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L’evolució del preu del petroli al llarg del 2015 serà un dels principals factors d’incertesa sobre l’economia mundial. Les 
qüestions que es plantegen són, essencialment, dues: en primer lloc, quin serà el rang de preus en què el mercat trobarà, a 
curt termini, el seu nou equilibri? I, en segon lloc, en quina mesura es tractarà d’un equilibri durador? O, dit d’una altra 
manera, cal pensar que ens trobem davant un descens passatger dels preus i que aviat tornaran a la seva tònica a llarg 
termini, potser als nivells assolits entre els anys 2011 i 2014?

En pocs mesos, el preu del cru ha caigut gairebé a la meitat. Tot i que és cert que la feblesa de l’economia europea i la des-
acceleració a la Xina hi poden haver influït, l’anàlisi del mercat ens indica que la caiguda dels preus és més una qüestió 
d’oferta que de demanda. El cru procedent de països que no són membres de l’Organització de Països Exportadors de 
Petroli (OPEP) ha augmentat, i aquest increment no ha anat acompanyat d’una reducció de la producció dels països de 
l’OPEP. Aquesta és la circumstància nova. En altres ocasions, l’OPEP solia acomodar l’oferta a l’augment de producció d’altres 
actors, i, si no ho aconseguia, era per la dificultat de mantenir la disciplina entre els seus membres. Ara, però, ha estat el país 
capdavanter de l’OPEP, l’Aràbia Saudita, el que ha declarat la intenció de mantenir els nivells de producció, fins i tot després 
de l’enfonsament dels preus. Aquest canvi de posició ha sorprès els inversors, que han adaptat ràpidament les estratègies 
al nou entorn, la qual cosa ha accelerat l’ajust del preu del cru. Què persegueix l’Aràbia Saudita? Quant temps tractarà de 
mantenir aquesta estratègia?

Una manera d’intentar respondre aquesta pregunta és examinar l’efecte dels preus baixos en els diferents productors de 
petroli. Els més perjudicats són els països on les finances públiques i les balances de pagaments deixen de ser sostenibles 
quan el preu se situa per sota dels 60 dòlars per barril. Els preus baixos també incideixen en la viabilitat financera de molta 
de la nova oferta de petroli sorgida últimament, a recer d’uns preus que superaven els 100 dòlars per barril. Aquesta oferta 
inclou el petroli d’esquist dels EUA i l’extracció de cru d’aigües molt profundes.

Amb l’estratègia de preus baixos, l’Aràbia Saudita podria tractar de desanimar la inversió marginal (de costos alts) en el 
sector per mantenir el paper de domini de l’OPEP. A més a més, i sense entrar en consideracions geopolítiques, aquesta 
política reafirmaria també el paper de lideratge del regne saudita al si del càrtel. Sens dubte, és el productor amb més 
capacitat de resistència amb uns preus en el rang actual, ja que té uns costos de producció molt baixos, les reserves de cru 
més grans del planeta i un ampli matalàs de reserves internacionals.

Si aquesta lectura de l’estratègia saudita és aproximadament correcta, el normal seria que el període de preus baixos, en la 
franja de 60 a 70 dòlars, s’allargués durant alguns trimestres i que, un cop assolits els objectius, i en el marc d’un creixement 
significatiu de l’economia mundial, els preus tornessin a nivells més elevats i sostenibles a mitjà termini, al voltant dels 80 
o 90 dòlars per barril.

En definitiva, la caiguda dels preus del cru no hauria de ser permanent, però tampoc no hauria de ser un fenomen puntual 
que no hagi de tenir efectes macroeconòmics i sobre el sector. El més probable és que duri prou per impactar de forma 
positiva sobre les economies dels països consumidors i que tingui efectes significatius en la dinàmica competitiva sectorial. 
A mitjà termini, el més lògic és que el preu torni a pujar, reflectint-ne l’escassetat relativa, i que, fins i tot, tornem a veure els 
100 dòlars per barril. Per tant, cal mantenir les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica, però, mentrestant, un període de 
preus més accessibles és molt benvingut en economies importadores netes de petroli com la de la zona de l’euro, on el baix 
creixement genera serioses tensions polítiques en molts dels països membres.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de desembre de 2014

L’or negre: protagonista el 2015
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CRONOLOGIA

GEnER 2015 FEBRER 2015

 8   Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (desembre). 
Taxa d’estalvi de les llars (3T).

 9 Índex de producció industrial (novembre).
15  Comptes financers (3T). 
16  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (novembre).
22  Enquesta de població activa (4T). 

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
27  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
30  Avanç IPC (gener). 

Avanç PIB (4T). 
Avanç PIB dels Estats Units (4T).

31  Balança de pagaments (novembre). 
Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (gener).

 6   Índex de producció industrial (desembre).
12 Consell Europeu.
13 Avanç PIB de la zona de l’euro (4T).
16 Avanç PIB del Japó (4T).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (desembre).
26  Comptabilitat Nacional Trimestral (4T). 

Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (febrer).
27  Avanç IPC (febrer). 

Balança de pagaments (desembre).

AGENDA

nOVEMBRE 2014

 1  Finalitza el tercer programa de compra d’actius (QE3) de la Reserva Federal. A partir d’ara, només reinvertirà el principal dels 
bons vençuts de la seva cartera.

21  El BCE inicia el programa de compra de titulacions de crèdits.

OCtuBRE 2014

20  El BCE inicia el tercer programa de compra de cèdules hipotecàries.
26  El BCE i l’EBA publiquen els resultats de les proves d’estrès a 130 bancs europeus. En total van suspendre 25 entitats, amb un 

dèficit de capital de 24,6 milions d’euros al tancament de 2013. Aquest exercici ha estat l’avantsala per al començament de 
l’activitat del Mecanisme Únic de Supervisió al novembre.

JunY 2014

 5  El BCE situa el tipus refi en el 0,15% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,10%. Addicionalment, anuncia un ampli 
paquet de mesures, entre les quals destaquen les operacions de refinançament condicionades al crèdit (tltRO), que se celebra-
ran trimestralment a partir del setembre del 2014 fins al juny del 2016.

JuliOl 2014

15  En la sisena cimera dels BRICS, s’estableixen les bases del new Development Bank per a projectes de desenvolupament i la 
creació d’un fons de reserva (Contingent Reserve Arrangement) dotat amb 100.000 milions de dòlars.

SEtEMBRE 2014

 4  El BCE situa el tipus refi en el 0,05% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,20%. Addicionalment, anuncia un pro-
grama de compra de titulitzacions de crèdits i cèdules hipotecàries.

DESEMBRE 2014

16  El Banc Central rus apuja el tipus d’interès de referència en 6,5 p. p. fins al 17% per frenar la depreciació del ruble.
24 Shinzo Abe és reelegit primer ministre del Japó.
29 Es convoquen eleccions anticipades a Grècia.
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Continua la recuperació de la zona de l’euro, però lenta-
ment i amb diferències entre països. Diagnosticar de forma 
adequada el pols profund de la conjuntura de la zona de 
l’euro és un exercici farcit de matisos. D’una banda, es cons-
tata que l’activitat va a més. El tram final de l’any ha ratificat 
que la zona de l’euro s’allunya de l’estancament de l’estiu. A 
més a més, sembla que els factors que impulsen la reactiva-
ció continuaran: el consum privat, el més inercial dels com-
ponents de la demanda interna, es recupera, i els efectes de 
la depreciació de l’euro i del descens del preu del cru tindran 
un impacte important el 2015. No obstant això, la resta del 
panorama és menys tran  quil·  lit  zador. Els riscos polítics 
esmentats més amunt tenen una ex  pressió pròpia a Europa, 
en forma d’incertesa política a Grècia. Però no és només el 
front polític: l’economia, afectada per un ritme de recupera-
ció massa lent i distribuït de manera desigual per països, 
tampoc no està lliure de riscos. Finalment, l’amenaça que la 
situació actual d’inflació baixa derivi en una fase de deflació 
no s’esvaiex. En aquest context, i atès el resultat modest de 
les subhastes de liquiditat a llarg termini, és molt probable 
que, durant el primer trimestre de l’any, el BCE iniciï un pro-
grama a gran escala de compra de deute públic. La nova 
expansió monetària anirà acompanyada de l’anomenat Pla 
Juncker, que tracta de millorar la inversió privada a la UE mit-
jançant garanties públiques. En definitiva, mesures extraor-
dinàries per allu nyar Europa de riscos també extraordinaris.

Espanya, contrast positiu en creixement. En aquest con-
text incert, la nostra economia es beneficia d’una dinàmica 
de creixement favorable. Les últimes dades ratifiquen que, 
arran, fonamentalment, de la millora de la confiança en les 
perspectives de creixement, la demanda in  terna es va acce-
lerar al tram final del 2014. A curt termini, aquest factor 
proporciona una certa autonomia al nostre ci  cle, enfront 
del més contingut de la zona de l’euro. En canvi, en matèria 
d’inflació, Espanya es continua mantenint a la zona de cai-
guda de preus (el –0,4% interanual al novembre). Tot i que 
aquesta dada, tan vistosa, sigui el resultat, en gran part, del 
descens del preu del petroli, fins i tot un cop descomptats 
els components volàtils de l’energia i dels aliments frescos, 
la inflació continua sense créixer des del mes de maig. No 
obstant això, les nostres previsions apunten al fet que la 
inflació subjacent abandonarà aquesta zona de creixement 
nul a partir del començament del 2015 (la inflació general 
ho farà més endavant). En definitiva, sembla que Espanya 
està en disposició de trampejar relativament bé aquesta 
etapa de major incertesa global amb què tanquem el 2014. 
Però encara seria millor que alguns dels punts de risc mun-
dials fossin suturats amb rapidesa.

El 2015 s’inicia amb la recuperació mundial guanyant 
po  sicions, però també amb una major preponderància 
dels riscos baixistes. Les últimes dades disponibles fan 
pensar que l’any 2014 s’haurà tancat amb una tendència 
for  ça generalitzada d’acceleració del creixement. Es tracta 
d’un bon punt de partida perquè el 2015 assistim a una 
expansió encara més clara, que situaria el creixement mun-
dial de l’any que acabem de començar en el 3,9% (el 3,2% 
el 2014). Però, al costat d’aquesta evolució de fons positiva, 
cal destacar que també han aflorat alguns riscos baixistes. 
En primer lloc, es constata que l’enquistament dels riscos 
geopolítics acaba generant incertesa i, de retruc, volatilitat 
financera. Així, per exemple, la complicada partida de pò -
quer entre els productors de petroli ha acabat arrossegant 
el preu del cru a cotes que, si es mantenen, podrien comen-
 çar a ser desestabilitzants per a algunes economies. Així 
ma  teix, i en aquest mateix àmbit geoestratègic, es confir-
ma que l’enquistament de fronts de conflicte acaba erosio-
nant les parts implicades i un entorn més ampli. Rússia se -
ria un exemple paradigmàtic de la materialització dels dos 
riscos, que han situat el país a l’avantsala d’una recessió 
que es preveu intensa.

Els EuA i la Xina afronten els reptes de gestionar un cicle 
més madur. Els dos països comparteixen dos aspectes 
importants a nivell global: són fonamentals en termes d’a -
por  tació al creixement mundial i comencen a bregar amb 
aspectes propis de fases més madures del cicle. Als EUA, les 
dades més recents evidencien que l’economia entra en una 
fase d’expansió més clara. Atesa l’absència de tensions in -
flacionistes apreciables, la Reserva Federal pot afrontar el 
procés de normalització monetària sense gaire pressa i 
tractant de preparar els agents econòmics per a un escena-
ri financer diferent mitjançant un esforç de comunicació. 
Aquest esforç és totalment necessari, ja que cada dada ma -
croeconòmica positiva als EUA ha ressonat en forma de fe -
blesa canviària en economies com la mexicana o la colom-
biana, la qual cosa ens recorda fins a quin punt el mercat es 
manté a l’aguait davant aquesta nova fase monetària. En el 
cas xinès, es tracta de gestionar de forma activa l’entrada 
de l’economia en una etapa amb un creixement relativa-
ment menor. Els indicadors suggereixen que la tònica de 
desacceleració és gradual, i tranquil·litza pensar que el 
marge de maniobra de les polítiques fiscal i monetària 
també és substancial. Així i tot, és crític que el procés sigui 
suau, ja que, en cas contrari, la inquietud viscuda durant 
l’estiu del 2014 per un hipotètic hard landing xinès es po -
dria repetir.

El 2015 arrenca sota el signe de la recuperació
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2013 2014 2015 2016 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 1 3,2 3,2 3,9 4,0 3,3 3,1 3,3 3,9 3,9 3,9

Països desenvolupats

Estats Units 2,2 2,3 3,1 2,7 2,6 2,7 2,2 3,6 3,2 2,7

Zona de l’euro –0,4 0,8 1,3 1,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,2 1,5

Alemanya 0,2 1,5 1,5 1,9 1,4 1,2 1,1 0,8 1,4 1,8

França 0,4 0,4 0,8 1,3 0,0 0,4 0,4 0,6 0,9 0,9

Itàlia –1,9 –0,4 0,5 1,2 –0,4 –0,5 –0,4 –0,1 0,3 0,7

Espanya –1,2 1,3 1,9 2,2 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9

Japó 1,6 0,3 1,2 1,1 –0,3 –1,2 0,3 –0,7 1,5 2,4

Regne Unit 1,7 3,0 2,2 2,2 3,2 3,0 2,9 2,5 2,1 2,1

Països emergents

Xina 7,7 7,5 7,2 6,7 7,5 7,3 7,6 7,8 7,4 7,0

Índia 2 4,7 5,8 6,2 6,2 5,7 5,3 6,0 5,9 6,2 6,5

Indonèsia 5,8 5,1 5,7 6,1 5,1 5,0 5,3 5,5 5,8 5,7

Brasil 2,5 0,3 1,3 2,3 –0,9 –0,2 0,2 0,4 1,4 1,7

Mèxic 1,4 2,3 3,6 3,8 1,6 2,2 3,5 3,5 3,6 3,7

Xile 4,1 2,1 3,4 4,4 1,9 1,9 2,0 2,7 3,2 4,2

Rússia 1,3 0,4 –2,5 –0,1 0,8 0,7 –0,6 –2,0 –3,1 –3,0

Turquia 4,1 2,6 3,3 4,6 2,2 1,7 2,0 2,5 3,1 3,4

Polònia 1,6 3,3 3,4 3,9 3,4 3,3 2,8 3,0 3,3 3,5

Sud-àfrica 2,2 1,4 2,3 2,8 1,3 1,4 1,1 1,9 2,2 2,6

INFLACIÓ

Mundial 1 3,7 3,5 3,4 4,4 3,7 3,5 3,2 3,3 3,4 3,4

Països desenvolupats

Estats Units 1,5 1,6 1,0 2,3 2,1 1,8 1,3 0,8 0,6 0,9

Zona de l’euro 1,4 0,4 0,7 1,5 0,6 0,4 0,2 0,0 0,5 0,9

Alemanya 1,6 0,8 1,1 1,6 0,9 0,8 0,5 0,4 0,8 1,4

França 1,0 0,6 0,7 1,3 0,8 0,5 0,3 0,1 0,4 0,9

Itàlia 1,3 0,2 0,6 1,1 0,4 –0,1 0,1 0,0 0,3 0,8

Espanya 1,4 –0,2 0,3 1,6 0,2 –0,3 –0,5 –0,7 –0,1 0,6

Japó 3 0,4 2,7 1,8 2,3 3,6 3,3 2,3 1,9 0,6 1,7

Regne Unit 2,6 1,5 1,5 1,9 1,7 1,5 1,0 1,0 1,4 1,7

Països emergents

Xina 2,6 2,0 2,1 2,5 2,2 2,0 1,6 2,1 2,5 2,4

Índia 4 6,3 3,7 2,9 4,6 5,8 2,4 1,6 2,5 2,2 2,2

Indonèsia 6,4 6,3 5,6 5,8 7,1 4,5 5,7 5,4 5,5 5,6

Brasil 6,2 6,3 6,0 5,6 6,4 6,6 6,6 6,2 6,0 6,0

Mèxic 3,8 4,0 3,5 3,1 3,6 4,1 4,1 3,7 3,6 3,4

Xile 2,1 4,1 3,3 4,3 4,5 4,7 4,0 3,5 3,4 4,4

Rússia 6,8 7,7 8,2 5,6 7,6 7,7 9,2 9,2 8,6 8,0

Turquia 7,5 8,9 7,1 6,3 9,4 9,2 9,1 7,4 7,1 7,0

Polònia 1,2 0,3 1,4 2,3 0,5 –0,1 0,0 0,8 1,5 1,5

Sud-àfrica 5,8 6,1 4,9 5,5 6,5 5,9 6,1 4,3 4,8 4,9

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal i cost de factors.  3. Contempla la pujada de l’impost al consum prevista per a abril de 2014.  4. Preus de venda a l’engròs.

