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RESUM 
 
La majoria de recessions econòmiques dels EUA des de 1963 han seguit un patró 
similar amb un augment de la inflació i els tipus d’interès nominals i reals seguits d’una 
recessió immobiliària i econòmica. La possible influència de la inflació en les 
recessions econòmiques no és lògica des del punt de vista econòmic i es produeix a 
causa dels efectes inclinació i invers per fluxos de caixa constants que pateixen les 
hipoteques referenciades als tipus d’interès nominals.  
 
Després dels episodis d’estagflació viscuts en els anys 1970s, les economies 
desenvolupades varen canviar a un nou model econòmic basat en l’estabilitat de preus. 
La Gran Recessió ha demostrat la incapacitat d’aquest model per a mantenir un 
creixement econòmic estable i ha mostrat els seus punts febles com són la seva 
incapacitat per a evitar una recessió immobiliària, financera i econòmica quan es 
produeix un augment de la inflació o tipus d’interès i la limitació que imposa a la 
utilització de polítiques fiscals i monetàries expansives generant inestabilitat sobre els 
mercats financers i el deute públic. La utilització de préstecs referenciats a tipus 
d’interès real i indexats a la inflació permetrien immunitzar el sector immobiliari i 
financer de la inflació, contribuint a evitar aquest tipus de recessions econòmiques. A 
més a més facilitarien la utilització de polítiques fiscals i monetàries expansives, 
contribuint al creixement econòmic, la creació d’ocupació i la reducció de la incertesa 
sobre els mercats financers.  
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Introducció 
 
L’any 1929 es va produir la Gran Depressió amb una forta caiguda de l’activitat 
econòmica i un gran augment de l’atur. Poc a poc els països industrialitzats van anar 
optant per les polítiques keynesianes i van gaudir d’un període de prosperitat econòmica 
i baixos nivells d’atur fins a finals dels 1960s. Durant els anys 1970s es van produir un 
conjunt de recessions amb alts nivells d’atur i d’inflació que varen qüestionar les teories 
keynesianes i les seves receptes per a resoldre les crisis. Les economies desenvolupades 
van girar cap a la liberalització dels mercats, les mesures monetaristes i l’estabilitat de 
preus. Durant més de dues dècades van gaudir d’un període de creixement econòmic 
amb poques i suaus recessions, fins l’esclat de la Gran Recessió de 2007. Tal com va 
passar l’any 1929, la crisi ha mostrat la fragilitat del sistema econòmic. La incapacitat 
de l’actual model per a resoldre-la esta destruint la seva credibilitat sense que això hagi 
restablert la confiança en les polítiques keynesianes ni es disposi d’una alternativa 
convincent per a guiar les accions a emprendre. Aquest document ofereix una explicació 
de com s’han produït la majoria de les recessions econòmiques dels darrers 50 anys i de 
perquè varen acabar fallant tant les polítiques keynesianes com les monetaristes després 
d’uns períodes de creixement i estabilitat. Així mateix realitza una proposta per a evitar 
aquest tipus de recessions i contribuir a la seva resolució. 
 
El document s’estructura en quatre seccions. La primera analitza els principals elements 
comuns de les recessions econòmiques dels EUA entre 1963 i 2011. L’anàlisi se centra 
en l’economia dels EUA, ja que ha estat poc influenciada per l’evolució econòmica 
exterior i ofereix una gran quantitat de dades. La segona ofereix una explicació 
econòmica dels fenòmens observats en les recessions. La tercera ofereix una proposta 
per a solucionar els problemes observats i la quarta analitza alguns exemples. El 
document té un enfocament divulgatiu més que no pas acadèmic. És per això que 
s’utilitzen models simplificats que ens permetin observar la relació entre diferents 
elements econòmics. Uns models més elaborats ens permetrien refinar la intensitat i la 
complexitat d’aquestes relacions però no variarien el seu sentit. En les seccions 2 i 3 
s’expliquen alguns conceptes econòmics, indicats amb una lletra i inclosos en uns 
apartats titulats “conceptes bàsics” que poden ser ignorats per aquells lectors que en 
coneguin els significats. En el text cal entendre que els tipus d’interès són nominals 
quan no s’indiqui que són reals. 
 

1. Les recessions econòmiques 
 
Existeixen diverses teories sobre les fluctuacions o cicles econòmics que expliquen les 
seves principals causes i com evolucionen. En aquest document oferirem una explicació 
de les que s’han produït en les darreres dècades basant-nos en els principals elements 
que s’acostumen a repetir.  
 
Segons el National Bureau of Economic Research (NBER), l’organisme encarregat 
d’indicar les recessions econòmiques als EUA, entre 1963 i 2011 s’han produït 7 
recessions econòmiques (Veure Taula 1).  
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       Taula 1 – Recessions en els EUA segons el NBER 
Data inici Data final Durada (mesos) Contracció PIB 

Desembre 1969 Novembre 1970 11 -0,6% 
Novembre 1973 Març 1975 16 -3,2% 
Gener 1980 Juliol 1980 6 -2,2% 
Juliol 1981 Novembre 1982 16 -2,7% 
Juliol 1990 Març 1991 8 -1,4% 
Març 2001 Novembre 2001 8 -0,3% 
Desembre 2007 Juny 2009 18 -5,1% 

 
En primer lloc veiem que les recessions en el sector immobiliari acostumen a precedir 
les recessions econòmiques. El gràfic 1 mostra amb unes franges grises els períodes en 
que hi ha hagut una recessió econòmica. La línea blava mostra un indicador de 
l’activitat immobiliària que té en compte les cases iniciades, les cases noves venudes i 
els preus reals de les cases noves venudes a partir de les dades del US Census Bureau. 
Els cercles vermells ens mostren els moments en que s’inicia una recessió o davallada 
significativa d’aquest indicador immobiliari. Observem que entre 1963 i 2011 hi ha 
hagut 7 recessions immobiliàries i econòmiques. En 6 casos, la recessió econòmica ha 
anat precedida de la immobiliària (el cercle vermell es troba situat a l’esquerra de la 
franja grisa). Tant sols en un cas, l’any 2001, hi va haver una recessió econòmica que no 
va anar precedida d’una recessió immobiliària. Segons el NBER aquesta recessió ha 
estat la més suau de totes les conegudes amb una caiguda de la producció econòmica del 
0,3%. Segons el Bureau of Economic Analysis (BEA) durant el mateix període no hi va 
haver decreixement econòmic en cap període superior a un trimestre. En un altre cas, el 
1966, hi va haver una recessió immobiliària, però no hi va haver una recessió 
econòmica. Tot i això es va produir una caiguda significativa de la taxa de creixement 
econòmic que va passar de l’entorn del 9% el 1965 i primer trimestre del 1966 al voltant 
del 2% entre el segons trimestres de 1966 i 1967.  
 
    Gràfic 1 – Les recessions econòmiques i immobiliàries 
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Les recessions immobiliàries coincideixen en el temps amb un increment dels tipus 
d’interès. El gràfic 2 mostra l’indicador de l’activitat immobiliària amb una línea blava i 
els moments en que s’inicien les recessions d’aquesta activitat amb un cercle vermell. 
Les franges verdes ens mostren períodes en el que els tipus d’interès (Fed Funds a un 
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any) són creixents i com a mínim un 2% superiors al mínim interès dels 3 anys 
anteriors. Observem que els cercles vermells, inici de les crisis immobiliàries, es troben 
en les franges verdes, es a dir quan els tipus d’interès porten un temps augmentant. Tant 
sols en un cas, el 1994-95, un període d’increment de tipus no va provocar una recessió 
immobiliària i econòmica. Així i tot, hi va haver una lleugera caiguda de l’índex 
immobiliari i una desacceleració de l’activitat econòmica, ja que el primer semestre de 
1995 va ser el de menor creixement entre les crisis de 1990-1991 i 2001 
  
    Gràfic 2 – Els augments de tipus d’interès i les recessions immobiliàries 
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En el gràfic 3 observem que les recessions en el sector immobiliari s’acaben 
aproximadament poc després que els tipus d’interès deixen d’augmentar, i a més a més 
ho fan d’una forma sobtada. En tots els casos, tret de la recessió de l’any 2007, les crisis 
tenen forma de “V”. Això ens suggereix que la causa que provoca aquestes crisis no és 
estructural, com una davallada de la població, sinó conjuntural i que quan aquesta causa 
desapareix, l’activitat es recupera amb certa facilitat.  
 
    Gràfic 3 - Els augments de tipus d’interès i les recessions immobiliàries 
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El gràfic 4 mostra la distribució temporal dels tres fenòmens, els períodes en els que es 
donen un increment dels tipus d’interès (verd), d’una davallada pronunciada en l’índex 
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d’activitat immobiliària (roig) i finalment de les recessions econòmiques (gris). Podem 
observar que l’increment de tipus d’interès precedeix les recessions en el sector 
immobiliari i aquestes les econòmiques. Notem que un cop els tipus d’interès deixen 
d’augmentar, poc temps després s’acaben les recessions immobiliària i econòmica.  
 

Gràfic 4 - Recessions immobiliàries, econòmiques i augments de tipus d’interès 
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Aquest augment dels tipus d’interès ve precedit normalment per un augment de la 
inflació. Aquest ha estat el cas en 6 dels 8 augments de tipus que hem detectat. En el 
gràfic 5 indiquem els períodes en els que s’ha produït un augment de la inflació (blau), 
dels tipus d’interès nominals (verd) i dels tipus d’interès reals (groc). Les franges de la 
inflació es troben normalment més a l’esquerra que les dels tipus nominals i aquestes 
més que no pas les dels tipus reals, indicant-nos quines s’han produït abans en el temps.  
 
    Gràfic 5 – Increments d’inflació, tipus d’interès nominals i reals 
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Tant sols en dues ocasions, el 1980 i el 1994, l’increment de tipus d’interès no va anar 
precedit d’un augment de la inflació, i va estar provocat per un augment dels tipus 
d’interès reals. Cal tenir en compte que el 1980 la inflació es trobava al voltant del 10%, 
un nivell molt elevat per a l’economia nord-americana i que un dels principals motius 
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per a l’augment dels tipus reals fou el control de la inflació i que el 1994 no es va 
produir una recessió immobiliària i econòmica. 
 
El gràfic 6 mostra un patró que s’ha donat força sovint en les recessions econòmiques 
dels EUA. De les 7 recessions econòmiques que hi ha hagut des de 1963, en cinc 
ocasions (1969, 1973, 1980, 1990 i 2008) la inflació ha precedit l’augment de tipus 
d’interès nominals, aquests a una recessió en el sector immobiliari i aquesta una recessió 
econòmica. En un cas, el 1981, va ser un increment dels tipus d’interès reals enlloc de la 
inflació el que es va anticipar, però aquest fet es va produir en un entorn de inflació 
elevada i per a controlar-la. Finalment en un altre, l’any 2001, segons la NBER la 
recessió més suau de totes les conegudes, no es va produir aquest procés.  
 

Gràfic 6– Increments d’inflació i tipus, recessions immobiliàries i econòmiques 
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         Gràfic 7 – Patró comú de les recessions 
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2. Fonamentació teòrica  
 
En aquest apartat oferirem una explicació econòmica del procés observat i ho farem 
seguint l’ordre cronològic, analitzant en primer lloc la relació entre la inflació/els tipus 
d’interès i l’activitat immobiliària, després entre aquesta i la resta de l’economia i 
finalment les recuperacions econòmiques.  
 

2.1 L’increment d’inflació, de tipus d’interès i les recessions 
immobiliàries 
 
El procés observat s’inicia amb un augment de la inflació i els tipus d’interès i una 
recessió en el sector immobiliari. Abans d’explicar el procés que els relaciona 
exposarem alguns conceptes bàsics de finances i banca. 

2.1.1 Conceptes bàsics 

 
a. Els tipus d’interès nominals i reals 
 
Els tipus d’interès nominals indiquen els diners que rep un prestamista per part d’un 
prestatari en percentatge sobre el principal concedit. Els interessos (nominals) que reben 
els prestamistes poden perdre valor a causa de la inflació que s’ha produït durant el 
període en que no ha disposat dels diners, i per tant, els interessos que realment reben en 
termes de poder adquisitiu (interessos reals) són els nominals menys la inflació. D’acord 
amb Irving Fisher 
 
(1 + tipus d’interès nominal) = (1 + tipus d’interès real) * (1 + inflació) 
 
Tot i que moltes vegades per simplificar es considera que  
 
Tipus nominals  ≈ Tipus reals + inflació 
 
Normalment i tal com succeeix en aquest document, quan parlem de tipus d’interès 
sense especificar res, ens referim als tipus nominals, ja que són els que utilitzen 
habitualment els bancs centrals o les entitats financeres. Cal tenir en compte que el tipus 
nominal reflecteix el tipus d’interès real i les expectatives d’inflació, ja que ni el 
prestamista ni el prestatari no saben per endavant quina serà la inflació final. 
 
A partir de les fórmules podem deduir que els tipus reals i nominals coincideixen quan 
la inflació és 0 o que els tipus d’interès reals són els que es pagarien en una economia en 
la que la inflació fos 0.  
 
b. El Valor Actual Net 
 
El Valor Actual Net o VAN és un mètode de valoració d’actius. Considera que el valor 
d’un actiu equival als fluxos de caixa que genera, descomptats a un determinat tipus 
d’interès. Un individu disposat a deixar 100€ al banc al 4% durant un any, n’obtindrà 
104€. El VAN suposa que per a aquesta persona val el mateix 100€ avui que 104€ 
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d’aquí un any. Per tant, el VAN d’un actiu que ens permeti obtenir 104€ d’aquí un any 
si el tipus d’interès és del 4% és 100€. 
 
De la mateixa manera podem calcular un actiu que generi diversos fluxos en el transcurs 
del temps. El VAN d’un actiu que genera un flux de 104 € d’aquí un any i 108,16€ 
d’aquí a dos anys si el tipus d’interès és del 4% és 200€, ja que  
 

200 = 
2%)41(

16,108

%41

104

+
+

+
 

 
Així podem concloure que el VAN és el sumatori dels diferents fluxos de caixa 
descomptats al tipus d’interès que correspon a cadascun d’ells. 
 

( )
∑

+
=

t

t

t

i

Cf
VAN

1
 

 
On tCf  és el flux de caixa en el moment t 

ti és el tipus d’interès en el moment t 

t és el temps 
 
c. La relació entre els tipus d’interès, el valor dels actius i el temps 
 
Existeix una relació inversa entre els tipus d’interès i el valor dels actius que ofereixen 
unes rendes constants en termes nominals. Per a facilitar la seva observació, treballarem 
inicialment amb actius que ofereixen rendes perpetues. Suposem que els tipus d’interès 
de mercat són del 6% i A disposa de 100€. Amb aquests diners compra un bo al 6% 
(renda perpètua), que li donarà 6€ anuals durant tota la vida. Suposem que els tipus 
d’interès baixen al 3%. Si B inverteix 100€ en un bo al 3%, obtindrà 3€ anuals. Si vol 
obtenir 6€ anuals, necessitarà invertir 200€. A disposa d’un bo que rendeix 6€ anuals. 
Per tant, el bo de A també ha de valdre 200€, perquè és la quantitat que es necessita en 
el mercat per a obtenir un rendiment de 6€ anuals. Un decrement dels tipus d’interès del 
6% al 3% provoca un augment del valor del bo de A de 100€ a 200€. Si augmenten els 
tipus d’interès es produirà la situació inversa. Es a dir, si pugen al 12%, el bo de A que 
dóna 6€ anuals passarà a valer 50€. Així doncs, veiem que existeix una relació inversa 
entre el valor dels actius i el tipus d’interès. 
 
