T negatiu per a l’economia nord
ame  ricana, marcat per una caiguda abrupta de l’activitat, per la 
previsió d’un repunt de la taxa d’atur per damunt del 10% i per 
la feblesa de la inflació. Powell no va anunciar noves mesures 
de política monetària, però va remarcar que les friccions dels 
mercats financers domèstics s’han moderat després de la posa
da en marxa de tota una bateria de mesures (entre les quals 
destaquen les compres il·limitades de treasuries i de bons hipo
tecaris). Així mateix, també va destacar que, davant l’elevada 
incertesa de l’escenari econòmic actual, la Fed podria incre
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mentar els estímuls per afavorir que la recuperació sigui el més 
robusta possible. 

El BCE reforça la liquiditat. Igual que la Fed, el BCE també va 
presentar un escenari econòmic de profunda recessió a la zona 
de l’euro per al 2020. En aquest context, l’entitat va anunciar 
nous estímuls, que s’uneixen als ja adoptats al març, amb la 
finalitat de reforçar l’abundància de liquiditat i evitar els tensio
naments crediticis. Entre aquests estímuls, va destacar la re 
baixa del cost de finançament a través de les TLRTOIII i la crea
ció d’un nou programa d’injeccions de liquiditat extraordinàries 
per a la pandèmia (PELTRO), que es llançarà a partir del maig 
del 2020 i, amb un venciment a mitjan 2021, satisfarà totes les 
peticions a un tipus d’interès del –0,25%. A més a més, l’entitat 
es va mostrar oberta a intensificar la magnitud de totes les 
seves eines tant com sigui necessari. 

Les primes de risc de la perifèria, en el punt de mira. El des
plegament de mesures de la Fed i del BCE va afavorir un entorn 
estable i en cotes molt baixes per als tipus d’interès sobirans als 
EUA i a Alemanya. No obstant això, el mes va ser menys plàcid 
per als tipus d’interès sobirans a la perifèria de la zona de l’euro. 
Les necessitats creixents de finançament d’aquests països per 
afrontar l’impacte de la COVID19 va continuar empenyent les 
primes de risc a l’alça (+35 p. b. a Itàlia, +16 p. b. a Es  pa  nya i  
+6 p. b. a Portugal). A més a més, a l’abril, l’agència de qualificació 
creditícia Fitch va rebaixar la nota sobirana d’Itàlia en un punt 
(fins a BBB–). Per la seva banda, el BCE va mantenir un volum de 
compres de deute públic elevat en el seu programa extraordi
nari contra la pandèmia (PEPP) i va concentrar les compres del 
seu altre programa (PSPP) als països perifèrics (tot i que no es 
coneix la distribució geogràfica de les compres del PEPP). 

Els mercats emergents presenten elevades tensions de fi 
nançament. El repunt dels diferencials de crèdit observat a les 
economies avançades al març va tenir un impacte més sever 
als emergents. Tot i que la recuperació del sentiment de mer
cat a l’abril i la posada en marxa d’injeccions de dòlars per part 
de la Fed van aconseguir reduir les primes de risc sobre el deu
te d’economies emergents, l’enfonsament del preu del petroli 
va agreujar la situació de molts dels països productors. Per la 
seva banda, al mercat canviari, les divises emergents es van 
mantenir més estables, però persisteix la seva feblesa en el 
conjunt de l’any (l’índex agregat de divises emergents de JP 
Morgan acumula un descens proper al 15% des del comença
ment de l’any).
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Les vulnerabilitats del deute corporatiu davant un xoc històric

els esforços dels bancs centrals per mantenir un entorn 
acomodatici, el cost de finançament per a les empreses més 
fràgils és probable que augmenti, la qual cosa pressionarà 
encara més els balanços. Les diferències entre sectors 
també són notables. I és que tot fa pensar que la normalit-
zació de l’activitat serà més gradual en sectors vinculats a 
les activitats d’oci i al turisme. El sector energètic també 
està patint de manera especial, a causa de l’enfonsament 
del preu del petroli.

L’impacte de la COVID-19 sobre l’economia és d’una mag-
nitud històrica, i l’FMI ha pronosticat que, enguany, la cai-
guda del PIB mundial serà la més gran des de la Gran 
Depressió. Malgrat que, a diferència de la recessió del 2008, 
aquesta crisi no tingui l’origen en una presa de riscos ex -
cessiva ni en un boom del crèdit, la paràlisi de l’ac  ti  vi  tat 
tensionarà la salut financera de moltes empreses. A més a 
més, les fortes turbulències dels mercats (amb cai  gu  des 
històriques de les borses) i l’enduriment generalitzat de 
les condicions financeres poden activar vulnerabi  litats la -
tents que amplifiquin el xoc inicial. En aquest en   torn, com 
impactarà la COVID-19 sobre els balanços em  presarials?, 
quines vulnerabilitats financeres latents ens han de preo-
cupar?, i quina protecció ofereix la resposta de política 
econòmica?

La crisi econòmica de la COVID-19 afecta, en 
especial, la liquiditat de les empreses, però la 
solvència també es podria veure condicionada

La paralització de l’activitat econòmica redueix la genera-
ció d’ingressos de molts negocis. No obstant això, els costos 
de les empreses no es redueixen en la mateixa quantitat, 
perquè alguns d’aquests costos no estan directament vincu-
 lats a la producció, la qual cosa genera tensions de liquiditat 
a curt termini. Així ho il·lustra la rebaixa del 25% i del 20% 
de les expectatives de beneficis empresarials del 2020 de 
l’Eurostoxx 600 i de l’S&P 500, respectivament. A més a 
més, la COVID-19 també ha provocat un enduriment gene-
ralitzat de les condicions financeres, la qual cosa pot difi -
cultar l’accés de les empreses a les fonts de liquiditat. Com 
podem veure al segon gràfic, la capacitat de les em  preses 
de proveir-se de liquiditat als mercats majoristes ha estat 
dispar: al març, les emissions de deute amb més bona qua-
litat creditícia van ser les més elevades en els últims anys, 
mentre que, al mercat de deute de menys qualitat, les emis-
sions es van congelar. Per aquest motiu, moltes de les 
mesures ofertes pels diferents governs de les economies 
avançades s’han destinat a oferir liquiditat a les empreses 
(per exemple, amb línies de crèdits i d’avals públics o amb 
ajornaments en el pagament d’impostos) i a intentar que 
les empreses que eren solvents abans de la paralització 
de l’economia ho continuïn sent quan es reactivi.

No obstant això, el canvi d’entorn també pot condicionar 
la solvència d’algunes empreses a mitjà termini. Malgrat 

•  La paralització de l’activitat econòmica comportarà una caiguda del PIB mundial no vista des del 1930. Hi ha 
fragilitats financeres latents que poden amplificar aquesta caiguda?

•  En un entorn financer més exigent, es posaran a prova els elevats nivells de deute, es deteriorarà la seva qualitat i 
es poden activar mecanismes d’amplificació de les tensions a causa de les interconnexions entre diferents actius.

•  Davant aquests riscos, la política econòmica ha reaccionat de manera ràpida i contundent, en especial des del 
flanc dels bancs centrals, que encara podrien haver de redoblar els esforços.
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Les vulnerabilitats del deute corporatiu: quantitat, 
qualitat i interconnexions

Les dificultats de liquiditat i de solvència poden treure de 
nou a la llum diferents vulnerabilitats existents en el deute 
corporatiu no financer. D’una banda, la quantitat de deu-
te corporatiu es troba en nivells històricament elevats. 
Segons les dades del BIS, als EUA, el deute corporatiu es 
troba en un màxim històric del 75% del PIB, mentre que, a 
la zona de l’euro, representa el 107%, lleugerament per 
sota del màxim històric del 111%.

Així mateix, en alguns segments, preocupa la qualitat 
d’aquest deute. Una de les principals vulnerabilitats són 
els anomenats àngels caiguts, aquelles empreses amb un 
deute aparentment de bona qualitat (amb rating de grau 
d’inversió) que, amb una petita rebaixa de la nota credití-
cia, passarien a tenir un rating de grau especulatiu. Atès 
que molts fons tenen límits sobre els actius amb grau 
d’especulació que poden tenir en cartera, quan un àngel 
cau, se solen produir vendes forçoses, la qual cosa afegeix 
més pressió a la caiguda del preu. A més a més, aquesta 
situació augmenta l’oferta d’actius d’aquest segment i in -
crementa el cost de finançament i de refinançament tant 
dels àngels caiguts com de la resta de les empreses amb 
deute de grau especulatiu. Al tercer gràfic, podem veure el 
deute corporatiu d’Europa i dels EUA que, en l’actualitat, 
és susceptible de ser un àngel caigut (és a dir, el que ara es 
troba en els dos últims esglaons del grau d’inversió, BBB i 
BBB–/Baa2 i Baa3). La magnitud dels possibles nous àn -
gels caiguts és preocupant si tenim en compte que, en si -
tua  cions d’estrès passades, entre el 2% i el 4% del total del 
deute amb grau d’inversió va caure a grau especulatiu. En 
els nivells actuals, això equivaldria a 160.000 milions d’euros 
a Europa i a 230.000 milions de dòlars als EUA. No obstant 
això, en l’actualitat, la fracció podria ser, fins i tot, superior, 
perquè hi ha una concentració més elevada de deute als 
es  glaons més baixos del grau d’inversió.

Una altra vulnerabilitat relacionada amb la qualitat del 
deute corporatiu prové del nou crèdit concedit a empre-
ses altament endeutades (conegut com leveraged loans), 
que representa gairebé 1,2 bilions de dòlars als EUA i prop 
de 0,2 bilions d’euros a la UE (o, aproximadament, el 8% 
del deute corporatiu a les economies avançades).1 El prin-
cipal risc d’aquest segment de deute corporatiu és que, en 
situacions d’estrès financer, sol patir més rebaixes del ra 
ting, desendeutaments forçosos i més impagaments. Ara 
com ara, la caiguda del preu d’aquests actius ha estat, apro-
 ximadament, la meitat que la de la Gran Recessió (vegeu 
el quart gràfic).

La major part d’aquest deute es troba al balanç del sector 
bancari, però el cinquè gràfic mostra com una porció gens 
menyspreable està en mans d’institucions financeres me -

nys capitalitzades o empaquetada en els collateralized 
loan obligations (CLO), actius que es componen de con-
junts d’altres actius amb diferents nivells de risc (deute 
públic, deute corporatiu amb una nota creditícia alta, leve
raged loans o, fins i tot, renda variable). Aquest procés 
d’em  paquetament o de titulització dels leveraged loans 
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genera un sistema complex d’interconnexions al sistema 
financer (entre originadors de cada actiu subjacent, origi-
nadors de cada CLO, compradors de CLO, etc.). En aquest 
sentit, preocupen la baixa qualitat dels actius subjacents a 
les CLO (la gran majoria amb nota creditícia inferior al grau 
d’inversió) i el fort creixement del mercat de CLO en l’úl -
tima dècada (s’ha duplicat amb escreix). No obstant això, 
hi ha elements tècnics gràcies als quals les CLO són menys 
sensibles a canvis en el sentiment de mercat que altres 
instruments que van amplificar les turbulències en el pas-
sat.2 A més a més, en conjunt, el mercat d’actius de titulit-
zació amb prou feines té la meitat de la dimensió que va 
assolir en els trimestres previs a la crisi financera del 2008.

La resposta de la política econòmica va en la bona 
direcció, però és suficient?