  Previsions
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Economia espanyola

2013 2014 2015 2016 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,3 2,1 1,6 2,3 2,7 2,9 2,7 2,2 1,8

Consum de les AP –2,9 0,6 –0,6 –0,3 0,7 0,9 0,5 –0,5 –0,5 –0,8

Formació bruta de capital fix –3,7 2,7 5,0 4,5 3,2 3,1 3,9 5,1 4,7 5,0

Béns d’equipament 5,6 11,9 8,6 5,8 12,7 9,5 9,8 9,9 8,2 8,5

Construcció –9,2 –2,8 2,6 3,6 –2,0 –1,2 0,1 2,4 2,4 2,6

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,1 2,0 1,7 2,2 2,5 2,5 2,4 2,1 1,8

Exportació de béns i serveis 4,3 4,6 5,9 5,1 1,5 4,6 6,1 7,3 7,2 4,7

Importació de béns i serveis –0,4 7,8 6,8 4,1 4,8 8,2 9,3 10,0 8,2 4,6

Producte interior brut –1,2 1,3 1,9 2,2 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9

Altres variables

Ocupació –3,2 0,9 1,7 1,8 0,8 1,4 2,0 2,1 1,7 1,6

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,5 22,9 21,6 24,5 23,7 23,9 24,1 22,7 22,2

Índex de preus de consum 1,4 –0,1 0,3 1,6 0,2 –0,3 –0,5 –0,7 –0,1 0,6

Costos laborals unitaris –0,4 –0,5 0,1 1,0 –0,1 –0,4 –0,4 0,0 –0,5 0,3

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 1,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –6,8 –5,7 –4,5 –3,3       

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,50 1,40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33 0,58

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,72 1,65 0,23 0,23 0,24 0,32 0,56 0,88

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 1,21 2,11 0,54 0,56 0,57 0,75 1,02 1,38

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 1,26 2,27 0,40 0,50 0,52 0,73 1,05 1,46

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 3,09 3,73 2,61 2,49 2,27 2,59 2,96 3,29

Euro

Refi BCE 0,54 0,16 0,05 0,05 0,22 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 0,05 0,06 0,30 0,16 0,08 0,05 0,05 0,05

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,32 0,36 0,57 0,44 0,33 0,32 0,32 0,32

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,05 0,09 0,10 –0,01 –0,04 –0,05 –0,05 –0,05

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,68 1,11 1,43 1,06 0,76 0,66 0,67 0,68

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,33 1,33 1,18 1,15 1,37 1,33 1,28 1,22 1,19 1,16

¥/euro 129,65 140,42 146,92 144,90 140,11 137,68 142,92 146,80 146,36 146,15

£/euro 0,85 0,81 0,78 0,78 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78 0,78

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 69,13 84,68 109,65 103,38 77,05 61,93 66,43 71,68

Brent (euros/barril) 81,67 74,83 58,58 73,64 79,96 78,02 61,68 50,77 55,83 61,80

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Perspectives 
positives i més volatilitat,  
escenari per al 2015

la tònica volàtil acomiada l’any després de la placidesa reg-
nant durant la primera meitat del 2014. Al desembre, els mer-
cats internacionals han patit les conseqüències de nous contra-
temps. La caiguda del preu del cru, la crisi del ruble i la 
inestabilitat política a Grècia han trencat la calma imperant al 
novembre. La fràgil demanda de fons de la banca europea en la 
segona TLTRO del BCE i el desancoratge de les expectatives 
d’inflació tampoc no hi han contribuït favorablement, situació 
que afegeix pressió sobre l’entitat perquè iniciï la compra de 
deute sobirà a la regió. Aquests factors han provocat noves 
correccions en la cotització dels actius de risc, amb especial 
incidència en els països emergents i en el sector energètic. No 
obstant això, el reforç de la xarxa de seguretat de la laxitud 
monetària global, la millora del creixement mundial i la pre-
ferència per la rendibilitat dels inversors són les bases que sos-
tindran una pauta favorable per als actius de risc el 2015.

la Fed canvia la retòrica, però no les intencions. En l’última reu-
nió de l’any, el banc central va revisar a l’alça les perspectives 
econòmiques per als dos pròxims exercicis, tot i que espera que 
la inflació es mantingui per sota del 2%, a causa de la pressió dels 
preus energètics. També va introduir canvis en la política de 
comunicació, en puntualitzar que, en el context actual de millora 
de l’activitat econòmica nord-americana i de dinamisme del 
mercat laboral, l’entitat serà «pacient» a l’hora de començar a 
normalitzar la política monetària. Malgrat haver abandonat la 
premissa que «els tipus d’interès romandrien baixos durant un 
temps considerable», el missatge de fons continua sent molt aco-
modatici. En la roda de premsa posterior, la presidenta Yellen va 
puntualitzar que l’estratègia monetària vindrà marcada per 
l’evolució de les dades econòmiques i de la inflació, però va indi-
car que la probabilitat que les pujades de tipus es produïssin en 
les dues primeres reunions de l’any era reduïda.

El BCE optarà per llançar un programa de compra de deute 
públic (QE) en el 1t 2015. En l’última reunió de l’any, el Consell 
de Govern (CG) de l’entitat va mantenir sense canvis els tipus 
oficials i els paràmetres de la política no convencional, amb el 
matís que l’augment del balanç en un bilió d’euros es cataloga 
com una «intenció», quan fins ara era una «expectativa». En 
paral·lel, va reconèixer que l’activitat econòmica i la inflació són 
més febles del que s’esperava. Per aquest motiu, va argumentar 
que encara era aviat per valorar l’efectivitat de les mesures ja 
implementades (TLTRO, compres de cèdules hipotecàries i 
ABS), va assenyalar que, entre les mesures possibles, s’inclou la 
compra de deute públic a gran escala i va remarcar que no 
requeriria la unanimitat del Consell per aprovar-les. En aquest 
sentit, contemplem que la institució anunciarà, en els primers 
compassos del 2015, el llançament d’un programa de compra 
de deute públic per un valor proper als 500.000 milions d’euros 
i un any de durada.
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Modesta demanda en la tltRO. Les entitats bancàries euro-
pees van sol·licitar gairebé 130.000 milions d’euros en la sego-
na subhasta de liquiditat a llarg termini del BCE, lleugerament 
per sota dels 150.000 milions esperats pel consens dels analis-
tes. En les dues TLTRO realitzades, el BCE ha col·locat 212.400 
milions d’euros, una xifra que representa el 53% de l’import 
total disponible.

la crisi de confiança que plana sobre Rússia es transforma en 
una crisi canviària, a causa del feble rerefons econòmic del 
país, de l’espiral baixista del preu del cru i de les sancions inter-
nacionals. La divisa russa es va arribar a depreciar el 30% en una 
única sessió, circumstància que va fer rememorar el col·lapse 
financer viscut pel país el 1998. Finalment, les actuacions 
urgents del banc central rus van aconseguir limitar les pres-
sions sobre el ruble i reconduir els nivells extrems de volatilitat. 
En concret, l’autoritat monetària va incrementar el tipus rector 
fins al 17% (des del 10,5%), va intervenir al mercat de divises 
venent reserves en moneda estrangera i va anunciar noves 
mesures de provisió de liquiditat a la banca. A la resta del bloc 
emergent, destaca l’activisme de les autoritats monetàries 
xineses al front macroprudencial després de la rebaixa dels 
tipus oficials del mes passat. La restricció en l’ús de bons corpo-
ratius de baixa qualificació com a col·lateral en les operacions 
de finançament de les entitats financeres s’orienta a preservar 
l’estabilitat financera del gegant asiàtic.

Els conats de volatilitat afavoreixen l’avanç dels treasuries 
nord-americans. L’estabilitat ha dominat al mercat del deute 
nord-americà. Destaca la proximitat de la yield del deute a curt 
termini al nivell dels fed funds (tipus oficial). L’absència de pres-
sions inflacionistes i la consegüent continuïtat de la política 
monetària acomodatícia de la Fed han propiciat aquesta cir-
cumstància. De cara als pròxims mesos, l’estratègia de norma-
lització del banc central podria generar més volatilitat i provocar 
repunts en les rendibilitats del tram curt de la corba sobirana 
nord-americana.

El repunts de volatilitat donen suport a l’avanç del deute 
públic alemany, amb les expectatives d’un QE de deute sobirà 
per part del BCE com a suport addicional. L’increment dels flu-
xos cap a actius segurs (flight to quality), arran dels focus 
d’inestabilitat a nivell global (caiguda del cru i crisi de Rússia) i 
a nivell europeu (desavinences polítiques a Grècia), ha afavorit 
el replegament de les yields dels bons alemanys. El deute entre 
1 i 4 anys ofereix rendibilitats negatives, i, en el cas del bund a 
10 anys, la rendibilitat ha baixat fins a nous mínims (el 0,6%). A 
aquesta tendència també hi han contribuït la moderació de les 
expectatives de creixement econòmic i la reducció de les neces-
sitats de finançament del Tresor alemany per al 2015, les més 
baixes en 13 anys.

la perifèria europea, preparada per al desembarcament del 
QE sobirà. La incertesa sobre un possible avançament electoral 
a Grècia i el posicionament de Syriza al capdavant de les 
enquestes han propiciat fortes alces en les rendibilitats del deu-
te públic hel·lènic. La probabilitat que un partit contrari a les 
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reformes exigides per la troica i als programes de rescat pugui 
controlar el Govern grec és un escull considerable perquè el 
deute sobirà grec reprengui la tònica favorable mostrada en els 
últims mesos. Amb menys intensitat, la incertesa també ha 
afectat el pendent de la corba portuguesa. A la resta del deute 
perifèric, l’incert panorama polític grec no ha comportat vai-
vens destacats. Així mateix, l’expectativa que el BCE ampliï el 
rang de les compres als bons sobirans s’ha imposat sobre la 
problemàtica esmentada. L’adquisició de deute públic benefi-
ciaria, principalment, Espanya, Itàlia i Portugal amb importants 
reduccions dels spreads sobirans.

A Espanya, el tresor completa el programa de finançament 
del 2014, amb la captació de gairebé 235.000 milions d’euros 
en bons i lletres. Destaquen positivament la intensa reducció 
dels costos, l’increment en els venciments de les noves emis-
sions i l’avançament de la captació de finançament per a 
l’exercici 2015.

l’energia obstaculitza la recuperació de les borses. El mes de 
desembre s’ha caracteritzat per l’augment de la volatilitat als 
mercats d’accions. Els principals índexs borsaris han registrat 
percentatges de pujada reduïts, tot i que amb rangs de cotitza-
ció molt amplis. La inestabilitat canviària en alguns mercats 
emergents, amb Rússia com a protagonista, les conseqüències 
econòmiques de l’abaratiment del cru sobre els països produc-
tors i la inestabilitat política a Grècia han marcat el pols de les 
últimes setmanes. No obstant això, el posicionament «pacient» 
de la Fed en relació amb la normalització de l’estratègia mone-
tària i les declaracions favorables de membres del BCE sobre la 
compra de deute sobirà han donat suport a les borses dels paï-
sos desenvolupats en el tram final del mes. Per sectors, el càstig 
ha estat particularment intens a l’energètic, pel risc que repre-
senta per als comptes de resultats del sector l’enfonsament dels 
preus del petroli. Malgrat un entorn més volàtil, a causa de la 
normalització dels tipus d’interès als EUA i dels diversos focus 
de risc geopolític, les perspectives per als mercats de renda 
variable el 2015 són positives (vegeu el Focus «Renda variable: 
un mercat amb potencial»), en especial a Europa i a Espanya.

les divises d’alguns països emergents «febles» s’han vist 
perjudicades per l’abaratiment del Brent. Al desembre, les 
seves monedes s’han depreciat, de mitjana, el 5% enfront del 
dòlar, en un context de fortes turbulències als mercats canviaris 
emergents. Per la seva banda, el tipus de canvi de l’euro s’ha 
continuat afeblint i ha arribat als 1,22 dòlars, el valor més baix 
en dos anys. L’efecte sobre la moneda europea de les divergèn-
cies existents entre les polítiques monetàries dels EUA i la zona 
de l’euro tendirà a intensificar-se a mesura que s’albiri la posada 
en marxa del QE sobirà del BCE. En el terreny de les primeres 
matèries, la cotització del petroli Brent ha mantingut la caigu-
da, fins a situar-se al voltant dels 60 dòlars per barril, cota en 
què ha romàs estable en els últims compassos de l’any. A curt 
termini, l’excés d’oferta, la revisió a la baixa de les previsions de 
demanda de cru per al 2015 i la falta d’acord entre els països de 
l’OPEP per començar a reduir els nivells de producció mantin-
dran el preu en cotes baixes.
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L’any 2014 ha estat positiu per a la renda variable a nivell 
global: l’índex MSCI World Local Currency amb dividends 
ha presentat una rendibilitat propera al 10%. És cert que 
s’han observat disparitats molt notables entre països i 
sectors, però això no entela el bon comportament agre-
gat, que, previsiblement, tindrà continuïtat el 2015.

Una primera qüestió que cal considerar és l’entorn ma  cro-
 econòmic. De cara a l’any que comença, el consens d’a  na -
listes i la majoria d’organismes internacionals coincideixen 
a pronosticar que l’economia internacional accelerarà el 
pas i que la taxa d’inflació global es mantindrà en nivells 
baixos. És a dir, un retorn que alguns, per analogia amb la 
rondalla infantil, qualifiquen d’«economia Gol   di  locks»: ni 
massa freda per tenir por de la recessió, ni massa calenta 
per preocupar-se per la inflació. Un clima ma  cro  econòmic 
temperat ha estat, habitualment, favorable per a les bor-
ses, però adquireix ara una importància singular, perquè 
és clau per a la continuïtat d’un element decisiu del marc 
financer dels últims anys: l’abundància de liquiditat. Mal-
grat les divergències entre les estratègies dels principals 
bancs centrals, en conjunt, es mantindrà un to monetari 
ultralax el 2015 (les mesures expansives del BCE i del Banc 
del Japó agafaran el relleu a les de la Fed), la qual cosa 
assegurarà unes condicions de liquiditat molt folgades a 
nivell global. A part de facilitar el finançament de les 
empreses i de reduir els costos financers, aquest factor 
impulsa les borses mitjançant el search for yield: els inver-
sors insatisfets amb el baix nivell dels tipus d’interès dels 
actius monetaris i del deute públic incrementen el pes de 
la renda variable en les carteres. Al llarg del 2014, ja s’ha 
observat un increment del transvasament de fluxos de ca -
pi  tals des dels bons sobirans cap als mercats d’accions, i cal 
esperar que, el 2015, es mantingui aquesta tendència.

Un segon aspecte destacable de l’entorn global és l’aba  ra-
 timent de les primeres matèries i, en concret, de l’energia. 
Aquest factor té un doble efecte positiu. D’una part, re -
dueix els costos de producció empresarials, la qual cosa 
permet l’ampliació dels marges. De l’altra, serveix d’estí -
mul per a la despesa de les famílies. Malgrat que actuï, 
tam  bé, com una amenaça deflacionista, aquest impacte 
hauria de quedar neutralitzat gràcies a les polítiques mo -
netàries acomodatícies, a la millora dels salaris reals i a la 
reactivació del crèdit. La perifèria europea seria l’àrea més 
beneficiada per aquest efecte, ja que presenta les taxes 
d’importacions energètiques sobre el PIB més elevades. A 
més a més, la zona de l’euro comptarà amb una tercera 
basa addicional: la depreciació de l’euro, que ajudarà a mi -
llorar els ingressos de les empreses europees per la via de 
les exportacions.