Aquesta relació és més forta com més llarga sigui la vida de l’actiu. En els exemples 
anteriors s’ha utilitzat renda perpètua, però si A compra un bo de 100€ a un any al 6% i 
immediatament desprès d’haver-lo comprat els tipus baixen al 3%, el seu bo passarà a 
valer 102,91€ i no 200€ com en el cas anterior. La relació inversa entre tipus i valor dels 
actius es manté, quan uns pugen els altres baixen,  tot i que amb menys intensitat.  
 
d. Els préstecs hipotecaris 
 
Els préstecs hipotecaris són préstecs que tenen com a garantia un bé real (com una casa 
o finca). Si el prestatari no pot retornar el deute, el prestamista es queda el bé real que el 
prestatari ha deixat en garantia. Existeixen molts tipus de préstecs hipotecaris, tot i que 
els més corrents són les hipoteques a tipus fix, a tipus variable, d’interessos sols i 
combinacions d’aquestes, com per exemple hipoteques que tenen un interès fix durant 
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un període inicial (per exemple 5 anys) i posteriorment són a tipus variable. Els tipus 
d’interès de referència de la majoria d’hipoteques que hi ha en els mercats són nominals 
i ens hi referirem com hipoteques a tipus d’interès nominal. 
 
Les hipoteques a tipus fix i variable, calculen una quota constant que permetria retornar 
el deute en el temps fixat al tipus d’interès acordat. 
 

( )( )
1)1(

1

−+

+
=

t

t

i

iiP
Qh  

On Qh és la quota hipotecària a pagar 
P és el préstec 
t és la durada del préstec 
i és el tipus d’interès (en la mateixa magnitud que t)  
 
Per a les hipoteques a tipus d’interès és fix, l’interès és constant durant tota la vida del 
préstec, mentre que per a les hipoteques a tipus variable, aquest es revisa periòdicament. 
En les hipoteques de sols interessos, els prestataris paguen tant sols els interessos i 
amortitzen el deute segons el pacte que hagin fet (en tot cas al final del contracte).  
 
e. La concessió d’una hipoteca 
 
Diversos factors influeixen en la concessió d’una hipoteca. En condicions normals de 
mercat, els bancs concediran hipoteques si es compleixen determinats requisits. Els 
principals són la solvència del prestatari, el rati entre el valor del préstec i el valor de 
l’immoble, conegut en anglès com Loan to Value (LTV) i el rati entre el pagament de 
les despeses relacionades amb l’adquisició de l’habitatge (quota hipotecaria, 
contribucions, assegurances) i els ingressos, conegut com Front-end ratio. Tot i les 
diferències entre els mercats, existeix un consens en que el LTV ha de ser inferior al 
100% (en molts mercats al voltant del 80%), és a dir el valor del préstec ha de ser 
inferior al valor de l’immoble i el rati “despeses o quota hipotecaria / ingressos del 
prestatari” inferior al 30%. És a dir que la quantitat que dediquin els hipotecats a pagar 
les despeses relacionades amb la compra de la vivenda no superi el 30% dels seus 
ingressos. 
 

2.1.2 El procés 

 
Seguint l’ordre cronològic, les primeres relacions que observem són les que es 
produeixen entre un augment de la inflació i del tipus d’interès nominal i entre aquest i 
les recessions en el sector immobiliari. Les causes que poden portar a un increment de la 
inflació són diverses com per exemple una situació de plena ocupació, una forta 
expansió fiscal o monetària, un elevat creixement econòmic, un increment del preu de 
les primeres matèries com el petroli o els productes agrícoles... La relació entre 
l’augment de la inflació i dels tipus d’interès nominals és pràcticament immediata. Els 
tipus nominals són la suma dels tipus reals i les expectatives d’inflació. Si la inflació 
augmenta, també ho acabaran fent les expectatives d’inflació i per tant augmentaran els 
tipus d’interès nominal, tot i que es pugui fer amb algun retard.  
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L’augment dels tipus d’interès reals es produeix fonamentalment per dos motius. El 
primer és que les autoritats monetàries augmentin els tipus d’interès nominals per sobre 
de la inflació per a controlar-la i per tant el que estan fent en realitat és augmentar els 
tipus reals. En aquest cas seguirien la regla de Taylor. Segons aquesta regla si el banc 
central vol mantenir una inflació al voltant d’un determinat nivell, per exemple el 2%, i 
la inflació augmenta del 2% al 5%, els tipus d’interès nominals haurien d’augmentar 
més d’un 3% o dit d’un altra manera els tipus reals haurien de pujar. El segon motiu és 
que l’autoritat monetària tardi en rebaixar els tipus d’interès quan la inflació retrocedeix 
i per tant provoqui un augment dels tipus reals.   
 
Per a analitzar el procés que relaciona l’increment dels tipus d’interès amb les 
recessions immobiliàries utilitzarem un model, que tot i ser simple ens permetrà 
observar cap a on tendeixen les variacions de les relacions econòmiques. Suposarem 
que els prestamistes ofereixen hipoteques a 30 anys, al tipus d’interès nominal de 
mercat, amb un LTV inicial del 100% i un front-end ratio o rati de quota hipotecaria 
sobre ingressos del 25%. Els preus dels immobles coincideixen amb la quantitat 
concedida. Els lloguers i els ingressos de les famílies s’actualitzen automàticament amb 
la inflació. Suposem que la inflació inicial i el tipus d’interès real són del 2% i, per 
simplificar, direm que el tipus d’interès nominal és la suma de tots dos, un 4%. 
 
Suposem que un any més tard els tipus d’interès augmenten al 6% ja sigui per 
l’augment de la inflació o dels tipus reals. Observem els efectes sobre... 
 
...les hipoteques a tipus d’interès variable 
 
Suposem que A té uns ingressos mensuals de 400€ i vol comprar una casa. El banc 
considera que la quota que pot pagar és un 25% dels seus ingressos, és a dir 100€ i li 
concedeix un préstec a 30 anys al 4% (tipus d’interès nominal inicial) de 20.946€. 
 
Un any més tard el deute pendent s’ha reduït a 20.577€. Si els tipus d’interès augmenten 
al 6%, aleshores la seva quota augmentarà a 124,9€, un 24,9%. En canvi, els seus 
ingressos nominals hauran augmentat entre un 2% si l’augment de tipus és a causa d’un 
increment de tipus reals (i la inflació es manté en el 2%) i el 4% si es degut a la pujada 
de la inflació. Per tant, la seva quota real, l’esforç que realment haurà de fer per a pagar 
la quota, augmentarà entre un 20,1% i un 22,5%. 
 
L’augment dels interessos nominals implica que els bancs hauran de pagar més pels 
dipòsits/crèdits dels clients. Si els hipotecats continuen pagant les seves quotes, els 
bancs no tindran pèrdues, ja que l’augment de tipus d’interès comporta que cobraran 
més interessos per les hipoteques. Ara bé, si els hipotecats no poden pagar les noves 
quotes, ja que han de fer un esforç financer més elevat per a pagar-les, tant ells com els 
bancs hauran d’assumir els costs de fallida i embargament, si s’escau.  
 
...les hipoteques a tipus d’interès fix 
 
Les quotes dels hipotecats a tipus d’interès fix no varien en termes nominals quan 
varien els tipus d’interès. Per tant, les quotes en termes reals es reduiran entre un 2% i 
un 4%, en funció de quina hagi estat la inflació del període. 
 



 10 

Ara bé els que financen les hipoteques veuran com disminueix el VAN del seu actiu 
(dret a cobrar uns fluxos de caixa) un 19,9%, ja que els pagaments són fixos i els tipus 
d’interès han augmentat. Així mateix, hauran de pagar un 2% més pel seu finançament, 
mentre continuaran cobrant el mateix interès pels seus préstecs i per tant els seus 
beneficis es reduiran o tindran pèrdues. 
 
...els que volen comprar una casa nova 
 
Els que volen comprar una casa nova es troben amb que les quotes hipotecaries han 
augmentat. Com que els bancs tenen en compte la relació entre quota hipotecària i 
ingressos a l’hora de decidir la quantitat que concedeixen (front-end ratio), i la quota 
augmenta (24,9%) més que no pas els ingressos (2% / 4%), la quantitat concedida 
disminuirà.  
 
B treballa en la mateixa empresa que A, té els mateixos ingressos i vol comprar una 
casa idèntica a la de A. El banc va deixar 20.946€ a A per a comprar la casa, però els 
tipus han augmentat al 6% i el banc considera que B pot pagar un 25% dels seus 
ingressos, 102€ sobre 408€ si els tipus reals augmenten al 4% i la inflació es manté al 
2% o 104€ de 416€, si la inflació ha augmentat un 4%. Així, tant sols n’hi deixa entre 
17.013€ i 17.346€. Si el comprador tant sols pot comprar per aquest preu, aleshores o bé 
el venedor que esperava vendre la casa per 20.946€ (preu al que va comprar la casa A) 
més la inflació haurà de baixar el preu entre un 17,2% i un 18,8% i adaptar-se a la nova 
situació o bé oferta i demanda no es trobaran i les vendes es reduiran. 
 
En resum  
 
Un increment dels tipus d’interès nominals pot provocar que: 
 

- Els hipotecats amb hipoteques a tipus variable vegin com les seves quotes 
hipotecàries augmentin per damunt dels seus ingressos i conseqüentment creixin 
les dificultats per a pagar-les i el risc d’impagament. 

- La quantitat concedida pels bancs disminueixi i els preus i les vendes dels 
immobles tendeixin a disminuir.  

- Les entitats financeres (inversors) que financen les hipoteques a tipus fix vegin 
com aquestes perden valor i disminueixin els seus guanys o tinguin pèrdues 
perquè els hi augmenten els costs de finançament.  

- Les entitats financeres (inversors) que financen hipoteques a tipus variable 
prevegin un augment de les pèrdues a causa d’un increment dels impagaments i 
embargaments. A més a més, cal tenir en compte que els preus dels immobles 
tendeixen a baixar, i per tant, el banc encara pot preveure més pèrdues per aquest 
motiu. 

- Els hipotecats esperin més dificultats per a renegociar el seu deute, ja que la 
baixada de preus pot deixar el deute per sobre del valor de l’immoble (LTV per 
sobre del 100%). 

 
La suma d’aquests efectes, que es produeixen simultàniament, pot explicar la relació 
entre un increment dels tipus d’interès, ja sigui a causa de la inflació o dels tipus 
d’interès reals, i les recessions en el sector immobiliari.  
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2.2 Els efectes sobre la resta de l’economia 
 
L’activitat de construcció residencial ha suposat en les darreres dècades al voltant d’un 
4 o 5% del PIB dels EUA. En representa una part molt petita i el seu impacte negatiu 
sobre el PIB anual no ha estat mai superior al 1,2%. Per tant, la caiguda de l’activitat 
residencial no pot explicar per si sola les recessions econòmiques. Hem d’analitzar els 
mecanismes de transmissió que poden traslladar la recessió del sector immobiliari a la 
resta de l’economia i els sectors, tant productius com financeres, que poden quedar 
afectats per un increment de tipus d’interès.  
 

2.2.1 Els efectes sobre el sector productiu 

 
Els efectes d’un increment de tipus d’interès i la recessió en el sector immobiliari es 
poden traslladar a la resta de sectors productius. Aquests efectes es poden produir de 
manera simultània i poden influir els uns sobre els altres.   
 
1. L’augment dels tipus d’interès. El mateix efecte que es produeix en el sector 
immobiliari, es produeix en altres sectors que requereixen finançament, com els bens 
duradors (automòbils, electrodomèstics, mobiliari...). Ja hem vist que la relació inversa 
entre interessos i valor dels actius (c.) és més forta quan els préstecs tenen una durada 
més llarga i per tant cal esperar un impacte més fort sobre el sector immobiliari amb 
préstecs al voltant dels 30 anys que no pas per al sector de bens duradors amb préstecs 
que normalment no superen els 5 anys. Per exemple, si els tipus d’interès augmenten de 
manera immediata del 4% al 6%, ceteris paribus, la quantitat concedida disminuirà un 
20,4% si el préstec és a 30 anys enlloc del 4,7% si és 5 anys. 
 
2. Canvi/reducció de la demanda. L’increment de les quotes reals als hipotecats amb 
hipoteques d’interessos nominals variables, fa que tinguin una menor renda disponible i 
que per tant hagin de reduir i/o modificar el seu consum, comprant productes més barats 
o posposant la decisió de compra de determinats béns (per exemple la compra d’un nou 
automòbil). És cert que els estalviadors disposen de més renda, l’augment d’interessos 
fa que rebin més ingressos, però en principi tenen una menor propensió marginal al 
consum i per tant consumiran menys part d’aquests diners que reben de més que no pas 
els hipotecats. També cal suposar que tenen unes preferències de consum diferents i que 
la demanda es veurà alterada. Tot això té conseqüències per a l’oferta (sectors 
productius), i a més a més el canvi, tant de quantitat com de preferències, es pot produir 
de manera molt sobtada. 
 
3. Efecte arrossegament. Els sectors més directament relacionats amb l’immobiliari com 
el mobiliari o els electrodomèstics també es veuen afectats per la caiguda de la demanda 
de vivendes.  
 
4. La pèrdua de llocs de treball en el sector de la construcció provoca una disminució de 
la demanda agregada i menys consum. 
 
5. Les empreses, davant l’increment dels costs financers i l’empitjorament de les 
perspectives econòmiques redueixen la inversió.  
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2.2.1  Els efectes sobre el sector financer  

 
Les crisis en el sector immobiliari també afecten el sector financer. 

2.2.1.1 Conceptes bàsics 

 
f. El palanquejament financer 
 
Parlem d’apalancament financer quan comprem alguna cosa ajudant-nos del 
finançament i no només utilitzant els nostres propis recursos. Les empreses i llars 
actuen així quan creuen que la rendibilitat que obtindran per l’actiu que compren és 
superior als interessos que hauran de pagar pel crèdit, ja que d’aquesta manera obtindran 
una rendibilitat superior. Imaginem que A obté 100€ anuals si compra una màquina que 
en costa 1.000. Si té 1.000€ podrà comprar una màquina i guanyarà un 10% anual (100€ 
/ 1000€). Ara bé, si pogués aconseguir un crèdit de 4.000€ al 5%, podria comprar 5 
màquines (1.000€ propis + 4.000€ del crèdit). 5 màquines li donarien 500€ anuals i 
hauria de pagar 200€ pels interessos del crèdit (4.000€ x 5%). Això li permetria guanyar 
300€ (ingressos de 500€ - 200€ d’interessos). D’aquesta manera obtindria un 30% de 
rendibilitat, ja que tant sols hi hauria invertit 1.000€ propis.  
 
