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El BCE avisa: 
la crisi xinesa  

ja afecta Europa 
Draghi rebaixa les previsions de creixement i d’inflació 

i es mostra disposat a aplicar més estímuls si calgués 

Mario Draghi està disposat a afegir 
més combustible a la màquina d’im-
primir diners. Els avisos de debilita-
ció de l’economia pel contagi de la 
crisi als països emergents i el baix 
nivell d’inflació a l’eurozona van 
portar ahir el president del Banc 
Central Europeu a prometre que, si 
cal, l’organisme podria ampliar o 
allargar el programa de compra 
massiva de deute que té en marxa 
des del mes de març i que –en teo-
ria– caduca el setembre del 2016.  

Els porucs mercats tenien ahir la 
vista posada en el banquer italià, 
després que en les últimes setmanes 
les borses europees hagin començat 
a patir les conseqüències de les cri-
sis als països emergents, sobretot a 
la Xina i l’Amèrica Llatina. Si bé 
Draghi no va canviar substancial-
ment el seu pla d’acció previst fins 
ara (el BCE té en marxa un pla de 
compra de bons de 60.000 milions 
mensuals i ahir només va anunciar 
que ampliava el límit de bons d’una 
emissió en concret que pot com-
prar, del 25% al 33%), sí que va en-
viar el missatge que està disposat a 
fer-ho si l’economia s’afebleix. I ja 
ho ha començat a fer, segons les pre-
visions del mateix organisme emis-
sor, que ahir es va veure obligat a re-
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aprovar, oficialment, per estimular 
els preus, però, després d’uns mesos 
en què la inflació havia repuntat, el 
còctel de males notícies macroeco-
nòmiques a escala mundial n’ha 
contrarestat l’efecte. Tant és així 
que el BCE també va refer ahir les 
previsions d’inflació a la baixa: els 
preus creixeran un ínfim 0,1% 
aquest any (la previsió anterior era 
del 0,3%). Fins i tot, segons va ad-
metre Draghi, és “possible que en 
els pròxims mesos tinguem alguna 
dada d’inflació negativa”, que, de 
moment, no es podria considerar 
deflació, segons el banquer, perquè 
respon sobretot a circumstàncies 
puntuals, com els baixos preus del 
petroli. Sense tenir en compte el 
preu de l’energia, l’IPC creixerà un 
0,9% aquest any.  

De cara a l’any que ve, però, la 
previsió d’inflació també es va reto-
car a la baixa: els preus pujaran un 
1,1%, quatre dècimes menys del que 
estava previst. S’acostaran a l’ob-
jectiu marcat pel BCE el 2017, amb 
un ascens de l’IPC fins a l’1,7%. 
Aleshores, el banc preveu que el 
creixement del dinamisme econò-
mic, la debilitat de l’euro i, sobretot, 
una pujada del preu del petroli fa-
ran tornar els preus a nivells més 
acceptables. 

Com és habitual, només cal una 
paraula de Draghi per excitar o des-
animar els mercats. I les paraules 

LA SORTIDA DE LA CRISI

baixar una dècima la previsió de 
creixement i inflació per enguany. 

Segons els nous pronòstics, el 
producte interior brut (PIB) de la 
zona euro avançarà un 1,4% aquest 
any, en lloc de l’1,5% previst ante-
riorment. L’any que ve creixerà un 
1,7% (dues dècimes menys) i el 2017 
avançarà un 1,8% (en lloc d’un 2%). 
És a dir, es manté el camí cap a la re-
cuperació, però a un ritme més baix, 
segons va afirmar Draghi a l’inici del 
seu discurs, pronunciat després de 
la reunió del consell de govern del 
BCE. En aquesta reunió es va deci-
dir mantenir els tipus d’interès en el 

mínim històric del 0,05% i seguir 
cobrant a aquells bancs que decidei-
xin guardar els seus diners al BCE 
en comptes de prestar-los. 