Aquests tres elements centrals de l’entorn global (liquidi-
tat, preu de les commodities i tipus de canvi) s’orienten de 

manera molt propícia per a les borses europees. De fet, el 
consens d’analistes borsaris anticipa que l’augment del 
benefici per acció de les empreses europees serà molt 
apreciable. Per als EUA, es pronostica que el creixement 
dels beneficis continuarà sent positiu, tot i que modest, 
atesos factors com l’augment dels costos salarials. A més a 
més, l’estratègia de normalització monetària de la Fed po -
dria provocar un augment dels tipus d’interès en dòlars, la 
qual cosa incrementaria la taxa de descompte i, de retruc, 
reduiria els múltiples de valoració (PER, etc.) de la borsa 
nord-americana. Per la seva banda, per a les companyies 
emergents, els pròxims trimestres es presenten més difí-
cils, a conseqüència de la desacceleració del creixement 
de les seves economies, de la depreciació continuada de 
les seves divises i de la caiguda dels ingressos derivats de 
les exportacions de primeres matèries. Des del punt de 
vista sectorial, i d’acord amb els arguments anteriors, tot 
sembla indicar que les empreses vinculades a l’evolució 
del preu del barril de cru haurien de ser les més perjudica-
des, seguides de les empreses amb activitats vinculades a 
les primeres matèries. En canvi, l’augment de la renda dis-
ponible, derivat de l’abaratiment de l’energia i de la millo-
ra de les condicions de finançament, hauria de donar su -
port a les cotitzacions dels sectors cíclics i de consum, com 
els de la distribució, el retail, els transports, les línies aèries 
i els automòbils.

També hi ha continuïtat, en relació amb el 2014, pel que fa 
als riscos que planen sobre aquest panorama Goldilocks. 
En concret, les tensions geopolítiques, l’estratègia de nor-
malització monetària de la Fed, les forces deflacionistes a 
la zona de l’euro i l’abast de l’alentiment de l’economia xi -
nesa continuen copant la llista d’amenaces que cal vigilar.

FOCUS • Renda variable: un mercat amb potencial
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En un moment en què totes les mirades estan posades en 
el petroli, per la caiguda vertiginosa del seu preu des de 
mitjan estiu, el preu del gas (en especial, als EUA) s’ha 
mantingut estable. Històricament, els preus dels dos 
hidrocarburs s’han mogut de manera molt similar. No obs-
tant això, en els últims anys, aquesta relació s’ha trencat 
(de nou, prin  cipalment, als EUA). Així, mentre que el preu 
del cru ha caigut el 50% en els sis últims mesos, el preu del 
gas nord-americà ha baixat al voltant del 15%. Quins fac-
tors expliquen aquest divorci dels preus?

El boom de l’energia no convencional (shale) protagonit-
zat pels EUA en el gas i en el petroli i el seu impacte des-
igual als dos mercats són els principals responsables de la 
desalineació dels preus. Ara com ara, si els comparem en 
termes d’energia equivalent (vegeu el gràfic),1 el gas natu-
ral nord-americà encara és tres vegades més barat que el 
petroli. Això és degut al fet que el mercat del gas, lluny de 
ser global com el del petroli, està fragmentat en tres grans 
regions (els EUA, Europa i Àsia) aïllades entre si a causa de 
l’alt cost del transport, en particular del marítim. Així, en el 
cas nord-americà, la revolució del gas shale ha comportat 
un increment substancial de l’oferta de la regió i, per tant, 
una rebaixa important del preu, que no s’ha traslladat a la 
resta del món.

A tall il·lustratiu, entre els anys 2007 i 2013, la producció 
nord-americana de gas va augmentar el 26%, i el shale va 
arribar a representar el 40% de la producció total (enfront 
d’un percentatge inferior al 5% al començament dels 
2000). La caiguda del preu del gas durant aquest període 
als EUA va arribar al 45%. En canvi, la comercialització de 
petroli a nivell mundial va provocar que els preus d’aquest 
recurs seguissin una dinàmica molt diferent, malgrat que la 
producció nord-americana també augmentés. Per bé que 
la producció de cru dels EUA es va incrementar el 45% en el 
mateix període, el país produeix al voltant del 10% del total 
mundial. No obstant això, arribats a aquest punt, és impres-
cindible fer un matís rellevant. Malgrat la relativa globalitat 
del mercat petrolier, la revolució shale nord-americana sí 
va tenir algunes conseqüències en el preu del petroli extret 
al país (el West Texas Intermediate): el va rebaixar de forma 
significativa en relació amb la cotització del cru comercia-
litzat a Europa (el Brent), una diferència que va assolir cotes 
del 20% al final del 2011 i del 2012. El motiu va ser el coll 
d’ampolla en el nus d’oleoductes situat a Cushing (Oklaho-
ma), que va augmentar els inventaris i va desencadenar 
tensions a la baixa en els preus. Una situació que s’ha anat 
corregint a mesura que han millorat les infraestructures de 
transport a Cushing, però que ha durat molts anys.

Així mateix, i malgrat la fragmentació esmentada al mer-
cat del gas mundial, a Europa, també s’ha produït un cert 
desacoblament entre el preu dels dos hidrocarburs (gas i 
petroli). Així i tot, aquest desacoblament ha estat menor, i 

el preu del gas a Europa encara duplica el dels EUA. A Àsia, 
la diferència és quatre vegades més gran (vegeu el gràfic). 
En el cas europeu, amb la finalitat de fer atractives la inver-
sió i l’explotació de gas, es va decidir establir en els seus 
inicis (als anys cinquanta i seixanta) contractes de llarga 
durada indexats al preu del petroli (un clar substitut ener-
gètic). Una pràctica que ha arribat fins als nostres dies, ja 
que, el 2011, al voltant del 70% dels contractes encara eren 
de llarga durada i indexats. No obstant això, de llavors 
ençà, el mercat al comptat, segons el qual el preu es fixa 
de manera més coherent amb els factors d’oferta i deman-
da locals, ha anat guanyant terreny. Aquesta tendència ha 
estat afavorida per tres factors: la reducció dels costos de 
transport (vinculada als avanços assolits en el camp del 
gas natural liquat), els canvis en la regulació de la Unió 
Europea cap a una major liberalització del mercat ener-
gètic i les elevades fluctuacions del preu del petroli.

A llarg termini, cal esperar que l’augment de la dispersió 
de preus a les dues dimensions (entre gas i petroli i entre 
re  gions) es vagi reduint. A nivell internacional, els EUA po -
drien apostar per l’exportació de gas, una opció que, en 
l’actualitat, està molt restringida per llei. La significativa 
diferència de preus, en especial en relació amb Àsia, i els 
avanços esmentats en el gas natural liquat (que rebaixen 
el cost del transport marítim) podrien fer rendible la co -
mercialització del gas nord-americà fora de les seves fron-
teres. Aquesta obertura possibilitaria que, en els pròxims 
anys, s’avancés cap a una major convergència de preus 
entre els tres mercats. Pel que fa a la dispersió en relació 
amb el petroli, una diferència perllongada i de la magnitud 
observada, en especial al mercat nord-americà, podria esti-
mular un procés de substitució del recurs energètic més car 
(en aquest cas, el petroli) pel més barat (el gas), la qual cosa, 
a llarg termini, hauria de limitar, també, aquesta bretxa.2

FOCUS • El desacoblament entre els preus del gas i del petroli
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1. El valor de la mateixa quantitat de l’energia en els dos recursos.

2. Per exemple, amb el diferencial de preus del 2013, l’EIA estimava que, 
fins a l’any 2040, l’ús del gas natural al sector del transport podria créixer 
a taxes anuals del 12%.
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Tipus d’interès (%)

31-des 28-nov Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 –20,0 –20,0

Euríbor 3 mesos 0,08 0,08 0 –20,9 –20,9

Euríbor 12 mesos 0,33 0,33 0 –22,6 –22,6

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,06 –0,07 1 –24,3 –24,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,10 –0,03 –7 –31,3 –31,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,54 0,70 –16 –138,9 –138,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,61 1,90 –29 –254,1 –254,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 107 120 –12 –115,2 –115,2

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0 0,0 0,0

Líbor 3 mesos 0,26 0,23 3 1,4 1,4

Líbor 12 mesos 0,63 0,56 7 4,7 4,7

Deute públic a 1 any 0,21 0,12 9 9,8 9,8

Deute públic a 2 anys 0,66 0,47 19 28,0 28,0

Deute públic a 10 anys 2,17 2,16 1 –85,8 –85,8

Spreads deute corporatiu (p. b.)

31-des 28-nov Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 63 58 5 –7,4 –7,4

Itraxx Financer Sènior 67 59 8 –19,7 –19,7

Itraxx Financer Subordinat 149 137 12 20,1 20,1

Tipus de canvi

31-des 28-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,210 1,245 –2,8 –12,0 –12,0

¥/euro 144,850 147,720 –1,9 0,1 0,1

£/euro 0,777 0,796 –2,4 –6,5 –6,5

¥/$ 119,780 118,630 1,0 13,7 13,7

Primeres matèries 

31-des 28-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 437,8 454,6 –3,7 –4,1 –4,1

Brent ($/barril) 55,8 69,0 –19,2 –49,7 –49,7

Or ($/unça) 1.184,9 1.167,4 1,5 –1,7 –1,7

Renda variable

31-des 28-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 2.058,9 2.067,6 –0,4 11,4 11,4

Eurostoxx 50 3.146,4 3.250,9 –3,2 1,2 1,2

Ibex 35 10.279,5 10.770,7 –4,6 3,7 3,7

Nikkei 225 17.450,8 17.459,9 –0,1 7,1 7,1

MSCI emergents 956,3 1.004,7 –4,8 –4,6 –4,6

Nasdaq 4.736,1 4.791,6 –1,2 13,4 13,4

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • El 2015 comença 
amb contrastos importants 

l’economia internacional guanyarà tracció el 2015. En par -
ticular, estimem un avanç del 3,9% el 2015, per damunt del 3,2% 
del 2014, i en un context mundial d’inflació encara continguda, 
a la zona del 3,5%. L’escenari per al 2015 s’obre marcat per forts 
contrastos. Entre les economies avançades, la bona dinàmica 
dels EUA, que continuen creixent amb solidesa gràcies al con-
sum intern, a la inversió i a un menor ajust fiscal, contrasta amb 
la feblesa de l’economia japonesa, que lluita per allunyar-se de 
la seva deflació secular. Entre els grans països emergents, la 
desacceleració gradual i controlada de l’economia xinesa con-
trasta amb l’episodi de la crisi russa, que introdueix un elevat 
grau de volatilitat.

ESTATS UNITS

l’economia nord-americana es caracteritza per «una expan-
sió continuada», segons la valoració de la Fed en el seu estudi 
de camp (Beige Book) del desembre, que substitueix el qualifi-
catiu més tebi de creixement «modest» per «moderat». El ter-
cer lliurament de l’avanç del PIB en el 3T, de nou revisat a 
l’alça, confirma aquest escenari expansiu. La dada situa el 
creixement inter  anual en el 2,7% (en el 2,3% i en el 2,4% en el 
primer i en el segon lliuraments, respectivament) recolzat per 
la fortalesa del consum i de la inversió no residencial. Aquesta 
lleugera millora no fa variar les nostres previsions de creixe-
ment per al 2014 i el 2015, que es mantenen en el 2,3% i el 
3,1%, respectivament.

Els indicadors d’activitat del 4t continuen mostrant una 
expansió robusta. L’índex de sentiment empresarial (ISM) de 
manufactures es va situar en els 58,7 punts al novembre, i el 
seu homòleg en serveis va pujar fins als 59,3, tots dos en zona 
d’expansió robusta. En la mateixa línia, l’índex de sentiment 
empresarial per a petites empreses va pujar fins als 98,1 punts 
al novembre (96,1 a l’octubre), esperonat per la millora de les 
expectatives futures. Sens dubte, el comportament d’aquests 
índexs dóna suport al bon to que esperem de la inversió 
empresarial el 2015. També destaquen les vendes al detall, que 
van avançar el 5,1% interanual al novembre, per damunt de les 
previsions del consens i del registre de l’octubre (el 4,5%), i 
l’índex de producció industrial, que va augmentar un sòlid 
15,2% inter  anual, l’avanç interanual més important des del 
gener del 2011.

El mercat laboral continua millorant en un entorn de creixe-
ment de l’activitat. Al novembre, es van crear 321.000 llocs de 
treball, xifra que supera amb escreix el registre dels 200.000, 
característic d’un mercat fort. La taxa d’atur es va quedar plana 
en el 5,8%, el nivell més baix dels sis últims anys i proper al 5% 
de les acaballes del 2007. El contrapunt negatiu a aquest to 
vigorós és la poca vitalitat que mostra per la taxa d’ocupació (la 
relació entre ocupació i població de més de 16 anys), que se  
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situa en el 59,2%, 4 p. p. per sota del nivell del 2007, dels quals 
una part significativa és deguda a aquest efecte descoratja-
ment que es va generar durant els anys de crisi.

l’enfonsament del preu dels carburants es nota en la inflació 
dels EuA. En concret, al novembre, es va situar quatre dècimes 
per sota del registre del mes anterior (l’1,3%), pel nou descens 
dels preus energètics, que no va compensar la pujada en la res-
ta de components. L’IPC subjacent (sense aliments ni energia) 
es va incrementar el 0,1% intermensual, la qual cosa va deixar 
l’avanç interanual en l’1,7%. Malgrat que mantenim les previ-
sions de creixement, el canvi efectuat en les previsions del 
petroli ens obliga a revisar a la baixa la nostra previsió d’inflació 
per al 2015 (de l’1,5% a l’1,0%). Així mateix, la moderació dóna 
suport al missatge acomodatici de la Reserva Federal en l’última 
reunió de l’any del Comitè Federal del Mercat Obert (FOMC). 
Segons el comunicat emès, la Fed es mostrarà «pacient» a l’hora 
d’abordar les pujades del tipus d’interès oficial.

JAPÓ

El premier Shinzo Abe obté un suport popular a les seves 
polítiques expansives en guanyar les eleccions anticipades 
del desembre en un entorn marcat per la recessió i per 
l’estancament de la inflació: l’avanç del PIB es va revisar a la 
baixa tant en el 1T com en el 3T; l’IPC de referència del Banc del 
Japó es va situar en el 0,7% interanual al novembre (excloent 
l’efecte de la pujada de l’IVA del passat mes d’abril), lluny de 
l’objectiu del 2% marcat per l’autoritat monetària, i Moody’s va 
rebaixar la qualificació creditícia del seu deute públic, que ja 
representa el 250% del PIB. La revisió a la baixa del PIB ens 
obliga a reduir lleugerament la nostra previsió de creixement 
per al 2014 (del 0,4% al 0,3%). De cara al 2015, l’ajornament 
fins a l’abril del 2017 de la segona pujada de l’IVA, l’increment 
de la despesa pública anunciat (del 0,7% del PIB) destinada a 
les famílies amb ingressos baixos i a les petites empreses, i la 
recent intensificació de l’expansió quantitativa del Banc del 
Japó ens empenyen a mantenir la nostra previsió en l’1,2%.

la depreciació del ien llasta la demanda interna. D’ençà que, 
el 31 d’octubre, el Banc del Japó va incrementar el ritme de 
compra d’actius, el ien s’ha depreciat el 10% en relació amb el 
dòlar, i l’índex borsari Nikkei, dominat per les grans empreses 
exportadores, ha guanyat el 14%. No obstant això, els benefi-
cis d’un ien barat sobre les exportacions són limitats en els 
nivells en què actualment ja cotitza el ien, molt baixos des 
d’una perspectiva històrica. En canvi, l’increment dels preus 
dels productes importats està començant a afectar negativa-
ment llars i empreses. Així, l’índex Tankan de sentiment empre-
sarial per a grans empreses manufactureres ha baixat lleugera-
ment en el 4T (12 punts) i s’ha situat significativament per sota 
dels 17 punts amb què va començar l’any. En aquest context, 
l’abaratiment del petroli serà una ajuda per a l’economia nipo-
na, que, arran de la moratòria nuclear imposada després de 
l’accident de Fukushima, ha vist augmentar les importacions 
de petroli de forma considerable (del 2,3% del PIB el 2010 al 
3,6% al juliol del 2014).
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EMERGENTS

la Xina prossegueix una desacceleració controlada i gradual. 
L’índex PMI de manufactures elaborat per l’Oficina Nacional 
d’Estadística va baixar fins als 50,3 punts al novembre, el nivell 
més baix en vuit mesos. Malgrat que el registre es manté encara 
per damunt del límit dels 50 punts (indicatiu d’expansió), evi-
dencia que el creixement s’ha alentit de forma significativa en 
els últims mesos. La lectura de la resta d’indicadors suggereix 
que aquest alentiment es produeix de forma gradual. Així, 
l’índex PMI de serveis va pujar lleugerament fins als 53,9 punts, 
des dels 53,8 de l’octubre. En la mateixa línia, les vendes al 
detall van sorprendre positivament, ja que van créixer l’11,7% 
interanual, que cal comparar amb l’11,5% de l’octubre. D’altra 
banda, un indicador bàsic com l’índex de producció industrial 
va avançar el 7,2% al novembre, per sota del 7,7% de l’octubre. 
Així i tot, una part significativa d’aquesta desacceleració va ser 
conseqüència de l’aturada obligada de nombroses fàbriques al 
nord del país durant la cimera de l’APEC (Fòrum de Cooperació 
Econòmica Àsia-Pacífic) al novembre. En aquest entorn de des-
acceleració controlada, prossegueix la tendència a la baixa de la 
inflació (l’1,4% al novembre), la qual cosa permetrà a l’Executiu, 
si és necessari, l’ús de noves mesures expansives. Recordem 
que el Banc Central del país ja ens va sorprendre, a mitjan 
novembre, amb una retallada important del tipus d’interès de 
referència.