Moltes empreses miren d’augmentar el seu palanquejament, perquè així augmenten la 
rendibilitat del capital. Els bancs, però, els hi posen límits, ja que si es palanquegen, el 
banc assumeix el risc de les inversions de l’empresa. Si l’empresa compra per 1.000 i 
999 provenen d’un préstec bancari, l’empresa obtindrà un gran benefici si les coses van 
bé, però si van malament i perd diners, el banc no recuperarà el seu préstec. Per tant, el 
banc demana que l’inversor arrisqui part dels seus diners i limita la concessió de 
préstecs a un fracció de la inversió o demana garanties addicionals. 
 
g. Els ratis de capital  
 
El banc negocia amb diners i els obté majoritàriament dels depositants. Ja em vist que 
les empreses, inclosos els bancs, tenen interès en augmentar el palanquejament. Un banc 
es podria palanquejar gairebé al 100% amb els diners dels clients/depositants. Si les 
coses anessin bé, els seus accionistes obtindrien una gran rendibilitat i si anessin 
malament els que perdrien serien els depositants. Per a evitar això, les administracions 
regulen els bancs i els obliguen a tenir un mínim de capital. D’aquesta manera, encara 
que el banc perdi diners quan concedeix els crèdits, els diners dels depositants estaran 
segurs. Els accionistes tenen interès en que aquest capital sigui el mínim possible per tal 
d’augmentar la seva rendibilitat i per tant els bancs tendeixen a tenir un capital una mica 
per sobre dels mínims que estableixen les autoritats. 
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Gràfic 8- El rati de capital 
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En el gràfic 8 observem el balanç d’un banc. En l’actiu hi té els préstecs concedits (verd 
fosc) i el diner líquid (verd clar). En el passiu, el capital (blau cel) i els dipòsits o crèdits 
dels clients (blau fosc). Les autoritats regulatòries exigeixen que el capital sigui un 
percentatge dels préstecs concedits (línees negres discontinues).  
 
h. El volum de préstecs 
 
El volum de préstecs que pot concedir un banc està en funció del capital que tingui el 
banc i dels ratis que exigeixin els reguladors. Com més capital tingui el banc i com més 
baix sigui el rati de capital, més volum de préstecs podrà concedir. Si el regulador 
obliga els bancs a tenir un rati de capital del 10%, el banc podrà deixar crèdit per un 
volum 10 vegades superior al seu capital. Si el banc té un capital del 100€ podrà tenir 
préstecs concedits per valor de 1.000€, ja que 100€/1.000€ = 10%. Si les autoritats 
redueixen el rati de capital al 5%, aleshores en podrà deixar 2.000, però els diners dels 
depositants estaran menys segurs.  
 
Quan el banc obté beneficis, en pot repartir una part als seus accionistes a través dels 
dividends i guardar-se’n una part, augmentant el capital. D’aquesta manera, també pot 
augmentar els crèdits que concedirà i el volum del seu negoci. Suposem que l’autoritat 
estableix que el banc ha de tenir un capital mínim del 10% dels seus actius (préstecs 
concedits). Si el banc té 100€ de capital, els préstecs no poden superar els 1.000€ 
(100/1.000 = 10%). Si el banc guanya 20€ i en destina 10€ a reserves, el seu capital 
augmenta a 110€ i això li permetrà augmentar els préstecs concedits a 1.100€. 
 
En canvi, quan té pèrdues, el seu capital es redueix i per tant es veu obligat o bé a reduir 
els préstecs concedits o bé a augmentar el capital. Suposem que el banc perd 5€, el seu 
capital queda en 95€. Una opció es reduir els préstecs a 950€. L’altra, si vol mantenir 
els préstecs de 1.000€, és fer una ampliació de capital per 5€ i així disposar de 100€ de 
capital un altra vegada.  
 



 14 

En el gràfic 9 observem com les pèrdues (àrea gris) i la disminució de capital (1), 
obliguen el banc a o bé disminuir la concessió de préstecs (2) per a poder mantenir el 
rati de capital (3) o bé a augmentar el capital (4) 
 

  Gràfic 9 – Les pèrdues i la concessió de préstecs 
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i. La concessió de préstecs i els beneficis bancaris 
 
L’evolució dels beneficis bancaris no tant sols afecta el volum total de préstecs sinó 
també el volum de préstecs concedits anualment. Mirem-ho en el següent exemple de la 
taula 2. Imaginem que els beneficis de la banca i el volum de préstecs concedits han 
crescut sempre al 7%. Suposem, per facilitar els càlculs, que la banca concedeix 
únicament préstecs a 7 anys. El volum de préstecs concedits durant un any serà la suma 
de: 1) l’increment del volum total de préstecs (A) més 2) els préstecs que es van 
concedir 7 anys endarrere i es retornen durant l’any (R). És a dir si, tal com veiem en la 
Taula 2, l’any 1 augmenta el volum total de préstecs en 7€ i fa 7 anys el banc va 
concedir 11,6€ que recupera durant l’any, el volum total concedit aquell any serà de 
18,6€. Ara suposem que arribats al setè any (8 de la taula 2), el banc no aconsegueix 
beneficis i que degut al rati de capital manté estable el volum total de préstecs en 
160,6€. Això comporta que tant sols concedirà préstecs pel mateix volum que recupera 
durant l’any i que són els préstecs que va concedir fa 7 anys, 18,6€. Tenint en compte 
que l’any anterior va concedir 27,8€ en préstecs, el volum concedit s’haurà reduït en un 
33,1%.   
 
Veiem doncs que la quantitat de préstecs concedits en un any determinat pot disminuir 
tot i que la banca no tingui pèrdues ni disminueixi el volum total de préstecs concedits. 
Cal recordar que per a mesurar el PIB el que importa és el volum d’inversió o de 
préstecs concedits en un any determinat i no el volum total de préstecs que la banca té 
concedits. 
 

1 

2 

3 

4 
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 Taula 2 
Any Volum total 

de préstecs 
Augment de 

volum 
Retorn de 
préstecs 
concedits 

Préstecs 
concedits 
anualment 

 V A= Vt-Vt-1 R = Pt-7 P = A +R 
0 100 6,5 10,8 17,3 
1 107 7 11,6 18,6 
2 114,5 7,5 12,4 19,9 
3 122,5 8 13,2 21,2 
4 131,1 8,6 14,2 22,8 
5 140,3 9,2 15,1 24,3 
6 150,1 9,8 16,2 26,0 
7 160,6 10,5 17,3 27,8 
8 160,6 0 18,6 18,6 

 
 
j. La relació entre el mercat immobiliari i la banca 
 
Existeix una estreta relació entre el mercat immobiliari i la banca per diversos motius. 
En primer lloc, el preu d’un habitatge és normalment superior als ingressos dels 
compradors. Per tant, aquests necessiten estalviar per a comprar-lo. Aquest estalvi el 
poden realitzar amb anterioritat a la compra o bé posteriorment, sol·licitant un préstec. 
De fet, la major part de les compres d’habitatges es realitzen gràcies a que el sistema 
financer concedeix préstecs. Així doncs, la demanda d’habitatges depèn en bona part de 
que les entitats financeres concedeixin préstecs per a la seva compra. 
 
Per altra banda, els bancs, quan concedeixen un préstec per a comprar una vivenda, 
obtenen una garantia hipotecària. Això vol dir que si el prestatari no pot fer front als 
pagaments de les quotes i no pot retornar el deute que té amb el banc, aquest es quedarà 
amb la casa. El deute del prestatari i la garantia hipotecària són un actiu per al banc i per 
tant si el prestatari no pot pagar i el valor de la casa disminueix, també ho farà el valor 
de l’actiu bancari. 
 
k. La lògica de les empreses que cotitzen en borsa respecte les ampliacions de 
capital i el pagament de dividends 
 
Moltes grans empreses, com els bancs i entitats financeres, cotitzen en la borsa per a 
obtenir finançament per a la seva activitat. En determinats moments, les empreses poden 
necessitar més capital per a realitzar noves inversions o cobrir les pèrdues que han 
tingut i llavors realitzen ampliacions de capital. Ara bé, les empreses no sempre tenen 
els mateixos incentius a realitzar una ampliació de capital. Imaginem una empresa que 
té 1000 accions. Si l’empresa vol captar 1.000€ en una ampliació de capital i les accions 
valen 10€ n’haurà d’emetre 100, però si valen 5€ n’haurà d’emetre 200. Els beneficis 
esperats de l’empresa seran els mateixos, però d’una manera s’hauran de repartir entre 
1.100 accions i de l’altra entre 1.200 accions. A més a més els accionistes majoritaris de 
les empreses poden retenir més fàcilment el control de l’empresa si emeten un menor 
nombre d’accions noves. Per tant els accionistes tenen més incentius a ampliar capital 
quan les accions es troben cares que no pas quan són barates.  
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Molts inversors esperen, per diversos motius, que les empreses on inverteixen 
reparteixin dividends. Les empreses saben que si deixen de repartir dividends o els 
redueixen dràsticament poden perdre inversors, perjudicant el preu de les seves accions. 
Si les accions baixen de preu corren el risc de que un inversor compri l’empresa a un 
preu molt baix i les seves inversions perdin valor. Per aquest motiu les empreses miren 
de retribuir els seus accionistes amb dividends i mantenir-los estables en el temps tant 
com puguin. 
 
l. La liquiditat 
 
En el món financer, la liquiditat és la capacitat de canviar els actius per diners sense que 
això afecti significativament el preu del mercat. Per a un client el dipòsit en un banc és 
un actiu molt líquid ja que el pot canviar per diners de manera immediata sense que 
minvi el seu valor. En canvi, un immoble és un actiu menys líquid, ja que, a no ser que 
el venedor estigui disposat a vendre’l amb un descompte, tardarà un temps en 
aconseguir diners per ell.  
 
m. La maduresa 
 
La maduresa d’un actiu fa referència al temps que fa falta per a retornar o recuperar un  
deute. Hi ha actius amb una llarga maduresa, com les hipoteques concedides a 30 anys i 
altres amb una maduresa molt curta com dipòsits a un dia o una setmana. 
 
n. L’efecte riquesa 
 
S’anomena efecte riquesa a l’efecte que té sobre el consum una variació del valor dels 
actius. Quan els actius de les famílies, com immobles o accions, augmenten de valor cal 
esperar un augment del consum, ja que aquestes tenen més sensació de riquesa i més 
facilitat d’accedir al crèdit.   
 

2.2.1.2 El procés de les recessions immobiliàries en el sistema 
financer 

 
Les crisis immobiliàries i els seus efectes sobre el sistema productiu poden afectar 
també el sistema financer. Quan augmenten els tipus d’interès, el sistema financer pot 
tenir pèrdues (menys guanys) addicionals a les habituals provinents de:  
 

- Menys marges en les hipoteques ja que els prestamistes cobren uns interessos 
fixos en els préstecs a tipus fix i en canvi es financen a tipus variables, que 
augmenten.  

- Disminució del valor de l’actiu a causa del deteriorament del VAN dels préstecs 
a tipus fix i de la disminució del preu dels immobles.  

- Augment de les provisions a causa de l’augment d’impagats i embargaments de 
les hipoteques a tipus d’interès variable i interessos sols.  

 
Tant la reducció de marges com la devaluació dels actius provoquen un augment de les 
pèrdues i/o disminució dels beneficis dels bancs. Ja hem vist a (h.) i (i.) que els bancs 
tendeixen a reduir la concessió de préstecs si tenen pèrdues o el rati de creixement de 
beneficis disminueix. La reducció en la concessió de préstecs té repercussions sobre els 
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sectors productius i el PIB, ja que disminueix la demanda de llars i empreses. Si les 
pèrdues són moderades i els bancs les poden assumir i mantenir els ratis de capital per 
sobre dels establerts, aleshores tendiran a reduir lleugerament la concessió de préstecs i 
els seus efectes sobre l’economia seran moderats.  
 
Si les pèrdues o les expectatives sobre les pèrdues són molt elevades aleshores les 
entitats financeres poden respondre d’una manera que pot perjudicar encara més el 
conjunt de l’economia i iniciar un procés de contracció del crèdit, “credit crunch” en 
anglès. De manera resumida en un credit crunch es donen amb més o menys intensitat 
com a mínim alguna de les següents situacions. 
 
Si les pèrdues són molt elevades el banc es veurà obligat a realitzar una o més d’una de 
les següents accions 1) fer una ampliació de capital, 2) reduir/eliminar el repartiment de 
dividends 3) alentir/reduir significativament la concessió de préstecs. Els accionistes del 
banc tendeixen a tenir més incentius a reduir el crèdit que no pas a augmentar el capital 
o reduir dividends. Per tant independentment de que necessitin l’ampliació o la reducció 
de dividends, la reacció inicial serà la reducció en la concessió de préstecs. Una 
ampliació de capital redueix la rendibilitat de la inversió, té uns costs, un risc, suposa 
haver de desemborsar uns diners i pot ser que el consell d’administració perdi poder 
dintre de l’estructura del banc. A més a més si l’ampliació de capital s’ha de fer quan el 
banc ha tingut pèrdues és probable que les accions estiguin baixes, desmotivant encara 
més l’ampliació de capital. Així mateix tenen incentius a continuar repartint dividends, 
ja que una reducció o eliminació podria afeblir encara més el preu de l’acció i 
incrementar el risc de ser comprats a baix preu. Ara bé, la reducció de la concessió de 
préstecs pot deprimir encara més l’activitat econòmica en general i del sector 
immobiliari en particular, de manera que es redueixin encara més els preus de la 
vivenda i augmentin les pèrdues potencials dels bancs.  
 
Si la crisi immobiliària comporta una baixada important de preus i en el sistema hi ha 
bancs amb poc capital o amb molts actius en préstecs hipotecaris (concentració del risc), 
augmentarà la desconfiança entre els bancs, ja que no sabran quines pèrdues poden 
arribar a tenir les altres entitats i si els seus actius cobriran els seus passius. Dubtaran de 
si poden recobrar els seus diners si els hi fan un préstec. Per tant, els bancs i inversors 
tindran reticències a fer préstecs tant als bancs poc solvents com a aquells que negociïn 
amb aquests. A la pràctica això significa que tots desconfien els uns dels altres. Això 
pot comportar un greu problema de liquiditat per als bancs, ja que normalment la 
maduresa del seu actiu (préstec hipotecari o similar) és més elevada que la del seu 
passiu (dipòsit). És a dir un creditor els hi pot reclamar els seus dipòsits immediatament 
o en un termini curt de temps i en canvi el banc no pot reclamar a qui li ha deixat un 
préstec hipotecari que li retorni els diners de manera immediata. Per a evitar tenir 
problemes de liquiditat, és a dir de no poder fer front als creditors que els hi reclamen 
que els hi tornin els diners, els bancs restringeixen encara més la concessió de préstecs, 
deprimint encara més l’economia i el valor dels seus actius. Així es pot iniciar un cercle 
viciós en el que la reducció en la concessió de préstecs redueix l’activitat econòmica i el 
valor dels actius, que provoca un increment de les pèrdues dels bancs, que responen 
reduint encara més la concessió de préstecs. 
 
En determinats casos, si els bancs amb poca liquiditat es veuen obligats a vendes 
forçades per a fer front a les exigències dels seus creditors, aleshores es pot donar una 
situació molt perjudicial per a l’economia, ja que aquestes vendes forçades deprimeixen 
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encara més el valor dels actius de manera molt ràpida. Els venedors tenen la necessitat 
de vendre com sigui mentre els compradors poden desaparèixer del mercat per por a que 
l’increment de vendes faci baixar els preus, fet que provoca una gran caiguda del preu 
dels actius. Aquesta situació també comportaria un cercle viciós molt més agut i ràpid 
que l’anterior.  
 
En resum 
 
L’increment del tipus d’interès i la recessió en el sector immobiliari afecten al conjunt 
de l’economia, tant als sector productiu com al financer. El primer es veu afectat per la 
disminució del consum dels hipotecats amb hipoteques a tipus variable i per l’augment 
de l’atur.  Els efectes són especialment notables en els sectors que són complementaris 
de la vivenda (mobiliari o electrodomèstics) i que utilitzen el finançament (automòbils o 
electrodomèstics).  
 
