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Motivació i dades de partida 

Recentment els mitjans de comunicació han difós una errada en un full d’Excel que ha posat en 

dubte l’objectivitat de dos reconeguts economistes, Carmen Reinhart i Kenett Rogoff, amb 

relació als efectes negatius de l’excés d’endeutament del sector públic sobre el creixement 

econòmic a llarg termini. No és el nostre objectiu entrar en aquesta polèmica sinó únicament 

aprofitar les dades que aquest dos economistes han confeccionat sobre l’economia espanyola 

per situar en perspectiva històrica l’actual recessió. 

 

Totes les dades econòmiques per prolongats períodes de temps demanden per la seva 

elaboració una certa dosis d’inventiva. L’avantatge de les dades de R&R és que procedeixen de 

dos economistes de prestigi que han aportat la seva pròpia inventiva, que esperem no estigui 

tant esbiaixada com la relativa a la interpretació de les seves dades, i això creiem que ens 

eximeix en part dels possibles pecats. En qualsevol cas, en sèries molt llargues considerem que 

pecats venials són tolerables. 

 

A partir de R&R hem construït series de PIB real (PIB) i sèries de deute públic amb relació al PIB 

(Deute/PIB). L’any de partida és 1850 i pel que fa referència al PIB s’ha construït utilitzant el 

plantejament següent: 

Pel PIB es parteix del de 1850 que és la dada que R&R ofereixen. A partir d’aquesta dada 

s’apliquen les taxes de variació utilitzant les dades de R&R pels períodes 1851-1958 i 1981-

2010. R&R, malauradament, no ens ofereixen les taxes de variació pel període 1959-1980 i 

s’han obtingut de l’informe del Banc de Bilbao. Finalment, pels anys 2011, 2012 i 2013 s’han 

utilitzat les següents taxes de creixement: +0.4% per el 2011, -1.4% per el 2012 i -1.5% per el 

2013. Aquesta cuina ens permet tenir la sèrie de PIB real a Espanya pel període 1850-2013. 

 

Pel que fa a la ratio deute/PIB, R&R ofereixen dades per el PIB nominal pel 1850-1958 i 1958-

2009. El deute està disponible pel període 1850-1935 i 1940-2009. Per tant, fent un canvi de 

base s’obté la ratio deute/PIB pel període 1950-2009 amb l’excepció del període 1936-1939. La 
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ratio deute-PIB s’ha suposat 61.5% per 2010, 69.3% per 2010, 84.2% per 2012 i 95.8% per 

2013. 

 

Evolució del PIB i del deute 

El gràfic 1 recull l’evolució des de 1850 fins 2013 del PIB real i de la ratio deute-PIB. Pel que fa a 

l’evolució del PIB la caiguda deguda a l’última recessió queda clarament marcada, i amb relació 

al pes del deute en el PIB crida l’atenció la rapida progressió del deute en els últims anys, 

malgrat l’estricta política d’austeritat seguida. L’àrea ombrejada del gràfic relativa al deute 

correspon als anys de la gerra civil pels quals R&R no ofereixen informació. Aquest lapsus de 3 

anys es pot deixar en blanc o oferir els valors interpolats que és la opció escollida. Creiem que 

el gràfic del deute mostra una clara paradoxa. Malgrat els esforços d’austeritat (l’austericidi 

com també es coneix) els resultats han quedat molt per sota dels objectius. El motiu d’aquest 

fracàs radica en que l’evolució de la ratio deute- PIB depèn de la evolució del numerador però 

també de la evolució del denominador, i sense creixement és molt difícil que una política 

d’austeritat aconsegueixi els seus objectius. 

 

En la dècada de 1940 Evsey D. Domar va popularitzar el que es coneix com l’aritmètica del 

deute. Denomina “dt” a la ratio deute-PIB en el periode t, “r” al tipus real de interès, “ tρ ” al 

creixement real del PIB i “ht” al saldo pressupostari primari (és a dir, al saldo del pressupost 

descomptat el pagament d’interessos), es verifica la següent identitat comptable: 
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Amb un creixement real del PIB negatiu i un tipus real de interès positiu, encara que es porti a 

terme una política d’austeritat, que es traduirà en un valor positiu de “ht”, el pagament dels 

interessos del deute tendirà a convertir en explosiva la ratio deute-PIB. En els últims anys hem 

tingut creixements negatius del PIB i tipus reals de interès positius, el que explica el ràpid 

creixement de la relació. Addicionalment, com més elevat és el volum acumulat de deute, més 

elevat ha de ser el tipus de interès necessari per col·locar el nou deute, per la qual cosa 

estabilitzar el pes del deute en el PIB pot resultar cada vegada més difícil. 
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La tendència a llarg termini en l’evolució del PIB 