Perquè aquests elements de risc identificats no es conver-
teixin en amplificadors del xoc, és important que el sec-
tor corporatiu mantingui un accés favorable a fonts de 
finançament estables. En aquesta línia han actuat tant 
els governs com els principals bancs centrals, tot i que 
l’abast de les mesures és diferent entre regions. Per exem-
ple, les mesures fiscals directes3 anunciades als EUA i a 
Alemanya representen el 8,6% i el 4,8% del PIB, respecti-
vament, mentre que, en economies amb menys espai fis-
cal, com Itàlia o Espanya, el gros de l’estímul s’ha centrat 
en dimensions com les garanties i els avals públics. Als 
EUA, a més a més, la Fed i el Tresor nord-americà s’han 
coordinat per fomentar el flux de crèdit i el bon funciona-
ment dels mercats.4

Per la seva banda, els bancs centrals han estat especial-
ment agressius per contenir l’estrès financer, per assegu-
rar el bon funcionament dels mercats i per garantir que el 
crèdit continuï fluint en condicions favorables.5 Pel que fa 
al deute corporatiu, els programes anunciats fins avui 
poden empènyer el BCE i la Fed a adquirir al voltant del 
2% i del 7%6 del deute corporatiu existent als respectius 
mercats durant el 2020. A més a més, tant la Fed com el BCE 
han ajudat a relaxar les tensions al mercat d’àngels cai-
guts, ja que han anunciat que acceptaran com a col·lateral 
el deute que tenia grau d’inversió al començament de la 

2. Per exemple, les CLO no permeten reemborsaments anticipats, i el seu 
flux de pagaments no depèn de fonts amb necessitats de refinançament 
a venciments més curts que els dels actius latents.
3. Que inclouen esquemes similars als ERTO o subvencions a petites i a 
mitjanes empreses.
4. Vegeu l’article «Polítiques econòmiques davant la COVID-19: es trenca-
ran les fronteres de l’impossible?», al Dossier d’aquest mateix Informe 
Mensual, per a més detalls sobre la coordinació de les polítiques mone-
tària i fiscal a la zona de l’euro.
5. Reducció dels tipus d’interès a nivells mínims, aportacions de liquiditat 
al sistema financer, promoure l’ús dels buffers de capital acumulats 
aquests últims anys per absorbir nous costos i grans volums de compres 
de deute públic i corporatiu.
6. Per al BCE, assumim que destina a deute corporatiu un percentatge 
semblant al realitzat en el passat sobre els actuals programes (20.000 
milions mensuals més els 120.000 i els 750.000 anunciats al març). Als 
EUA, ens centrem en el Primary i en el Secundary Market Corporate Credit 
Facility (500.000 i 250.000 milions de dòlars, respectivament).

crisi sanitària, fins i tot si cau a grau especulatiu (sempre que, 
en el moment de la compra, la nota no sigui inferior a BB– 
i a BB, respectivament).

Així i tot, el gros de les mesures es limita al deute amb grau 
d’inversió. Però, com hem vist, hi ha vulnerabilitats desta-
cables en el deute de menys qualitat, un segment en què 
les taxes d’impagament en les recessions del 2001 i del 
2008 van ser del 9,6% i del 13,4%, respectivament, i que 
difícilment defugirà aquest efecte de la COVID-19.

Ricard Murillo Gili

https://www.caixabankresearch.com/ca/politiques-economiques-davant-la-covid-19-es-trencaran-les-fronteres-de-limpossible
https://www.caixabankresearch.com/ca/politiques-economiques-davant-la-covid-19-es-trencaran-les-fronteres-de-limpossible
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Tipus d’interès (%)

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2020 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,27 –0,36 9 11,0 3,6

Euríbor 12 mesos –0,12 –0,17 5 13,1 –0,4

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,54 –0,67 13 9,2 0,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,76 –0,69 –7 –15,9 –17,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,59 –0,47 –12 –40,1 –61,1

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,72 0,68 5 25,5 –26,1

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,82 0,87 –5 37,5 –30,4

EUA

Fed funds (límit superior) 0,25 0,25 0 –150,0 –225,0

Líbor 3 mesos 0,56 1,45 –89 –135,2 –200,4

Líbor 12 mesos 0,86 1,00 –13 –113,2 –188,1

Deute públic a 1 any 0,14 0,15 –1 –142,4 –225,0

Deute públic a 2 anys 0,20 0,25 –5 –137,4 –213,7

Deute públic a 10 anys 0,64 0,67 –3 –127,8 –188,6

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2020 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 80 97 –16 36,2 21,7

Itraxx Financer Sènior 101 117 –16 49,8 31,8

Itraxx Financer Subordinat 218 255 –37 104,6 75,4

Tipus de canvi

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2020 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,096 1,103 –0,7 –2,3 –2,2

EUR/JPY (iens per euro) 117,420 118,640 –1,0 –3,6 –5,6

EUR/GBP (lliures per euro) 0,870 0,888 –2,1 2,8 2,3

USD/JPY (iens per dòlar) 107,180 107,540 –0,3 –1,3 –3,5

Primeres matèries 

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2020 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 353,2 370,2 –4,6 –12,0 –15,6

Brent ($/barril) 25,3 22,7 11,1 –61,7 –64,3

Or ($/unça) 1.686,5 1.577,2 6,9 11,2 31,8

Renda variable

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2020 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 2.912,4 2.584,6 12,7 –9,9 –1,1

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 2.927,9 2.786,9 5,1 –21,8 –16,4

Ibex 35 (Espanya) 6.922,3 6.785,4 2,0 –27,5 –26,4

PSI 20 (Portugal) 4.284,2 4.069,6 5,3 –17,8 –20,4

Nikkei 225 (Japó) 20.193,7 18.917,0 6,7 –14,6 –9,3

MSCI emergents 924,9 848,6 9,0 –17,0 –14,6
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Emergents i COVID-19: a les portes d’una crisi financera?

La pandèmia del coronavirus genera efectes molt signifi-
catius sobre les economies emergents. Com es detallarà 
més endavant, el xoc de la COVID-19 es transmet per 
canals reals i financers de manera ràpida i intensa. Com a 
resultat, gairebé 100 països, la majoria emergents, explo-
ren com obtenir ajuda de l’FMI o com ampliar la que ja 
tenen. Què succeeix? Ens estem endinsant en una nova 
crisi emergent generalitzada com la de les dècades del 
1980 i del 1990?

En quina posició afronten els emergents el xoc  
de la COVID-19?

Fins fa poc pensàvem que la salut econòmica dels emer-
gents era globalment bona, llevat d’uns pocs casos, els 
anomenats fràgils, que ja teníem detectats (per exemple, 
Sud-àfrica i Turquia). Quan es revisen els principals equili-
bris macroeconòmics i financers, es constata que, en efec-
te, aquesta premissa es manté (vegeu la primera taula).

No obstant això, aquesta valoració positiva de conjunt no 
amaga certes vulnerabilitats. La principal, sobretot, és que 
l’endeutament dels emergents, sigui públic o privat, en 
funció del país, ha tendit a situar-se en nivells superiors als 
desitjables en l’última dècada. Aquest és el cas, per exem-
ple, dels nivells de deute públic del Brasil, d’Hongria i de 
l’Índia o dels nivells de deute extern de Turquia, de Polò-
nia, d’Hongria i de Sud-àfrica.

Aquests nivells d’endeutament no generaven gaire preo-
cupació mentre les condicions macroeconòmiques i finan-
ceres eren favorables. Desafortunadament, però, la pandè-
mia ha canviat per complet el context econòmic i financer.

La transmissió real del xoc de la COVID-19

Hi ha molta incertesa al voltant de l’impacte que tindran 
les mesures que es prenen per lluitar contra la COVID-19. 
A més a més, per valorar l’impacte de la crisi actual en 
cada país emergent, cal tenir en compte la seva exposició 
als àmbits que, previsiblement, es veuran especialment 
afectats. A grans trets, la recessió serà més profunda com 
més gran sigui la relació comercial amb els EUA, amb la 
Xina i amb la UE (zones amb una major prevalença de la 
pandèmia); com més gran sigui la dependència del turis-
me (sector especialment sensible al tancament de fronte-
res); com més importants siguin les exportacions de 
petroli (que s’han enfonsat per la combinació de caiguda 
de demanda i de ruptura del control de l’oferta per part 
dels productors), i, finalment, com més depengui el país 
dels sectors més afectats per les estratègies de confina-
ment (que preveiem que s’acabaran aplicant a gairebé 
tots els països).

Com es posa de manifest al segon quadre adjunt, els prin-
cipals països emergents estan exposats, en major o menor 
mesura, a aquests àmbits especialment vulnerables. Des-
taquen, però, Mèxic, Sud-àfrica, el Brasil, Rússia i Polònia, 
països en què s’espera que el deteriorament econòmic 
sigui especialment intens.

La transmissió financera del xoc de la COVID-19

En els últims mesos, s’han activat diferents cadenes de 
transmissió financera amb una inusitada velocitat i inten-
sitat. Així, els índexs que intenten resumir fins a quin punt 
estan tensionades o relaxades les condicions financeres 

•  Els principals països emergents experimenten un ràpid deteriorament econòmic.

•  La seva situació financera es tensiona a causa del dòlar crunch, de l’enduriment de les condicions financeres i de 
l’augment de les primes de risc sobirà.

•  La severitat de la crisi que experimentaran acabarà depenent, en gran part, de l’evolució del creixement global i 
de l’efectivitat de les mesures dels grans bancs centrals.

Emergents: fonamentals macroeconòmics i financers
Índia Indonèsia Corea Brasil Mèxic Sud-àfrica Turquia Rússia Polònia Hongria

Saldo compte corrent  
(% del PIB) –0,9 –2,7 4,5 –2,9 –0,2 –1,3 1,1 5,6 1,5 –0,9

Deute extern (% del PIB) 20,0 36,0 24,0 35,0 37,0 52,0 63,0 29,0 61,0 76,0

Inflació (%) 6,6 3,0 1,0 4,0 3,3 4,6 9,8 2,5 4,7 3,9

Ràtio reserves/Deute  
extern c/p (%) 170,0 187,0 218,0 253,0 186,0 87,0 61,0 428,0 112,0 156,0

Saldo públic (% del PIB) –0,3 –0,3 1,3 –5,5 –2,3 –1,0 –2,1 2,8 0,5 –0,3

Deute públic (% del PIB) 69,0 34,0 38,0 75,9 53,8 57,0 29,0 15,0 47,4 67,0

Tipus d’interès de  
referència (%) 4,7 4,5 0,8 3,8 6,5 4,3 11,9 6,0 0,5 0,9

Notes: En taronja s’indiquen els nivells de les variables en zona de risc. Per a la inflació, indica que no es compleix l’objectiu del banc central nacional.  
Per al tipus de referència, s’han marcat els països amb tipus d’interès real negatiu.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg i de Refinitiv.
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A més de l’enduriment de les condicions financeres i del 
dòlar crunch, un tercer punt de pressió deriva dels dubtes 
sobre la solvència pública. Tot i que, potser amb l’excepció 
del Brasil, la situació de les finances públiques no és, en 
ge  neral, enormement alarmant, preocupa que una part 
important del deute públic està denominada en dòlars o 
en altres divises internacionals (superior al 10% del PIB en 
els casos de Turquia, d’Hongria i de Polònia). L’augment de 
les primes de risc dels bons sobirans, com ho testifiquen 
l’increment de les primes dels CDS i algunes revisions a la 
baixa de la qualificació creditícia (Mèxic i Sud-àfrica, per 
exemple), apunta al fet que els inversors perceben com a 
països amb més risc: Indonèsia, Mèxic (aquí la baula feble 
és la petroliera parapública Pemex), el Brasil, Sud-àfrica i 
Turquia.

Quin és el marge de maniobra?

Per tant, la lectura feta fins ara destaca la importància dels 
canals reals i, sobretot, financers en la transmissió del xoc 
de la COVID-19 als emergents. Poden fer quelcom? El mar-
ge de maniobra existent varia força en funció del país i de 
la dimensió de política econòmica que es consideri. Pel 
que fa a la posició fiscal, amb l’excepció del Brasil, l’espai 
disponible és raonablement ampli, tot i que potser insufi-
cient per absorbir plenament un xoc econòmic i financer 
de la magnitud de la crisi de la COVID-19. Menys evident és 
el marge de la política monetària, ja que, a la major part 
dels emergents, el tipus d’interès real és negatiu o molt 
baix i la incidència de les mesures d’expansió monetària 
no convencionals és, a la pràctica, una incògnita, ja que és 
un terreny inexplorat.