Les recessions en el sector immobiliari també afecten el sistema financer, ja que els 
bancs poden tenir pèrdues addicionals degudes tant a l’increment dels tipus d’interès 
com a la devaluació dels actius del banc. Aquestes pèrdues s’acaben traduint en una 
disminució en la concessió de préstecs i en una disminució de la demanda agregada que 
afecta a tots els sectors econòmics. Les crisis en el sector financer poden ser més 
intenses si els bancs tenen uns ratis de capital molt baixos, actius de poca qualitat, poca 
diversificació dels actius, hi ha una gran diferència de maduresa i liquiditat entre el seu 
actiu i el seu passiu o si es produeix un fort increment dels tipus d’interès, ja que es pot 
iniciar un procés de contracció del crèdit.   
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Quadre 1 
 
LES RECESSIONS FINANCERES I LA REDUCCIÓ DEL DEUTE 
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Gràfic 10. Els actius del banc són els 
préstecs concedits (verd fosc) i el 
diner líquid (verd clar). El seu passiu 
són el seu capital (blau cel) i els 
dipòsits o crèdits captats (blau fort). 
 
Gràfic 11. Les pèrdues provocades per 
les hipoteques o préstecs concedits (de 
color gris), fan disminuir el valor de 
l’actiu del banc (1). Això comporta 
pèrdues en el capital del banc (2). 
 
El banc disminuirà la concessió de 
préstecs per a recuperar el rati de 
capital el més aviat possible. Si 
incompleix els ratis de capital 
necessitarà fer una ampliació de 
capital. La disminució en la concessió 
de crèdit influeix negativament sobre 
el valor dels actius. 
 
Gràfic 12. Si el banc augmentés les 
seves pèrdues (1) no podria retornar 
els dipòsits/crèdits dels seus clients. 
La desconfiança en el mercat pot fer 
que altres bancs / clients no li renovin 
els crèdits i perdi finançament (2). 
 
El banc utilitzarà els seus diners 
líquids disponibles per a retornar els 
seus deutes (3). A mesura que li van 
retornant els préstecs es guarda els 
diners per a disposar de líquid i fer 
front als seus compromisos futurs de 
pagament (4). El resultat és una 
disminució del crèdit concedit. La 
reducció del crèdit afebleix el valor 
dels actius (tornar a la situació del 
gràfic 2). En determinats casos pot 
suposar una venda forçada d’actius 
per a aconseguir disponible, podent 
provocar una crisi molt aguda, ja que 
els preus dels actius poden caure de 
manera molt pronunciada.  

1 

2 

3 

4 

1 2 
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2.3 La recuperació econòmica 
 
El darrer fenomen que hem observat és la de la recuperació econòmica. Aquesta es 
produeix poc després que els tipus d’interès deixin d’augmentar. La recessió provoca 
una caiguda de la demanda, que afavoreix que la inflació i els tipus d’interès tendeixin a 
decréixer. De la mateixa manera que un increment de tipus d’interès provoca un descens 
de vendes i preus en el sectors immobiliari i de bens de consum, un decrement els 
estimula, augmentant la demanda i preus de les vivendes i el consum de bens duradors. 
A més a més també milloren els balanços de les famílies, que incrementen el seu 
consum, gràcies a l’efecte riquesa i de les entitats financeres, que tornen a facilitar el 
crèdit. Les autoritats monetàries també poden facilitar la reducció dels tipus d’interès, 
anticipant-se a la situació de crisi i mitigant la seva durada i intensitat.  
 
Quan es produeix una crisi en el sistema financer amb una important contracció del 
crèdit, una disminució dels tipus d’interès o mesures convencionals com els subsidis 
d’atur per a mantenir la demanda no aconsegueixen que l’economia retorni al 
creixement econòmic. La desconfiança que es produeix en el sector financer i la caiguda 
de la demanda provinent de la restricció del crèdit són molt més elevades que els efectes 
d’estímul econòmic.  
 

3. L’estabilitat i el creixement econòmic. Una economia 
basada en els tipus d’interès reals 
 
No és d’estranyar,  veient com els increments de la inflació i els tipus d’interès poden 
originar recessions econòmiques, que moltes economies tinguin com un dels seus 
objectius principals l’estabilitat de preus i més si tenim en compte que la volatilitat de la 
inflació acaba augmentant la incertesa en els mercats i els tipus d’interès a llarg termini. 
El model econòmic de la Zona euro i el Banc Central Europeu en són un clar exemple. 
A principis dels anys 1980s, després d’uns períodes d’estagflació, es va canviar la 
política econòmica cap aquesta estabilitat de preus amb una liberalització dels mercats 
per a fomentar la competència, l’establiment d’una política monetària proactiva i 
l’obligació de finançar el dèficit públic amb deute. Les dades observades en l’economia 
dels EUA semblen donar suport als canvis realitzats. Entre 1969 i 1982 la mitjana 
d’inflació fou del 7,4% amb una desviació típica del 3,2%, mentre que entre 1983 i 
2006 foren del 3,1% i del 1,1% respectivament. En els 14 anys del primer període, 
inflacionista i volàtil,  hi va haver un creixement mitjà del 2,3% i 4 recessions 
econòmiques, en el segon període, de 24 anys, el creixement mig va ser del 3,1% amb 
tan sols 2 recessions i una d’elles la més suau de la que es té coneixement.  
 
Tot i els bons resultats obtinguts durant més de dues dècades, aquest plantejament no 
garanteix l’objectiu de l’estabilitat a llarg termini, tal com ha demostrat la recessió 
econòmica de 2008. No pot evitar que els increments de la inflació i els tipus d’interès 
es traslladin al sector immobiliari, financer i la resta de l’economia, fent que l’economia 
sigui vulnerable a les situacions que poden provocar tensions inflacionistes, com un 
increment de les primeres matèries, una situació de plena ocupació o de creixement 
econòmic significatiu. Limita notablement les polítiques fiscal i monetària, ja que unes 
polítiques excessivament expansives podrien acabar generant inflació, incrementant tant 
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la volatilitat dels mercats com els tipus d’interès i el risc de provocar noves recessions 
econòmiques. Aquestes limitacions perjudiquen la creació d’ocupació i suposen una 
font d’inestabilitat econòmica, sobretot quan el deute dels estats és elevat.  
 
Aquest plantejament no és l’únic possible. Existeixen alternatives que ens permeten 
assolir l’estabilitat en els mercats i un creixement econòmic sostingut.  
 

3.1 Les recessions immobiliàries i els efectes inclinació i invers 
per fluxos de caixa constants 
 
Abans de presentar una proposta alternativa per a assolir un entorn d’estabilitat i 
creixement econòmic, cal que tornem a analitzar el nostre model de l’apartat 2. 

3.1.1 Conceptes bàsics 

 
o. La relació entre els tipus d’interès i els actius 
 
En l’apartat 2.1 hem indicat que existia una relació inversa entre els tipus d’interès i el 
valor dels actius (c.). Ara ens cal aprofundir en aquesta relació i analitzar-la tenint en 
compte per una banda si l’increment de tipus es produeix a causa de la inflació o dels 
tipus d’interès reals i per l’altra si els fluxos de caixa que genera l’actiu són constants o 
varien d’acord amb la inflació.  
 
Per a simplificar els càlculs suposarem que disposem de dos actius; Y, que genera uns 
fluxos de caixa constants i Z amb els fluxos indexats a la inflació. També suposarem 
que en la situació inicial tant la inflació com els tipus d’interès reals i nominals són 0%.  
 
S1) Com afecta un augment de la inflació al VAN d’un actiu? 
 
VAN inicial = 100 / (1+0%) + 100 / (1+0%)2 + 100 / (1+0%)3 = 300 
 
VAN Y inflació 2% = 100 / (1+2%) + 100 / (1+2%)2 + 100 / (1+2%)3 = 288,4 
 
VAN Z inflació 2% = 102 / (1+2%) + 104,04 / (1+2%)2 + 106,12 / (1+2%)3 =300 
 
Tant el VAN de l’actiu inicial com el de Z, indexat a la inflació, són 300, mentre que el 
de Y és 288,4. Un augment de la inflació disminueix el VAN d’un actiu amb fluxos de 
caixa constants mentre que el VAN d’un actiu que actualitza els seus pagaments segons 
la inflació no varia. 
 
S2) Com afecta un augment dels tipus reals al VAN d’un actiu? 
 
VAN inicial = 100 / (1+0%) + 100 / (1+0%)2 + 100 / (1+0%)3 = 300 
 
VAN Y tipus reals 2% = 100 / (1+2%) + 100 / (1+2%)2 + 100 / (1+2%)3 = 288,4  
 
VAN Z tipus reals 2% = 100 / (1+2%) + 100 / (1+2%)2 + 100 / (1+2%)3 =288,4  
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El VAN inicial és 300, mentre que el VAN quan augmenten els tipus reals és 288,4, tant 
per a Y com per a Z. Un augment dels tipus reals comporta una disminució del VAN 
d’un actiu, tant si té fluxos de caixa constants com si els té indexats a la inflació.  
 
S3) Com afecta un augment de la inflació als fluxos de caixa d’un actiu que no 
varia el seu VAN? 
 
VAN inicial = 100 / (1+0%) + 100 / (1+0%)2 + 100 / (1+0%)3 = 300 
 
VAN Y inflació 2%  = 104,03 / (1+2%) + 104,03 / (1+2%)2 + 104,03 / (1+2%)3 = 300 
 
VAN Z inflació 2%  = 102 / (1+2%) + 104,04 / (1+2%)2 + 106,12 / (1+2%)3 =300 
 
Els fluxos de caixa inicials són 100. Un augment de la inflació augmenta els tipus 
d’interès nominals. Els fluxos de caixa de Y augmenten a 104,03 i es mantenen, ja que 
són constants en termes nominals. Això provoca creixin en termes reals durant el primer 
any i siguin menors als reals el darrer any. Els de Z augmenten d’acord amb la inflació 
(102, 104,04, 106,12) i per tant són constants en termes reals. Per tal de mantenir el 
VAN constant, els fluxos de caixa d’un actiu augmenten tant si aquests són constants en 
termes nominals com si es troben indexats a la inflació, però difereixen en l’estructura 
de pagament.  
 
S4) Com afecta un augment dels tipus reals als fluxos de caixa d’un actiu que no 
varia el seu VAN? 
 
VAN inicial = 100 / (1+0%) + 100 / (1+0%)2 + 100 / (1+0%)3 = 300 
 
VAN Y tipus reals 2%  = 104,03 / (1+2%) + 104,03 / (1+2%)2 + 104,03 / (1+2%)3 = 300 
 
VAN Z inflació 2%  = 104,03 / (1+2%) + 104,03 / (1+2%)2 + 104,03 / (1+2%)3 =300 
 
Els fluxos inicials són de 100. Els de Y i Z augmenten a 104,03 i es mantenen constants. 
Un augment dels tipus d’interès reals comporta sempre un augment dels fluxos de caixa 
si el VAN no varia, tant per als actius amb fluxos indexats a la inflació com per als que 
tenen fluxos constants. Aquest augment es produeix tant en termes nominals com reals, 
perquè la inflació no varia. 
 
Taula 3- Efecte d’un increment de tipus nominals sobre el VAN d’un actiu i sobre els 

fluxos de caixa d’un actiu que no varia el seu VAN 
 Increment tipus d’interès nominals 
 Increment inflació Increment tipus reals 
 Actiu amb 

fluxos de caixa 
constants 

Actiu amb fluxos 
de caixa indexats a 

la  inflació 

Actiu amb 
fluxos de caixa 

constants 

Actiu amb fluxos 
de caixa indexats 

a la  inflació 

VAN 
Disminueix 
(Y/S1) 

No varia  
(Z/S1) 

Disminueix 
(Y/S2) 

Disminueix 
(Z/S2) 

Fluxos 
de caixa 

Varien en 
termes reals 

(Y/S3) 

No varien en termes 
reals 
(Z/S3) 

Augmenten 
(Y/S4) 

Augmenten 
(Z/S4) 
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p. L’efecte invers 
 
L’efecte invers és l’efecte que produeix una variació dels tipus d’interès reals sobre el 
VAN d’un actiu. La relació entre ambdós és inversa. Així quan els tipus augmenten, el 
VAN disminueix i quan els primers decreixen els segons creixen. Veure (c.) i S2). 
 
q. L’efecte invers per fluxos de caixa constants 
 
Anomenem efecte invers per fluxos de caixa constants a l’efecte que produeix una 
variació de la inflació en el VAN d’un actiu que genera fluxos de caixa constants en 
termes nominals. Aquesta relació també és inversa, disminuint el valor de l’actiu quan 
augmenta la inflació i més gran quan augmenta la maduresa de l’actiu. El VAN 
disminueix quan augmenta la inflació perquè aquesta provoca que els fluxos de caixa 
futurs perdin valor. Veure Y a S1). 
 
r. L’efecte inclinació 
 
L’efecte inclinació, “tilt effect” en anglès, és l’efecte que produeix la inflació en els 
fluxos de caixa dels préstecs amb quotes nominals constants, inclinant l’esforç financer 
cap als anys inicials del préstec. Hem observat aquest efecte a S3) on les quotes de Y 
augmentaven inicialment en termes reals per a caure posteriorment. Com més elevada 
és la inflació, més elevats són els pagaments inicials en termes reals i com més llarga 
sigui la durada dels préstec més pronunciat serà l’efecte inclinació. 
 
En el gràfic 13 observem com les quotes reals d’una hipoteca a tipus d’interès nominal 
(línea blava) són més elevades en els primers anys de vida del préstec respecte a quota 
constant en termes reals (línea vermella). El pagament de les quotes és inclinat, d’aquí 
que l’anomenem l’efecte inclinació. L’efecte inclinació no causa una variació en el 
VAN del préstec, tant sols en modifica la seva estructura de pagament. En el gràfic 14 
observem com el flux de quotes a pagar s’inclina més quan augmenta la inflació (línea 
blau cel).  
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    Gràfic 14 
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Taula 4– Efectes sobre els actius d’un increment de la inflació i els tipus reals 
 Increment tipus d’interès nominals 
 Increment inflació Increment tipus reals 
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VAN 
Invers per 
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 Invers Invers 

Fluxos de 
caixa 
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3.1.2 Anàlisi d’un increment dels tipus reals i la inflació 

 
En l’apartat 2.1.2 hem analitzat com afectava un increment dels tipus d’interès nominals 
al mercat immobiliari sense tenir en compte com afectava als immobles llogats i els 
ingressos de les llars. En aquesta nova anàlisi ens preguntem com afectaria un increment 
de la inflació i dels tipus d’interès reals del 2% a...  
 
...les cases llogades 
 
Al costat de la casa de A i B hi ha una tercera casa idèntica a aquestes. C, company de 
feina d’A i B i amb els mateixos ingressos, viu de lloguer en aquesta casa, per 80€ al 
mes i un contracte que actualitza els lloguers d’acord amb la inflació. L’augment 
d’inflació al 4% provoca que el nou lloguer sigui de 83,2€, però com que els seus 
ingressos han augmentat de 400€ a 416€, la proporció d’ingressos que hi destina no 
varia. Es manté constant en el 20%. L’augment de la inflació tampoc afecta a D, 
propietari de la casa. Els lloguers són un 4% més elevats, igual que el cistell de la 
compra i per tant pot mantenir el seu poder adquisitiu. El VAN de l’immoble tampoc 
varia ja que l’augment dels lloguers queda compensat per l’increment dels tipus 
d’interès. En canvi si la inflació es manté al 2% i els tipus reals augmenten al 4%, el 

Augment 
inflació  

= 
 Augment 
inclinació 
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VAN de l’immoble disminuirà, ja que els tipus d’interès augmentaran mentre la 
revalorització dels lloguers és mantindrà igual que abans.  
 