Rússia caurà en recessió el 2015, a causa de la combinació del 
descens del preu del cru, les sancions internacionals i la incerte-
sa geopolítica per Ucraïna. En aquest context, la crisi de con-
fiança s’ha convertit en una crisi canviària en tota regla. Durant 
la seva fase aguda, al desembre, el Govern va reconèixer que, el 
2015, Rússia entraria en recessió i els esdeveniments es van pre-
cipitar: la pressió financera es va intensificar, el ruble va caure 
enfront de l’euro, el tipus d’interès del deute a 10 anys va passar 
del 10,6% al 16,2% i el banc central va intentar frenar la depre-
ciació del ruble mitjançant pujades del tipus de referència (del 
9,5% al 17%).

Malgrat que Rússia té un cert marge de maniobra, els riscos 
són a la baixa. En particular, el nivell de reserves és elevat i 
equival al 64,5% del deute extern i al 351% del deute extern a 
curt termini. Això, juntament amb un baix deute públic (el 
13,9% del PIB el 2013), dóna marge per evitar un possible 
default. Així mateix, la depreciació del ruble suavitzaria les pres-
sions fiscals i augmentaria el superàvit corrent, però amb el risc 
d’un increment de costos que pot llastar el creixement. En 
aquest entorn incert, rebaixem la nostra previsió de creixe-
ment per al conjunt del 2015 del 0,8% al –2,5%. Fins i tot amb 
aquesta revisió, els riscos estan clarament esbiaixats a la baixa, 
amb una recessió que podria ser més intensa si es produeix 
una major caiguda del preu del petroli i persisteix la pèrdua de 
liquiditat.
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Entre el novembre del 2012 i el desembre del 2013, Mèxic 
va aprovar sis reformes estructurals: laboral, educativa, de 
telecomunicacions, financera, fiscal i energètica. Indivi-
dualment, qualsevol era prou substancial. Considerades 
en conjunt, es tracta del major esforç reformador del país 
en dècades. El motiu de fons d’aquesta ambiciosa agenda 
reformista és la necessitat de millorar el creixement poten-
cial de l’economia mexicana, que l’FMI situa entre el 2,8% i 
el 3,0%, a la cua dels països llatinoamericans. D’acord amb 
les estimacions disponibles, si s’aplica de forma satisfac-
tòria, el paquet de reformes permetrà incrementar el crei-
xement potencial fins al 3,5%-4,0%.1

Doncs bé, les reformes acabaran plasmant els importants 
resultats que prometen? En el seu moment, preocupava 
que les reformes entressin en una via lenta, a causa de 
l’alentiment del procés d’aprovació de les lleis o de l’ab  sèn-
 cia d’aplicació. Ara com ara, cap dels riscos no s’ha ma  te -
rialitzat. A punt de finalitzar l’any 2014, les lleis ja han estat 
aprovades. Pel que fa al següent pas, el de la implementa-
ció, sembla que també progressa de forma adequada. Per 
esmentar alguns exemples significatius, en matèria educa-
tiva, s’ha dut a terme el primer exercici d’avaluació del pro-
fessorat previ a la seva contractació (que trenca amb la 
tradició que els graduats en magisteri obtinguessin la 
plaça docent de manera automàtica); en l’àmbit de les 
telecomunicacions, s’ha posat en marxa el procés de licita-
ció de dues cadenes nacionals en obert; finalment, al sec-
tor financer, ja s’ha aplicat un nou mecanisme de resolució 
a la liquidació del Banco Bicentenario. Tot i que es tracti 
d’una petita entitat bancària (representa el 0,015% dels 
actius totals del sistema bancari mexicà), el que és relle-
vant és l’aplicació del nou mecanisme de resolució.

Però és la reforma energètica la que ha despertat més ex -
pectatives, pel seu important impacte potencial, i la que 
avança de forma més satisfactòria. Cal recordar que l’ob -
jectiu principal de la reforma energètica és augmentar la 
producció de petroli mitjançant l’explotació de les reser-
ves petrolíferes de difícil accés, la qual requereix la incor-
poració de tecnologia i d’inversions provinents del sector 
privat (el marc constitucional anterior limitava la participa-
ció privada). En aquest sentit, PEMEX ja ha anunciat deu 
projectes en col·laboració amb el sector privat durant el 
període 2015-2020. Així mateix, la petroliera estatal adap-
tarà contractacions actuals al nou marc, de manera que es 
generi inversió nova. Finalment, el sector privat ha anun-
ciat la seva disposició a aprofitar les noves vies de partici-
pació que ofereix la reforma. Gràcies a aquest esforç inver-
sor induït per la reforma, el 2020, la inversió al sector 

pe  trolier es podria situar, en termes reals, el 65% per da -
munt de la registrada el 2014: enfront dels 27.400 milions 
de dòlars del 2014, la inversió s’enfilaria fins als 45.200 mi -
lions de dòlars (reals) el 2020. Sense la reforma, l’aug  ment 
seria, només, del 27% (dels esmentats 27.400 milions de 
dò  lars del 2014 als 35.000 milions de dòlars).2

Així mateix, cal esmentar que la implementació de les re -
formes es donarà en un context de repunt puntual del crei-
xement (en el període 2015-2016, el creixement superarà el 
3,5%), gràcies a l’expansió dels EUA i a uns desequilibris 
ma  croeconòmics continguts. Així i tot, aquest bon mo -
ment conjuntural no ha de fer oblidar que, com hem es -
mentat més amunt, la millora de les perspectives a llarg 
termini depèn de l’èxit de l’agenda reformista. Especial-
ment si es té en compte que el front econòmic no esgota 
els reptes pendents. Com el president mexicà, Peña Nieto, 
va anunciar recentment, el següent esforç haurà de millo-
rar aspectes de la governança i de la seguretat del país, en 
especial a nivell local.

FOCUS • Mèxic: primers resultats positius  
de les reformes estructurals
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Barclays Research.

Mèxic: principals indicadors macroeconòmics
2007-
2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)

Creixement PIB  
real (%) 1,8 4,0 1,4 2,3 3,6 3,8

Inflació IPC (%) (f) 4,3 4,1 3,7 4,1 3,2 3,3

Saldo compte 
corrent (% PIB) –1,1 –1,3 –2,1 –1,9 –2,0 –2,2

Saldo fiscal 
(% del PIB) –3,0 –3,7 –3,8 –4,2 –4,0 –3,5

Deute públic   
(% del PIB) 41,9 43,2 46,4 48,0 49,0 49,2

Nota: (p) Previsions; (f) dada al final de l’any.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream, de l’FMI i de l’IIF.

1. Sobre el contingut i l’impacte econòmic de les reformes, vegeu «L’ím -
pe  tu reformista sacseja Mèxic», ”la Caixa” Research, Informe Mensual, ge -
ner del 2014, i «Mexico: 2014 Article IV Consultation-Staff Report», FMI, 
novembre del 2014. D’aquestes anàlisis es conclou que les reformes fiscal 
i energètica són les que tenen un impacte més gran sobre el creixement 
del PIB potencial.

2. Vegeu «The Emerging Markets Quarterly», setembre del 2014, Barclays 
Research.
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Al novembre, es va donar el tret de sortida al Xangai-Hong 
Kong (X-HK) stock connect, un programa que permet als 
inversors estrangers l’accés al mercat borsari de Xangai (A 
shares) mitjançant la borsa de Hong Kong. Un accés fins 
ara enormement limitat per als inversors internacionals.1 
Així mateix, de manera recíproca, el programa també per-
metrà als inversors de la Xina continental negociar fàcil-
ment al mercat borsari de Hong Kong mitjançant la borsa 
de Xangai. Aquesta reforma s’emmarca dins el procés de 
liberalització i de modernització del mercat financer i de 
capital del gegant asiàtic, el qual, al seu torn, s’inclou en la 
més àmplia missió de dotar l’economia d’estructures de 
«més mercat». Un esquema que ha generat enormes ex -
pec  tatives, ja que es podria convertir en un dels passos 
més importants que ha fet la Xina en el procés d’obertura 
del seu compte financer.

L’esquema d’accés mutu connecta dues de les borses més 
rellevants a nivell mundial (la de Hong Kong i la de Xan-
gai): la seva unió generaria el tercer mercat més gran en 
termes de capitalització borsària, per darrere, només, del 
NYSE i del NASDAQ. Com en tot procés d’obertura dut a 
terme pel gegant asiàtic, existeixen, de moment, impor-
tants controls en els productes comerciats i en la seva 
quantitat, però es tracta de l’obertura més important del 
mercat de renda variable xinès.2 Fins ara, l’única possibili-
tat d’inversió al mercat de bons i a la borsa de la Xina con-
tinental per part dels inversors estrangers eren els progra-
mes Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) i Renminbi 
Qualified Foreing Institutional Investor (R-QFII), iniciats al 
gener del 2003 i al desembre del 2011, respectivament, els 
quals tenen quotes molt estrictes sobre les quantitats (re -
presenten menys del 3% del mercat borsari xinès) i reque-
reixen, a més a més, l’aprovació de l’inversor per part de 
les autoritats xineses. En canvi, sota el paraigua de l’X-HK 
stock connect, tots els inversors estrangers (institucions i 
de  tallistes) són aptes per invertir a Xangai i, malgrat les 
quo  tes establertes, el total de les seves operacions diàries 
podria arribar a representar el 20% del volum de negoci 
de la borsa de Xangai (la setena més gran en capitalització 
borsària). Un percentatge que pot augmentar a mesura 
que el programa es vagi consolidant i s’ampliïn les quotes. 
En tots els seus processos d’obertura, la Xina ha actuat es -
tablint, primer, proves pilot reduïdes i controlades, que, a 
poc a poc, ha anat ampliant.

Sense cap mena de dubte, aquesta major accessibilitat al 
mercat xinès de renda variable incrementarà el pes de la 
Xina en les carteres dels inversors internacionals al mercat 
de renda variable mundial. En l’actualitat, es troba clara-
ment infrarepresentada: constitueix el 2,2% de l’índex 
borsari global MSCI AC World, molt per sota del poc més 
del 13% que representa el PIB de la Xina a nivell mundial 
(vegeu el gràfic).3 Això aportarà als inversors internacio-
nals una major capacitat de diversificació de les carteres, 
així com la possibilitat que n’augmentin la rendibilitat, grà-
cies al potencial de creixement que presenta el país asiàtic.

Des del punt de vista dels ciutadans xinesos, la posada en 
marxa de l’X-HK stock connect representa una via alterna-
tiva molt important per canalitzar els estalvis. El poc grau 
de desenvolupament i de profunditat del mercat financer 
i de capitals xinès ha limitat les possibilitats d’inversió dins 
el país. Així, un percentatge molt elevat de l’estalvi de les 
llars es troba invertit en actius immobiliaris (el 72%), men-
tre que l’efectiu representa un també destacat 20% del 
total d’actius familiars. A nivell empresarial, el nou esque-
ma augmenta el nombre de companyies xineses que es 
podran beneficiar de l’entrada de fons globals, abans molt 
restringidapels programes QFII i R-QFII.

Finalment, en termes estratègics, la major obertura del 
compte financer xinès mitjançant l’X-HK stock connect 
hauria d’incrementar de manera substancial l’ús del ren-
minbi (o iuan) a nivell internacional. Un objectiu, el de la 
in  ternacionalització de la divisa, que l’Executiu del país ha 
promogut de manera intensa en els últims anys. En defini-
tiva, a poc a poc, i davant la major liberalització econòmi-
ca de la Xina, l’omnipresent bitllet verd hauria d’anar dei -
xant pas a un nou competidor, el bitllet vermell.

FOCUS • Xangai-Hong Kong stock connect: connectant  
amb la borsa xinesa
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Nota: Vegeu la nota 3 del text.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI i de l’MSCI AC.

1. Nombroses companyies xineses cotitzen a la borsa de Hong Kong mit-
jançant les H shares i a la de Xangai mitjançant les A shares. Per les limita-
cions existents fins ara en la participació de la borsa de Xangai per part 
dels inversors estrangers, les A shares estaven gairebé restringides als 
in versors domèstics (de la Xina continental).
2. Existeix una limitació diària de 13.000 milions de renminbis (2.100 mi -
lions de dòlars) a les operacions de compra de Hong Kong a la Xina conti-
nental i de 10.500 milions de renminbis (1.700 milions de dòlars) en sentit 
contrari. Així mateix, el total de títols elegibles de trading a la Xina conti-
nental puja a 568 (el 90% de la capitalització borsària de la borsa de  
Xangai) i a 266 a Hong Kong (el 82% de la de la borsa de Hong Kong).

3. L’índex MSCI AC és un índex que intenta reproduir la rendibilitat del 
mer  cat global (avançats + emergents) disponible per a un inversor glo-
bal. A més de la capitalització borsària, es tenen en compte mesures de 
li  quiditat per decidir el pes que cada mercat té en l’índex.
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ESTATS UNITS
2012 2013  4T 2013  1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Activitat

PIB real 2,3 2,2 3,1 1,9 2,6 2,7 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,2 3,5 3,5 2,3 4,1 4,4 4,6 5,2 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 74,0 80,5 83,4 90,9 94,1 91,0 92,6

Producció industrial 3,8 2,9 3,3 3,3 4,2 4,6 4,5 5,2 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 56,7 52,7 55,2 57,6 59,0 58,7 ...

Habitatges iniciats (milers) 783,8 929,7 1.025 925 985 1.030 1.045 1.028 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141,3 158,2 165 170 171 170 171 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 7,4 7,0 6,7 6,2 6,1 5,8 5,8 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,5 58,8 58,9 59,0 59,2 59,2 ...

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

Preus

Preus de consum 2,1 1,5 1,2 1,4 2,1 1,8 1,7 1,3 ...

Preus de consum subjacent 2,1 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,8 1,7 ...

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Dept. de Treball, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,7 7,4 7,5 7,3 – ...

Vendes al detall 14,3 13,1 13,5 11,9 12,3 11,9 11,5 11,7

Producció industrial 10,0 9,9 10,0 8,7 8,9 8,0 7,7 7,2

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 51,3 50,3 50,7 51,3 50,8 50,3

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 258 258 233 253 321 335 356

Exportacions 8,0 7,8 7,4 –3,4 5,0 13,0 11,6 4,7

Importacions 4,3 7,3 7,1 1,7 1,4 1,1 4,6 –6,7

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,9 2,3 2,2 2,0 1,6 1,4

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,60

Renminbi per dòlar (valor) 6,3 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,1 6,1

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos. Milers de milions de dòlars.  2. Final del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

JAPÓ
2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Activitat

PIB real 1,7 1,6 2,2 2,2 –0,3 –1,2 – ...