Ara com ara, la major part dels països emergents actuen 
des de la política fiscal mitjançant una combinació d’avals 
públics, ajornament dels pagaments tributaris i a la Segu-
retat Social i avançament de transferències socials similars 
als que coneixem als avançats. La resposta fiscal dels 
emergents també s’assembla a la dels països avançats en 

han experimentat, recentment, un enduriment sobtat. Per 
exemple, segons l’índex de condicions financeres globals 
de Goldman Sachs, que té en compte, entre d’altres, 
l’evolució dels tipus d’interès i dels spreads d’un conjunt 
d’economies desenvolupades i emergents, s’han situat en 
nivells similars als observats el 2008-2009. Aquest enduri-
ment ha anat acompanyat d’una caiguda brusca de les 
entrades netes de capitals estrangers d’una intensitat no 
vista des d’aquests anys i que té com a reflex una depre-
ciació extrema de les principals divises emergents enfront 
del dòlar (en relació amb el començament del 2020, de 
l’ordre del 20% en els casos de Sud-àfrica, del Brasil i de 
Mèxic en el moment d’escriure aquestes línies).

Aquest episodi apunta a dues febleses emergents. La pri-
mera és la dependència del finançament exterior i, per 
tant, la seva sensibilitat a possibles parades sobtades de 
les entrades de capital. Malgrat que els dèficits per comp-
te corrent no són especialment preocupants a la major 
part dels emergents, la veritat és que les necessitats de 
finançament externes, en termes bruts, són elevades a 
Turquia, a Sud-àfrica, a Hongria, al Brasil, a l’Índia i a 
Indonèsia, pel fet que les amortitzacions de deute públic i 
privat per al 2020 són substancials. Als dos primers països, 
a més a més, el nivell de reserves és escàs, la qual cosa pot 
intensificar els problemes de liquiditat.

La segona feblesa és l’elevada exposició al deute denomi-
nat en dòlars. De nou, apareixen els noms de Sud-àfrica i 
de Turquia, però, si canviem el dòlar per l’euro o pel franc 
suís, tampoc poden respirar tranquils països com Polònia i 
Hongria. La convicció que és clau evitar l’escassetat de 
dòlars ha propiciat que es reactivessin les línies swap de la 
Reserva Federal amb diversos bancs centrals emergents, 
la qual cosa és una ajuda, sens dubte, però tant l’expe  rièn-
 cia del 2008-2009 com el grau d’endeutament en dòlars 
assolit ens adverteixen que es tracta, només, d’una part 
de la solució.

Principals canals reals de transmissió del xoc de la COVID-19

Canal  
comercial 1

Canal  
turístic 2

Canal  
hidrocarburs 3

Canal  
confinament 4

Variació del PIB (%) 
(prev.)

      2020                     2021

Variació  
acumulada del PIB 

2020-2021 (%)

Índia 4,4 4,7 –3,0 100,0 –2,0 5,0 2,9

Brasil 5,3 7,9 1,0 79,2 –3,7 1,3 –2,4

Rússia 15,1 4,9 15,0 85,7 –3,0 1,3 –1,7

Corea 15,9 4,1 –4,0 81,0 –1,2 3,4 2,2

Mèxic 31,9 16,1 2,0 90,5 –7,0 1,1 –6,0

Indonèsia 5,3 5,8 1,0 76,2 –1,0 4,0 3,0

Turquia 13,2 11,7 0,0 85,7 –2,5 2,0 –0,5

Sud-àfrica 10,8 9,0 0,0 100,0 –5,4 0,4 –5,0

Polònia 37,5 4,5 1,0 81,0 –4,6 4,2 –0,6

Hongria 65,7 8,0 2,0 90,5 –3,1 4,2 1,0

Notes: L’ombrejat taronja indica més intensitat relativa del xoc. 1. Suma d’exportacions als EUA, a la UE i a la Xina, en percentatge del PIB. 2. Aportació del sector turístic al PIB, en percentatge 
del PIB total. 3. Exportacions netes d’energia, en percentatge del PIB. 4. Índex de grau de confinament de la Universitat d’Oxford, on 100 és el màxim possible.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Refinitiv, de la Universitat d’Oxford, de Barclays Capital i de l’FMI.
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el fet que és notablement dispar en magnitud, de manera 
que alguns països són poc ambiciosos (aquest seria el cas 
de Mèxic), mentre que uns altres (com Rússia) mobilitzen 
més recursos públics. I, pel que fa a la política monetària, 
l’atac és per la via de la reducció dels tipus de referència i 
d’algunes actuacions macroprudencials.

Un futur incert... i que pot mutar amb rapidesa

Aquestes actuacions, tot i que necessàries, no seran les úni-
ques determinants en l’evolució macroeconòmica i finan-
cera dels emergents en els propers temps. La part essencial 
del partit, ja esmentada més amunt, es juga fora de casa: és 
clau que la recuperació del món avançat sigui el més ràpi-
da possible i que les tensions financeres es continguin. La 
incertesa és extrema en els dos aspectes, però, fins i tot 
així, cal aventurar-se a dibuixar alguns escenaris de futur.

Si es compleixen els pronòstics de caiguda i de recupera-
ció del creixement, en termes generals, els emergents 
aquí analitzats registraran recessions greus el 2020 i recu-
peraran una part del terreny perdut el 2021. El perill aquí, 
com a la major part de les economies, és que la situació 
s’allargui i que s’acabin produint pèrdues de renda perma-
nents, la qual cosa podria tenir repercussions socials i polí-
tiques importants. Tot i ser greu, aquest front no és el més 
perillós, si més no a curt termini.

El perill més greu és que es produeixi una crisi financera 
profunda. Malgrat que és gairebé impossible identificar 
les formes en què es podria materialitzar, les vies d’aigua 
per les quals es podria produir aquest enfonsament finan-
cer potser ja s’han posat de manifest: intensificació de les 
vulnerabilitats exteriors, dòlar crunch, pressió depreciado-
ra, nou tensionament de les condicions financeres i dub-
tes sobre la solvència sobirana.

Reprenguem la pregunta inicial: som a les portes d’una 
crisi financera dels emergents de caràcter global? Les pro-
babilitats no són baixes. A diferència del que ha succeït en 
el passat immediat, la gran conclusió d’aquest Focus és 
que tots els emergents són potencialment fràgils, o gaire-
bé tots. Si les tensions financeres empitjoren, com ha suc-
ceït en altres crisis de gran intensitat, com la del final del 
1990, el contagi seria probable i la durada, incerta, gairebé 
segur que amb diferents onades. Res d’això és inevitable, 
però, pel bé de tothom, confiem que es continuï actuant 
amb celeritat i, per part dels grans bancs centrals, amb 
ambició i coordinació.

Àlex Ruiz i Beatriz Villafranca
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Evolució dels fluxos de capital estrangers 
cap a les economies emergents 
(Agregat de milers de milions de dòlars)  

 Crisi �nancera Taper tantrum
Crisi de la Xina COVID-19 

Dies des del començament de la crisi  

Nota: Mesura l’evolució de l’agregat diari dels fluxos inversors estrangers cap a les economies 
emergents durant els 90 primers dies de cada crisi. «Crisi financera», des del 9 d’agost del 2008; 
«Taper tantrum», des del 17 de maig del 2013; «Crisi de la Xina», des del 26 de juny del 2015, i 
«COVID-19», des del 21 de gener del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’IIF.  
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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
2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Activitat

PIB real 2,4 2,9 2,3 2,1 2,3 0,3 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,5 4,7 3,8 4,3 4,0 3,0 3,9 4,5 0,6

Confiança del consumidor (valor) 120,5 130,1 128,3 132,1 127,0 127,3 130,4 132,6 118,8

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

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 57,4 58,9 52,4 49,4 48,1 50,0 50,9 50,1 49,1

Habitatges iniciats (milers) 1.209 1.250 1.256 1.282 1.441 1.466 1.619 1.564 1.216

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 200 211 216 216 219 ... 221 222 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 3,9 3,6 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 4,4

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 60,1 60,4 60,6 60,9 61,0 60,8 61,2 61,1 60,0

Balança comercial1 (% PIB) –2,8 –2,4 –3,1 –3,1 –2,9 ... –2,8 –2,8 ...

Preus

Inflació general 2,1 2,4 1,8 1,8 2,0 2,1 2,5 2,3 1,5

Inflació subjacent 1,8 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,1

JAPÓ
2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Activitat

PIB real 2,2 0,3 0,9 1,7 –0,7 ... – – –

Confiança del consumidor (valor) 43,8 43,6 39,4 37,1 38,1 36,0 38,8 38,3 30,9

Producció industrial 2,9 1,0 –1,5 –1,9 –6,7 ... –2,4 –3,7 ...

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 19,0 20,8 7,0 5,0 0,0 –8,0 – – –

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

Balança comercial 1 (% PIB) 0,5 –0,1 –0,5 –0,4 –0,3 –0,3 –0,4 –0,2 –0,3

Preus

Inflació general 0,5 1,0 0,8 0,3 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4

Inflació subjacent 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6

XINA
2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Activitat

PIB real 6,9 6,7 6,2 6,0 6,0 –6,8 – – –

Vendes al detall 10,3 9,0 8,5 7,6 7,7 –18,2 –20,5 –20,5 –15,8

Producció industrial 6,6 6,2 5,6 5,0 5,9 –7,3 –13,5 –13,5 –1,1

PMI manufactures (oficial) 51,6 50,9 49,6 49,7 49,9 45,9 50,0 35,7 52,0

Sector exterior

Balança comercial 1,2 420 352 395 428 424 361 381 374 361

Exportacions 7,9 9,9 –1,0 –0,4 1,8 –13,4 –33,3 7,9 –6,6

Importacions 16,3 15,8 –3,8 –6,3 3,0 –2,9 –16,4 13,5 –0,9

Preus

Inflació general 1,6 2,1 2,6 2,9 4,3 5,0 5,4 5,2 4,3

Tipus d’interès de referència 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi per dòlar 6,8 6,6 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.  2. Milers de milions de dòlars.  3. Final del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departament de Comunicacions del Japó, Banc del Japó, 
Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.
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ZONA DE L’EURO

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Vendes al detall (variació interanual) 2,5 1,6 2,1 2,7 1,8 ... 2,2 3,0 ...
Producció industrial (variació interanual) 2,9 1,0 –1,4 –2,1 –2,8 ... –1,8 –3,9 ...
Confiança del consumidor –5,4 –4,9 –7,0 –6,8 –7,6 –8,8 –8,1 –6,6 –11,6
Sentiment econòmic 110,4 111,5 103,8 102,0 100,6 100,1 102,6 103,4 94,2
PMI manufactures 57,4 55,0 47,7 46,4 46,4 47,2 47,9 49,2 44,5
PMI serveis 55,6 54,5 53,1 52,8 52,3 43,8 52,5 52,6 26,4

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,6 1,5 1,2 1,0 1,0 – – –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 9,1 8,2 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,4

Alemanya (% pobl. activa) 3,8 3,4 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 ...
França (% pobl. activa) 9,4 9,1 8,5 8,5 8,4 8,2 8,1 ...
Itàlia (% pobl. activa) 11,3 10,6 10,0 9,8 9,8 9,8 9,7 ...

PIB real (variació interanual) 2,7 1,9 1,2 1,4 1,0 –3,3 – – –
Alemanya (variació interanual) 2,8 1,6 0,3 0,6 0,5 ... – – –
França (variació interanual) 2,4 1,7 1,5 1,5 0,9 –5,8 – – –
Itàlia (variació interanual) 1,8 0,7 0,2 0,5 0,0 –4,7 – – –

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

General 1,5 1,8 1,4 1,0 1,0 1,1 1,4 1,2 0,7
Subjacent 1,0 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

Saldo corrent 3,2 3,2 2,8 3,0 3,1 2,9 3,0 ...
Alemanya 8,1 7,3 7,1 7,5 7,7 ... ... ...
França –0,7 –0,6 –0,7 –0,8 –0,8 ... ... ...
Itàlia 2,7 2,6 2,7 2,7 ... ... ... ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 96,5 98,9 97,3 97,7 96,9 ... ... ...

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

2017 2018 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 01/20 02/20 03/20

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

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

Dipòsits
Dipòsits a la vista 10,2 7,9 7,6 8,6 ... ... ... ...
Altres dipòsits a curt termini –2,7 –1,5 0,4 0,7 ... ... ... ...
Instruments negociables 1,6 –4,2 –4,9 –1,7 ... ... ... ...
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 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 d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i Markit.
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Ens ha de preocupar la sostenibilitat del deute públic  
a la zona de l’euro? 