...el VAN dels ingressos de les famílies 
 
Si les famílies mantenen estables les seves fonts d’ingressos i aquests augmenten 
d’acord amb la inflació, aleshores el VAN dels seus ingressos no varia quan augmenta 
la inflació. En canvi un increment dels tipus d’interès reals si que afecta el VAN dels 
ingressos familiars, ja que els tipus d’interès augmenten mentre la revalorització dels 
ingressos roman constant. 
 
Valoració dels resultats 
 
En l’apartat 2.1.2 hem vist com un increment dels tipus nominals causava una caiguda 
de les quantitats concedides en préstec, del VAN de les hipoteques a tipus fix i un 
augment de l’esforç financer que havien de realitzar els hipotecats amb hipoteques 
variables. Aquests canvis eren iguals en termes nominals tant si l’augment era causat 
pels tipus d’interès reals com per la inflació. Hem obtingut aquests resultats perquè hem 
realitzat l’anàlisi utilitzant hipoteques a tipus d’interès nominals, les habituals en la 
majoria de mercats. L’anàlisi que hem realitzat en aquest apartat ens ha permès 
concretar que l’augment real dels costs financers i l’efecte invers en són els 
responsables quan pugen els tipus d’interès reals mentre que l’efecte inclinació i l’efecte 
invers per fluxos de caixa constants en són els causants quan augmenta la inflació, ja 
que els préstecs hipotecaris a tipus d’interès nominals són actius amb fluxos de caixa 
constants (quotes constants en termes nominals).  
 
L’augment dels tipus reals suposa un augment dels costs i l’esforç financer total a 
realitzar. En canvi, l’efecte inclinació tant sols suposa una variació de l’estructura 
temporal de pagament, obligant els hipotecats a realitzar un esforç financer més gran 
durant els primers anys del préstec, però no un augment dels costs totals, ja que els 
ingressos dels hipotecats tenen una elevada correlació amb la inflació. De manera 
similar, el VAN dels immobles es veu afectat per un augment dels tipus reals a causa de 
l’efecte invers però no per la inflació, ja que els lloguers i els ingressos de les llars estan 
altament correlacionats amb la inflació.  
 
Tot plegat genera una situació il·lògica des del punt de vista econòmic, ja que quan 
augmenta la inflació i a causa de l’efecte inclinació, els hipotecats amb hipoteques a 
tipus variable es veuen obligats a realitzar un esforç financer més elevat durant el 
període inicial, incrementant el risc d’impagaments, sense que hagin variat ni el VAN 
dels seus ingressos ni els costs financers reals de la hipoteca. De la mateixa manera, els 
bancs redueixen la quantitat que deixen en préstec, fent tendir els preus dels immobles a 
la baixa, degut a que els préstecs a tipus nominal pateixen l’efecte invers per fluxos de 
caixa constants. Això succeeix sense que variïn ni el VAN dels immobles, ni el VAN 
dels ingressos de les famílies, es a dir la seva capacitat de compra a llarg termini, ni el 
cost financer real per a les famílies. Igualment, el VAN de les hipoteques a tipus fix 
disminueix degut a l’efecte invers per fluxos de caixa constants, generant pèrdues per 
als bancs o inversors. Aquest fet succeeix sense que hagi variat el VAN dels immobles. 
Aquestes no són unes qüestions menors, ja que en el primer apartat hem vist que els 
increments de la inflació han precedit la majoria de les recessions immobiliàries i 
econòmiques dels EUA.  
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Quadre 2 
 
ELS TIPUS D’INTERÈS REALS, L’EFECTE INVERS I ELS SEUS EFECTES 

EN LES HIPOTEQUES 
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Gràfic 15. A obté una 
hipoteca. La quota inicial 
no pot sobrepassar el 
Front-end ratio. Les 
quotes són constants en 
termes reals. L’àrea verda 
representa la quantitat 
concedida pel banc.  
 
 
Com afecta un 
increment dels tipus 
reals? 
 
 
Gràfic 16. Degut a 
l’efecte invers, un 
augment dels tipus reals 
suposa un increment de 
les quotes a pagar. 
Aquells que tenen 
hipoteques a tipus 
d’interès variable veuen 
com augmenten les seves 
quotes. L’estructura de 
pagament s’adapta a 
l’àrea verd fluix.  
 
 
 
Gràfic 17. El banc té en 
compte el front-end ratio 
per a concedir les noves 
hipoteques. Aquells que 
demanen una nova 
hipoteca reben una 
quantitat menor. 
L’increment de tipus 
redueix el VAN dels 
ingressos dels hipotecats, 
desplaçant cap a baix el 
front-end ratio. 
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Quadre 3 
 

LA INFLACIÓ, ELS EFECTES INCLINACIÓ I INVERS PER FLUXOS DE 
CAIXA CONSTANTS EN LES HIPOTEQUES A TIPUS NOMINAL 
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Gràfic 18. L’àrea blava 
representa la quantitat 
concedida pel banc. La 
quota inicial no pot 
sobrepassar el Front-end 
ratio. Degut a l’efecte 
inclinació les quotes 
decauen en el temps. Els 
hipotecats reben una 
quantitat inferior a la seva 
capacitat financera. L’àrea 
blava no ocupa l’espai 
sota el front-end ratio. 
 
Com afecta un 
increment de la inflació? 
 
Gràfic 19. Degut a 
l’efecte inclinació, un 
augment de la inflació 
suposa un increment de 
les quotes inicials a pagar. 
Aquells que tenen 
hipoteques a tipus 
d’interès variable veuen 
com augmenten les seves 
quotes inicials. 
L’estructura de pagament 
s’adapta a la línea blau cel 
discontinua.  
 
Gràfic 20. El banc té en 
compte el front-end ratio 
per a concedir les noves 
hipoteques. Aquells que 
demanen una nova 
hipoteca reben una 
quantitat menor ja que la 
nova estructura de 
pagament redueix l’àrea 
blau cel respecte l’àrea 
blau marí. Efecte invers 
per fluxos de caixa 
constants. 
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3.2 Els préstecs a tipus d’interès real 
 
Els préstecs o hipoteques a tipus d’interès real són un tipus de préstecs que prenen com 
a referència els tipus d’interès reals i que tenen les quotes indexades a la inflació. Els 
hipotecats paguen una quota inicial tenint en compte els tipus d’interès reals i aquesta 
quota es va actualitzant periòdicament d’acord amb la inflació. És a dir, si la quota 
inicial és 100€ i la inflació és del 3%, un any més tard la quota serà de 103€. A 
diferència de les hipoteques a tipus nominal, on la quota era constant en termes 
nominals, les hipoteques a tipus real tenen quotes constants en termes reals. Aquesta 
particularitat fa que no pateixin l’efecte inclinació i l’efecte invers per fluxos de caixa 
constants, tal com hem vist en la Taula 4 que succeïa amb els actius amb fluxos de caixa 
indexats a la inflació. 
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On Qh és la quota hipotecària a pagar 
P és la quantitat del préstec 
r és el tipus d’interès real 
t és la durada del préstec 
I és un índex que duu una referència a la inflació i amb valor inicial 1. 
 
Quadre 4 
 
El VAN d’una hipoteca a tipus nominal i real 
 
El VAN o Valor Actual Net d’una hipoteca a tipus d’interès real i nominal és el mateix 
si les expectatives d’inflació coincideixen amb la inflació real.  
 
Suposem que un banc concedeix un préstec de 200€ a 2 anys. Els tipus reals són del 0% 
i la inflació i els tipus d’interès nominals del 2%. Si agafem la fórmula que calcula les 
quotes hipotecàries (d.) obtenim que la quota per als tipus nominals és 103,01€ i 100€ 
per als reals. Com que hem dit que aquesta darrera quota la indexàvem a la inflació i 
paguem al final del període obtenim que la quota per al primer any serà de 102€ i de 
104,04€ el segon. 
 

202,1

01,103

02,1

01,103
+=VANnom  

 

202,1

04,104

02,1

102
+=VANreal  

 
En tots dos casos el VAN és de 200€. Per tant, des del punt de vista del valor, tant al 
prestamista com al prestatari els hi resulta indiferent l’opció a triar.  
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3.2.1 Principals inconvenients i dificultats 
 
Tot i la capacitat de les hipoteques a tipus d’interès real i indexades a la inflació per a 
evitar l’efecte inclinació i l’efecte invers per fluxos de caixa constants, aquestes no han 
aconseguit introduir-se en les principals economies. Tant sols ho han fet en algunes de 
les que han patit alts nivells d’inflació durant un període prolongat de temps com 
Islàndia o Turquia. Shiller considera aquesta situació un enigma, més gran encara si 
tenim en compte que economistes com Jevons, Marshall, Irving Fisher, Keynes, 
Friedman, Modigliani o Stiglitz han defensat la utilització de préstecs indexats. A 
continuació s’indiquen les principals raons que en dificulten la seva utilització: 
 
3.2.1.1. La il·lusió monetària i l’amortització negativa.  
 
Un dels principals inconvenients per a introduir les hipoteques a tipus real en els 
mercats prové del fet que aquest tipus d’hipoteques poden suposar en determinats casos 
amortitzacions negatives en termes nominals. És a dir, un individu pot demanar una 
hipoteca de 100€ i acabar devent 102€ un temps més tard. No tant sols no ha amortitzat 
deute sinó que l’ha incrementat. Tant els prestataris com els prestamistes poden tenir 
reticències a un producte així i fins i tot en alguns mercats, aquests tipus d’hipoteques 
estan prohibides o restringides. En el cas de les hipoteques a tipus d’interès real, 
l’amortització pot ser negativa en termes nominals però no ho és mai en termes reals. A 
més a més l’increment nominal del deute és temporal, ja que les quotes aniran creixent 
d’acord amb la inflació i arribarà un moment en que el deute nominal també decreixerà. 
Cal tenir en compte que amb aquestes hipoteques l’amortització negativa no succeeix 
sempre, tant sols ho fa quan la inflació és sensiblement més elevada que no pas els tipus 
d’interès reals.  
 
Suposem que el tipus d’interès real és del 2%, la inflació del 4%, el tipus nominal del 
6,08% i el banc concedeix a E una hipoteca a tipus reals i indexada a inflació, a 30 anys 
de 1.000€. Un any més tard el deute augmentarà en termes nominals a 1.014,4€, però 
degut a la inflació el valor de la vivenda haurà augmentat a 1.040€. Per tant si el LTV 
inicial era del 100% (1.000€ / 1.000€) ara passarà a ser del 97,5% (1.014,4€ / 1.040€). 
Veiem com tot i l’augment del valor nominal del deute, el risc s’ha reduït. Suposem una 
variant d’aquest exemple. Imaginem que E decideix a darrera hora no comprar la casa 
però un any més tard s’hi repensa. Torna al banc i aquest diu que aquest cop esta 
disposat a concedir-li una hipoteca però que no serà a 30 anys sinó a 29 i que per tant la 
quantitat que li pot concedir tenint en compte els seus ingressos és de 1.014,4€. No 
sembla lògic que el banc no accepti concedir-li la primera hipoteca argumentant que 
tindrà una amortització negativa però en canvi un any més tard estigui disposat a 
prestar-li la mateixa quantitat que acabaria devent en el primer cas.  
 
La negativa a acceptar amortitzacions negatives en termes reals és raonable perquè són 
préstecs que poden costar cada cop més de retornar i estimular bombolles. Ara bé, a 
diferència d’altres hipoteques amb amortització negativa o nul·la en termes nominals, 
les hipoteques a tipus d’interès real tenen sempre una amortització positiva en termes 
reals. Per tant, excloure-les per aquest motiu suposa caure en el parany de la il·lusió 
monetària. La il·lusió monetària és la creença de que el valor dels diners prové del seu 
valor nominal i no pas del valor real. És a dir si un rep un augment de sou del 8% pot 
creure que és més ric, però si al mateix temps els preus augmenten un 10%, en realitat 
és més pobre, ja que pot comprar menys coses. El mateix succeeix amb el nostre 
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exemple, hom pot creure que es troba més endeutat si deu un 1,44% més que l’any 
anterior (1.014,4€ enlloc de 1.000€) i no té en compte que tant els seus ingressos com el 
valor del seu actiu han augmentat un 4%. 
 
3.2.1.2. La volatilitat dels tipus d’interès reals 
 
Els tipus d’interès reals també tenen volatilitat. Un increment de tipus reals pot produir 
uns resultats negatius similars als d’un increment de la inflació o dels tipus nominals; 
una reducció de les quantitats concedides pels bancs i un increment de l’esforç financer 
per als hipotecats a tipus reals variables i de les pèrdues per a les entitats amb préstecs a 
tipus fix. Per tant no resultaria interessant canviar a hipoteques a tipus d’interès reals 
perquè no es reduiria la inestabilitat del mercat.  
 
Aquest argument considera que els préstecs a tipus real pateixen l’efecte invers i 
l’increment del cost dels tipus reals, amb unes conseqüències sobre el mercat 
immobiliari similars als efectes inclinació i invers per fluxos constants, però cal tenir en 
compte que els préstecs a tipus d’interès nominal pateixen tant els efectes inclinació i 
invers per fluxos constants com l’efecte invers i l’augment dels tipus reals o dit d’un 
altra manera tant la inflació com els tipus reals poden causar inestabilitat en el mercat. 
Això no succeiria si la inflació i els tipus reals tinguessin correlació negativa, fet que no 
succeeix. És més, segons la regla de Taylor la inflació i els tipus reals haurien de tenir 
una certa correlació positiva i per tant amb les hipoteques a tipus nominal els efectes es 
podrien sobreposar.  
 
3.2.1.3. La relació entre la inflació i els ingressos familiars  
 
Un dels principals riscs de les hipoteques indexades a inflació és el fet que els ingressos 
dels hipotecats no augmentin d’acord amb la inflació i que les quotes acabin ofegant els 
hipotecats. Una manera d’observar la correlació entre la inflació i els ingressos familiars 
és observant l’evolució dels ingressos reals. En el gràfic 21, observem que els ingressos 
reals han augmentat a llarg termini, tot i que s’hagin produït descensos en els moments 
de recessions econòmiques. Per tant, si els ingressos reals s’han mantingut estables o a 
l’alça, vol dir que els ingressos han augmentat tant o més que no pas la inflació. Això no 
exclou el fet de que hi hagi llars que puguin variar temporalment els seus ingressos, tant 
a l’alça com a la baixa o que existeixi un cicle vital dels ingressos que varia amb l’edat i 
que caldria tenir en compte. 
 