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 41,7 38,8 39,1 40,9 38,9 37,7

Producció industrial 0,2 –0,6 5,8 8,3 2,6 –1,1 –0,8 –1,7

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 16,0 17,0 12,0 13,0 – 12,0

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5

Balança comercial 1 (% PIB) –1,4 –2,4 –2,4 –2,8 –2,9 –2,9 –2,8 –2,7

Preus

Preus de consum 0,0 0,4 1,4 1,5 3,6 3,3 2,9 2,4

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 0,5 0,6 2,3 2,3 2,1 2,1

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Final d’any amb  
un to més positiu 

Creixement moderat a la zona de l’euro. El PIB de la zona de 
l’euro va créixer el 0,2% intertrimestral en el 3T, el mateix 
registre que en el trimestre anterior. Destaca l’increment del 
consum privat (+0,5%) i de les exportacions (+0,8%). No obs-
tant això, la inversió va presentar una taxa de creixement 
negativa i el sector exterior va tenir una contribució total 
negativa, a causa del gran augment de les importacions 
(+1,2%). Preveiem el mateix creixement (0,2%) en l’últim tri-
mestre, la qual cosa deixarà l’avanç del PIB, per al conjunt de 
l’any 2014, en el 0,8%. Aquesta tònica de creixement positiva 
es consolidarà l’any vinent, amb el suport de la demanda 
interna, en particular pel consum privat, gràcies a l’augment 
de la renda disponible i al baix preu de les primeres matèries, i 
de la demanda externa.

Revisió de les previsions de creixement per al 2015. El Banc 
Central Europeu preveu que la zona de l’euro creixerà el 0,8% el 
2014 i l’1,0% el 2015, diverses dècimes menys que en les previ-
sions del setembre. Per explicar aquesta revisió a la baixa, el 
BCE subratlla la fragilitat de la recuperació (amb una activitat 
més feble del que s’esperava), el risc de deflació, la tardança a 
l’hora d’implementar reformes estructurals en alguns països i la 
persistència de riscos geopolítics. No obstant això, les seves 
previsions no inclouen els efectes de possibles canvis de políti-
ques el 2015, inclosa la monetària. Com s’argumenta al Focus 
«El BCE es troba en un carreró amb una única sortida: el QE», tot 
fa pensar que el BCE iniciarà un programa d’expansió quantita-
tiva en el 1T 2015. Aquest programa comportarà una reducció 
dels tipus d’interès, la qual cosa ajudarà a consolidar la reactiva-
ció del crèdit, i, sobretot, una devaluació de l’euro, que impul-
sarà el sector exportador. Les previsions de ”la Caixa” Research 
consideren els efectes que tindran les diferents polítiques que 
s’emprenguin el 2015, que inclouen un programa d’expansió 
quantitativa durant el 2015 amb una durada aproximada d’un 
any. El creixement previst de la zona de l’euro se situa en l’1,3% 
el 2015 i augmenta a l’1,8% el 2016, quan es materialitzin els 
efectes de l’expansió quantitativa.

l’activitat de la zona de l’euro presenta una lleugera recu-
peració en el 4t. Els indicadors d’activitat acaben l’any mos-
trant una certa millora, tot i que es mantenen en nivells 
modestos. A França, l’índex PMI va pujar lleugerament, però es 
manté en zona recessiva. A Alemanya, els índexs IFO (índex 
d’activitat empresarial) i ZEW (mesura les expectatives 
d’inversors i dels analistes) van augmentar de forma significa-
tiva. Aquesta tendència positiva s’observa, també, en les dades 
de producció industrial, que va augmentar el 0,1% intermen-
sual a l’octubre (el 0,7% interanual), amb increments a tots els 
sectors (llevat de l’energia i dels béns d’equipament).

Els indicadors de demanda repunten lleugerament. A 
l’octubre, les vendes al detall van experimentar un augment 
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Zona de l’euro: previsions de creixement del PIB 
Variació interanual (%)

Previsió desembre  
2014

Variació en relació  
amb l’última previsió

2014 2015 2016 2014 2015 2016

BCE 0,8 1,0 1,5 0,1 0,6 0,4

”la Caixa” Research 0,8 1,3 1,8 = = 0,2

Consensus 0,8 1,1 – = = –

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del BCE i de Consensus Economics.
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del 0,4% intermensual. Aquesta dada consolida la tendència 
positiva des de l’inici de l’any i representa un increment de 
l’1,4% en relació amb l’octubre de l’any passat. Aquesta millora 
es reflecteix, també, en l’indicador de confiança del consumi-
dor, que va augmentar al desembre i va marcar el màxim del 
trimestre. Les dades positives s’haurien de consolidar en els 
pròxims mesos, a mesura que es confirmi la millora de l’entorn 
macroeconòmic.

El mercat laboral manté la seva tímida recuperació. L’ocupa-
ció va créixer el 0,2% intertrimestral en el 3T (el 0,3% en el 2T). 
Els augments d’ocupació més importants es registren als països 
de la perifèria, Espanya (0,3%), Itàlia (0,4%) i Portugal (1,4%), 
malgrat que aquests països parteixen d’uns nivells més baixos. 
Alemanya, amb una situació de partida millor, presenta un crei-
xement més moderat, del 0,2% concretament. La taxa d’atur es 
va mantenir estable en l’11,5% a l’octubre, quatre dècimes per 
sota del registre d’un any enrere. No obstant això, les diferèn-
cies entre el centre i la perifèria continuen sent molt impor-
tants: els dos països amb menys atur són Alemanya (4,9%) i 
Àustria (5,1%) i els dos amb taxes més negatives, Grècia (25,9%) 
i Espanya (24,0%). Els costos salarials van augmentar l’1,4% 
interanual a la zona de l’euro en el 3T 2014. A Alemanya, l’aug-
ment salarial, del 2,0% interanual, va ser superior a la mitjana, 
resultat coherent amb la bona situació del seu mercat laboral. 
En canvi, l’ajust salarial va continuar sent intens a Itàlia i a 
Espanya, amb taxes de variació del 0,3% i del 0,7% interanual, 
respectivament, la qual cosa els permet continuar obtenint 
guanys de competitivitat.

la inflació continua sent molt feble. Al novembre, la inflació 
va baixar en una dècima, fins al 0,3%, a causa de la caiguda dels 
preus de l’energia, que pressionen l’IPC a la baixa de forma 
directa i indirecta, amb rebaixes en els preus dels béns manu-
facturats i dels serveis de transport. Per països, Alemanya va 
patir una de les davallades més intenses, la qual cosa va situar 
la inflació del novembre en el 0,5% (dada no observada des del 
febrer del 2010). França i Itàlia van registrar dades del 0,4% i del 
0,2%, respectivament. A curt termini, s’espera que el descens 
del preu del petroli continuï pressionant la inflació a la baixa i 
que arribi, fins i tot, a dades negatives en els pròxims mesos. No 
obstant això, es preveu que la inflació avanci fins al 0,7% el 
2015 i assoleixi l’1,5% el 2016. La inflació subjacent es mantin-
drà en nivells positius similars als actuals en els pròxims mesos 
i començarà a repuntar a partir de la segona meitat del 2015.

El sector exterior prossegueix la recuperació. Mantenint la 
tendència dels últims mesos, la balança per compte corrent de 
la zona de l’euro va experimentar un superàvit de 251.000 
milions d’euros a l’octubre (acumulat de 12 mesos),  equivalent 
al 2,5% del PIB. El saldo positiu de la balança comercial va ser 
degut, sobretot, a la millora de les exportacions i a la reducció 
del preu de les importacions, en especial de les energètiques. El 
saldo de serveis també va contribuir, tot i que amb menys 
intensitat, a aquest avanç. Aquesta tendència a l’alça s’hauria 
de mantenir i, fins i tot, s’hauria d’accelerar en els pròxims 
mesos, gràcies a les polítiques acomodatícies del BCE, que 
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comportaran una major depreciació de l’euro, i a la millora 
constant del saldo energètic, amb la caiguda continuada del 
preu del petroli. El sector exterior es consolida, així, com un dels 
principals motors de creixement de la zona de l’euro de cara als 
pròxims trimestres.

Rússia preocupa, però no encén l’alerta vermella a la zona de 
l’euro. La incertesa geopolítica (Ucraïna), les sancions occiden-
tals i la davallada del preu del petroli han afectat molt negativa-
ment l’economia russa i han provocat grans depreciacions de la 
moneda i caigudes generalitzades a la borsa. La sagnia del 
ruble, que va arribar a caure més del 18% en relació amb l’euro 
els dies 15 i 16 de desembre, va precipitar l’actuació del banc 
central rus, que va apujar els tipus d’interès del 9,5% al 17% en 
un últim intent per mantenir el valor de la divisa. De cara al 
2015, la crisi propiciada per la conjunció dels tres factors 
esmentats més amunt comportarà una caiguda del PIB més 
important del que s’esperava. No obstant això, el risc de contagi 
a la zona de l’euro és contingut. Rússia representa el 2,7% del 
PIB mundial, i, en l’àmbit comercial, els països de l’Europa de 
l’est són els que es veuran més afectats. L’exposició directa dels 
principals països occidentals de la zona de l’euro és menor: les 
exportacions a Rússia d’aquestes economies no superen el 3% 
de les exportacions totals. Pel que fa a la banca, l’exposició de la 
banca europea a la banca rusa és limitada. Tot i així, els efectes 
indirectes de la crisi rusa poden ser importants, per la qual cosa 
la seva evolució s’haurà de seguir de prop.

incertesa política a Grècia. El fracàs de l’elecció presidencial ha 
empès Grècia cap a uns comicis generals el 25 de gener del 
2015. El Parlament grec no va poder formar una majoria sufi-
cient per escollir un nou president de la república al desembre 
i es va veure forçat a disoldre la cambra i a convocar eleccions 
generals anticipades. Les últimes enquestes donen la victòria a 
Syriza, que, si es produeix, dificultaria molt les negociacions 
amb la troica per finalitzar el rescat amb èxit al febrer. Això po -
dria desencadenar un nou focus d’inestabilitat per a la zona de 
l’euro. No obstant això, a causa de la gran reducció del deute grec 
en els balanços dels inversors privats, el risc de contagi és més 
contingut que el de l’episodi de tensions dels anys 2011 i 2012.
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pot millorar el perfil de risc dels projectes i, conseqüent-
ment, el tipus d’interès requerit per finançar-lo.

Així, malgrat que l’impacte macroeconòmic del pla 
Juncker és incert, pot ser potencialment significatiu. D’una 
banda, el FEIE pot acabar finançant projectes que s’haurien 
realitzat de totes maneres. Si aquesta és la tònica domi-
nant, l’impacte del programa serà escàs. Altres plans 
d’inversions anteriors, com el pla de 120.000 milions 
d’euros de Barroso el 2012 (compact for growth), no van 
tenir gaire efecte. Però si, d’altra banda, es dissenyen bé 
les garanties que pot aportar el FEIE, es podria accelerar 
de manera significativa la implementació de projectes 
actualment aturats. Així mateix, el pla permetrà una 
homogeneïtzació de la legislació a nivell europeu i una 
reducció dels obstacles existents en les diferents regula-
cions sectorials i dinamitzarà les inversions a Europa en 
general i en el project finance en particular.

FOCUS • El pla Juncker: garanties públiques per dinamitzar 
la inversió privada a Europa

Volum de project finance per regió
 (Milers de milions d’euros)

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del BEI (2013).
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La necessitat d’incrementar la inversió a Europa ha estat des-
tacada per diversos organismes internacionals i va ser analit-
zada, per al cas de les infraestructures, al Focus de l’IM11 
«Inversió en infraestructures: un menú suculent, però de 
conseqüències imprevistes». No obstant això, el marge del 
sector públic europeu per sufragar un impuls fiscal gene-
ralitzat i significatiu a tots els països és limitat, atès el deli-
cat estat dels comptes públics. El sector privat tampoc no 
té gaire marge per finançar projectes d’inversió, ja que 
encara es troba immers en un procés de despalanquejament 
en un context de demanda feble. L’objectiu del pla Juncker 
és unir els esforços dels dos sectors i fomentar la inversió 
privada en un entorn de liquiditat abundant que no es tra-
dueix en finançament de nous projectes. Ho aconseguirà?

El pla preveu la creació d’una nova entitat, el Fons Europeu 
d’Inversions Estratègiques (FEIE), amb un capital inicial de 
21.000 milions d’euros, provinents de la Comissió Europea 
(16.000 milions) i del Banc Europeu d’Inversions (5.000 
milions). A més a més, la Comissió permetrà que els països 
contribueixin al capital del FEIE, sense que això comporti 
un augment del seu dèficit públic. A partir d’aquest capi-
tal inicial, es preveu emetre al voltant de 60.000 milions 
d’euros de deute, que s’utilitzarà com a garantia per atreu-
re 245.000 milions d’euros de finançament privat, de ma  -
nera que s’aconseguiria un total de 315.000 milions en in -
ver  sions en tres anys, xifra equivalent al 0,8% del PIB 
euro  peu anual (vegeu el primer gràfic).

El Banc Europeu d’Inversions s’encarregarà de la posada 
en marxa del FEIE, que serà operatiu el 2015. Les inversions 
que preveu finançar són projectes a llarg termini en in  fra -
es  tructures estratègiques (connexions energètiques 
trans  frontereres, banda ampla, etc.), transport, educació o 
R+D. Una part d’aquestes inversions es podria dur a terme 
per la via del project finance, és a dir, un mecanisme de fi -
nan  ça  ment privat especialment creat per dur a terme un 
projecte d’inversió concret. Ara com ara, el mercat de pro-
ject finance està poc desenvolupat a Europa, en compara-
ció amb altres regions (vegeu el segon gràfic), a causa, en 
part, de les diferents legislacions existents a cada país, i el 
pla pot contribuir a impulsar-lo.

El FEIE també durà a terme injeccions de capital i emissió 
de garanties per afavorir programes de titulització de 
préstecs a pimes i a empreses de capitalització mitjana. 
De manera addicional, els recursos del FEIE es podrien 
invertir en els Fons Europeus d’Inversió a llarg termini, el 
marc europeu d’inversió col·lectiva en infraestructures i 
en empreses que necessiten capital a llarg termini.

El suport del BEI a l’assistència tècnica per a l’estructuració 
de projectes, per a la seva implementació i per al seu 
monitoratge assegura una certa eficiència i transparència, 
tot i que encara falta per detallar com se seleccionaran els 
projectes i quin nivell de garanties aportarà el FEIE, aspec-
tes clau per a l’èxit del programa. En aquest sentit, l’a -
tracció d’inversors privats es pot veure dificultada per 
l’escassa capacitat d’absorció de pèrdues del capital pú -
blic, limitada, a priori, per l’ambiciós nivell de palanqueja-
ment que pretén el FEIE. Cal tenir en compte, però, que 
l’emissió de garanties per part del FEIE, tot i ser limitades, 

Garantia uE
16 MM euros

Banc Europeu d’inversions
5 MM euros

Estructura del Fons Europeu d’Inversions  
Estratègiques (FEIE)

inversions a llarg termini
240 MM euros

Pimes
 75 MM euros

Fons Europeu d’inversions Estratègiques

Capital: 21 MM euros nivell de garanties que aportarà 
l’EFSi encara per determinar

Emissió de deute:  
63 MM euros

Finançament privat: 
252 MM euros+

tOtAl 2015-2017: 315 MM euros

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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Mario Draghi va sorprendre, al setembre del 2014, amb 
l’anunci d’expandir el balanç del BCE en un trilió d’euros 
amb la compra de titulitzacions de crèdits i de cèdules 
hipotecàries i amb la concessió de crèdits a llarg termini a 
un tipus d’interès molt baix condicionats a la concessió de 
crèdits al sector no financer (TLTRO, per les sigles en an -
glès), un compromís que es va reafirmar en la reunió del 
desembre, quan es va qualificar l’ampliació del balanç 
d’«intenció», en lloc d’«expectativa». L’impacte d’aquests 
anun  cis va ser immediat, amb una reducció important de 
lesrendibilitats del deute públic i corporatiu i dels tipus 
d’in  te  rès del crèdit interbancari.

Amb els tres programes en marxa des de fa uns mesos, ja 
es pot fer una primera anàlisi de la seva efectivitat, la qual, 
desafortunadament, no és gaire esperançadora: tot fa 
pen  sar que, amb les mesures anunciades fins ara, el BCE 
ho tindrà difícil per augmentar el balanç fins al nivell indi-
cat. En les dues primeres TLTRO celebrades, la demanda 
total s’ha quedat en els 212.000 milions d’euros, clarament 
per sota del màxim disponible, 400.000 milions d’euros, i 
també per sota del que esperava el conjunt d’analistes. 
Així mateix, malgrat que el ritme de compres de cèdules 
hipotecàries és superior al de programes anteriors de ca -
racterístiques similars (vegeu el gràfic corresponent), l’a -
bast que pot arribar a tenir aquest últim programa sembla 
limitat. A més a més, encara estan pendents de reembor-
sament 210.000 milions d’euros corresponents a les LTRO 
del desembre del 2011 i del febrer del 2012, fet que dre-
narà liquiditat.