La pandèmia de la COVID-19 ha forçat la paralització de 
l’activitat econòmica. Aquesta paràlisi, juntament amb 
l’imperatiu de protegir els treballadors i el teixit empresa-
rial amb una resposta contundent de política fiscal, provo-
carà un augment notable del deute públic a les principals 
economies de la zona de l’euro (així ho recullen les estima-
cions de l’FMI, que reproduïm al primer gràfic). És més, 
sense una política fiscal més ambiciosa per part de la UE, 
les previsions mostren que l’increment del deute serà cla-
rament superior als països en què el sector públic ja partia 
d’un nivell d’endeutament elevat. Als mercats financers, 
aquesta circumstància ha generat inquietud sobre la sos-
tenibilitat del deute, i els dubtes s’han reflectit tant en el 
repunt de les primes de risc sobiranes (descrit a la con -
juntura de mercats financers d’aquest mateix Informe  
Mensual) com en l’expectativa –implícita en les cotitza-
cions financeres– de possibles rebaixes de la nota credití-
cia (vegeu el segon gràfic), en especial abans que el BCE 
anunciés al març el paquet de suport per lluitar contra la 
COVID-19. 

La COVID-19 compromet la sostenibilitat  
de les finances públiques? 

La sostenibilitat del deute públic depèn de quatre ele-
ments: el nivell de deute del qual es parteix, el saldo fiscal 
(superàvit o dèficit), els interessos a pagar pel deute i el 
creixement de l’economia.1,2 Una de les relacions clau 
entre aquests quatre factors és la que s’estableix entre el 
creixement i el tipus d’interès. Partint d’un nivell de deute 
inicial, el creixement del PIB redueix la càrrega que repre-
senta el deute sobre el total de recursos de l’economia, 
mentre que els interessos incrementen la suma total a 
repagar: així, com més gran sigui el creixement econòmic 
en relació amb el tipus d’interès, més fàcil serà reduir la 
càrrega del deute. En aquest sentit, la política monetària 
del BCE ha ancorat un entorn de tipus d’interès prou 
baixos perquè no comprometin la sostenibilitat del deu-

•  Les mesures necessàries per afrontar la COVID-19 generaran un augment notable del deute públic a les principals 
economies del món i, entre elles, a la zona de l’euro. 

•  La sostenibilitat del deute de la zona de l’euro no està en dubte, però l’entorn és exigent i situa el BCE en una 
posició clau. També és fonamental una recuperació dinàmica de l’activitat, que, al seu torn, requereix una actuació 
coordinada de política econòmica.
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te.3 Però, perquè això succeeixi, no solament serà impor-
tant que el BCE mantingui un entorn de tipus baixos, sinó 
que la COVID-19 no generi un mal persistent en el creixe-
ment econòmic. En altres paraules, és vital una resposta 
de política econòmica contundent i coordinada4 que per-
meti una recuperació ràpida de l’economia i, en conse-
qüència, un creixement de l’activitat netament superior al 
dels interessos.

1. En concret, si denotem la ràtio de deute públic sobre el PIB en l’any t 
com dt, el saldo fiscal primari (exclosos els interessos) com a b, el tipus 
d’interès com a i i el creixement del PIB nominal com a g, l’evolució és: 

dt+1 = dt + 
it+1 – gt+1 dt – bt+11+ gt+1

2. El creixement és un element particularment important, atès que repre-
senta els recursos disponibles per repagar el deute en el futur. Així, un 
deute de 1.000 euros és més sostenible per a una economia que avui 
només produeix 100 euros però que, en el futur, en produirà 700, que per 
a aquella economia que avui produeix 700 euros però que, en el futur, en 
produirà només 100. També és precisament per això que la sostenibilitat 
del deute s’avalua en termes de la ràtio del deute sobre el PIB (i no en 
termes del volum absolut). 

3. En concret, no hi ha cap economia de la zona de l’euro en què el tipus 
d’in  terès del conjunt del deute públic sigui superior al creixement del PIB 
nominal a llarg termini (ni avui ni en la senda que reflecteixen els tipus de 
mer  cat per als propers anys). 
4. Vegeu l’article «Polítiques econòmiques davant la COVID-19: es trenca-
ran les fronteres de l’impossible?», en aquest mateix Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/ca/el-sentiment-dels-mercats-financers-sestabilitza
https://www.caixabankresearch.com/ca/el-sentiment-dels-mercats-financers-sestabilitza
https://www.caixabankresearch.com/ca/politiques-economiques-davant-la-covid-19-es-trencaran-les-fronteres-de-limpossible
https://www.caixabankresearch.com/ca/politiques-economiques-davant-la-covid-19-es-trencaran-les-fronteres-de-limpossible
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Ens hem de preocupar? 

La nostra anàlisi suggereix que la sostenibilitat del deute 
públic no està en dubte. No obstant això, també mostra 
que l’entorn és molt exigent i situa el BCE en una posició 
clau. Però igual de clau serà aconseguir una recuperació 
dinàmica de l’activitat, i, per aconseguir-la, cal una acció 
coordinada de la política econòmica. 

Adrià Morron Salmeron

En el futur, és factible una disciplina fiscal que no 
comprometi ni el creixement ni la sostenibilitat  
del deute? 

Malgrat alleujar les pors a curt termini, el fet que tant el 
BCE com el creixement futur tinguin un paper clau en la 
sostenibilitat del deute suggereix que les economies més 
endeutades de la zona de l’euro s’enfronten a un con  text 
relativament fràgil. Quan la recuperació es posi en marxa, 
un dels reptes serà definir una política fiscal que ajudi a 
empènyer l’economia en una primera fase i que, en una 
segona fase, sigui disciplinada, però sense asfixiar el crei-
xement. Quan s’analitza el marge de maniobra que  da clar 
que no serà un camí fàcil –però tampoc impo  ssible. 

Un dels límits d’aquest camí el defineix el saldo fiscal pri-
mari (és a dir, el que exclou els pagaments d’interessos), 
que permet mantenir la ràtio de deute estable en els 
nivells projectats per al 2020. A l’altre extrem, el límit el 
fixa el saldo que permetria reduir el deute fins al 60% a 20 
anys vista.5 Com ho mostra el tercer gràfic, en què presen-
tem els dos límits, tant l’expectativa que el creixement del 
PIB torni a la normalitat com el suport del BCE en forma 
d’uns tipus d’interès baixos generen un bon matalàs de 
seguretat: totes les principals economies de la zona de 
l’euro podrien reduir la ràtio de deute públic amb una po -
lítica fiscal fins i tot més laxa que la fixada el 2015-2019. 
Però reduir-la notablement és més complicat: Itàlia, Fran -
ça i Espanya necessitarien saldos primaris significativa-
ment més positius que els registrats en els últims anys, i 
Portugal hauria de ser, com a mínim, tan disciplinat com 
ho va ser el 2015-2019. 

Un tensionament de les primes de risc comprometria 
la sostenibilitat del deute? 

Les conclusions anteriors depenen de dos supòsits impor-
tants: i) que el creixement nominal del PIB reprengui el di -
namisme en els propers anys i ii) que l’entorn de tipus d’in-
 terès continuï sent favorable. Per tant, un tensionament 
de les condicions financeres i el consegüent increment del 
cost del deute podrien qüestionar el marge de maniobra 
dels governs. Fins a quin punt és fràgil cada economia da -
vant aquest canvi en l’entorn? Per veure-ho, al quart gràfic, 
presentem l’estimació del tipus d’interès a partir del qual 
es podria desencadenar un increment sostingut de la ràtio 
de deute (assumint un saldo fiscal primari igual a la mitja-
na del 2015-2019 i un creixement del PIB nominal coherent 
amb el seu potencial). Comparat amb el cost d’interessos 
actual, sembla que gairebé tots els països tenen una certa 
capacitat de resistència a uns tipus d’interès més alts (amb 
l’excepció de França, que, en les nostres estimacions, surt 
penalitzada per haver mantingut un saldo fiscal primari 
proper al –2% en la mitjana del 2015-2019). En el cas 
d’Itàlia, de Bèlgica i d’Espanya, els tipus d’interès que pres-
sionarien la dinàmica del deute superen en més d’1 p. p. 
els nivells actuals.

Saldo fiscal primari i sostenibilitat del deute   
a la zona de l’euro * 

Saldo que estabilitza 
deute en nivells 2020

Saldo que redueix  
la ràtio de deute  
al 60% el 2040 **

Saldo mitjà 
2015-2019 

(ajustat  
per cicle) 

Escenari 
tipus 

forwards

Escenari 
tipus 2019

Escenari 
tipus  

forwards

Escenari 
tipus 2019

Alemanya –1,6 –1,3 –1,1 –0,9 1,9

Àustria –1,9 –1,3 –0,4 0,0 0,9

Bèlgica –1,9 –1,2 1,2 1,7 0,0

Espanya –1,9 –1,2 1,2 1,7 –0,2

Finlàndia –1,6 –1,4 –1,0 –0,8 –0,4

França –2,1 –1,8 1,1 1,3 –1,9

Grècia –2,5 –2,1 5,2 5,4 7,2

Irlanda –1,9 –1,5 –1,7 –1,4 1,1

Itàlia –0,5 0,5 4,2 4,9 2,2

Països Baixos –1,4 –1,2 –1,5 –1,3 1,6

Portugal –1,8 –0,9 2,3 2,9 2,6

Notes: * S’assumeix un creixement del PIB nominal estable i coherent amb la previsió a llarg 
termini de l’FMI a l’octubre del 2019. En l’«escenari forwards», el cost del deute es projecta a 
partir de les expectatives de tipus d’interès de mercat. En l’«escenari 2019», s’assumeix que el 
cost del deute es manté constant en el nivell del 2019. 
** El 2021, s’imposa un creixement del PIB nominal coherent amb les últimes previsions de 
l’FMI (que dibuixen un rebot per damunt de la taxa a llarg termini). De llavors ençà, es torna 
a assumir un creixement igual al de llarg termini. 
Font: CaixaBank Research, a partir de càlculs propis i de dades i previsions de l’FMI.

Tipus d’interès i sostenibilitat del deute   
a la zona de l’euro 

Cost del deute (%)
Ràtio de  

deute 2020  
(% del PIB) *** 

Cost a partir 
del qual es 

desestabilitzaria  
la ràtio de deute ** 

Cost  
el 2019

Cost mitjà 
2000-2019

Alemanya 6,20 1,32 3,42 69

Àustria 4,65 2,00 3,96 85

Bèlgica * 3,05 1,95 4,00 115

Espanya * 3,25 2,32 4,00 113

Finlàndia 2,77 1,37 3,46 70

França * 1,44 1,50 3,48 115

Grècia 6,39 1,66 3,93 201

Irlanda 6,60 2,21 3,89 63

Itàlia * 3,57 2,47 4,10 156

Països Baixos 6,40 1,45 3,57 58

Portugal 5,18 2,55 4,06 135

Notes: * Països amb ràtios superiors al 100% i on el tipus que desestabilitzaria el deute és 
inferior a la mitjana històrica.
** S’assumeix un saldo primari igual a la mitjana del 2015-2019 (ajustat pel cicle) i un creixe-
ment del PIB nominal en funció de les previsions a llarg termini de l’FMI a l’octubre del 2019.
*** Previsió per al 2020 de l’FMI. 
Font: CaixaBank Research, a partir de càlculs propis i de dades i previsions de l’FMI.

5. En compliment de la configuració actual dels tractats europeus.
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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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

Indústria
Índex de producció industrial 0,3 0,7 1,4 0,9 0,5 ... –1,3 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –0,1 –3,9 –4,6 –2,0 –5,2 –5,4 –4,0 –7,0 –30,7
PMI de manufactures (valor) 53,3 49,1 49,9 48,2 47,2 48,2 50,4 45,7 ...

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 25,7 17,2 21,9 13,0 8,0 ... 1,0 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,2 3,2 5,7 1,5 –2,6 ... –3,9 ... ...
Preu de l’habitatge 6,7 5,1 5,3 4,7 3,6 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 4,0 1,5 1,5 2,1 1,4 0,1 0,8 –1,4 ...
PMI de serveis (valor) 54,8 53,9 53,2 53,5 53,6 42,5 52,1 23,0 ...