També cal tenir en compte que el principal risc d’impagament es troba concentrat 
durant els primers anys de concessió de la hipoteca i durant aquests anys inicials, la 
diferència entre una hipoteca a tipus reals indexada i una a tipus nominals és 
relativament baix. A mesura que passa el temps, el deute cada cop es troba més 
amortitzat i disminueixen tant el LTV com el risc.  
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Gràfic 21. Evolució de la mediana dels ingressos reals familiars als EUA 1955-2010 
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3.2.1.4. La relació entre la inflació i els lloguers  
 
Un altra de les crítiques pot sorgir del fet que els lloguers no estiguin relacionats amb la 
inflació. Si això fos així, aleshores el VAN dels immobles calculat a partir dels lloguers 
variaria quan ho fes la inflació, contràriament a allò que hem indicat en el model. Si bé 
és cert que hi ha períodes, especialment quan s’han produït recessions, en els que els 
lloguers reals han disminuït, observem en el gràfic 22 que a llarg termini han augmentat 
o s’han mantingut estables. Això significa que els lloguers han crescut igual o més que 
la inflació. De fet han seguit un patró força similar als ingressos reals. 
 

  Gràfic 22. Evolució dels lloguers reals als EUA 1981-2011 
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Tot i que els preus dels lloguers els acaba determinant el mercat, existeix una gran 
correlació entre aquests i la inflació. És a dir, en aquells mercats on la inflació és més 
elevada, els preus dels lloguers pugen més. Fins i tot en molts mercats, els contractes 
actualitzen automàticament el lloguer d’acord amb la inflació. Per tant, és raonable 
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suposar que els preus dels lloguers i que el VAN d’un immoble es comporta com el 
d’un actiu que té els ingressos indexats a la inflació.  
 
3.2.1.5. La caça del cérvol. 
 
Un altre dels principals problemes és el de la introducció d’aquestes hipoteques en el 
mercat ja que es pot donar el que en teoria de jocs s’anomena el problema de la caça del 
cérvol o de coordinació. En aquest joc hi ha dos caçadors. Si actuen individualment 
poden caçar un conill, obtenint una recompensa de 1 o no obtenir res si surten a caçar un 
cérvol. Si actuen conjuntament poden caçar amb el mateix esforç un cérvol obtenint una 
recompensa de 10 i repartint-se-la (5 cadascun) o caçar un conill cadascú amb una 
recompensa de 1. Per tant si es coordinen sortiran junts a caçar cérvols, però si no es 
coordinen entre ells sortiran a caçar conills i hi acabaran perdent. 
 
  Taula 5 – Joc de coordinació o de la caça del cérvol 

  A 
  Conill Cérvol 

Conill 1 – 1 0 - 1 
B 

Cérvol 1 -  0 5 - 5 
 
Una cosa similar succeeix amb la introducció en el mercat de les hipoteques indexades a 
inflació. Si aquests fos l’únic tipus d’hipoteca en el mercat, tots hi sortirien guanyant 
(caçar cérvols conjuntament). En canvi, si les hipoteques a tipus nominal dominen el 
mercat, i un banc aïlladament ofereix les hipoteques indexades a inflació (sortir a caçar 
un cérvol individualment), aquest pot tenir més problemes que la resta tant de liquiditat 
com quan vingui una crisi immobiliària causada per la inflació, ja que els seus clients 
retornen els seus préstecs més lentament. Els preus caurien igualment a causa de les 
hipoteques nominals, però els seus impagats tindrien deutes superiors i el banc pèrdues 
més grans que els seus competidors. Com en el cas del joc de la caça del cérvol, si els 
bancs no es coordinen poden acabar preferint oferir les hipoteques nominals (sortir a 
caçar conills) tot i que si tots oferissin hipoteques a tipus reals (sortir a caçar cérvols 
conjuntament) hi sortirien guanyant.  
 
3.2.1.6. La creença de que l’efecte inclinació afecta fonamentalment a les economies 
amb inflació elevada. 
 
Les hipoteques a tipus reals i indexades a la inflació existeixen en algunes economies en 
les que la inflació és elevada d’una manera persistent. En aquests mercats l’efecte 
inclinació és tant elevat que resulta evident que impedeix als compradors accedir a la 
compra d’una vivenda i per tant el sistema financer ofereix aquestes hipoteques. En 
canvi, en les economies en les que la inflació és relativament baixa, es pot acabar 
considerant que l’efecte inclinació no distorsiona de manera significativa el mercat 
immobiliari i per tant no s’ofereixen o acaben desapareixent. En aquest document hem 
vist que l’efecte inclinació i invers per fluxos constants no tant sols perjudiquen el 
mercat pel fet de que la inflació es trobi en uns nivells alts sinó per la seva volatilitat i 
els seus increments i això pot afectar tant les economies amb alts nivells d’inflació com 
aquelles que els tenen més baixos. 
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3.2.1.7. Manca d’un mercat desenvolupat 
 
Un altre dels motius que ha dificultat que existeixin les hipoteques a tipus d’interès real 
és la manca d’un mercat desenvolupat de productes financers a tipus d’interès real o 
indexats a la inflació. Aquesta situació esta canviant i actualment els estats tenen 
emissions de deute públic indexat i en els mercats s’ofereixen productes financers com 
swaps que poden facilitar el seu desenvolupament. 
 
3.2.2 Avantatges de les hipoteques a tipus real  
 
Les hipoteques a tipus d’interès real ofereixen un conjunt important d’avantatges. 
 
3.2.2.1. Redueixen el risc d’una recessió immobiliària provocada per la inflació. 
 
Les hipoteques a tipus d’interès real no pateixen l’efecte inclinació o invers per fluxos 
de caixa constants i per tant disminuiria significativament el risc d’una recessió 
immobiliària i econòmica quan augmentés la inflació. És més, un augment de la inflació 
comportaria un augment dels preus immobiliaris, ja que els ingressos i els lloguers 
tendirien a augmentar. La inflació podria incidir indirectament si s’efectuessin 
polítiques monetàries per a controlar-la, seguint la regla de Taylor, i augmentessin els 
tipus d’interès reals.  
 
3.2.2.2. L’estabilitat dels tipus d’interès reals 
 
Un dels principals avantatges dels tipus d’interès reals és que els mercats poden tenir 
expectatives raonables sobre el seu comportament, ja que nombrosos economistes i 
teories econòmiques consideren que els tipus d’interès reals tenen una tendència a llarg 
termini. Per tant, quan els tipus d’interès reals augmenten per damunt d’aquesta 
tendència a llarg termini, i fan caure el valor dels actius, alguns inversors poden tenir 
expectatives raonables de que els tipus tornaran a baixar i que els preus pujaran en el 
futur, ajudant a aturar la caiguda de preus en el present. En canvi quan els tipus 
disminueixin per sobre de la seva tendència a llarg termini, i facin tendir els preus dels 
actius a l’alça, hi haurà agents del mercat que poden considerar que és un bon moment 
per vendre i fer que els preus no creixin de manera tan pronunciada. Per contra, no hi ha 
cap motiu econòmic per a esperar un determinat nivell d’inflació. Si excloem els 
períodes de guerra i postguerra, des del 1913, la inflació dels EUA ha variat entre el -
10,3% i el 13,3%. Alemanya com Argentina o molts altres països han patit períodes 
d’hiperinflació. No hi ha cap teoria econòmica que indiqui quin ha de ser el nivell 
d’inflació i més enllà de que alguns bancs centrals, com el Banc Central Europeu 
(BCE), tinguin un objectiu específic d’inflació, els mercats no poden tenir cap 
expectativa respecte al seu nivell. Així, quan augmenta la inflació i els preus de les 
vivendes baixen, els inversors potencials poden preferir esperar a comprar vivendes, ja 
que tenen incertesa sobre l’evolució de la inflació i els preus, contribuint a la caiguda de 
preus. En definitiva, el fet que existeixi una tendència a llarg termini dels tipus d’interès 
reals facilita l’estabilitat del mercat immobiliari. En canvi, la incertesa respecte a 
l’evolució de la inflació la perjudica.  
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3.2.2.3. Existeix una correlació entre el tipus real, el natural i la demanda.  
 
La teoria econòmica considera que existeix una relació entre el tipus d’interès real i el 
tipus d’interès natural i entre aquest darrer i el creixement de la població, la preferència 
temporal dels diners i la productivitat. Com més augmenten aquests factors, més 
augmenta el tipus natural i la demanda.  
 
A llarg termini, el tipus d’interès real hauria de tendir cap al tipus d’interès natural. Per 
tant, o bé els tipus reals augmenten per les tensions inflacionistes i el tipus natural no 
augmenta o bé els tipus reals augmenten perquè ho fa el natural. En el primer cas, els 
agents econòmics creuran que l’increment de tipus reals és temporal i que aquests 
baixaran en el futur. En el segon, els efectes negatius d’un augment dels tipus reals es 
veuran compensats per un augment de la demanda. Tot plegat ajuda a estabilitzar el 
mercat immobiliari.  
 
3.2.2.4. Assignen millor el risc.  
 
Ja hem vist que tant els lloguers com els ingressos de les llars o el VAN dels habitatges 
tenen una elevada correlació amb la inflació i per tant els hipotecats es poden cobrir 
molt bé del risc de la inflació. Quan la inflació augmenti, augmentaran les seves quotes 
hipotecaries, però també ho faran els seus ingressos i el valor del seu actiu (la vivenda). 
En canvi amb les hipoteques a tipus d’interès nominal fix, el risc sobre la inflació el 
suporta el prestamista, que no es pot cobrir bé d’aquest risc, ja que continua cobrant els 
mateixos interessos tant si la inflació és alta com si és baixa. Per a protegir-se cobra una 
prima més elevada als hipotecats, per als qui la hipoteca surt més cara. Amb les 
hipoteques a tipus d’interès variable, el prestamista intenta traslladar aquest risc a 
l’hipotecat, ja que hi ha una elevada correlació entre els tipus d’interès nominals i la 
inflació. El problema és que degut a l’efecte inclinació, els hipotecats veuen com les 
seves quotes s’incrementen molt per sobre dels increments de la inflació, provocant 
impagats i preus de la vivenda a la baixa. D’aquesta manera el prestamista es protegeix 
del risc de la inflació i els tipus nominals a canvi d’augmentar el risc de fallida, que 
perjudica tant al prestamista com a l’hipotecat. A més a més, la inflació afecta a tots els 
hipotecats al mateix temps, de manera que concentra el risc d’impagament en un mateix 
moment.  
 
3.2.2.5. Faciliten incrementar els ratis de propietaris de vivenda, especialment on el 
terreny és abundant.  
 
L’efecte inclinació perjudica les famílies amb pocs recursos que volen adquirir una 
vivenda, ja que un dels criteris que utilitzen els bancs a l’hora de concedir un préstec és 
que la quota hipotecaria no superi un determinat percentatge dels ingressos, criteri 
conegut com front-end ratio. L’efecte inclinació augmenta el valor de les quotes inicials 
i per tant impedeix que un grup de llars que podrien accedir a comprar una vivenda no 
ho facin. Durant les darreres 4 dècades, les quotes inicials de les hipoteques a tipus 
nominals en els EUA han estat al voltant d’un 35% més elevades que no pas si el mercat 
hagués utilitzat hipoteques a tipus reals. És a dir es poden haver donat casos en que una 
família hagi volgut comprar una casa i degut a l’efecte inclinació, la quota inicial a 
pagar fos del 33,75% dels seus ingressos i no aconseguir el préstec, quan si hagués 
tingut accés a una hipoteca a tipus reals, la seva quota hauria representat un 25% dels 
ingressos i l’hauria obtingut. Aquesta situació seria més factible en aquells indrets on hi 
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hagués nous terrenys disponibles i els costs de construcció fossin la principal barrera 
d’accés a la vivenda. En aquells en que el sol fos escàs, els preus podrien tendir a pujar i 
limitar els efectes positius de les hipoteques reals en els ratis de propietat.  
 
3.2.2.6. Faciliten la utilització de mecanismes estabilitzadors del mercat immobiliari.  
 
El fet de que els tipus d’interès reals tinguin tendència a llarg termini pot contribuir, a 
més a més de la formació d’expectatives raonables, a introduir mecanismes 
d’estabilització del mercat disminuint els efectes negatius d’un increment de tipus reals. 
Aquestes mesures poden ser de tipus financer, fiscal i regulatori.  
 
Per exemple, la introducció de la flexibilitat de pagaments, automàtica si es produeix un 
augment de tipus d’interès i negociable si és per alguna altra causa reduiria el risc 
d’impagaments. Les quotes hipotecàries augmenten quan ho fan els tipus d’interès. En 
canvi disminueixen quan allarguem la vida dels préstecs. Així, si oferim un tipus 
d’hipoteques que allarguin automàticament la vida del préstec quan augmentin els tipus 
d’interès, mitigarem els increments de quotes i els possibles impagaments, fallides i 
embargaments. El fet de que els tipus reals tinguin tendència a llarg termini facilita que 
els bancs puguin oferir aquesta opció, ja que encara que els tipus augmentin tindran 
expectatives raonables de que l’increment serà temporal, fet que no succeeix amb la 
inflació.  
 
Exemple. Suposem que A paga una hipoteca a 30 anys al 4%. Si els tipus d’interès 
augmenten al 5%, la seva quota augmentarà en un 12,4%. Ara bé, si la seva hipoteca 
allargués automàticament la seva vida a 40 anys, aleshores la quota tant sols 
augmentaria un 1%.  
 
De la mateixa manera que actualment es regula la concessió de préstecs hipotecaris 
tenint en compte criteris com el LTV o el front-end ratio, les autoritats podrien incloure 
el tipus d’interès natural en aquests criteris. Així mateix una política fiscal que tingués 
en compte els tipus reals a l’hora d’aplicar taxes sobre els immobles podria contribuir a 
estabilitzar els preus dels immobles. 

3.3 Una economia basada en els préstecs a tipus d’interès reals  
 
En una economia que utilitza préstecs a tipus d’interès nominal, especialment per a 
hipoteques per a la compra de vivenda i contractes de llarga durada, l’estabilitat de 
preus esdevé un imperatiu, ja que les conseqüències negatives dels efectes inclinació i 
invers per fluxos de caixa constants sobre el sistema immobiliari, financer i el conjunt 
de l’economia poden superar qualsevol altre efecte. Hem vist com les hipoteques a tipus 
d’interès reals els poden evitar, ajudant a estabilitzar el mercat immobiliari i 
immunitzant-lo d’un increment de la inflació. Aquesta capacitat ofereix tot un conjunt 
de beneficis addicionals per a l’economia.  
 
- Protegeix l’economia respecte xocs d’oferta o increments de preus. Les crisis del 
petroli varen contribuir a les tensions inflacionistes dels anys 1970s i a algunes de les 
recessions econòmiques que es van produir. Una economia basada en préstecs a tipus 
d’interès real protegiria millor l’economia dels increments sobtats dels preus de 
determinats béns o serveis com el petroli, ja que l’increment de preus no tindria un 
efecte tant negatiu i immediat sobre el sector immobiliari i financer.  
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- Facilita l’aplicació de polítiques fiscals i monetàries expansives, ja que no es veurien 
contrarestades pels efectes inclinació i invers per fluxos de caixa constants. Aquest fet 
podria contribuir a assolir la plena ocupació i l’estabilitat econòmica. No hauria de 
significar l’abandonament de la recerca de l’estabilitat de preus a llarg termini, però 
permetria una flexibilitat d’aquest objectiu beneficiosa en determinats moments en que 
les polítiques expansives fossin considerades necessàries.  
 
- Facilita la possibilitat d’augmentar la despesa pública sense recórrer necessariament a 
l’endeutament i per tant contribuirien a estabilitzar les finances públiques. A la pràctica, 
el model actual obliga els estats a recórrer a l’endeutament per a evitar tensions 
inflacionistes, esdevenint una font d’inestabilitat per a l’economia, tal com veiem 
actualment en la Unió Europea.  
 