A part dels dubtes creixents sobre l’efectivitat de les me -
sures que es duen a terme, les incògnites sobre el quadre 
macroeconòmic de la zona de l’euro mantenen la pressió 
sobre el BCE. En concret, més enllà de la velocitat a la qual 
es recupera la zona de l’euro, que ja s’esperava que fos 
molt lenta, és especialment destacable el canvi que s’està 
produint en les expectatives d’inflació. Un canvi que difí-
cilment es revertirà en els pròxims mesos, amb la proba-
ble entrada en terreny negatiu de la taxa d’inflació. Tot i 
que, en gran part, aquest descens és degut a la caiguda 
del preu del petroli, i no a un nou deteriorament de la de -
manda interna, el temor a una situació de deflació tornarà 
a planar sobre la zona de l’euro.

Davant aquest escenari, i ateses les repetides declaracions 
de diversos membres del Consell de Govern del BCE, com 
Coeure i Praet, amb les quals obrien la porta, de forma 
més o menys explícita, a l’anunci d’un programa de com-
pra de deute públic, sembla difícil que, en les pròximes 
reunions, el BCE no faci un pas endavant en aquest sentit. 
Si, finalment, du a terme un programa de quantitative 
easing (QE), el més probable és que opti per un programa 
de compra de deute públic d’uns 500.000 milions d’euros, 
que podria durar al voltant d’un any. Aquesta nova mesu-
ra, juntament amb les ja operatives en l’actualitat, seria 
suficient per augmentar la dimensió del balanç del BCE 

segons el que s’havia anunciat. Addicionalment, el BCE 
tam  bé ha obert la porta a la compra de deute corporatiu.

Naturalment, un programa d’aquestes característiques 
du  ria els tipus d’interès a uns nivells lleugerament més 
bai  xos que els actuals, la qual cosa ajudaria a consolidar el 
procés de recuperació del crèdit. L’impacte segurament 
seria més rellevant en el tipus de canvi, amb un euro que es 
podria situar clarament per sota dels 1,20 dòlars per euro. 
De tota manera, ara com ara, el xoc més important que 
poden patir les perspectives de creixement no és l’anunci 
de l’inici d’un QE, que el mercat ja descompta en gran 
part, sinó la possibilitat que, finalment, el BCE no l’anunciï.

Atesa la inoperativitat de la resta d’institucions comuni-
tàries per reactivar el creixement, el BCE s’ha convertit, 
gai  rebé, en l’única referència creïble. Si defrauda les ex -
pectatives generades, el cop sobre la confiança de les llars 
i dels inversors pot fer trontollar de nou el procés de recu-
peració, encara fràgil. Sembla, doncs, que el BCE es troba 
en un carreró amb una única sortida: el QE.

FOCUS • El BCE es troba en un carreró amb una única sortida: el QE
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

Vendes al detall (variació interanual) –1,6 –0,9 0,3 1,0 1,4 1,0 1,4 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –2,4 –0,7 1,5 1,3 0,9 0,4 0,7 ... ...

Confiança del consumidor –22,1 –18,7 –14,4 –11,2 –7,7 –9,9 –11,1 –11,6 –10,9

Sentiment econòmic 90,8 93,8 99,1 101,6 102,2 100,9 100,7 100,8 ...

PMI manufactures 46,2 49,6 51,9 53,4 52,5 50,9 50,6 50,4 ...

PMI serveis 47,6 49,3 51,3 52,1 53,0 53,2 52,3 51,3 ...

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,5 –0,8 –0,4 0,0 0,4 0,6 – ... –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,3 12,0 11,9 11,8 11,6 11,5 11,5 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,4 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 ... ...

França (% pobl. activa) 9,8 10,3 10,2 10,1 10,2 10,5 10,5 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,5 12,6 12,6 12,8 13,2 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 25,8 25,2 24,7 24,2 24,0 ... ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i Markit.

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

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,6 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6 ...

Alemanya 7,1 6,7 6,7 6,8 6,8 7,2 7,5 ...

França –1,5 –1,4 –1,4 –1,5 –1,7 –1,4 –1,3 ...

Itàlia –0,5 1,0 1,0 1,3 1,3 1,6 1,7 ...

Espanya –0,3 1,4 1,4 1,1 0,4 0,2 –0,1 ...

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 97,8 101,6 103,1 103,8 103,8 101,6 99,5 99,5

Notes: 1. Canvi de metodologia a partir de 2014.  2. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Comissió Europea i organismes nacionals d’estadística.

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

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –2,9 –3,1 –2,5 –2,0 –1,6 –1,3

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 3,1 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6 2,4 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 4,1 7,9 6,6 5,9 5,2 5,9 6,3 7,1

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 –1,5 –2,5 –2,0 –1,7 –2,1 –1,8

Instruments negociables 0,5 –14,8 –16,8 –12,7 –11,6 –6,0 –1,0 0,3

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,8 2,0 1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 ...

Notes: 1. Dades ajustades de vendes i titulitzacions.  2. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  3. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial.  4. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.
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CONJUNTURA • Bon final d’any  
per a l’economia espanyola

l’economia espanyola continua creixent a bon ritme. Segons el 
Banc d’Espanya, el PIB va créixer el 0,6% intertrimestral en el 4T. 
Si es confirma la dada, es tancaria l’any 2014 amb un avanç del 
PIB de l’1,4%. De cara a l’any que comencem, les previsions més 
recents del consens d’analistes, del mes de desembre, apunten a 
un creixement de l’1,9% per al 2015. Aquesta xifra representa 
una millora substancial en relació amb la previsió del gener, que 
situava el creixement per al 2015 en l’1,2%. La millora de les pers-
pectives al llarg del 2014 obeeix a l’augment de la confiança en la 
capacitat de creixement de l’economia espanyola, que, a més a 
més, s’ha vist reforçada per dos factors addicionals: la disminució 
del preu del petroli, que és més profunda i duradora del que ini-
cialment s’havia previst, i la major depreciació de l’euro, arran de 
les actuacions que ha dut a terme el BCE al llarg de l’any.

les bones perspectives de l’economia espanyola contrasten 
amb l’empitjorament de la zona de l’euro. Durant la segona 
meitat de l’any, el consens d’analistes ha revisat a la baixa les 
perspectives de creixement de la zona de l’euro per al 2015, les 
quals han passat de l’1,6% del juliol a l’1,1% del desembre. 
Esperem que el BCE, davant una recuperació feble i desigual a 
la zona de l’euro i el descens de les expectatives d’inflació, 
implementi mesures d’expansió quantitativa addicionals en el 
1T 2015 (vegeu el Focus «El BCE es troba en un carreró amb una 
única sortida: el QE»). La major laxitud monetària ens empeny a 
rebaixar i a aplanar les corbes de tipus d’interès, la qual cosa 
afavorirà les condicions de finançament del sector públic. En 
concret, hem revisat a la baixa la rendibilitat del bo espanyol a 
10 anys en uns 20 p. b. de mitjana per al 2015, fins a l’1,6%. Així 
i tot, atès que l’augment de l’oferta monetària trigarà a tenir 
efecte sobre l’economia real, mantenim la previsió de creixe-
ment del PIB en l’1,9% anual per al 2015. En canvi, el revisem a 
l’alça per al 2016, fins al 2,2% (anterior: el 2,0%), ja que esperem 
que les exportacions creixin lleugerament més del que s’havia 
previst amb anterioritat, a causa de la depreciació de l’euro. No 
obstant això, mantenim la previsió del saldo corrent, ja que 
l’augment de les importacions (per la recuperació del preu del 
petroli prevista per al 2016) actuarà en sentit contrari.

Els indicadors d’oferta mostren un bon to. L’índex PMI de 
manufactures va pujar amb força al novembre i va assolir el 
nivell més alt des del març del 2007. Així mateix, la producció 
industrial va augmentar l’1,2% interanual a l’octubre. El PMI de 
serveis, en canvi, va corregir una part dels avanços dels últims 
mesos i es va situar en els 52,7 punts, però continua en una 
còmoda zona expansiva. La mateixa lectura de recuperació sos-
tinguda atorguen les xifres de facturació de les empreses i de 
les comandes industrials, que es van situar en taxes de creixe-
ment positives a l’octubre (del 2,0% i del 3,7% interanual, res-
pectivament). Un dels principals sectors de l’economia espa-
nyola, el de l’automòbil, va continuar mostrant la seva fortalesa 
(les matriculacions van augmentar el 17% interanual al novem-
bre i la facturació, el 9,1% a l’octubre).

Balanç positiu de l’ocupació. La xifra d’afiliats a la Seguretat 
Social va créixer al novembre per damunt de les previsions 
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(95.040 en termes desestacionalitzas). Aquest notable incre-
ment va ser degut a l’impuls del sector serveis, que ja fa uns 
mesos que crea ocupació, i també al fet que la millora de la 
indústria i de la construcció s’està consolidant. Ateses les expec-
tatives de creació d’ocupació de les enquestes d’opinió de la 
Comissió Europea, la recuperació del mercat laboral mantindrà 
el ritme en els pròxims mesos. De mitjana, les expectatives van 
ser millors que en el 3T, i cal destacar que l’avanç va ser molt 
significatiu al sector de la construcció, una mostra més que el 
mercat immobiliari s’està estabilitzant. En aquest sentit, desta-
ca l’augment dels visats d’obra nova, del 2% interanual al 
setembre, la primera taxa positiva des del juliol del 2007. Això 
hauria de millorar l’evolució del nombre d’habitatges iniciats en 
l’últim trimestre de l’any. Així mateix, també hi ha signes de 
recuperació en la demanda del sector immobiliari. Així, a l’octu-
bre, la compravenda d’habitatges va créixer el 16,0% interanual 
(el 13,7% al setembre).

la moderació salarial es manté. En el 3T 2014, els costos sala-
rials van créixer el 0,1% intertrimestral, segons l’índex de costos 
laborals harmonitzat (el 0,4% en el 2T i el –0,1% en el 1T). Per 
tant, les dades de l’enquesta corroboren que continua l’ajust 
salarial, tal com ho van mostrar les xifres de la comptabilitat 
nacional del mes passat. L’augment moderat dels salaris pac-
tats en conveni al novembre, del 0,6% interanual, evidencia 
que la contenció salarial es mantindrà en els pròxims trimes-
tres. A més a més, atès que, el 2015, la inflació serà significativa-
ment més baixa del previst amb anterioritat, no hi haurà pres-
sions per augmentar els salaris per aquesta via. Per aquest 
motiu, hem revisat a la baixa les nostres previsions de creixe-
ment de la remuneració per assalariat per al 2015, la qual cosa 
permetrà continuar ajustant els costos laborals unitaris, però 
sense que es perdi poder adquisitiu. El consum, a més a més, es 
veurà reforçat per la millora de la renda disponible de les famí-
lies, gràcies al creixement de l’ocupació i a la rebaixa de l’IRPF 
introduïda en la reforma tributària.

El petroli no dóna treva a l’iPC. Al novembre, la inflació va cau-
re fins al –0,4%, arran, sobretot, de la contracció del preu dels 
productes energètics, tant del petroli com de l’electricitat, i dels 
aliments frescos. En canvi, la inflació subjacent continua estan-
cada des del maig entre el 0,0% i el –0,1%. De cara als pròxims 
mesos, s’espera que la inflació general continuï en taxes negati-
ves, ja que la caiguda del preu del petroli és més intensa i dura-
dora del que s’havia previst inicialment. De fet, l’avanç de l’IPC 
del mes de desembre situa la inflació en el –1,1%, una taxa 
negativa que no es registrava des del 2009, també per la con-
tracció del preu del petroli. No obstant això, mentre que ara el 
descens del preu del petroli és degut, majoritàriament, a fac-
tors d’oferta, el 2009, va ser degut a factors de demanda, a con-
seqüència de la recessió mundial. En qualsevol cas, la trajectò-
ria a la baixa dels preus del petroli (el –48,6% interanual a final 
de l’any) obliga a fer una important revisió a la baixa de la infla-
ció el 2015, del 0,9% al 0,3%.

Signes de millora al sector exterior després d’un primer tri-
mestre feble. A l’octubre, les exportacions de mercaderies van 
créixer de forma significativa, el 4,1% interanual. Si considerem 
la mitjana dels tres últims mesos, l’augment se situa per damunt 
de l’assolit en la primera meitat de l’any, tot i que s’ha moderat 
lleugerament. Per tant, les exportacions continuen avançant, 
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malgrat que, ara com ara, no puguin compensar la fortalesa de 
les importacions, que han rebut el suport de la recuperació del 
consum i de la fermesa de la inversió en béns d’equipament. Pel 
que fa a l’exportació de serveis, l’augment del nombre de visi-
tants estrangers al novembre, del 2,9% interanual, hauria de 
contribuir a compensar una part del dèficit en el saldo de béns 
i de rendes. El bon pols dels mercats emissors, llevat del rus, 
que, tot i caure el 32,6%, representa encara un percentatge 
petit del total (l’1,3%), permet que es mantinguin unes pers-
pectives favorables per al sector.

l’AiReF alerta del risc d’incompliment de l’objectiu de dèficit 
de les comunitats autònomes el 2014. La desviació estimada, 
de més de tres dècimes en relació amb l’objectiu de l’1%, és 
deguda, en gran part, a l’elevat pes de les despeses financeres 
per interessos, a una execució de despeses superior a la pressu-
postada i a desviacions en els ingressos. Atès que ja es preveu 
una desviació important per al 2014, l’AIReF insta que s’adoptin 
mesures preventives a set comunitats per assegurar el compli-
ment de l’objectiu del dèficit el 2015, del 0,7% del PIB. En con-
cret, segons aquest organisme, la desviació serà molt probable 
i elevada (dèficit superior al 2,0% del PIB) a Extremadura, Cata-
lunya, València i Múrcia i molt probable però menor (dèficit 
superior a l’1,3% del PIB) a Castella-la Manxa, Andalusia i Ba lears. 
L’informe de l’AIReF s’emmarca dins el debat sobre el sistema de 
finançament autonòmic i sobre la necessitat de reformar-lo. En 
aquest context, el Consell de Ministres del 26 de desembre va 
aprovar un reial decret per afavorir el finançament de les comu-
nitats autònomes i de les corporacions locals a curt termini. En 
concret, s’estableixen nous fons de finançament a un tipus d’in-
terès del 0% per al 2015. Aquest tipus d’interès es mantindria 
durant dos anys més per a les comunitats que compleixin l’ob-
jectiu de dèficit o per a les incomplidores que presentin un pla 
d’ajust per aconseguir-ho. D’altra banda, el deute del sector 
públic va augmentar de nou i va arribar al 96,8% del PIB en el 3T 
2014 (el 96,4% en el 2T). La recuperació econòmica i l’ajust fis-
cal previstos permetran que el deute del sector públic s’estabi-
litzi el 2016 al voltant del 101% del PIB. A partir del 2017, s’espe-
ra que comenci a disminuir de forma molt gradual.