Consum
Vendes comerç al detall 0,7 2,3 2,2 3,3 2,3 –3,5 1,8 –14,1 ...
Matriculacions d’automòbils 7,8 –3,6 –4,4 –7,9 5,1 –27,6 –6,0 –69,3 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –4,2 –6,3 –4,0 –5,8 –10,5 –10,3 –7,9 –11,6 –29,2

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,7 2,3 2,4 1,8 2,1 1,1 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 15,3 14,1 14,0 13,9 13,8 14,4 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 3,1 2,6 2,8 2,5 2,2 1,2 1,9 –0,2 ...

PIB 2,4 2,0 2,0 1,9 1,8 –4,1 – – –

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

General 1,7 0,7 0,9 0,3 0,4 0,6 0,7 0,0 –0,7
Subjacent 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 ...

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

Saldo corrent 23,3 24,9 21,4 22,2 24,9 ... 27,6 ... ...
Béns i serveis 32,6 35,2 32,1 32,5 35,2 ... 37,3 ... ...
Rendes primàries i secundàries –9,3 –10,3 –10,7 –10,2 –10,3 ... –9,7 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 29,1 29,0 27,6 28,0 29,0 ... 31,8 ... ...

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 

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

A la vista i estalvi 10,9 10,7 10,9 10,3 10,3 8,9 9,1 8,9 ...
A termini i preavís –19,9 –13,4 –12,8 –13,2 –13,9 –16,6 –16,7 –17,4 ...

Dipòsits d’AP 15,4 8,8 15,7 3,7 –2,1 –29,4 –5,2 –78,6 ...
TOTAL 3,9 5,6 6,3 5,3 4,8 2,3 3,9 –0,8 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,4 –1,5 –1,1 –1,1 –1,5 –1,1 –1,4 –0,6 ...

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

Administracions públiques –10,6 –6,0 –7,2 –5,4 –1,2 1,8 0,1 1,6 ...
TOTAL –2,9 –1,7 –1,5 –1,4 –1,5 –0,9 –1,3 –0,5 ...

Taxa de morositat (%)4 5,8 4,8 5,4 5,1 4,8 ... 4,8 ... ...

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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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

Índex coincident d’activitat 2,6 2,3 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 ...
Indústria
Índex de producció industrial 0,1 –2,4 –2,2 –4,1 0,5 –1,3 0,9 –7,2 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 0,8 –3,2 –3,3 –3,7 –4,3 –4,6 –4,2 –6,1 –15,9

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 19,1 7,5 16,5 13,3 7,5 ... ... ... ...
Compravenda d’habitatges 16,8 1,7 –6,6 –0,2 6,1 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 8,6 10,4 10,2 11,0 11,1 11,2 11,1 10,3 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 4,8 7,1 4,9 5,8 6,8 ... 7,2 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 14,1 12,9 14,2 11,5 10,6 5,8 6,5 2,7 –18,2

Consum
Vendes comerç al detall 4,2 4,6 5,7 4,3 3,7 3,0 9,3 –4,7 ...

Indicador coincident del consum privat 2,5 2,3 2,3 2,5 2,5 1,8 1,8 1,5 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –4,6 –8,0 –8,9 –7,6 –7,1 –8,6 –8,1 –9,9 –21,0
Mercat de treball
Població ocupada 2,3 1,0 0,9 0,9 0,5 ... –0,2 ... ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 7,0 6,5 6,3 6,1 6,7 ... 6,4 ... ...
PIB 2,6 2,2 2,1 1,9 2,2 ... ... ... ...

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,8 1,9 1,7 1,4 1,9 ... 1,9 ... ...

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

2018 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020 02/20 03/20 04/20

Dipòsits 1

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

Dipòsits d’AP –1,9 –13,6 –11,9 –17,1 –13,7 ... –9,7 ... ...
TOTAL 3,5 4,0 3,6 4,1 4,2 ... 4,4 ... ...

Saldo viu de crèdit 1

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

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

Taxa de morositat (%) 2 9,4 6,1 8,3 7,7 6,1 ... ... ... ...

Notes: 1. Residents a Portugal. Les variables de crèdit no inclouen titulització. 2. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal, Banc de Portugal i Datastream.
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Hi ha esdeveniments que tenen una probabilitat molt baixa de succeir i que, quan ho fan, tenen un impacte enorme i són difícils 
de predir. Són cignes negres. Alguns exemples de cignes negres són la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, que va conduir a 
la Gran Depressió, o la crisi financera del 2008. També ho són pandèmies com la pesta negra al segle XIV, la grip espanyola el 1918-
1920 o la COVID-19 en l’actualitat. En aquest article, ens embarcarem en una singladura històrica sobre alguns d’aquests successos 
per analitzar quins canvis socioeconòmics van provocar i si la humanitat en va aprendre alguna cosa. L’esperança és que ens 
ajudi a emmarcar millor el cigne negre que patim en aquests durs moments.

Quina és la freqüència d’aquests successos? Robert Barro, economista de Harvard, estima que, cada mig segle (és a dir, amb una 
probabilitat anual del 2,0%), ocorren esdeveniments que provoquen una caiguda abrupta del PIB en alguna economia important. 
Pel que fa als seus efectes, els cignes negres en general, i les pandèmies en particular, tenen un impacte gran i persistent sobre 
l’economia. Una recerca recent estima que les pandèmies causen danys econòmics prolongats que pressionen a la baixa els tipus 
d’interès durant 40 anys,1 ja que solen anar seguides d’un major 
estalvi de les famílies, pel temor als rebrots i per una major aver-
sió al risc, de menys oportunitats d’inversió i de molta prudèn-
cia. D’acord amb aquests resultats, els efectes de la COVID-19 es 
podrien prolongar durant força temps, tot i que, al final, això de -
pendrà, en bona part, de si es produeixen canvis duradors en les 
nostres preferències i en els nostres hàbits de consum i d’in -
versió i del temps que es trigui a descobrir una vacuna.

La COVID-19 té unes característiques que la cataloguen com a cig-
ne negre: és un xoc amb una probabilitat baixa de materialitzar-se 
i amb un impacte molt elevat; possiblement, també compleix la 
tercera condició per ser-ho, la dificultat de predir-la, tot i que, 
aquest cas, el debat està servit: feia gairebé una dècada que molts 
viròlegs2 advertien de la possibilitat que sorgissin noves pandè-
mies, i alguns governs, com el dels EUA, havien realitzat exercicis 
de simulació d’escenaris de pandèmies després del brot de l’ebola. 
En qualsevol cas, i més enllà d’aquest debat, és probable que, en 
un món tan globalitzat i hiperconnectat com el nostre, les pandè-
mies es repeteixin amb més freqüència de la que pensàvem fa 
poc (recordem que, recentment, ja hem viscut diverses epidèmies importants, com la SARS, la grip A, la MERS, el zika o l’ebola). 
No és casualitat que les ciutats amb un major dinamisme comercial durant l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna –Amsterdam, Venècia 
i Londres– fossin colpejades amb més freqüència i virulència per brots de la pesta. Així, és imprescindible aprendre dels errors 
que hem comès amb la COVID-19 per estar més ben preparats a nivell sanitari i per minimitzar l’impacte de futures pandèmies.

Una de les grans preguntes que es planteja la societat és si, un cop superada aquesta pandèmia, tornarem a la normalitat o es pro-
duiran canvis socials de gran importància. Malgrat que és difícil donar respostes definitives, una mirada històrica a les pandèmies 
anteriors ens indica que solen deixar una petjada important en la societat. Així, les primeres pandèmies que van assolar l’Imperi 
Romà (la pesta antonina en els anys 165-180 d. C. i la pesta cipriana el 250-270 d. C.) van esperonar l’espiritualitat, la qual cosa va 
afavorir l’expansió del cristianisme,3 mentre que la plaga de Justinià (541-543 d. C.) va accelerar el declivi de l’Imperi bizantí.

No obstant això, si hi ha una pandèmia que va provocar canvis socioeconòmics inusitats, que paradoxalment, a llarg termini, van 
acabar sent positius, va ser la pesta negra (1346-1351), que va delmar fins al 60% la població europea. Després de la pesta negra, 
l’escassetat de la força laboral va conduir a un augment sostingut dels salaris –quelcom improbable que es produeixi amb la 
COVID-19, ja que té una taxa de mortalitat molt baixa en la població activa– i del poder negociador dels treballadors, la qual cosa 
va afeblir el sistema feudal a l’Europa occidental. A més a més, a Europa, els supervivents van augmentar el consum de manera 
inhabitual, una excepció al patró d’augment de l’estalvi privat observat després de les pandèmies, potser lligat no solament a 
l’augment dels salaris, sinó també a la presa de consciència sobre la brevetat de la vida.4 Altres canvis destacables van ser que, per 

COVID-19 i cignes negres: lliçons del passat per a un futur millor

1. Vegeu Jorda, Ò. et al. (2020), «Longer-run economic consequences of pandemics», National Bureau of Economic Research, núm. w26934.
2. Vegeu Wolfe, N. (2011), «The viral storm: the dawn of a new pandemic age», Macmillan.
3. Vegeu Stark, R. (2009), «La expansión del cristianismo», Editorial Trotta.
4. Vegeu Schmelzing, P. (2020), «Eight centuries of global real interest rates, RG, and the suprasecular decline», Bank of England Staff Working Paper, núm. 845, 
1.311–2.018.
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Anys després de l’inici de la pandèmia

  
Nota: És el tipus d’interès natural (el que equilibra estalvi i inversió). L’estudi se centra en les 12 pandèmies 
més severes que ha patit Europa des de la pesta negra. Intervals de confiança del 95%.
Font: Jordà, Ò., Singh, S. R. i Taylor, A. M. (2020), «Longer-run economic consequences of pandemics», 
National Bureau of Economic Research, núm. w26934.
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compensar la falta de mà d’obra, es van introduir millores tecnològiques que van derivar en invents com la impremta de Guten-
berg5 i que, en les societats del nord-oest d’Europa, van facilitar que la dona comencés a incorporar-se al mercat laboral. Aquesta 
societat més rica es va tornar també més sofisticada, de manera que es van començar a demandar béns manufacturats, les ciutats 
van atreure treballadors de zones rurals i es va formar una nova classe mitjana. De fet, destacats historiadors i economistes, com 
Daron Acemoglu, del MIT, consideren que els canvis socials i econòmics derivats de la pesta negra van ser el punt d’inflexió per 
desenvolupar a Anglaterra institucions inclusives en el segle XVII que van establir les bases per a la Revolució Industrial.

Finalment, la grip espanyola del 1918 també va tenir efectes importants, tot i que negatius: segons un estudi recent,6 el pànic de 
la població va produir un augment prolongat de la desconfiança en les relacions humanes als països més afectats per la pandè-
mia. En la situació actual, si es produís un augment similar de la desconfiança, el comerç electrònic i l’economia digital es poden 
veure impulsats encara amb més força, en detriment de les interaccions cara a cara.

Les bones notícies són que, al llarg de la història, la societat ha sabut aprendre de les grans crisis que l’han colpejat, tant a nivell 
sanitari com a nivell econòmic. En el pla sanitari, la pesta negra, per exemple, després d’un breu període inicial caracteritzat per 
la superstició i per la desconfiança cap als metges, va comportar un interès molt més gran per les ciències mèdiques (amb la 
proliferació, en el segle XV, de tractats mèdics per lluitar contra la pesta, que es van fer molt populars) i la posada en marxa de 
comitès de salut permanents a les ciutats europees per afrontar futures pandèmies. Arran del desenvolupament de les institu-
cions sanitàries, en el segle XVI, ja s’havien generalitzat els controls sanitaris a les fronteres i el confinament dels malalts en zones 
especialment habilitades, la qual cosa va permetre atenuar l’impacte de les noves onades de pesta que es van produir. Un altre 
exemple il·lustratiu prové de l’epidèmia de còlera que va delmar Londres en el segle XIX i que va conduir a una millora del clave-
gueram per evitar contagis pel consum d’aigua contaminada.