- Facilita assolir estabilitat econòmica amb plena ocupació. Permetria que quan 
l’economia assolís la plena ocupació, en el cas de que això comportés tensions 
inflacionistes, no augmentés el risc de recessions.  
 
- Redueix el risc sobre la volatilitat de la inflació en els mercats financers, ja que els 
prestataris pagarien als prestamistes en funció de la inflació real i no de les expectatives. 
 
- Facilita una millor assignació de recursos. L’efecte inclinació també pot provocar una 
mala assignació de recursos, ja que afavoreix aquelles inversions amb un gran flux de 
caixa inicial, tot i que puguin ser menys rendibles a llarg termini. 
 
Una economia basada en préstecs a tipus d’interès reals permet assolir millor els 
objectius de plena ocupació i estabilitat econòmica, ja que estabilitza els sectors 
immobiliari i financer i els immunitza contra la volatilitat de la inflació, facilitant la 
utilització de polítiques fiscals i monetàries expansives, reduint el risc sobre el deute 
sobirà.  

3.4 El canvi a una economia basada en els tipus reals 
 
La introducció d’hipoteques a tipus reals en l’economia no esta exempta de dificultats. 
Necessita vèncer moltes reticències i la implicació i coordinació del sistema bancari, 
polític i de les autoritats monetàries. Ara bé, la seva introducció no tant sols tindria 
efectes beneficiosos a llarg termini, oferint un marc d’estabilitat i estímul per al 
creixement econòmic, també estimularia les economies a curt termini.  
 
Les quotes hipotecaries inicials d’una hipoteca a tipus d’interès real són menors que no 
pas les de les hipoteques a tipus nominals. Així, aquelles llars que estiguessin 
hipotecades podrien reduir la quantitat destinada al pagament del préstec i disposarien 
de més renda, estimulant el consum. Aquelles famílies que volguessin comprar una 
vivenda podrien o bé comprar-ne una de més cara pagant la mateixa quota o bé pagar 
menys quota i disposar de més diners per al consum. Qualsevol de les opcions seria 
positiva per a l’economia, estimulant el consum i/o contribuint a la recuperació del 
mercat immobiliari. 
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L’increment del valor dels immobles contribuiria a sanejar els balanços de les famílies i 
els bancs. Les primeres, gràcies a l’efecte riquesa, podrien augmentar encara més el 
consum, mentre els segons facilitarien concessió de préstecs.  
 

4. Exemples 
 
Un cop vista la teoria que pot explicar com els increments de la inflació han intervingut 
en les principals recessions econòmiques de les darreres dècades, analitzarem alguns 
exemples. 
 

4.1 L’estagflació 

 
Durant els anys 1970s i principis dels 1980s es va donar a diverses economies 
desenvolupades una situació de baix creixement econòmic i alts nivells d’atur i inflació 
coneguda com estagflació. Aquesta situació contradeia les teories econòmiques del 
moment, ja que a partir dels treballs de l’economista William Phillips s’havia observat 
una relació inversa entre la inflació i els nivells d’atur. És a dir, quan els nivells d’atur 
eren elevats, la inflació era baixa i quan els primers eren baixos, la segona era elevada. 
Es creia que aquest fenomen es donava perquè quan hi ha plena ocupació i alt 
creixement, els salaris tendeixen a augmentar i per tant també els costs i els preus. En 
canvi quan l’atur és elevat, la demanda és més feble i els costs laborals i la inflació són 
més baixos. També es pensava que podia ser un instrument per als governs. Quan l’atur 
augmentés, els governs podien gastar més, estimulant el consum i facilitant una 
disminució de l’atur a canvi d’un augment de la inflació. A partir del comportament de 
l’economia en els anys 1970s es va posar en dubte la corba de Phillips i la utilització de 
les polítiques keynesianes d’expansió fiscal i monetària ja que es varen donar 
simultàniament alts nivells d’atur i d’inflació.  
 
Els economistes han ofert diverses explicacions del fenomen. Les més esteses el 
relacionen amb un xoc d’oferta com foren les crisis del petroli. Això comportaria un 
canvi en l’oferta agregada amb un augment de preus (inflació) i una reducció de la 
producció i de l’ocupació. Un altra explicació es que l’estagflació es pot produir per una 
combinació d’una política monetària expansiva, que generi inflació, amb una mala 
assignació dels recursos deguda a diverses possibles causes com l’excessiva regulació 
dels mercats, inversions inadequades gràcies als baixos tipus d’interès o una política 
fiscal i de despesa pública errònia. 
 
Els efectes inclinació i invers per fluxos de caixa constants ens poden ajudar a entendre 
l’estagflació dels anys 1970s i principis dels 80s. Durant la dècada de 1970s els tipus 
d’interès reals van ser molt baixos, la mitjana de la dècada va ser del 0%1, mentre que 
per al conjunt de les dècades de 1980s, 90s i 2000s va ser del 2,3% i durant la del 1960s 
del 1,8%. La política monetària expansiva amb baixos tipus reals facilitava per una 
banda la superació de les crisis, però per l’altra, quan l’economia creixia, la inflació i els 
tipus d’interès nominals es tornaven a disparar fàcilment. Això va fer augmentar les 
expectatives d’inflació de la gent i a més a més hi va haver les dues crisis del petroli que 
varen contribuir a les tensions inflacionistes. Cada cop que augmentava la inflació es 

                                                 
1 Tipus reals ex-post. Fed-funds a un any menys IPC anual. 



 38 

produïa una recessió econòmica i un augment de l’atur, contradient el que afirmava la 
corba de Phillips. Els efectes inclinació i invers per fluxos de caixa constants poden 
haver contribuït a aquesta relació. Les repercussions negatives d’aquests efectes sobre el 
mercat immobiliari es varen contrarestar en part amb la modificació de les condicions 
dels préstecs. Així es varen allargar la durada dels préstecs i els bancs van acceptar 
LTVs més elevats. També es varen oferir nous productes financers, com les hipoteques 
a tipus d’interès variable, ja que fins aleshores el mercat estava dominat per les 
hipoteques a tipus fix. Aquestes accions no van impedir que cada cop que augmentaven 
la inflació i els tipus d’interès, les conseqüències negatives de l’efecte inclinació sobre 
el mercat immobiliari i el conjunt de l’economia es traduïssin en una davallada de 
l’activitat i l’ocupació. A més a més, l’allargament de la maduresa de les hipoteques 
incrementava les conseqüències negatives de l’efecte inclinació de cara al futur. 
 
A partir dels inicis dels 1980s es va adoptar com un objectiu principal l’estabilitat de 
preus i es va canviar la política monetària augmentant els tipus d’interès reals. La 
mitjana per a la dècada va ser del 4,4%. Aquesta decisió va contribuir a la recessió de 
1981 però va permetre mitigar nous períodes d’inflació i va afavorir un llarg període de 
creixement. Així mentre entre 1969 i 1982 hi va haver 4 recessions i un creixement 
mitjà del 2,3%, entre 1983 i 2006 el creixement mitjà va ser del 3,1% i tant sols hi va 
haver dues recessions, el 1990-91 i el 2001, la segona d’elles la més feble de la que es té 
coneixement. La reducció dels tipus d’interès des d’una mitjana del 12,3% l’any 1982 
fins el 1,3% de l’any 2004 també va contribuir a aquest període de creixement gràcies 
als efectes invers, inclinació i invers per fluxos de caixa constants.  
 
Les observacions dels anys 1970s sobre la relació entre inflació i atur contradeien les 
realitzades per William Phillips i Irving Fisher fins al voltant de la Segona Guerra 
Mundial. Si excloem els períodes bèl·lics i post bèl·lics, la inflació en els EUA va ser 
baixa fins els 1960s. A més a més la maduresa dels préstecs hipotecaris va anar 
augmentant paulatinament. En els anys 1930s la mitjana estava al voltant dels 7 o 8 
anys, a principis dels anys 1960s es trobava just per sobre els 20 anys, fins arribar a 
finals dels 1970s al voltant dels 27 anys per a les hipoteques convencionals, punt en el 
que es van estabilitzar2. Ja hem vist que els efectes inclinació i inversió són més elevats 
com més llarga és la durada dels préstecs. Això explicaria que els resultats dels 1970s 
diferissin dels observats anteriorment. 
 

4.2 La gran recessió de 2007 
 
La narrativa més estesa 
 
De manera simplificada, la narració més estesa sobre la crisi de 2007 explica que en els 
anys previs al seu esclat hi havia una gran bonança econòmica en la que era fàcil obtenir 
crèdit. Tant era així que les empreses i les llars es van sobreendeutar, creant una 
bombolla immobiliària en la majoria de les economies de l’OCDE (Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic). L’any 2007 aquesta bombolla va 
esclatar als EUA. A causa d’uns incentius equivocats, els bancs havien concedit un gran 
nombre de préstecs a prestataris amb pocs recursos, les anomenades hipoteques 
subprime. En realitat molts d’aquests prestataris eren insolvents i quan aquests van 

                                                 
2 Actualment la mitjana es troba al voltant dels 28 anys. 
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deixar de pagar, els fons d’inversió o bancs que posseïen les seves hipoteques, van 
començar a tenir problemes de solvència i liquiditat. Aquests bancs van reduir la 
concessió de préstecs i la crisi es va escampar a altres sectors econòmics i economies 
d’altres països. Es va entrar en un cercle viciós en el que les empreses acomiadaven 
treballadors per la falta de finançament, moltes llars, amb deutes superiors al valor de 
mercat de les seves cases i afectades per un atur creixent, reduïen el consum i deixaven 
de pagar els seus préstecs, deteriorant els balanços dels bancs que restringien encara 
més la concessió de préstecs i agreujaven la crisi. Així començà la crisi econòmica de 
2007. 
 
Aquest relat es fonamenta en diverses dades, sobre el comportament dels preus de la 
vivenda, l’endeutament i el comportament de les hipoteques subprime. Els preus dels 
habitatges als EUA van créixer molt per sobre dels ingressos. Així, mentre els ingressos 
mitjans de les famílies varen créixer al voltant d’un 30% durant els 10 anys previs a la 
crisi (US Census), els preus mitjans dels habitatges ho feren aproximadament entre un 
70% segons els agents immobiliaris (Realtors) i un 80% segons els constructors 
(Homebuilders) o l’agència federal per al finançament de l’habitatge (FHFA). Fins i tot, 
segons l’índex S&P Case-Shiller, els preus es van doblar entre el 2000 i el 2006 en les 
20 principals àrees metropolitanes dels EUA. El rati (preu dels habitatges / ingressos 
familiars anuals), que havia estat al voltant de 2.7 vegades entre el 1975 i el 2000 va 
augmentar l’any 2006 fins al voltant de 3.7 / 4 vegades, depenent de la font de les 
dades. A més a més, des dels màxims de 2006 fins a finals del 2011, els preus van 
baixar de mitja al voltant d’un 30%. Tant l’augment accelerat de preus com el posterior 
enfonsament són els típics d’una bombolla.  
 
Els nivells d’endeutament varen augmentar. El rati entre l’endeutament de les llars i el 
PIB va augmentar en 10 anys des de l’entorn del 70% fins prop del 100% el 2007, unes 
xifres mai assolides prèviament i que suposaven arribar al voltant del 130% dels 
ingressos disponibles.  
 
El retard en els pagaments de les hipoteques va créixer a partir del tercer trimestre del 
2006 i aquest creixement fou més accelerat per a les hipoteques subprime que no pas 
per a les prime (les hipoteques concedides a prestataris amb bones qualificacions 
creditícies). El rati d’impagaments el primer trimestre de 2008, segons la Mortgage 
Banking Association (MBA), havia augmentat en 7 punts percentuals per a les 
hipoteques subprime i 1,3% per a les prime respecte el quart trimestre de 2005.  
 
No és estrany que si això fou el que va passar, algú com la reina Elisabet II d’Anglaterra 
preguntés perquè cap economista no va preveure la crisi, ja que moltes de les dades es 
trobaven disponibles. És una narració ben lligada i resulta fins i tot convincent. Ara bé, 
més enllà de ser convincent, cal que sigui certa, perquè d’aquesta narració se’n deriva la 
solució. Si el problema és que els preus dels habitatges varen augmentar 
desmesuradament, es van concedir préstecs que no s’haurien d’haver concedit mai i les 
famílies es van endeutar excessivament, aleshores la solució passa per fer que els preus 
dels habitatges se situïn a un nivell més baix, ser més estrictes en la concessió de 
préstecs hipotecaris i fer que les famílies es desendeutin.  
 
Crítiques a aquesta narrativa  
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Tot i que aquesta és la narrativa més estesa, una anàlisi més detallada de les dades 
sembla contradir-la. Les dades indiquen que en realitat no hi va haver cap bombolla 
immobiliària als EUA, les famílies no estaven sobreendeutades i no es pot afirmar que 
de manera general les hipoteques subprime es concedissin a famílies insolvents.  
 
Certament els preus de les cases varen pujar per sobre dels ingressos de les famílies 
però també és cert que els tipus d’interès, tant nominals com reals, varen disminuir 
considerablement durant el període. Gran part de l’increment de preus es va produir 
gràcies a l’efecte invers i la caiguda dels tipus reals. El gràfic 1 mostra la diferència 
entre el rati “Preu / ingressos” (línea verda) i la “Quota hipotecària real / ingressos” 
(línea vermella). La corba del rati “preu / ingressos” va augmentar significativament el 
2006, però l’esforç financer que havien de fer les famílies per a adquirir una casa es va 
mantenir dintre dels nivells dels darrers 30 anys i el més important, la quota suposava 
un 17% dels ingressos de les famílies (prop d’un 19% utilitzant les dades de preus dels 
Homebuilders). Tenint en compte que nombroses institucions consideren que les 
famílies no haurien de dedicar més d’un 25%/30% dels seus ingressos al pagament 
d’una quota hipotecària, sembla que una quota del 17% (o un 19%) no es pot considerar 
típica d’un mercat que pateix una bombolla immobiliària. Amb això no estem dient que 
no hi hagués una bombolla immobiliària en determinats mercats locals, però observant 
l’evolució de l’esforç financer necessari per a adquirir una vivenda (línea vermella) no 
sembla que es pugui afirmar que hi hagués una bombolla immobiliària als EUA. 
  
 Gràfic 23 
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Per a analitzar els nivells d’endeutament cal tenir en compte el volum del deute i els 
tipus d’interès. Segons la Reserva Federal, la mitjana del servei del deute i les 
obligacions financeres (interessos + retorn de capital + quotes de leasing) de les llars 
propietàries de vivenda durant el tercer trimestre del 2007, fou del 17,55%, quan 10 
anys enrere es trobava al voltant del 15%. No semblen pas ni uns ratis excessius ni un 
increment significatiu. En definitiva, tot i que hi hagués algunes llars sobreendeutades, 
mal finançades o fins i tot estafades, tampoc sembla que es pugui afirmar que de manera 
general les llars dels EUA es trobessin sobreendeutades, ja que els tipus d’interès van 
baixar durant la dècada prèvia a l’esclat de la crisi.  