La inflació trontolla 
Però el creixement del PIB no és 
l’únic indicador que preocupa a 
Draghi, que ahir va celebrar el seu 
68è aniversari amb un consell de go-
vern envaït, altra vegada, pel pessi-
misme. El BCE té en els seus esta-
tuts el mandat de mantenir la infla-
ció just per sota del 2%, molt lluny 
del 0,2% en què està ara. De fet, el 
programa de compra de bons es va 

Efecte  
L’FMI demana 
als Estats 
Units que 
no apugin 
els tipus 
d’interès 

El president del Banc Central 
Europeu, Mario Draghi, va 
celebrar ahir el seu 68è 
aniversari amb un consell de 
govern amarg. R. ORLOWSKI / REUTERS
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0,1%  Inflació El BCE ha revisat a la baixa les perspectives 
d’inflació, que al juny situava en un 0,3%, a causa del baix preu 
del petroli. El 2016 preveu que la xifra sigui d’un 1,1%. 

d’ahir van ser ben rebudes pels in-
versors, que van empènyer les bor-
ses als guanys de manera immedia-
ta. L’euro, per la seva banda, va per-
dre valor respecte del dòlar.  

L’FMI també està intranquil 
Abans de la compareixença de 
Draghi, la pressió sobre el banquer 
perquè mostrés la seva cara més fle-
xible i procliu als estímuls monetaris 
va créixer. Ahir mateix, el Wall Street 
Journal publicava un informe del 
Fons Monetari Internacional en què 
crida els països desenvolupats a im-
pulsar mesures d’aquest tipus per 
contrarestar els riscos. L’FMI dema-
nava a Draghi que fes, justament, el 
que va prometre, és a dir, que ampli-
és el programa de compra de bons si 
la inflació no millora. 

A l’organisme li preocupa que la 
crisi a la Xina pugui tenir “repercus-
sions pitjors de les previstes” en 
l’economia d’altres països del món, 
que podrien dur a perspectives de 
creixement “molt més febles”. Per ai-
xò l’FMI no només va demanar acció 
al BCE, sinó que va sol·licitar una res-
posta “coordinada” de les principals 
economies mundials per mitigar els 
riscos. El Fons va cridar a mantenir 
les polítiques monetàries. Amb 
aquest missatge va voler intervenir 
en el debat que es viu als Estats Units, 
on la Reserva Federal podria apujar 
els tipus abans que s’acabi l’any.e 

El Tribunal de Comptes 
critica els objectius de dèficit

reduir-se en més de la meitat i quedar 
en el 0,7%. Aquest any la Comissió 
Europea permet a Espanya un objec-
tiu de dèficit global del 4,2%. 

Front autonòmic 
En l’última reunió del Consell de Po-
lítica Fiscal i Financera (CPFF), or-
ganisme en què els consellers d’Eco-
nomia es reuneixen amb el ministre 
d’Hisenda, una majoria de comuni-
tats autònomes van votar en contra 
dels objectius de dèficit fixats. Cata-
lunya lidera ara una llista de set co-
munitats que exigeixen a Montoro 
una altra solució, i el conseller d’Eco-
nomia de la Generalitat, Andreu 
Mas-Colell, va qualificar els objec-
tius de dèficit establerts d’“absurds, 
injustos i il·legals”. 

Tot i així, Cristóbal Montoro es 
nega a fer cap modificació. El minis-
tre sempre ha reivindicat que aquest 
sistema és just perquè l’Estat és qui 
controla despeses sensibles com ara 
les pensions o les prestacions d’atur. 
Aquest front autonòmic pretén que 
l’Autoritat Independent de Respon-
sabilitat Fiscal (Airef) elabori un 
dictamen contra aquesta política. 
L’autoritat fiscal ja va criticar al 
març l’objectiu de dèficit comú i va 
demanar més flexibilitat a l’hora de 
fixar els objectius.e

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. EFE

Demana límits diferents per a cada comunitat 

El Tribunal de Comptes és l’últim 
que se suma a les crítiques contra la 
decisió del ministeri d’Hisenda de fi-
xar un objectiu de dèficit únic per a 
totes les comunitats. L’organisme 
ha argumentat que aquest procedi-
ment fa perdre “eficàcia” a les mesu-
res d’ajustament del dèficit i ha de-
manat a l’executiu que expliqui cla-
rament el perquè d’aplicar aquest 
sostre comú.  

L’informe que va presentar ahir, 
en què valora l’actuació de les comu-
nitats autònomes respecte dels seus 
plans financers, recorda que la nor-
mativa d’estabilitat pressupostària 
“preveu com a situació normal” 
l’existència d’objectius de dèficit di-
ferents per a cada comunitat autò-
noma. Tot i així, a la pràctica aques-
ta normativa no s’aplica i es conver-
teix en un “simple formalisme”. De 
fet, el 2013 es van fixar objectius asi-
mètrics, però el tribunal reivindica 
que el consell de ministres no ha jus-
tificat en cap cas els criteris aplicats. 