Evolució favorable del sector bancari. Malgrat que el saldo viu 
del crèdit continua en nivells històricament baixos i que la 
morositat continua sent elevada, les xifres més recents mostren 
una clara millora en els dos àmbits, tot i que no generalitzada a 
tots els segments. Així, a l’octubre, el crèdit al consum i per a 
l’adquisició d’habitatges va augmentar de forma significativa, 
de manera que, si continua fent-ho, donarà suport a la recupe-
ració del consum i del sector immobiliari. Pel que fa al finança-
ment empresarial, el nou crèdit a les pimes va continuar crei-
xent, el 14,3% anual (acumulat del gener a l’octubre). En canvi, 
la nova concessió a grans empreses va registrar una caiguda i 
continua molt allunyada dels nivells del 2013. No obstant això, 
una part de la caiguda és deguda a la substitució del finança-
ment bancari per altres fonts, com els mercats de capitals. D’al-
tra banda, la taxa de morositat va baixar de nou a l’octubre, fins 
al 12,9%. Així i tot, el desglossament corresponent al 3T mostra 
la diferent evolució per segments, amb caigudes de la morosi-
tat, per exemple, en el crèdit a les llars per a la compra d’habi-
tatge, i amb increments, en canvi, en el crèdit a les llars per al 
consum. 
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A poc a poc, les condicions de finançament dels diferents 
països de la zona de l’euro van convergint. Una mostra 
d’això és la reducció del diferencial de tipus d’interès dels 
nous préstecs inferiors a un milió d’euros, els més utilitzats 
per les pimes, entre els països del centre i de la perifèria. 
Segons les dades més recents, del mes d’octubre, aquest 
tipus d’interès era, de mitjana, del 4,6% a la perifèria (el 
4,2% a Espanya) i del 2,7% al centre, la qual cosa representa 
un diferencial de 2,0 p. p. (vegeu el primer gràfic). En el 
punt culminant de la crisi del deute sobirà de la zona de 
l’euro, aquest diferencial es va arribar a situar una mica per 
damunt de 2,7 p. p. L’anunci del programa OMT1 a l’estiu del 
2012 per part del BCE, juntament amb el compromís de fer 
tot el que fos necessari per garantir la continuïtat de l’euro, 
va marcar un punt d’inflexió i va impedir que la fragmenta-
ció anés a més. De llavors ençà, el procés de reintegració ha 
avançat de forma notable. Les millores s’observen en molts 
segments: les yields del deute sobirà dels països perifèrics 
es troben en mínims històrics, els tipus d’interès dels bons 
corporatius i bancaris han convergit de manera substancial 
i la fragmentació dels fluxos financers transfronterers ha 
disminuït. No obstant això, les diferències entre països 
encara continuen sent importants, sobretot si es compa-
ren amb les condicions d’accés al crèdit abans de la crisi 
del deute sobirà, quan el diferencial de tipus d’interès era 
gairebé nul i el crèdit fluïa amb més facilitat entre països.2

El procés de convergència, per tant, ha de continuar. De 
nou, el BCE està destinat a jugar un paper important. En 
aquest sentit, les mesures anunciades en els últims mesos 
haurien d’ajudar a relaxar encara més les condicions mone-
tàries a la zona de l’euro. No obstant això, la baixa deman-
da a les dues primeres TLTRO (operacions de finançament 
a termini més llarg amb objectiu específic) i les compres 
de titulitzacions de crèdits (ABS) i de cèdules hipotecàries 
podrien ser insuficients per assolir aquest objectiu.

La millora de les perspectives de creixement a la perifèria 
també ha contribuït a reduir la fragmentació financera. 
Durant l’últim any, els analistes han revisat a l’alça les previ-
sions de creixement per al 2014 i el 2015 dels països perifè-
rics, inclosa Espanya (vegeu el segon gràfic). La recuperació 
econòmica d’aquests països ha comportat una millora de 
la qualitat creditícia dels demandants de crèdit i, en con-
seqüència, un relaxament de les condicions per accedir-hi.

Més enllà de l’impuls que proporcionen la política mone-
tària i el creixement a curt i a mitjà termini, és imprescin-
dible progressar en el pla institucional per assolir una 

integració financera duradora. En aquest sentit, són molt 
po  sitius els avanços cap a la unió bancària, tant en matè-
ria de supervisió com de resolució. Aquesta nova arqui-
tectura ha contribuït a reforçar la credibilitat del sector 
ban  cari i a trencar el vincle entre el risc bancari i el risc 
so  birà, causant inicial de la fragmentació financera. Però 
això no és suficient. En una unió monetària, és indispen-
sable establir mecanismes que permetin una major coor-
dinació de les polítiques econòmiques i un repartiment 
efectiu dels riscos, uns mecanismes que, perquè es legiti-
min, han d’anar acompanyats d’un major grau d’integració 
política. En definitiva, perquè el crèdit torni a fluir en 
igualtat de condicions a totes les economies de la zona de 
l’euro, és ne  cessari continuar avançant cap a una unió 
econòmica i monetària genuïna, tal com s’establia en el 
full de ruta acordat als pitjors moments de la crisi del deu-
te sobirà.

FOCUS • Desfragmentació financera a la zona de l’euro:  
encara queda camí per recórrer
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Una de les bones notícies en matèria econòmica dels 
últims anys és la millora de la competitivitat que ha expe-
rimentat l’economia espanyola. Els costos laborals unitaris 
(CLU) en relació amb els socis comercials de la zona de 
l’euro (la referència més utilitzada per analitzar l’evolució 
de la competitivitat en els preus) se situen ja en nivells dels 
anys 2000. No obstant això, ara que l’activitat es comença 
a recuperar, la incògnita que sorgeix és si la millora de la 
competitivitat respon a factors temporals vinculats al cicle 
econòmic o si, en canvi, és el resultat d’un canvi de fons de 
l’economia espanyola. Una breu anàlisi dels factors que 
determinen l’evolució dels CLU ofereix pistes interessants.

Entre els anys 1999 i 2007, la remuneració nominal per 
assalariat per al conjunt de l’economia va créixer de mane-
ra significativa (el 3,5% anual, de mitjana), molt per 
damunt de la productivitat (el 0,3% anual). Com a resultat, 
els CLU van augmentar de forma notable (vegeu el segon 
gràfic), molt per damunt dels increments registrats pels 
socis comercials, la qual cosa va reduir la competitivitat.1 
Per sectors, els increments salarials i l’avanç de la produc-
tivitat no van mostrar cap relació entre si. És a dir, durant 
aquesta etapa, els salaris van créixer, de mitjana, de forma 
similar a tots els sectors, independentment dels guanys de 
productivitat assolits (vegeu el tercer gràfic).

El patró va canviar de manera significativa durant la reces-
sió. Inicialment, la major caiguda de l’ocupació en relació 
amb la del PIB va fer que augmentés de forma notable la 
productivitat, la qual cosa va empènyer els CLU a la baixa. 
A partir del 2010, a aquest procés es va sumar una evolució 
dels salaris molt més continguda. Com s’aprecia al segon 
gràfic, aquest segon factor també va jugar un paper relle-
vant en la reducció dels CLU. A més de la contenció sala-
rial, que s’observa de forma relativament generalitzada a 
tots els sectors, sembla que el procés de fixació de salaris 
també ha canviat: des de l’inici de la recessió, és més cohe-
rent amb l’evolució de la productivitat a cada sector. Així 
ho mostra el tercer gràfic, en què es pot apreciar que és als 
sectors on el creixement de la productivitat ha estat més 
intens on més han pujat els salaris. En canvi, als sectors 
amb un augment menor de la productivitat, l’avanç sala-
rial també ha estat més limitat.

La major correspondència que s’observa entre l’evolució 
dels salaris i de la productivitat suggereix que els canvis 
que s’han produït en el sistema de fixació de salaris són de 
fons i que, per tant, es mantindran en els pròxims anys. I és 
important que així sigui, ja que són imprescindibles per-
què l’economia espanyola pugui afrontar amb garanties 
els dos grans reptes que encara té pendents: continuar 
gua   nyant competitivitat per assegurar superàvits del 
compte corrent que permetin reduir el deute extern i in -
crementar el ritme de creació d’ocupació.
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1. La productivitat del factor treball és el quocient entre el valor afegit 
brut en termes constants (VAB) i l’ocupació equivalent a temps complet 
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la remuneració nominal per assalariat (w) i la productivitat (VAB/OETC). 
Utilitzem la remuneració nominal per assalariat en lloc de la real per la 
di  ficultat d’obtenir índexs de preus per sectors.
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El desequilibri dels comptes de la Seguretat Social ha anat 
augmentant des del 2010. De fet, es preveu que la bretxa 
entre els ingressos i les despeses sigui de l’1,0% del PIB el 
2014. El Govern va disposar de 14.000 milions d’euros del 
Fons de Reserva de la Seguretat Social el 2014 per afrontar 
el pagament de les pensions i, als Pressupostos de la Se -
gu    retat Social, preveu utilitzar-ne 8.500 més el 2015.

Aquesta situació ve donada pel descens de les cotitza-
cions socials, de caràcter més conjuntural, i per l’augment 
de la despesa en pensions, més estructural i propiciat per 
l’increment del nombre de pensionistes i per l’augment 
de l’import de la pensió mitjana. Una mostra de l’en  ve  lli -
ment de la població espanyola és que el nombre de pen-
sionistes ha passat de 7,7 milions el 2008 a 8,4 en el 3T 2014. 
Així mateix, l’import de la pensió mensual mitjana ha pas-
sat de 725 euros el 2008 a 877 euros el 2014 i ha su  pe  rat 
els 1.000 euros en el cas de les pensions de jubilació con-
tributives (vegeu el primer gràfic).

Les reformes del sistema de pensions aprovades recent -
ment haurien d’augmentar la sostenibilitat del sistema. En 
concret, la reforma del 2011 ajuda a contenir la despesa en 
pensions, ja que augmenta de forma progressiva l’edat de 
jubilació de 65 a 67 anys i el nombre d’anys inclosos en la 
quota de 15 a 25. Atès que la seva implementació està di -
ferida en el temps, l’impacte trigarà a observar-se.

La reforma del 2013 també introdueix elements que hau-
rien d’ajudar a reequilibrar els comptes de la Seguretat 
Social. En primer lloc, afegeix un factor d’equitat genera -
cio  nal que té en compte l’esperança de vida en el càlcul de 
les pensions (s’implementarà a partir del 2019). Així ma -
teix, afegeix un factor de revaloració anual de les pensions 
que es començarà a aplicar, per primera vegada, el 2015. 
Aquest índex modula la revaloració de les pensions en 
funció dels fluxos pressupostaris de la Seguretat Social i 
del cicle econòmic i busca un equilibri, a mitjà termini, en -
tre els ingressos i les despeses, tot i que estableix, també, 
un increment mínim (el 0,25%) i un de màxim (inflació 
+0,5%). Per al 2015, el resultat de la determinació de 
l’Índex de Revaloració de les Pensions que equilibraria els 
ingressos i les despeses se situaria per sota del 0,25%, 
se gons càlculs de l’AIReF. Així, doncs, el Govern ha aplicat 
la pujada mínima establerta per llei (el 0,25%), resultat 
que, ateses les perspectives econòmiques a mitjà i a llarg 
termini, és probable que es repeteixi en els pròxims anys.

L’evolució prevista a mitjà termini (2015-2020) dels ingres-
sos i de les despeses de la Seguretat Social mostra que la 
bretxa s’hauria de tancar de forma gradual (vegeu el se -
gon gràfic). Els mecanismes adoptats permeten, doncs, un 
cert ajust. No obstant això, l’AIReF ha donat un toc d’alerta 
en relació amb les previsions d’ingressos del Govern per a 

aquest període, ja que troba que són massa optimistes 
(les de despeses semblen més realistes, ja que són més fà -
cils de preveure). A més a més, el seu càlcul, que modelit-
za, d’una banda, l’evolució de les cotitzacions socials i el 
nom  bre de pensions i, de l’altra, la taxa de substitució en -
tre pensions sortints i entrants, revela que seran necessa-
ris uns ingressos addicionals equivalents a l’1,0% del PIB 
anual durant el període 2015-2020.

En resum, per bé que les reformes ajuden a la sostenibili-
tat del sistema, la bretxa entre els ingressos i les despeses 
no s’elimina completament. El Govern preveu aconseguir 
més ingressos amb la introducció de les retribucions en 
es  pècie, el nou sistema de liquidació directa (CRETA) i la 
llui  ta contra el frau (mesures previstes als Pressupostos de 
la Seguretat Social per al 2015). La pilota encara corre.

Diferència entre els ingressos i les despeses  
de la Seguretat Social
(Milions d’euros)

Nota: (o) Observat; (e) estimat; (p) projectat. Inclou els ingressos i les despeses del sistema 
contributiu de la Seguretat Social.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’AIReF i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social.
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Indicadors d’activitat

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,2 0,1 –0,4 0,8 0,3 –1,0 –0,9

Índex de producció industrial –6,6 –1,5 1,1 1,5 2,6 0,6 0,9 ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –11,6 –9,1 –8,2 –5,7 –6,0 –4,0

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 50,1 52,5 53,4 53,1 52,6 54,7

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –21,4 –6,5 –8,9 14,4 26,5 15,6 ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,4 –9,8 –9,3 6,5 7,8 16,0 ...

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,6 10,8 8,1 7,8 7,6 7,8 2,9

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 51,8 54,2 55,7 56,7 55,9 52,7

Consum

Vendes comerç al detall –7,1 –3,7 0,4 –0,1 0,7 0,4 0,7 2,3

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 22,6 11,8 23,2 17,0 26,1 17,4

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –19,4 –11,8 –6,1 –7,9 –10,0 –11,8

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Ministeri d’Economia, Ministeri de Foment, Institut Nacional d’Estadística, Markit i Comissió Europea.

Preus

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14 12/14

General 2,4 1,4 0,1 0,0 0,2 –0,3 –0,1 –0,4 –1,1

Subjacent 1,6 1,5 0,3 0,1 0,1 0,0 –0,1 –0,1 ...

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 0,7 0,7 –2,3 –4,1 1,7 1,2 ...

Productes energètics 8,8 0,1 –1,1 –1,0 2,4 –0,2 –1,1 –3,2 ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Indicadors d’ocupació

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –5,3 –4,3 –2,5 –1,3 0,0 0,6 0,6 0,9

Construcció –17,0 –12,1 –7,9 –5,3 –2,3 –0,5 0,5 1,6

Serveis –1,7 –2,0 –0,4 1,1 2,2 2,6 2,7 2,8

Situació professional

Assalariats –3,8 –3,8 –1,8 0,1 1,4 1,9 1,9 2,5

No assalariats –1,4 –0,6 0,4 1,4 2,3 2,5 2,6 2,5

TOTAL –3,4 –3,2 –1,4 0,4 1,5 2,0 2,0 2,5

Població ocupada 2 –4,3 –2,8 –1,2 –0,5 1,1 1,6 ... –

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –2,1 6,8 24,0 21,5 24,7 25,1

Temporals –4,0 6,4 15,0 19,4 14,2 11,1 6,2 10,5

TOTAL –1,6 4,0 13,5 18,2 15,0 11,8 7,6 11,6

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –8,0 –9,4 –10,9 –5,5 –6,9 –7,8

Resta d’edats 11,7 3,7 –1,2 –3,7 –5,9 –5,9 –5,8 –6,0

TOTAL 10,9 2,7 –1,8 –4,2 –6,4 –5,9 –5,9 –6,2

Notes: 1. Dades mitjanes mensuals.  2. Estimació EPA.  3. Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Institut Nacional d’Estadística i Servei Públic d’Ocupació Estatal.

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 0,8 3,2 –2,0 4,8 9,6 4,1

Importacions (variació interanual) –2,8 –1,3 2,0 7,0 3,7 7,3 7,5 7,7

Saldo corrent1 –3,0 15,1 15,1 11,2 3,5 0,1 0,1 –1,5

Béns i serveis 16,5 35,7 35,7 33,6 28,9 26,7 26,7 25,6

Rendes primàries i secundàries –19,4 –20,6 –20,6 –22,4 –25,5 –26,6 –26,6 –27,0

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament1 2,3 22,0 22,0 18,3 9,9 6,0 6,0 4,2

Nota: 1. Dades procedents del Banc d’Espanya amb nova metodologia per a la balança de pagaments (MBP6).
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i Banc d’Espanya.

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

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14
Saldo  

10/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,3 –8,2 –7,9 –6,4 –5,7 –5,1 –4,8 –5,2 1.715,1

Empreses no financeres –4,7 –10,6 –9,7 –6,9 –6,1 –5,1 –4,9 –5,6 961,7

Llars 3 –3,8 –5,0 –5,5 –5,6 –5,2 –5,0 –4,7 –4,7 753,4

Administracions públiques 4 15,0 16,8 13,0 8,5 6,6 5,9 6,1 6,2 1.017,0

TOTAL 0,6 –1,1 –1,6 –1,5 –1,6 –1,3 –1,0 –1,8 2.718,5

Passius de les entitats de crèdit enfront d’empreses i famílies

Total dipòsits –4,5 2,1 2,2 0,2 –0,8 –1,2 –1,4 –1,7 1.155,7

A la vista 0,2 4,2 8,1 7,4 7,4 13,6 13,5 12,8 311,3

D’estalvi –2,8 –0,1 1,4 3,8 5,9 6,9 7,1 6,4 211,2

A termini –6,7 1,7 0,2 –3,6 –6,1 –9,4 –10,0 –10,2 612,2

En moneda estrangera –4,0 16,8 –0,1 –1,1 0,1 0,3 0,5 6,1 21,1

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –12,7 –11,1 –8,3 –6,8 –10,7 –6,7 117,0

TOTAL –5,7 –0,2 0,5 –1,1 –1,6 –1,7 –2,3 –2,2 1.272,7

Taxa de morositat (%) 6 10,4 13,6 13,6 13,4 13,1 13,0 13,0 12,9 –

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 58,0 58,6 59,4 59,1 59,1 59,3 –

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
administracions públiques.  5. Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou les transferències d’actius, els passius financers titulitzats, la cessió temporal d’actius i els dipòsits subordinats.  6. Dada fi del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc d’Espanya.