Quota real / 
ingressos 

Preu / 
ingressos 
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Gràfic 24– Rati d’obligacions financeres de les llars propietàries de vivenda.
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Finalment queda la qüestió de les hipoteques subprime. Les hipoteques subprime 
sempre han tingut ratis de retards de pagaments i d’embargaments més elevats que no 
pas les hipoteques prime i justament per això paguen uns interessos més elevats, una 
prima de risc. Si analitzem les dades dels processos d’embargament observem en el 
gràfic 25 que els ratis per a les hipoteques subprime a tipus fix (línea vermella) van 
romandre força estables. És més, en el moment de l’esclat de la crisi, l’agost del 2007, 
es trobaven en un dels nivells més baixos des de 1998. En canvi, si que es van deteriorar 
significativament per a les hipoteques a tipus d’interès variable, tant subprime com 
prime (línees blava i rosa). Fixem-nos en el gràfic 25 que els ratis de les hipoteques a 
tipus variable (línees blava i rosa) van augmentar molt més que no pas les de a tipus fix 
(línees verda i roja). En canvi si comparem les prime amb les subprime veiem que 
l’increment és similar (la roja augmenta en proporció a la verda i la blava en proporció a 
la rosa). La relació entre els ratis d’embargament de les hipoteques a tipus variable i a 
tipus fix va passar de 1.1 l’any 2004 al voltant de 4 l’any 2008, mentre que el mateix 
rati entre les hipoteques subrprime i prime va romandre estable. Això ens indica que els 
problemes es varen produir de manera molt més pronunciada en les hipoteques a tipus 
d’interès variable i que fou més un problema d’hipoteques a tipus variable que no pas 
d’hipoteques subprime.  
 
Ara bé, les subprime representaven al voltant d’un 13% del mercat total però més d’un 
50% de les hipoteques a tipus variable. No va costar gaire atribuir els problemes a les 
primeres, ja que les que portaven problemes eren les variables i aquestes tenien un pes 
relatiu més important en les subprime. 
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          Gràfic 25-Ratis d’embargaments en el mercat hipotecari residencial dels EUA 

 
 Font: Federal Reserve Bank of Richmond 
 
La crisi de 2007 
 
Si la bombolla immobiliària, el sobreendeutament i les hipoteques subprime no van ser 
les principals causes de la crisi, llavors quines van ser? El cert és que les causes que 
varen iniciar la crisi no van ser gaire diferents de les anteriors, un augment de la inflació 
i dels tipus d’interès nominals a curt termini. En aquest cas, els tipus a llarg no varen 
augmentar, però això no va ser obstacle per a que les hipoteques a tipus variable, amb 
referències als tipus nominals a curt patissin les conseqüències negatives dels efectes 
inclinació i invers per fluxos de caixa constants i , tal com hem vist en el gràfic 25, 
incrementessin els seus nivells de fallides i embargaments i iniciessin una recessió en el 
sector residencial.  
 
El que diferencia aquesta crisi de les anteriors és la magnitud que va adquirir quan la 
crisi es va traslladar al sistema financer. En aquest punt cal assenyalar com a principal 
problema el propi sistema financer dels EUA, més si tenim en compte que quan esclata 
la crisi, l’agost del 2007, molts dels indicadors com la caiguda de preus no són 
excessivament negatius i altres sistemes financers, com el del Canadà, no varen patir la 
crisi. És més, el juliol de 2007, Ben Bernanke, president de la Reserva Federal (Fed), va 
xifrar entre $50.000 i $100.000 milions les pèrdues potencials de les hipoteques 
subprime. El sector financer dels EUA generava aquells anys uns $400.000 milions 
anuals de beneficis. El sistema tenia sobrada capacitat per a suportar les pèrdues que 
podien provocar les hipoteques subprime, però no tant sols no ho va fer sinó que va 
acabar provocant unes pèrdues extraordinàries a tot el Món.  
 
En l’apartat 2 hem vist que una inadequada capitalització, una mala qualitat dels actius, 
una concentració del risc i una excessiva diferència en la maduració i liquiditat entre els 
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actius i els passius poden potenciar una crisi en el sistema financer i iniciar un procés de 
contracció del crèdit. Tenint en compte que en els 40 anys anteriors a la crisi de 2007 es 
varen produir 6 crisis immobiliàries i cap d’elles va tenir les conseqüències de la darrera 
i que la diferència principal és que aquesta vegada els fons i bancs d’inversió formaven 
part del sistema de finançament del sector immobiliari, cal assenyalar a aquest fet com 
el principal responsable de la magnitud de la crisi. Els bancs d’inversió tenien uns ratis 
de capital inferiors als dels bancs comercials i els productes financers que van 
promoure, com fons d’inversió, concentraven el risc amb una gran diferència de 
maduresa i liquiditat entre l’actiu i el passiu. Quan les fallides dels hipotecats comencen 
a augmentar i els preus dels actius hipotecaris comencen a deteriorar-se, els inversors 
dels fons, alguns d’ells palanquejats, reclamen els seus diners, provocant un 
deteriorament del preu dels actius financers. Al mateix temps deixen de finançar una 
part del mercat immobiliari, fet que pressiona els preus dels immobles a la baixa i 
deteriora encara més el valor dels seus actius.  
 
Encara que destaquem els fets principals i comuns, cada crisi té la seves particularitats i 
algunes situacions que poden haver contribuït a agreujar la crisi, com per exemple el fet 
que el sistema dels EUA permeti desvincular a qui origina la hipoteca de qui la finança, 
contribuint a deteriorar la qualitat de les hipoteques concedides o la introducció de les 
normes de Basilea II, canviant les normes de comptabilització. També cal destacar 
algunes de les decisions polítiques que es van prendre, com la decisió de deixar caure 
Lehman Brothers, fet que va fer augmentar la incertesa respecte la qualitat dels actius 
dels bancs i finalment, la incapacitat de l’actual model econòmic, fonamentat en les 
polítiques monetaristes, per a resoldre la crisi. 
  
Quadre 5 
 
El sobreendeutament 
 
¿És el volum total del deute o la relació entre aquest i els ingressos un bon indicador per 
a mesurar si estem davant d’una situació de sobreendeutament?  
 
Per a facilitar l’explicació, suposarem que els préstecs són d’interessos sols. La lògica 
és la mateixa si es fan servir altres tipus de préstecs tot i que els efectes són menors. 
Suposem que A té uns ingressos de 20€, vol comprar una casa i els tipus d’interès es 
troben al 6%. El banc considera que pot pagar un 30% dels seus ingressos, és a dir 6€. 
Com que els tipus d’interès es troben al 6%, el banc li concedeix 100€ i compra una 
casa d’aquest preu. El rati deute sobre ingressos és de 5 (100€ / 20€). Ara suposem que 
els tipus d’interès baixen al 3%. Hem vist en l’explicació sobre la relació entre tipus i 
actius que el valor dels actius augmentava quan baixaven els tipus. Si els tipus baixen 
del 6% al 3%, el valor de les cases (actius) augmentarà de 100€ a 200€. B amb 
ingressos de 20€ vol comprar una casa, demana un préstec a tipus fix i el banc considera 
que pot pagar 6€. Com que els tipus es troben al 3%, el banc li concedirà 200€ i podrà 
comprar una casa com la de A que ara val 200€. El rati de deute sobre ingressos de B és 
de 10 (200€/20€), però B paga 6€, el mateix que paga A.  
 
El volum total del deute o el rati entre deute i ingressos no ens estan dient si hi ha 
sobreendeutament. En canvi la relació entre el deute i el valor dels actius o la capacitat 
de retorn del deute ens ho indiquen molt millor.   
 



 44 

4.3 Islàndia 
 
Islàndia és un país petit amb una economia poc diversificada, lluny de les principals 
àrees econòmiques i sense recursos naturals, tret de la pesca i les energies renovables 
com la hidroelèctrica o la geotèrmica. Tot i això, l’any 2007 va encapçalar l’Índex de 
Desenvolupament Humà i va tenir la mitjana de rati d’atur més baix de l’OCDE entre 
1993 i 2006. Islàndia utilitza préstecs indexats a inflació. Els préstecs indexats a inflació 
immunitzen el mercat immobiliari i l’economia dels increments de la inflació i els tipus 
d’interès nominals. Tot i que han estat criticats per una part de la població, una anàlisi 
detinguda suggereix que han ajudat a estabilitzar l’economia del país i a que la crisi fos 
més suau. En canvi, el sector immobiliari i l’economia islandesa són molt sensibles al 
canvi de divisa.  
 
Si analitzem els coeficients de variació del creixement econòmic de les economies 
islandesa i nord-americana observem que el de la primera és més gran que el de la 
segona. És un resultat previsible, ja que una economia gran i diversificada com la dels 
EUA sembla que hagi de tenir menys variacions en el creixement econòmic que no pas 
una de petita i poc diversificada com la islandesa. L’economia islandesa és especialment 
volàtil en el comerç exterior i en la inversió empresarial, resultats comprensibles, però 
crida l’atenció la poca volatilitat de la inversió residencial, tant si la comparem amb la 
volatilitat nord-americana, més elevada que no pas la islandesa, com si la comparem 
amb la volatilitat del conjunt de l’economia. La inversió residencial i el consum privat 
són els components de l’economia islandesa amb la volatilitat més baixa. En canvi, la 
inversió residencial és, juntament amb la defensa nacional, el component del PIB nord-
americà amb el coeficient de variació més elevat3. Que la defensa nacional sigui volàtil, 
ja es compren, perquè hi ha hagut períodes de guerra o carrera armamentista on s’ha 
incrementat considerablement la despesa i d’altres de pau o distensió on s’ha reduït, 
però que la inversió residencial tingui una volatilitat tant elevada resulta menys 
comprensible.  
 
Ja hem vist que l’economia nord-americana ha tingut recessions en el sector immobiliari 
i el conjunt de l’economia cada cop que la inflació i/o els tipus d’interès nominals han 
augmentat més d’un 2%/ 3%. A Islàndia, l’índex de preus al consum va augmentar des 
del 0,8% el setembre de 1998 al 9,4% el gener de 2002 i del 1,4% al gener del 2003 al 
8,6% a l’agost de 2006, uns increments del 8,6% i el 7,2% respectivament. Els tipus 
d’interès van augmentar del 7,1% el 1998 al 12% al 2001 i del 5,3% al 14,3% entre 
2003 i 2007, uns increments del 4,9% i el 9%. Cap d’aquests increments va provocar 
una davallada en l’activitat residencial i els preus nominals dels immobles. Entre l’any 
2000 i 2001 es van produir dos trimestres seguits de decreixement (-1,1% i -3,4%) 
precedits i succeïts per dos trimestres de gran creixement (+5,2% i +6,3%). Podem 
observar un resultat similar entre 2006 i 2007, amb dos trimestres de decreixement (-
1,2% i -0,3%), precedits i succeïts per dos trimestres d’un creixement significatiu 
(+2,1% i +5,3%). Tenint en compte que no és una economia molt diversificada i que en 
aquests resultats s’observa una gran volatilitat en la inversió empresarial, les 
importacions i les exportacions sembla precipitat concloure que es va tractar de 
recessions econòmiques.  
 

                                                 
3 Dades entre 1969 i 2010 per als EUA. El consum de bens duradors és el component més volàtil del 
consum. 
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La crisi islandesa de 2008 
 
Islàndia és un país que històricament ha tingut elevats tipus d’interès nominals i tasses 
d’inflació. L’any 2001 va liberalitzar el sector bancari i això va comportar un augment 
del volum de crèdit. Alguns islandesos, confiats en la fortalesa de la seva economia i 
l’estabilitat de la seva moneda, varen decidir endeutar-se en divises estrangeres a un 
tipus d’interès més baix. Així mateix, els alts tipus d’interès van atreure capitals 
especulatius que varen mantenir la corona islandesa apreciada. A partir de 2003, 
Islàndia va a passar a tenir un fort dèficit per compte corrent que va arribar a ser de prop 
del 18% del PIB el 2006. Això va comportar la necessitat de finançament exterior i els 
bancs islandesos el varen captar en els mercats internacionals o obrint sucursals a 
l’estranger. A partir de la tardor de 2007, els bancs islandesos es van veure afectats pels 
problemes en els mercats financers internacionals i la corona islandesa es va començar a 
devaluar. Això va comportar que les quotes dels préstecs en divisa estrangera anessin 
augmentant juntament amb els impagaments. A mesura que augmentaven els problemes 
amb els prestataris amb crèdits amb divisa estrangera, el sistema financer augmentava 
les seves dificultats per a aconseguir el finançament de l’exterior i la corona va anar 
patint diverses crisis. Aquesta es va devaluar més d’un 50% contra les principals divises 
en el termini d’un any (novembre 2007 fins a novembre de 2008), provocant que les 
quotes en divisa estrangera es doblessin, la fallida dels hipotecats amb divisa estrangera, 
i l’enfonsament del sistema financer. Així es va iniciar una recessió econòmica que va 
comportar un augment de l’atur i de la inflació, tornant insuportables les hipoteques 
indexades per als que perdien la feina.  
 
Així doncs, la crisi islandesa es produeix fonamentalment per la devaluació de la corona 
i per la mala gestió del risc per part dels bancs islandesos i alguns dels seus clients. Tot i 
algunes crítiques a les hipoteques indexades a inflació, el cert és que els tipus d’interès 
van traspassar el 18% i la inflació va arribar al 18,1% al desembre de l’any 2008. Si els 
islandesos haguessin tingut hipoteques a tipus nominal variable, la impossibilitat de 
pagar s’hauria estès al conjunt dels hipotecats, ja que l’efecte inclinació hauria suposat 
augments del 100% de les quotes a pagar i reduccions del 50% en el quantitat concedida 
per als préstecs respecte el 2003. Si haguessin tingut hipoteques a tipus fix les pèrdues 
per als bancs, els depositants i els contribuents haurien estat molt superiors a les actuals 
i molt probablement haurien elevat les primes de risc, deprimint encara més el mercat 
immobiliari. 
 

5. Conclusions  
 
Un augment de la inflació seguit d’un increment dels tipus d’interès nominals i reals i 
seguits d’una recessió en el sector immobiliari ha estat el procés més comú que ha 
precedit les recessions econòmiques dels darrers 50 anys als EUA. Una anàlisi detallada 
del procés ens ha permès observar la inflació pot exercir una influència en les recessions 
immobiliàries que no és lògica des del punt de vista econòmic. Aquesta situació es 
produeix perquè les hipoteques a tipus d’interès nominal, a diferència de les hipoteques 
a tipus real, pateixen els efectes inclinació i invers per fluxos de caixa constants. 
 
Aquests efectes, juntament amb l’efecte invers i l’augment dels costs reals de 
finançament, ens ajuden a entendre el mal funcionament de la corba de Phillips, els 
episodis d’estagflació dels anys 1970s i 1980s i la incapacitat de les polítiques 
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keynesianes per a resoldre’ls. La baixada de tipus d’interès i el canvi de la política 
econòmica fonamentat en l’estabilitat de preus i les polítiques monetaristes van resultar 
reeixides fins la Gran recessió de 2007, però aquest model econòmic, que permet la 
utilització d’hipoteques a tipus nominals, no pot evitar que un increment de la inflació i 
els tipus d’interès estimuli una crisi immobiliària, financera i econòmica. A més a més 
la necessitat de mantenir l’estabilitat de preus limita la capacitat de les polítiques fiscal i 
monetària i acaba generant una inestabilitat econòmica que dificulta la recuperació.  
 
Una economia basada en els tipus d’interès reals contribuiria a mitigar aquest tipus de 
recessions, ja que immunitzaria el sector immobiliari dels increments de la inflació, 
evitant els efectes negatius sobre el sectors financer i productiu. A més a més facilitaria 
la utilització de polítiques fiscals i monetàries expansives i donaria instruments als 
estats per a gestionar el deute públic i afavorir la plena ocupació.  
 
 
 