A més, l’organisme ha destacat 
que aquest sostre comú ha provocat 
que les comunitats autònomes ha-
gin incomplert de manera reiterada 
els seus objectius malgrat el “consi-
derable esforç realitzat per la pràc-
tica totalitat”. En aquest sentit, el 
Tribunal de Comptes ha celebrat la 
“bona gestió” de Castella-la Manxa i 
Andalusia, que han aconseguit redu-
ir el desequilibri pressupostari més 
d’un 80% en el període entre el 2011 
i el 2014.  

Incompliment sistemàtic 
El Tribunal de Comptes també ha la-
mentat que el 2014 “ha suposat una 
interrupció de la contínua reducció 
del dèficit des del 2012”. En aquesta 
línia, ha criticat que malgrat que di-
verses comunitats s’allunyen siste-
màticament del seu objectiu, el mi-
nisteri no ha aplicat cap de les me-
sures coercitives que permet la nor-
mativa vigent. És per això que 
l’autoritat recomana a l’executiu que 
“extremi el control” i que expliqui 
quins són els criteris per a la distribu-
ció per comunitats. 

De la mateixa manera, l’organisme 
exigeix a les comunitats autònomes 
que adoptin “mesures extraordinàri-
es” per acabar amb els desequilibris 
en els seus pressupostos i que aportin 
informació més “precisa i mesurable” 
sobre les solucions que estan aplicant 
per pal·liar el dèficit. El Tribunal de 
Comptes va recordar que les dades 
d’Hisenda situen el dèficit autonòmic 
en un 1,65% fins a l’abril, tot i que a 
finals d’any aquesta dada hauria de 
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1. No entenc res: ¿ens hem 
de preocupar per la crisi que 
s’està vivint a la Xina o no? 
No us estranyeu si no sabeu 
calibrar l’envergadura de la crisi 
que es viu a la segona principal 
economia del món. És el gran 
tema de debat entre els experts 
de tot el món. Precisament per 
això, l’avís llançat ahir per 
Mario Draghi és més 
significatiu: és el primer cop 
que es reconeix obertament que 
la inestabilitat xinesa no només 
perjudica la resta de països 
emergents (com el Brasil) sinó 
també tòtems com l’eurozona. 
Qui sap si també afectarà els 
Estats Units. 
 
2. ¿En què ens pot perjudicar 
a nosaltres la crisi de la Xina?  
La inestabilitat pot perjudicar 
les economies més 
exportadores, com Alemanya, 
que té la Xina entre els seus 
principals clients. I si perjudica 
la locomotora europea, també 
pot acabar afectant la resta de 
grans economies del continent, 
entre elles Espanya. 
 
3. ¿És molt greu que el BCE 
hagi retallat unes dècimes 
les previsions de creixement 
per a aquest any i els 
pròxims? 
El creixement de l’economia 
europea no era per tirar coets, 
de manera que qualsevol revisió 
a la baixa no és bona. Tot i que 
la reducció no és escandalosa 
(una dècima menys aquest any, 
dues dècimes menys el vinent), 
és molt simptomàtica dels 
problemes que té Europa per 
créixer. L’any vinent, per 
exemple, l’eurozona creixerà 
un 1,7% segons el BCE. Això és 
la meitat que el Estats Units. 
 
4. ¿Servirà d’alguna cosa si el 
BCE injecta més estímuls a 
l’economia? 
Segurament sí: els estímuls dels 
bancs centrals han demostrat 
que funcionen raonablement 
bé. Però, perquè siguin efectius, 
cal que siguin molt 
contundents. És a dir, que se 
n’apliquin molts. Els EUA tot 
just han deixat d’aplicar 
estímuls (compres massives de 
deute, en aquest cas) després de 
prop de set anys fent-ho. 
L’eurozona, en canvi, només va 
començar a aplicar estímuls a 
principis d’any. De totes 
maneres, els crítics també 
avisen que aplicar massa 
estímuls genera bombolles al 
sistema, ja que hi ha massa 
diners en circulació, i que això 
és la base de futures crisis. 

LES CLAUS 
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1,4%  Creixement L’organisme ha rebaixat en una dècima la 
dada del PIB per al 2015, que havia calculat en un 1,5%. L’any que 
ve l’economia de l’eurozona avançarà un 1,7% en lloc d’un 1,9%. 

LES NOVES 
PREVISIONS 
DEL BCE 

Resultat  
És el segon 
organisme 
estatal  
que critica  
la decisió  
de Montoro 


