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Els carburants –arrossegats per
un preu del petroli que no acon-
segueix frenar la seva caiguda–
han enfonsat la taxa anual de
l’IPC al desembre al -1% (Catalu-
nya -0,7%). Una xifra sense pre-
cedents als registres de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística
(INE), que es remunten fins al
1962 (primeres dades registra-
des). Per primera vegada des
d’aleshores els preus tanquen
l’any en negatiu. Respecte al no-
vembre, se situa en el -0,6%,
mentre que la taxa anual de la
inflació subjacent (descomptats
els productes energètics i els ali-
ments frescos)millora una dèci-
ma i registra un 0%.
En tot cas, no es tracta d’una

qüestió conjuntural. Malgrat la
volatilitat del petroli, hi ha un
consens generalitzat sobre les
escasses possibilitats que el cru
desfaci amb rapidesa el camí de

descens de preus recorregut en
els últims mesos. Fins al punt
que ja es planteja una revisió de
les previsions per al 2015. Sense
voler variar encara les dadesma-
croeconòmiques per a aquest
any, el Govern preveu en les no-
ves estimacions que els preus es
mantinguin en terreny negatiu
al llarg de tot l’any, encara que a
ritmes diferents. Així ho va avan-
çar ahir el secretari d’Estat
d’Economia, Iñigo Fernández
de Mesa, que va augurar caigu-
des més pronunciades sobretot

en el primer semestre del 2015 i
un descens més suau en els úl-
tims mesos de l’any.
Serveis d’estudis com els de la

Fundació de les Caixes d’Estal-
vis (Funcas) ja refan les previsi-
ons per plantejar que l’IPC cai-
gui de mitjana un 1,2% el 2015
–encara que la taxa anual al de-
sembre se situaria en el 0,4%– o
fins i tot un 1,9%, en funció de
l’evolució del preu del petroli.
Mentrestant, l’Executiu cen-

tral persevera en la defensa de
les bondats de la caiguda dels
preus, provant d’allunyar els fan-

tasmes de la deflació, pels quals
s’inclinen part dels experts i ac-
tors socials. Veus que, a més de
considerar aquests sis mesos
consecutius d’inflació negativa
un indici de feble recuperació
econòmica, creuen que poden
continuar tirant avall els salaris.
Els sindicats majoritaris van
aprofitar ahir per reclamar una
millora salarial: “Des del 2009,
les llars han perdut més del 10%
de la seva renda. La sortida de la
crisi implica una reactivació del
consum de les famílies, que
només serà possible si a més

d’un creixement real dels salaris
dels treballadors es produeix un
veritable augment de l’ocupa-
ció, però de qualitat”, va afirmar
UGT.
El secretari d’Estat d’Econo-

mia va destacar el registre de
l’IPC subjacent i va qualificar la
situació d’un “entorn d’estabili-
tat de preus”. A més, va assegu-
rar que la millora de la renda de
les famílies i les empreses, junta-
ment amb la reforma fiscal que
es va començar a aplicar amb el
nou any, encoratja el consum.
En comparació ambelmes an-

terior, la taxa del desembre va
caure sis dècimes, a causa preci-
sament del pronunciat descens
de l’energia i una inesperada bai-
xada dels aliments no elaborats.
Segons càlculs del Ministeri
d’Economia, la baixada de l’IPC
respecte al novembre es deu
ben bé en un 83% a la caiguda
dels preus dels carburants, “en
línia amb el descens del preu del
petroli”. En un mes, el preu dels
carburants i lubricants es va es-
fondrar fins a registrar una taxa
del -8,6%. Tal com recull l’INE,
les categories ambmés repercus-
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L’evolució dels
carburants mostra
una caiguda anual
de gairebé el 12%

J a és una informació ofi-
cial. La taxa d’inflació a
Espanya el 2014 ha es-
tat el 2014 del -1%, ne-

gativa per primera vegada en
dècades. A més del debat se-
màntic sobre la facilitat dels
economistes per encunyar ex-
pressions com ara creixement

o inflació negatius per eludir
contracció o deflació, la dada
reobre la controvèrsia sobre si
hem convertit les preocupa-
cions per les febres d’alta infla-
ció en els riscos d’una paralit-
zant congelació.
Continuant amb els símils

mèdics, de la mateixa forma
que sovint es parla d’un coleste-
rol bo i un altre de dolent, amb
la deflació passa una cosa sem-
blant. Una dinàmica de preus a
la baixa que indueixi a ajornar

les compres quan la demanda
és encara feble i, a més, aug-
menti el valor real dels deu-
tes en societats amb alts ni-
vells d’endeutament és real-
ment perillosa.
Les experiències de la dèca-

da de 1930 i la més recent del
Japó ho demostren. Però, en
canvi, una contenció de preus
que doni un alleujament al po-
der adquisitiu de sous i pensi-
ons congelats mentre permeti
en d’alguna manera una certa

recuperació de competitivitat
via preus té dimensions positi-
ves. Sobretot si el seu origen
és, en gran manera, la reducció
de preus del petroli importat,
que alleuja els comptes del
país en el seu conjunt: una es-
pècia de shock d’oferta positiu,
contraposat als negatius experi-
mentats en altres moments de
les últimes dècades.
Que la inflació subjacent –és

a dir, aquella que descompta
els preus de l’energia i altres

productes no-elaborats– hagi
estat d’un vistós 0% té la doble
lectura d’un comportament
no-deflacionista però certa-
ment lluny del lleuger to expan-
siu associat a una inflació
modesta.
Fins i tot si el colesterol/de-

flació sembla ser bo, ara com
ara, més rellevant que el do-
lent, cometríem un error en in-
fravalorar els riscos d’una deri-
va deflacionista. Al contrari,
l’evolució a la baixa dels preus
del petroli ofereix una singular
“finestra d’oportunitat” per po-
sar en velocitat de creuer la tra-
jectòria cap a una recuperació
sòlida i més ben repartida que
necessitem.c
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