Els ensenyaments de la grip espanyola tampoc van caure en sac foradat: els seus terribles efectes (fins a 50 milions de víctimes) 
van conscienciar els governs del gran impacte de les pandèmies, la qual cosa va dur a l’establiment de sistemes públics de salut 
a la majoria de les economies europees i a la creació a Viena l’any 1919 d’una organització per lluitar a nivell internacional contra 
les epidèmies, la qual pot ser considerada la precursora de l’OMS. Una altra lliçó particularment valuosa per a la situació actual és 
que les ciutats nord-americanes que van ser inicialment més restrictives en les polítiques de distanciament social van acabar 
experimentant, en els anys següents, un millor funcionament econòmic que les que no ho van fer.7

La societat també ha estat capaç, al llarg de la història, d’aprendre d’episodis traumàtics des del punt de vista econòmic. Quan es 
va produir la crisi del 1929, l’actitud passiva dels governs va agreujar la crisi, la posterior cascada de fallides bancàries i de tanca-
ments d’empreses i l’escalada de l’atur. No obstant això, aquesta infausta experiència històrica va propiciar que la resposta a la Gran 
Recessió del 2008 fos molt diferent, amb una major implicació dels governs de les economies més afectades per evitar una forta 
depressió econòmica. Després de la Segona Guerra Mundial, les economies també van prendre nota dels efectes perjudicials de les 
polítiques proteccionistes i aïllacionistes que havien implementat des del 1914 i van crear un reeixit marc d’integració comercial 
que va consolidar les bases de la globalització. L’últim cigne negre econòmic, la crisi financera del 2008, també va impulsar canvis 
importants. Així, s’ha fet molt per corregir les deficiències identificades al sector financer. En particular, els bancs han de satisfer uns 
majors requisits de capital, de liquiditat i de transparència, i s’ha reforçat el paper dels òrgans d’administració i dels supervisors.

No obstant això, la crisi actual posa de manifest que ha estat un error no acabar de consolidar la unió econòmica i monetària. 
Entre altres coses, falta completar la unió bancària i crear una capacitat fiscal a nivell europeu, que, a curt termini, és indispensa-
ble per donar cobertura a les elevades necessitats de finançament actuals dels estats europeus per reconstruir la seva economia, 
però que, en última instància, és imprescindible per al bon funcionament de la unió monetària.8

En definitiva, el nostre recorregut històric suggereix que la COVID-19 és una conjuntura crítica que pot provocar canvis decisius 
en la trajectòria del món. En particular, pot obrir la porta a noves maneres de produir i de treballar més sostenibles9 i a un replan-
tejament de com i on volem viure. A més a més, és una oportunitat per dotar de més recursos els nostres sistemes sanitaris, 
d’accelerar el canvi tecnològic, de crear un nou contracte social entre generacions i de reforçar els nostres mecanismes de coope-
ració globals. La humanitat ja ha demostrat en el passat que sap aprendre dels cignes negres i crear un món millor. Esperem que, 
en aquesta ocasió, també sapiguem endevinar la tecla.

Javier Garcia-Arenas

5. Vegeu Herlihy, D. (1997), «The Black Death and the transformation of the West», Harvard University Press.
6. Vegeu Le Moglie, M. et al. (2020), «Epidemics and Trust: The Case of the Spanish Flu», IGIER Working Paper, núm. 661.
7. Vegeu Correia, S. et al. (2020), «Pandemics Depress the Economy, Public Health Interventions Do Not: Evidence from the 1918 Flu», Document de Treball.
8. Vegeu l’article «Polítiques econòmiques davant la COVID-19: es trencaran les fronteres de l’impossible?», en aquest mateix Dossier, per a una anàlisi en profunditat.
9. Per a tots els detalls, vegeu l’article «Com la COVID-19 canviarà la nostra manera de produir», en aquest mateix Dossier.

https://www.caixabankresearch.com/ca/politiques-economiques-davant-la-covid-19-es-trencaran-les-fronteres-de-limpossible
https://www.caixabankresearch.com/ca/com-la-covid-19-canviara-la-nostra-manera-de-produir
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Els titulars d’economia se centren avui dia en els devastadors efectes econòmics de la crisi de la COVID-19 sobre el mercat laboral, 
les empreses i les famílies i en les mesures que adopten els governs i els bancs centrals de més de mig món per pal·liar aquests 
efectes. No obstant això, quan tot passi, es posaran de manifest els canvis que la crisi actual està desencadenant de forma més 
silenciosa i discreta en molts altres aspectes. En aquest article, ens centrem en els canvis que, probablement, es donaran en la 
manera de produir.

Cadenes de valor global: més robustes

Durant anys, la hiperoptimització i la hiperglo-
balització de les cadenes de valor i l’estratègia 
del just-in-time1 han estat claus en les enormes 
millores d’eficiència en la producció de béns i 
de serveis. Però l’esclat de la pandèmia actual 
ha posat en relleu la seva fragilitat. La interrup-
ció en només una de les baules de la cadena pot 
provocar l’aturada de tota la producció.

El sector automobilístic ja es va adonar d’aquest 
efecte dominó després del terratrèmol i del tsu-
nami que van assolar la costa est del Japó el 
2011.2 De llavors ençà, algunes de les empreses 
del sector afectades per aquell desastre van 
decidir augmentar les existències de compo-
nents clau dins la seva cadena de producció o 
diversificar algunes de les línies de producció. 
Toyota, per exemple, va desenvolupar el siste-
ma RESCUE, una complexa base de dades, amb 
la informació de totes les xarxes de distribució 
de cada component, que proporciona una major robustesa a la producció en cas d’esdeveniments inesperats. Uns canvis estratè-
gics, però, no lliures de riscos: més robustesa a costa de menys competitivitat.

El xoc del coronavirus podria donar suport a un canvi estratègic cap a cadenes de valor més robustes en molts més sectors i 
empreses. És difícil generalitzar les característiques que tindran aquestes noves cadenes de valor global, però, segurament, seran 
més curtes i, per tant, menys globalitzades; seran més redundants en els components clau (és a dir, amb alternatives en la pro-
ducció d’aquests components), i efectuaran més controls en tots els estadis de producció. Així mateix, en el pla logístic, probable-
ment augmentarà la inversió en existències.

Sobre la disjuntiva de mantenir molts més processos o baules de la cadena al país d’origen o a l’estranger, la impossibilitat de 
predir on tindrà lloc el següent cigne negre (si a casa, fora o a tot el món) convida a la diversificació dins i fora de les fronteres. En 
qualsevol cas, es tractarà d’una diversificació amb més alternatives davant possibles disrupcions de l’activitat.

Pel que fa a aquesta disjuntiva nacional/internacional, la fragilitat de les cadenes de valor ja es va posar de manifest al febrer, 
quan l’epidèmia de la COVID-19 es concentrava a Wuhan (la Xina) i no es pronosticava una escalada global d’aquesta intensitat. 
Ja llavors, i després de la paralització de l’activitat a la majoria de fàbriques i d’indústries del gegant asiàtic, es va qüestionar la 
idoneïtat de l’elevada dependència de la Xina que tenen la major part de les economies del món en un gran nombre de cadenes 
globals de producció de manufactures, com els béns electrònics necessaris per a les tecnologies de la informació i la comunicació 
(vegeu el primer gràfic).

Digitalització i robotització: un suport a la producció i a la lluita contra la COVID-19

Quelcom que també deixa al descobert la crisi del coronavirus és la major resiliència de les empreses més digitalitzades i robotit-
zades en contextos disruptius com l’actual. La digitalització i la robotització faciliten el teletreball i el distanciament social a les 
fàbriques, als magatzems i als comerços. I el marge de millora en aquestes dimensions és molt elevat. Per exemple, pel que fa al  
teletreball, diferents estudis estimen que, en l’actualitat, entre el 20% i el 35% de les feines es poden realitzar en remot a les prin-
cipals economies avançades.3

Com la COVID-19 canviarà la nostra manera de produir

1. És una política de manteniment d’existències al mínim nivell possible on els subministradors lliuren el necessari en el moment just per completar el procés productiu.
2. Per a més informació sobre el fort impacte en la producció del terratrèmol i del tsunami del 2011 arran de l’elevada proliferació de les cadenes de valor globals, 
vegeu Inoue, H. i Todo, Y. (2019), «Firm-level propagation of shocks through supply-chain networks», Nature Sustainability, 2(9), 841-847.
3. Vegeu Boeri, T., Caiumi, A. i Paccagnella, M. (2020), «Mitigating the work-security trade-off while rebooting the economy», Covid Economics 2 VoxEU, i Dingel, J. I. i 
Neiman, B. (2020), «How many jobs can be done at home?», White Paper, Becker Friedman Institute (també NBER WP W26948).

Cadena de valor global de les manufactures  
en informació i comunicació

 

Nota: La dimensió dels cercles representa el valor afegit de les exportacions. L’amplada de les fletxes representa la dimensió del 
flux comercial (en valor afegit) entre països.
Font: Organització Mundial del Comerç («Global Value Chain Development Report 2019»).
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No hi ha dubte que, després de la COVID-19, nombroses empreses incrementaran la inversió en capital digital per facilitar els 
serveis a distància i el treball remot. Aquesta flexibilització permetrà guanyar robustesa en la producció, de manera semblant a 
la redundància que hem destacat en les cadenes de valor globals. A més a més, la flexibilitat de poder treballar de manera remo-
ta de forma habitual s’ha associat a millores en la productivitat dels treballadors, en especial en les tasques més creatives.4

De la mateixa manera, també cal esperar que les empreses incrementin la inversió en robots per assegurar un major distancia-
ment social tant entre els empleats com amb els clients. McDonald’s, per exemple, ha accelerat les proves que estava duent a 
terme per utilitzar robots a les cuines i en l’atenció als clients. Així mateix, diferents estudis mostren que l’automatització, a més 
d’incorporar-se en les empreses de manera gradual, irromp amb especial força en certs moments, en particular després de les 
recessions econòmiques.5 Així, doncs, la necessitat de distanciament social i la forta contracció de l’activitat econòmica a tot el 
món afavoriran per partida doble l’expansió dels robots.

Finalment, el capital digital i robòtic s’erigeix com una de les eines clau en la lluita contra la COVID-19. L’actual col·laboració inter-
nacional6 en l’àmbit científic del coronavirus s’ha pogut desenvolupar, en gran part, gràcies a les plataformes digitals que com-
parteixen de manera immediata la informació que cada equip obté.7 En nombrosos hospitals, robots autònoms que emeten llum 
ultraviolada ajuden en la desinfecció de les superfícies. I la tecnologia de la geolocalització dels telèfons mòbils pot acabar sent 
una eina molt útil per contenir l’expansió del coronavirus. A Europa, per exemple, ja s’ha posat en marxa un projecte en aquest 
sentit amb l’aval de la Comissió Europea.8

Cap al made in home?

Les empreses, segurament, també hauran d’afrontar canvis normatius pel que fa als models de producció arran de la crisi sani-
tària. Els governs podrien legislar que certs béns i serveis considerats essencials, com pot ser el material sanitari de primera 

necessitat, es produeixin de manera local. El mateix Adam 
Smith, en el seu al·legat a favor del lliure comerç, contem-
plava la possibilitat de certes excepcions, i una d’elles es 
donava, precisament, quan algunes indústries eren neces-
sàries per a la defensa del país o per a la seguretat nacional 
(en aquest cas, defensa contra un enemic invisible com el 
virus, però defensa al capdavall).9

No obstant això, s’ha de ser molt curós i precís a l’hora de 
delimitar què són qüestions de seguretat nacional per evitar 
un ús indiscriminat que obri la porta a polítiques proteccio-
nistes a gran escala. Això és el que hem viscut de forma repe-
tida durant els dos últims anys en la política comercial de 
l’Administració Trump, que sovint ha esgrimit la seguretat 
nacional per justificar la pujada d’aranzels.

A la UE, en canvi, podríem presenciar un enfortiment de la 
coordinació entre els Estats membres. Al capdavall, la 
dimensió pot ser un avantatge per afrontar xocs inesperats. 

Així, doncs, tindria sentit que la legislació sobre béns i serveis «essencials» es decidís en el marc de la Unió.10 Si, a partir del 1962, 
Europa es va assegurar l’autosuficiència agroalimentària amb la política agrícola comuna, ara és clau aconseguir un subministra-
ment estable dels béns i serveis considerats essencials.

En definitiva, cadenes de valor més robustes, un impuls definitiu a la digitalització i a l’automatització, i l’adaptació a un nou 
entorn legislatiu que es podria tornar més proteccionista són alguns dels canvis que, possiblement, observarem en la nostra 
manera de produir. Els canvis en les cadenes de valor i en la manera de treballar poden ajudar a accelerar la transició econòmica 
cap a un sistema més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Però també cal tenir en compte els altres molts canvis 
afavorits pels hàbits de consum que sorgeixin i que prevalguin després de la crisi sanitària: l’augment del comerç electrònic, un 
retorn al producte local o una major demanda dels serveis sanitaris són alguns dels que semblen més probables.