Per captar l’evolució a llarg termini d’una variable és preferible la seva representació en 

logaritmes, donat que a l’adoptar aquesta representació els canvis de pendent es poden 

identificar amb canvis en la taxa de variació. 
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El gràfic 2 mostra aquesta evolució conjuntament amb la tendència obtinguda a través del 

popular filtre de Hodrick-Prescott. A la vista d’aquest gràfic es dibuixen tres fases: Una primera 

fase de creixement moderat, al voltant del 1.57% anual, i que inclou el període 1850-1935. Una 

segona fase d’estancament que va de 1936 a 1940 i que és conseqüència de la guerra civil, i 

una tercera fase d’acceleració del creixement que s’inicia a partir de 1940. La taxa promig de 

creixement ha estat del 3.53% pel període 1940-2013 i del 3.67% excloent els anys de crisis i 

contemplant el període 1940-2008. 

 

En qualsevol cas, l’actual recessió s’insereix en una fase de creixement elevat, al menys en 

termes històrics. 
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La següent pregunta plantejada és, en termes històrics, com qualificar la intensitat d’aquesta 

última recessió que s’inicia al 2008. Una forma usual d’aproximar-se al problema és 

descomptar de l’evolució observada del PIB la seva tendència. El que queda és el cicle i el 

gràfic 3 mostra la seva evolució en el període 1850-2013. 

 

Com es pot constatar en aquest gràfic, els anys més negatius en termes de cicle corresponen 

als anys de guerra civil. Molts economistes consideren que els anys de guerra són atípics i que, 

per tant, és convenient la seva exclusió dins d’una anàlisi del cicle. No obstant això, en primer 

lloc, si s’exclouen quasi no canvia res i les conclusions són pràcticament les mateixes. En segon 
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lloc, si es contempla un període de, per exemple, 20 anys, las guerres són atípiques, però, per 

desgràcia, en un període de casi 200 anys és molt difícil no trobar conflictes armats. Aquest 

conflictes armats tenen la seva manifestació en caigudes de la producció, i si interpretem 

aquesta caiguda de la producció com el malestar afegit al conflicte, en un estudi del cicle a 

llarg termini pot ser raonable la seva no exclusió. 

 

En aquest context històric es comprova que l’actual recessió, fins ara, és bastant estàndard. És 

a dir, està inclosa en una vegada la desviació estàndard referida al cicle. No obstant això, el 

que resulta anormal és la caiguda de l’ocupació. Malauradament no es disposa de sèries 

llargues d’atur per veure en termes històrics com compara l’actual taxa del 27%. Entre altres 

factors, una possible explicació del perquè una recessió estàndard en termes de producció s’ha 

traduït en un creixement tan fort de l’atur, és que l’ocupació creada durant la fase del “boom” 

immobiliari es va concentrar en el sector de la construcció. Això es tradueix en una elevada 

elasticitat ocupació-PIB. En el moment que la construcció es desploma, l’activitat en aquest 

sector queda col·lapsada i això deixa un elevat volum d’aturats de difícil reubicació. 
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Una nota final d’optimisme 

En el pas del temps Espanya ha estat capaç de superar amb èxit guerres civils o profundes 

recessions, com la que correspon al període 1864-1871. No sé sap massa bé com, però la 

realitat és que les dificultats passades han estat superades. Tampoc sabem massa bé com el 

sud de la Unió Europea i Espanya serà capaç de superar una recessió en un context en que tots 
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els països prediquen politiques d’austeritat sense que els països del nord d’Europa adoptin 

politiques més expansives. Però cal preguntar-se quin repte és més difícil de superar, una 

guerra civil com la del període 1936-1939, o un Euro mal dissenyat i que s’intenta salvar sobre 

la base de l’austericidi global propiciat per l’ortodòxia germànica? Creiem en la capacitat del 

sistema capitalista per sobreviure. Europa en poc temps ha superat dues guerres mundials i 

Espanya una guerra civil. Per tant, ens n'hem sortit de pitjors. Confiem que d'aquí a uns 20 

anys, amb euro o sense, l’actual recessió sigui anecdòtica i que continuï estant situada al 

voltant de 1 ó 1.5 desviacions estàndard, donat que, en termes de producció, fins 2013 la 

contracció de la producció no és anormalment intensa. Almenys, aquest és el consol que de la 

història es deriva. 