Clàudia Canals

Canvis en la producció després de la COVID-19 

CADENES DE VALOR GLOBALS
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Font: CaixaBank Research.
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4. Vegeu Bloom, N., Liang, J., Roberts, J. i Ying, Z. J. (2015), «Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment», The Quarterly Journal of Economics, 
130(1), 165-218, i Dutcher, E. G. (2012), «The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks», Journal of 
Economic Behavior & Organization, 84(1), 355-363.
5. Vegeu Hershbein, B. i Kahn, L. B. (2018), «Do recessions accelerate routine-biased technological change? Evidence from vacancy postings», American Economic 
Review, 108(7), 1.737-1.772, i Jaimovich, N. i Siu, H. E. (2020), «Job polarization and jobless recoveries», Review of Economics and Statistics, 102(1), 129-147.
6. És destacable esmentar que aquest tipus de col·laboració és una forma de globalització. D’aquesta manera, no totes les forces apunten cap a la desglobalització amb 
l’esclat de la pandèmia.
7. Vegeu, per exemple, l’article del New York Times del 14 d’abril, «Covid-19 Changes How the World Does Science, Together».
8. Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (https://www.pepp-pt.org/).
9. Vegeu Smith, A. (2010), «The Wealth of Nations: An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations», Harriman House Limited.
10. La resposta encara insuficient de la UE a les necessitats de la COVID-19, però, podria desembocar en un escenari totalment oposat al que aquí plantegem.

https://www.pepp-pt.org
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Hi ha dues grans diferències entre la crisi actual a la zona de l’euro i la crisi del 2009-2012. En primer lloc, el coronavirus i les mesu-
res de confinament adoptades pels països de la zona de l’euro representen un xoc econòmic molt superior al de la crisi anterior. 
El 2009, el PIB de la zona de l’euro va caure el 4,5% en relació amb el 2008, mentre que, enguany, és molt possible que la caiguda 
sigui dues vegades més profunda. En segon lloc, l’impacte econòmic del coronavirus és força simètric i afectarà totes les econo-
mies de la zona de l’euro en un ordre de magnitud similar. Aquestes dues característiques de la crisi actual justifiquen tant els 
mecanismes de distribució del risc entre països com la coordinació entre la política fiscal i la política monetària. 

Una resposta diferenciada a nivell nacional 

La dimensió d’aquesta crisi ha generat respostes nacionals sense precedents. Els governs nacionals han adoptat una gran varietat de 
mesures, la funció de les quals és esmorteir l’impacte de la crisi sobre les empreses i sobre les llars. En particular, destaquen els pro-
grames d’avals a crèdits bancaris i les línies de crèdit a través de bancs de desenvolupament nacionals, les mesures temporals d’ajus-
tos d’ocupació (com els ERTO a Espanya o el Kurzarbeitgeld a Alemanya), els ajornaments d’impostos, i, en alguns casos, els paga-
ments directes a ciutadans i les subvencions directes a empreses. Aquestes mesures comportaran un gran augment del deute públic 
dels països europeus. Per aquest motiu, la magnitud de la resposta econòmica ha estat fins ara molt diferent entre els països en 
funció de la solidesa dels comptes públics. A Espanya i a Itàlia, per exemple, tant els programes d’avals com la despesa directa han 
estat molt més tímids que a Alemanya, que, entre altres mesures, ha anunciat garanties il·limitades per als préstecs a les pimes. 

Sense mecanismes de distribució del risc entre països europeus, aquesta diferència entre les respostes nacionals representa una 
distorsió del mercat únic i pot comportar una recuperació asimètrica i un agreujament de les divergències econòmiques a la zona de 
l’euro que podria posar en risc l’existència de la unió monetària. 

La severitat de l’escenari requereix una resposta coordinada en moltes dimensions 

La recuperació serà més feble i lenta si no hi ha mecanismes que propiciïn una actuació sincronitzada.1 Sense sincronització, els 
primers països que es comencin a recuperar es trobaran amb una demanda externa feble, tant dins la zona de l’euro com a nivell 
mundial. A més a més, les empreses continuaran llastades per disrupcions en una cadena de subministraments molt integrada a 
nivell europeu. Així mateix, sense una resposta comuna, es pot produir una fragmentació financera i econòmica entre els països 
de la UE, i les diferències en les respostes a nivell nacional poden comprometre la igualtat d’oportunitats (level-playing field) al 
mercat únic europeu. Per exemple, la supervivència d’una empresa o les condicions d’accés al crèdit no solament dependran de 
la seva solvència i de la seva competitivitat, sinó de si es troba establerta en una jurisdicció amb un esquema de suports més o 
menys generós. Els efectes polítics d’una divergència econòmica prolongada entre països després de la crisi també podrien ser 
nocius per a la zona de l’euro, amb un augment del populisme als països més afectats. En definitiva, una recuperació sincronitza-
da a nivell europeu no és solament una qüestió de solidaritat entre països, sinó també d’interès propi de cada país. Així, totes les 
economies es beneficiarien d’una coordinació a nivell europeu. 

El context actual també exigeix que la coordinació vagi més enllà d’una sincronització o d’una resposta comuna entre Estats: 
requereix una coordinació entre el sector públic i el privat i entre les diferents dimensions de la política econòmica. D’una banda, 
si les empreses i les famílies financen la reducció dels ingressos amb un endeutament excessiu, la càrrega d’aquest nou deute 
frenarà la recuperació de la demanda i prolongarà les dificultats. Això explica la importància que una part significativa de les 
ajudes siguin directes i no solament en forma de deute. A més a més, el fet que sigui el sector públic el que absorbeixi aquests 
costos permetria una mobilització més gran de recursos, a un cost més baix i amb deute que venci a més llarg termini.2 D’altra 
banda, la política fiscal i la monetària també s’han de coordinar perquè, davant la perspectiva que el deute públic augmenti de 
manera substancial al llarg de la crisi de la COVID-19, s’esvaeixi qualsevol dubte sobre la sostenibilitat del deute i la seva càrrega 
es faci més suportable i no comprometi el funcionament futur de l’economia.3

Polítiques econòmiques davant la COVID-19: es trencaran les fronteres 
de l’impossible?

1. Segons les estimacions del BCE, els estrets vincles econòmics a Europa fan que un increment exogen del 15% en la producció de les principals economies de la zona 
de l’euro s’amplifiqui; fins i tot a curt termini, fins a un increment del 20% en la producció del conjunt de la zona de l’euro. Fabio Panetta, «Joint response to coronavi-
rus crisis will benefit all EU countries», article d’opinió a Politico.eu. 
2. Endeutar-se a més llarg termini facilita la distribució dels costos entre diferents generacions, una estratègia necessària davant impactes de gran magnitud i amb 
molts precedents històrics, relacionats, en especial, amb el finançament de guerres. 
3. Com la zona de l’euro ja va aprendre durant la crisi del deute públic del 2010-2012, els dubtes sobre la sostenibilitat del deute endureixen les condicions financeres, 
la qual cosa agreuja la feblesa de l’economia. D’altra banda, l’exigència d’una reducció massa ràpida del deute pot comportar una política fiscal sostingudament res-
trictiva que dificultaria (i, fins i tot, podria comprometre) la recuperació i el funcionament futur de l’economia.
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Una resposta fiscal europea 

El 25 de març, nou caps d’Estat europeus (de Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, Espanya, Portugal, Grècia, Eslovènia i Irlanda) van 
escriure una carta al president del Consell Europeu exigint una mutualització de la resposta fiscal europea, amb el suport del 
deute comú. La resposta europea fins ara ha estat molt diferent. El 23 d’abril, el Consell va aprovar un seguit de mesures orienta-
des no a la mutualització de les despeses contra la crisi del coronavirus, sinó a la mutualització del cost de finançament de les 
mesures nacionals. Així, el Consell va aprovar la creació d’una nova línia de crèdit del Mecanisme Europeu d’Estabilitat, la creació 
d’un fons amb la finalitat de prestar als governs nacionals per finançar les mesures temporals d’ajustos d’ocupació (tipus ERTO), i 
un fons de garanties perquè el Banc Europeu d’Inversions pugui augmentar els préstecs a les empreses europees. Aquestes 
mesures són positives, ja que poden reduir els costos de finançament dels països de la zona de l’euro, però són insuficients, per-
què no responen al principal problema: que alguns països no poden adoptar totes les mesures necessàries per por a l’augment 
del deute públic que comporten. 

Per aquest motiu, és crucial el Fons de Recuperació Europeu, sobre el qual encara no es va poder posar d’acord el Consell Euro-
peu. Perquè sigui efectiu, aquest fons haurà de tenir dues característiques essencials: una dimensió suficient (almenys el 10% del 
PIB de la zona de l’euro o una xifra d’un ordre de magnitud similar al dèficit públic que assoliran la majoria de països enguany) i 
un element redistributiu. La idea seria que aquest fons, amb el suport de garanties nacionals, pugui emetre deute per després 
invertir als països més afectats per la crisi i assegurar, així, una recuperació simètrica. Malgrat que algunes d’aquestes inversions 
es puguin fer sota la forma de préstecs (a llarg termini i a tipus baixos) als Estats membres, serà important que una gran part 
siguin transferències directes, perquè el deute dels països que les rebin no augmenti massa i evitar que es posi en qüestió la seva 
sostenibilitat. 

La creació d’un fons amb aquestes característiques seria un gran pas endavant per a la zona de l’euro, i, per aquest motiu, és políti-
cament tan complicat. La idea de les transferències directes i d’un deute comú europeu genera un profund rebuig als països més 
rics del bloc. A més a més, si s’aprovessin aquestes mesures sense tenir en compte el seu parer, es correria el risc que augmentés el 

populisme antieuropeu als països del nord, com ja va succeir 
després de l’última crisi amb la creació de partits com l’AfD a 
Alemanya. Efectivament, sembla poc factible políticament 
anar cap a una veritable unió fiscal, amb poders tributaris 
per a la zona de l’euro, amb un ministeri de finances euro-
peu amb un pressupost significatiu i amb la possibilitat 
d’emetre eurobons. Això requeriria un nivell d’unió política 
que, ara com ara, és inexistent i per al qual no hi ha prou 
consens polític. Però aquesta crisi demostra la necessitat 
que, com a mínim, hi hagi un element d’estabilització fiscal 
central, com el Fons de Recuperació, que faciliti el reparti-
ment dels riscos, i un actiu segur europeu, com podria ser el 
deute emès pel Fons. És una qüestió d’interès propi per a 
tots els països i d’estabilitat per a la unió monetària, no sola-
ment de solidaritat. A més a més, el Fons de Recuperació 
podria dur a terme inversions que ajudin a avançar en els 
objectius de la UE: la digitalització de l’economia i la sosteni-
bilitat verda i social. En un món amb deutes nacionals ele-
vats, aquests objectius podrien ser qüestio nats. 

Si la política fiscal europea no acaba fent un pas endavant 
i no es posa en marxa un mecanisme d’aquestes caracterís-
tiques, la política monetària haurà de prendre el relleu. De 
moment, el BCE, a través dels programes de compres d’ac-
tius, ha estat la institució europea que ha reaccionat a 
aquesta crisi de la forma més àgil i contundent. Com ho il-
lustra la taula, s’estima que les compres per part del BCE de 
deute sobirà dels països de la zona de l’euro el 2020 seran 
molt significatives; de fet, seran comparables a l’augment 
del dèficit previst per a enguany. No obstant això, assumint 

Compres de deute públic per part del BCE el 2020  
i impacte de la COVID-19 
(% del PIB nominal del 2019, llevat que s’indiqui el contrari) 

Compres 
estimades

Compres en 
escenari de 

màxims

Impacte sobre  
el PIB real del  
2020 previst  
per l’FMI (%)

Clau de capital  
(% en relació amb 

el capital dels 
països de la  

zona de l’euro) 

Alemanya 
5,7

7,8 –8,2 26,4
(5,2–6,3)

Àustria 
5,4

7,5 –8,7 2,9
(5,0–6,0)

Bèlgica 
5,7

7,8 –8,2 3,6
(5,3–6,3)

Espanya
7,1

9,7 –9,8 11,9
(6,5–7,9)

França 
6,3

8,6 –8,4 20,4
(5,8–6,9)

Irlanda
3,6

5,0 –10,3 1,7
(3,3–4,0)

Itàlia  
7,0

9,7 –9,7 17,0
(6,5–7,8)

Països Baixos 
5,3

7,3 –9,1 5,9
(4,9–5,9)

Portugal
8,2

11,2 –9,6 2,3
(7,5–9,1)

Altres
7,5

10,3 –9,6 7,8
(6,9–8,3)

Nota: Les compres estimades assumeixen que el 75% de les compres totals corresponen a deute públic 
(en línia amb el que es va veure al març del 2020). En l’escenari de màxims, s’assumeix que l’APP i el PEPP 
destinen a deute públic el 82% (d’acord amb la mitjana des del juny del 2016) i el 100% de les compres, 
respectivament. A les dues estimacions, s’assumeix que el 10% de les compres de deute públic es destina a 
deute d’agències supranacionals. L’impacte de la crisi sobre el creixement del PIB real es calcula com  
la diferència de la previsió de creixement per al 2020 entre el WEO de l’octubre del 2019 i el WEO de l’abril  
del 2020. 
Font: CaixaBank Research, a partir d’estimacions pròpies, de dades del BCE i de previsions del PIB del 
World Economic Outlook de l’abril del 2020 de l’FMI.
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que aquestes compres siguin temporals, la seva funció és contenir de nou els costos de finançament dels Estats membres i no 
mutualitzar la despesa per contrarestar aquesta crisi. És clar que aquestes compres es podrien ampliar i que el BCE podria, fins i 
tot, mantenir els bons sobirans al seu balanç per sempre i, de facto, mutualitzar i monetitzar el deute que ha comprat.4 De fet, és 
possible que alguns líders polítics prefereixin aquesta opció, un tipus de mutualització «implícita» que passi més desapercebuda 
per a l’electorat, a una mutualització explícita del deute per la via de l’emissió d’eurobons, que podria ser més costosa electoral-
ment. Però aquest motiu seria una estratègia arriscada, ja que hi ha límits legals sobre les activitats del BCE i no es pot descartar 
que el Tribunal de Justícia Europeu declari inconstitucional aquesta actuació. 

La coordinació entre les polítiques fiscal i monetària: tan necessària com la preservació de la independència 

La independència dels bancs centrals és un dels pilars bàsics per al bon funcionament de l’economia. Les hiperinflacions euro-
pees del segle xx i les experiències més recents, com la de Veneçuela, no deixen lloc a dubtes: quan les institucions són fràgils i 
la política fiscal força el banc central a monetitzar els dèficits públics de manera recurrent, el creixement sostingut de l’oferta 
monetària acaba comportant una explosió de la inflació i acostuma a acabar amb un col·lapse de l’economia.5 No obstant això, 
cal no confondre independència amb absència de coordinació entre política fiscal i política monetària. 

Rarament és desitjable que les polítiques fiscal i monetària actuïn en direccions oposades: quan un banc central vol combatre 
un escenari d’inflació alta, necessita que l’enduriment de la política monetària vagi acompanyat d’una certa contenció fiscal (si 
no es fa així, les dues polítiques s’estarien contrarestant). I viceversa: si, en una fase de feblesa cíclica, la política fiscal es torna 
restrictiva (per exemple, intentant contenir l’augment del deute públic), en el fons, exerceix un efecte contractiu sobre l’econo-
mia que contraresta l’acció de la política monetària. 

El que és rellevant, doncs, és que la coordinació entre política fiscal i política monetària sigui el resultat de decisions lliures, 
independents i guiades pels respectius mandats de les autoritats fiscals i monetàries. Per aquest motiu és clau un sistema insti-
tucional fort, capaç de permetre que la política monetària doni cobertura a la política fiscal quan, com és el cas actual, la severi-
tat de la recessió econòmica requereixi una expansió fiscal forta (amb el consegüent increment del deute públic) i, alhora, pro-
tegeixi el banc central d’atacs a la seva independència quan, amb la normalització de l’activitat, sigui necessari un enduriment 
de la política monetària per evitar un augment excessiu de la inflació. 

Els bancs centrals amb més independència lideren la coordinació 

Sota la protecció d’aquestes institucions fortes, el Banc d’Anglaterra ha anat tan lluny com obrir una línia de crèdit directa per 
finançar les necessitats del Tresor del Regne Unit.6 En principi, es tracta d’una mesura temporal, i el Tresor haurà de reemborsar 
tot el crèdit concedit abans del final d’enguany. En general, les mesures de la Fed, del BCE, del Banc del Japó i del Banc d’Angla-
terra han destacat per un increment molt notable de les compres de deute públic de les seves jurisdiccions,7 una acció amb la 
qual ancoren un entorn de tipus d’interès baixos i donen cobertura a una expansió fiscal sense el temor que generi dubtes sobre 
la sostenibilitat del deute.8 Com si es tractés d’un inversor més, el banc central rep els pagaments d’interessos i, si vencen els 
bons, del principal. A més a més, quan l’entorn econòmic millori, el banc central pot vendre aquests actius i retornar-los al mer-
cat. En aquest sentit, més que monetitzar el deute, les compres d’actius per part del banc central serveixen per tranquil·litzar els 
inversors i evitar un pànic al mercat que, quan s’endureixin les condicions de finançament, acabi fent autocomplir els temors que 
el deute no és sostenible. En altres paraules: eviten que l’economia caigui en un mal equilibri pel fet, només, de tenir por de 
caure-hi.

BCE: més enllà dels límits?

Aquestes compres són suficients per acomodar l’expansió fiscal i l’increment del deute públic? Per exemple, amb les mesures 
anunciades fins ara, el BCE realitzarà compres netes d’actius properes al 9% del PIB de la zona de l’euro: una quantitat molt nota-
ble i sense precedents en la història de la zona de l’euro. No obstant això, al llarg del mes d’abril, quan el BCE no solament havia 

4. Sota els programes de compres d’actius PSPP i PEPP, hi ha una mutualització del risc en el 20% de les compres. En concret, el 10% de les compres de deute públic es 
destinen a deute d’institucions europees supranacionals, mentre que un altre 10% l’implementa el BCE directament. El 80% restant de compres les realitza cada banc 
central (que compra deute de la jurisdicció mateixa), i aquest 80% seria (i no l’Eurosistema en conjunt) el que assumiria unes possibles pèrdues. 
5. L’FMI estima que Veneçuela va patir una inflació del 65,374% i un dèficit públic del 30% el 2018, mentre que, el 2019, el PIB s’hauria contret el 35%. Per la seva banda, 
l’oferta monetària ha crescut el 350.000.000% en els cinc últims anys, segons les dades del Banc Central de Veneçuela. 
6. En concret, ha expandit la quantitat que el Govern pot disposar de la «Ways and Means Facility» (el compte corrent que el Tresor té al banc central) fins a una xifra 
que no ha transcendit. 
7. Vegeu els detalls als Observatoris de la Fed i del BCE del 23 i del 24 d’abril a www.caixabankresearch.com. 
8. Una manera més explícita de fer-ho és amb l’anomenat yield curve control, que consisteix a anunciar que el banc central comprarà el volum de deute públic que sigui 
necessari per mantenir els tipus sobirans ancorats en un objectiu concret. El Banc del Japó l’implementa des del 2016 per mantenir els tipus d’interès sobirans a 10 anys 
en el 0%.

https://www.caixabankresearch.com/ca
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anunciat l’estímul, sinó que havia començat a implementar-lo de forma agressiva, les primes de risc sobiranes de la zona de 
l’euro continuaven relativament elevades, un indici de la preocupació per l’absència d’una major acció conjunta de les autoritats 
europees. La raó d’aquesta preocupació és que el gros de l’estímul fiscal continua recaient sobre els governs nacionals, i la severi-
tat de les caigudes previstes en l’activitat suggereix un increment substancial d’uns nivells de deute públic que ja parteixen de 
nivells elevats. De fet, com ho il·lustra la taula, la severitat de l’escenari és de tanta magnitud que, fins i tot, ha empetitit les com-
pres anunciades pel BCE: quan es tenen en compte les restriccions dels programes en la seva configuració actual, s’obté que, fins 
i tot en el millor dels casos, el BCE no podrà absorbir deute públic d’economies com Itàlia o Espanya en més del 10% dels seus PIB, 
una xifra que semblava molt voluminosa al començament de la crisi de la COVID-19, però que es pot quedar curta si les caigudes 
del PIB acaben sent superiors a les previsions actuals i si la recuperació és més gradual, de manera que els dèficits no es redueixen 
amb rapidesa després d’aquest exercici.  

Diners «en helicòpter»: una opció inquietantment adequada 

Com a alternativa a les compres d’actius, s’ha proposat una forma de coordinació molt més directa i profunda: que el banc central 
compri el deute públic necessari per finançar l’estímul fiscal contra la COVID-19 de manera perpètua (és a dir, que no n’exigeixi el 
reemborsament). Aquesta opció, popularment coneguda com «diners en helicòpter», pel fet que comporta que el banc central 
«regala diners» als ciutadans (uns diners que pot distribuir el Govern), té, des d’un punt de vista teòric, grans atractius per a la 
situació actual.9 En primer lloc, representaria una injecció de liquiditat a les empreses i a les famílies ràpida d’implementar i que 
podria compensar la seva caiguda d’ingressos. En segon lloc, és una solució en què les famílies, les empreses i els governs no 
queden llastats pel deute (i, per tant, el deute no frena la recuperació de la demanda). Finalment, si és una mesura temporal i que 
només s’utilitza davant una emergència molt severa, és possible que no redundi en repunts indesitjats de la inflació: la injecció 
es produiria en un moment de congelació de l’activitat, i, en reactivar-se l’economia, el banc central conservaria la independència 
per ajustar la política monetària segons sigui necessari per controlar la inflació. No obstant això, fins i tot si s’aconseguís que 
aquesta opció fos factible, cal tenir en compte que la governança d’un estímul d’aquesta naturalesa seria molt complicada. El 
finançament monetari d’un estímul fiscal fixaria un precedent i podria sorgir una forta pressió política per anar rebaixant el llistó 
d’aquestes intervencions –si són efectives en aquestes circumstàncies, per què no per a causes tan dignes com la lluita contra la 
pobresa extrema? Una resposta així també podria generar incentius perversos: es perden els incentius en adoptar una política 
fiscal disciplinada (fins i tot quan el cicle ho permeti) per construir un matalàs de protecció davant l’embat de la pròxima recessió. 
Fins i tot amb una coordinació menys agressiva, com, per exemple, uns programes de compres de deute públic (en mercats 
secundaris) com els actuals, les conseqüències fiscals de l’acció monetària poden condicionar la credibilitat, la reputació i la inde-
pendència dels bancs centrals: quant més deute públic tingui el banc central al balanç, majors seran les conseqüències fiscals de 
les seves decisions i, per tant, major serà la temptació de condicionar políticament l’actuació de la política monetària. Això expli-
ca que, abans que la COVID-19 sacsegés l’escenari, les estratègies de bancs centrals com la Fed passessin per anar reduint la 
dimensió del balanç paral·lelament a uns increments de tipus molt graduals. 

Coordinació o funambulisme 

Amb tots aquests ingredients, queda clar que la COVID-19 situa les polítiques econòmiques en una veritable cruïlla: el cop a 
l’economia és tan majúscul que han d’actuar de manera ràpida, agressiva i coordinada. Però és possible fer-ho i que la indepen-
dència dels bancs centrals preservi la credibilitat? A Europa, una major ambició de la política fiscal a nivell comunitari ajudaria 
a alleujar la pressió d’haver d’adoptar solucions més extremes. Si la pel·lícula es queda amb un únic actor, el BCE, aquest actor 
creuarà la major caiguda del PIB mundial des de la Gran Depressió per un camí tan estret com el d’un funambulista avançant 
per la corda fluixa. 

Álvaro Leandro i Adrià Morron Salmeron 

9. Galí, J. (2020), Helicopter money: the time is now, columna de Voxeu.org.
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