Sector públic
Percentatge del PIB, acumulat en l’any, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,3 –6,9 –6,4 –0,7 –3,7 ... – ...

Estat 1 –7,9 –4,8 –4,3 –0,9 –2,5 –3,1 –2,9 –3,3

Comunitats autònomes –1,8 –1,5 –1,5 –0,3 –1,1 –1,1 –1,3 ...

Corporacions locals 0,3 0,5 0,5 0,2 0,1 0,4 – ...

Seguretat Social –0,9 –1,1 –1,1 0,3 –0,2 0,0 0,0 ...

Deute públic (% PIB) 84,4 92,1 92,1 94,9 96,4 96,8 – ...

Nota: 1. Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració central.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de la IGAE, Ministeri d’Hisenda i Banc d’Espanya.
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raó i emoció eN la presa De DecisioNs 

La formació dels preus als mercats financers: entre la raó i l’emoció

Al llarg de la vida, se’ns plantegen una infinitat de disjuntives, que abordem, en molts casos, gairebé de forma automàtica. 
Altres eleccions, més complexes, requereixen més atenció. Entendre el procés de decisió que hi ha rere les nostres tries (per 
exemple, entre consumir o estalviar, invertir en renda fixa o variable o, fins i tot, adquirir o llogar un habitatge) és una tasca 
complexa i clau per al desenvolupament de l’economia financera. La irrupció, durant les últimes dècades del segle XX, de les 
finances conductuals (behavioral finance, en anglès) ha permès incorporar conceptes propis de la psicologia per descriure com 
els agents prenem les decisions. Aquest corrent contrasta amb el paradigma financer clàssic existent fins ara, basat en la racio-
 nalitat. Les dues disciplines han permès avançar de forma significativa en la comprensió del procés de formació del preu dels 
actius. Un coneixement que, davant les veus que alerten sobre la possible formació de bombolles en alguns actius en l’actua-
litat, pot ser de gran ajuda.

La concessió, el 2013, del Premi Nobel d’Economia a tres autors amb aproximacions molt diferents a la valoració dels actius com 
Eugene Fama, Robert Shiller i Lars Peter Hansen posa de manifest la seva importància dins la teoria financera. Eugene Fama és 
una de les veus més prestigioses entre els partidaris del paradigma tradicional. Aquest marc teòric defineix als agents econòmics 
com agents racionals, és a dir, que processen de forma correcta la informació disponible als mercats i, sobre la base d’aquesta 
informació, prenen decisions òptimes. Sota aquest marc, Fama va encunyar, el 1970, el concepte de mercat eficient, definit com 
«aquell mercat en què els preus sempre reflecteixen completament la informació disponible».1 En altres paraules, en un mercat 
eficient, el preu dels actius sempre equival al seu valor fonamental, entès com el descompte, a data d’avui, de tots els pagaments 
esperats en el futur. El motiu és senzill: qualsevol desviació del preu dels actius d’aquest valor fonamental representa una opor-
tunitat d’arbitratge (és a dir, de generar guanys sense assumir cap risc) per als inversors racionals, els quals, en exercir-la, retornen 
immediatament el preu fins al seu nivell d’equilibri.

El principal assoliment de la teoria financera tradicional ha estat la seva capacitat d’explicar, a partir d’un marc conceptual relati-
vament senzill, algunes de les forces subjacents al mecanisme de formació dels preus dels actius. Un clar exemple d’això és el 
Model de Valoració del Preu dels Actius Financers (CAPM, per les sigles en anglès) desenvolupat per Sharpe el 1964.2 Aquest 
model permet entendre, de forma molt intuïtiva, la disjuntiva que afronta qualsevol inversor entre rendiment i risc d’una cartera, 
de manera que només pot augmentar el primer si està disposat a assumir un major risc associat.

No obstant això, l’evidència empírica ha demostrat que el paradigma racional presenta notables limitacions a l’hora de dilucidar 
el comportament observat del preu dels actius. Un dels primers autors que va exposar aquestes dificultats va ser, el 1981, el tam-
bé premiat Robert Shiller, que va demostrar la incapacitat dels models tradicionals per explicar l’elevada volatilitat existent en els 
índexs borsaris.3 Molts economistes consideren que aquest estudi marca l’inici de les finances conductuals. De llavors ençà, 
nombroses publicacions han identificat episodis en què el preu dels actius s’ha desviat de forma significativa del seu valor fona-
mental i han qüestionat la validesa general del paradigma financer tradicional. En aquest sentit, la primera dècada del segle XXI 
proporciona innombrables exemples d’aquestes desviacions, amb l’aparició d’una bombolla en el preu de les empreses tecnolò-
giques, primer, i en el dels habitatges d’alguns països desenvolupats, després.

Els avanços observats en les últimes dècades han convertit les finances conductuals en una possible alternativa a la teoria 
financera clàssica a l’hora d’explicar el procés de formació del preu dels actius. El principal element que les diferencia del 
paradigma tradicional és el relaxament dels estàndards de racionalitat dels agents. Per aquest motiu, identifica diverses dis-
funcions cognitives que afecten el procés de presa de decisions dels individus. Una primera disfunció deriva de la teoria pros-
pectiva, basada en els estudis empírics realitzats per Kahneman i Tversky sobre el procés de decisió dels individus en situa -
cions d’incertesa.4 D’acord amb les seves troballes, els individus avaluen de forma molt diferent les pèrdues i els guanys 
potencials. En particular, presenten una tendència natural a evitar perdre abans que a guanyar beneficis (coneguda, també, 
com aversió a les pèrdues). Altres disfuncions responen a la tendència dels individus a sobreestimar les seves capacitats a 

1. Vegeu Fama, E. F. (1970) «Efficient Capital markets: A Review of Theory and Empirical Work», Journal of Finance.
2. Sharpe, W. F. (1964) «Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk», Journal of Finance.
3. Vegeu Shiller, R. J. (1981) «Do stock prices move too much to be justified by subsequet changes in dividends?», American Economic Review.
4. Kahneman, D. i Tversky, A. (1979) «Prospect Theory: An analysis of decision under risk», Econometrica.
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l’hora de fer projeccions futures (excés de confiança) o a seguir les estratègies de la multitud sense plantejar-se si són lògiques 
(herding o comportament de ramat).5

No obstant això, l’existència de disfuncions cognitives no és suficient per explicar les desviacions en el preu dels actius. En efecte, 
com s’ha esmentat més amunt, malgrat que la gran majoria dels agents presentin biaixos a l’hora de prendre decisions, l’existèn-
cia d’agents racionals als mercats podria retornar els preus a nivells fonamentals. En conseqüència, perquè els biaixos en la presa 
de decisions dels agents es tradueixin en desviacions del preu dels actius en relació amb el seu valor fonamental, és necessari que 
existeixin límits a la capacitat d’arbitratge dels agents racionals. La literatura econòmica identifica nombrosos exemples. Un d’ells 
és que els mercats no són complets, de manera que l’inversor no troba quins actius poden ajudar-lo a implementar l’estratègia 
d’arbitratge sense que incorporin riscos addicionals. En altres ocasions, el cost de l’arbitratge és elevat, bé pel cost operatiu de 
realitzar les operacions als mercats o bé pel cost que representa obtenir el coneixement necessari per dur a terme l’arbitratge. Un 
últim element que ajuda a explicar els límits existents a l’arbitratge es resumeix en la frase de John Maynard Keynes: «El mercat 
pot ser irracional més temps del que vostè pot ser solvent». En altres paraules, si la desviació en el preu de l’actiu es manté durant 
un període excessivament llarg, l’estratègia d’arbitratge pot implicar pèrdues considerables per a l’arbitratgista, que, finalment, 
pot optar per no dur-la a terme.

Un exemple que il·lustra perfectament aquest concepte és el 
conegut cas de Royal Dutch i Shell Transport. El 1907, les dues 
companyies van decidir fusionar-se i van repartir els beneficis 
en una relació de 60:40, però van continuar existint legalment 
de forma independent i cotitzant per separat a les borses 
internacionals. Així mateix, van acordar pagar els dividends 
en la mateixa proporció. D’acord amb la teoria financera clàs-
sica, el valor de mercat relatiu entre les dues empreses hauria 
de ser sempre constant i igual a aquesta mateixa relació. Per 
tant, qualsevol desviació hauria d’haver estat aprofitada pels 
inversors racionals per realitzar un arbitratge, comprant 
l’acció relativament barata, venent la cara i conduint de nou 
els preus a la relació d’equilibri. No obstant això, com s’observa 
al gràfic, això no va anar així: la desviació entre els valors rela-
tius de les accions va arribar a assolir nivells superiors al 10% 
en moltes ocasions. Significa això que no hi havia agents 
racionals? No. De fet, nombrosos hedge funds van tractar 

d’explotar les possibilitats d’arbitratge entre les dues empreses. No obstant això, el manteniment de les desviacions en nivells 
elevats entre el 1993 i el 1999 va representar, per a la majoria d’ells, l’assumpció de pèrdues ingents.

En definitiva, malgrat tractar-se d’una disciplina encara molt jove, les finances conductuals han contribuït a explicar les desvia-
cions en els preus dels actius en relació amb els seus valors fonamentals. No obstant això, sembla difícil que substitueixin com-
pletament el paradigma de la teoria financera tradicional. Tot fa pensar, per tant, que les dues teories estan obligades a entendre’s, 
ja que, al capdavall, emoció i raó formen part de la naturalesa dels éssers humans.

Joan Daniel Pina
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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5. Per a més informació, vegeu l’article «Gestió de carteres: de la teoria a la pràctica», del Dossier d’aquest mateix Informe.
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Gestió de carteres: de la teoria a la pràctica

La gestió de carteres és una qüestió eminentment pràctica. Però, d’una manera o d’una altra, sembla que tant els inversors particu-
  lars com els professionals (als quals cada vegada més sovint es delega la gestió) donen per bona la frase que no hi ha res més 
pràctic que una bona teoria. En efecte, la valoració dels actius financers (asset pricing) i l’elecció de cartera (portfolio choice) estan 
entre les parcel·les de la ciència econòmica en què les aportacions teòriques tenen més repercussió fora de les fronteres de 
l’àmbit acadèmic. Com no podria ser de cap altra manera, al llarg del temps, s’han anat postulant diverses teories, en alguns 
aspectes contradictòries i en uns altres complementàries. Avui coexisteixen sense un predomini clar d’unes sobre les altres i ator-
guen suport conceptual a diverses formes d’abordar la gestió. La dicotomia entre les estratègies passives (passive management) 
i les estratègies actives (active management) constitueix, probablement, la gran línia divisòria.

En efecte, l’estudi de la formació dels preus dels actius financers, 
dels factors subjacents que els generen i, en particular, de les 
seves dinàmiques temporals és una qüestió que s’ha mantingut 
a l’epicentre del debat en els cercles acadèmics des del naixe-
ment de les finances modernes al començament de la segona 
meitat del segle xx. El principal corrent de pensament, sens 
dubte dominant fins a l’inici de la dècada dels vuitanta, és 
d’inspiració neoclàssica i pivota sobre els postulats de la hipòte-
si del mercat eficient (HME). En l’actualitat, aquest corrent manté 
un cert predicament, però ha hagut de deixar espai a altres 
marcs teòrics que incorporen altres elements, com els biaixos 
cognitius que pateixen els individus a l’hora de prendre deci-
sions d’inversió, o la presència de friccions en el funcionament 
dels mercats (impediments a l’arbitratge), o els problemes 
d’informació asimètrica derivats de la relació d’agència que 
s’estableix entre l’inversor (principal) i el gestor professional de 
carteres (agent). Lluny d’imposar un plantejament i de rebutjar 
els altres, la combinació de teories atorga una visió de conjunt 
més útil, que permet extreure tres conclusions importants. Pri-
mer: predir de forma correcta l’evolució dels mercats borsaris en 

un horitzó a curt termini de manera sistemàtica és extremament improbable. Segon: la predictibilitat augmenta a mesura que 
s’incrementa l’horitzó temporal, a causa de l’existència d’un seguit de patrons que tendeixen a repetir-se en el temps, com la inèrcia1 
(momentum) i la reversió a la mitjana. I tercer: l’obtenció de rendibilitats superiors a les del mercat comporta com a contrapartida, en 
la immensa majoria dels casos, l’assumpció de majors dosis de risc.

Els economistes partidaris de l’HME defensen que no és possible predir l’evolució futura dels preus de les accions, ja que reflec-
teixen de manera ràpida qualsevol informació rellevant, ja sigui d’abast privat o públic. Hi ha tres ingredients bàsics que conduei-
xen a un mercat eficient: que els inversors siguin racionals, que els seus errors siguin aleatoris i que no hi hagi impediments a 
l’arbitratge. En conseqüència, si l’intent de batre el mercat resulta un exercici estèril, aquests economistes sostenen que les estra-
tègies de gestió passiva (que tracten de replicar l’evolució d’un benchmark o índex representatiu del conjunt del mercat) són molt 
més apropiades per a l’inversor que les estratègies actives (que s’allunyen de la cartera de mercat i aspiren a millorar la relació 
rendibilitat/risc), ja que aquestes últimes tenen associats uns costos de transacció i de gestió notablement més elevats que les 
primeres. En aquest sentit, l’estratègia passiva per excel·lència és la coneguda com buy and hold (comprar i mantenir), els principis 
elementals de la qual consisteixen a mantenir al llarg del temps una cartera diversificada que repliqui, si més no a grans trets, la 
composició d’un índex borsari ampli, sense deixar-se dur per la perspectiva a curt termini ni per modes passatgeres. En aquest 
sentit, l’auge, en l’última dècada, d’algunes innovacions financeres, com els ETF (exchange-traded funds) o els fons cotitzats sobre 
índexs de renda variable, renda fixa, divises i primeres matèries, ha permès dotar la gestió passiva de més potencial i sofisticació.

El corrent de les finances conductuals (behavioral finance) desafia el supòsit de racionalitat subjacent a l’HME. Partint d’experiments 
naturals i artificials, diversos autors han il·lustrat que el procés de presa de decisions dels individus a l’hora d’invertir està subjecte a 
nombrosos biaixos psicològics o cognitius que s’allunyen de la racionalitat. Això té implicacions importants per a la cartera de l’inversor 
i per a l’evolució del conjunt del mercat. Dins l’univers de l’active management, ha aparegut un seguit d’estratègies d’inversió que treuen 
profit dels ensenyaments oferts pel behavioral finance per intentar millorar els resultats d’aquest mercat en termes de rendibilitat/risc. 
Amb aquesta finalitat, entre les disfuncions cognitives que identifica la literatura conductual, cal destacar l’excés de confiança, les opi-
nions esbiaixades, l’aversió a materialitzar pèrdues i la mentalitat de ramat (herd behavior). De fet, el comportament de ramat és, pro-
bablement, un dels aspectes de les finances conductuals més conegut i fa referència a l’adopció dels criteris de les masses, fins i tot 
quan no semblen lògics o de sentit comú, en detriment de les pròpies creences. Algunes estratègies de gestió activa busquen identifi-
car cap on es mou el ramat i apostar en aquesta direcció. Arribats a aquest punt, el lector es formularà la següent pregunta: d’acord, 
però si, com argumenten els partidaris de les tesis conductuals, els preus de les accions no segueixen un pas aleatori i la seva predicció 
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1. Per a una exposició rigorosa d’aquesta qüestió, vegeu Shiller, R. J. (1981) «The use of volatility measures in assessing market efficiency», Journal of Finance.
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és possible,2 els inversors racionals, mitjançant l’arbitratge (comprant accions infravalorades i venent les sobrevalorades), no haurien de 
contribuir, en última instància, a corregir les desviacions observades al mercat de valors? Malgrat la lògica d’aquest argument, hi ha 
diversos factors que, a la pràctica, limiten els efectes reequilibradors de l’arbitratge. La llista és llarga i engloba des de la possibilitat que 
la proporció de riquesa que controlen els agents racionals sigui molt baixa en comparació amb la de la resta d’inversors, fins a la dificul-
tat i el risc que comporta realitzar vendes a curt termini d’accions sobrevalorades (vegeu l’article «La formació dels preus als mercats 
financers: entre la raó i l’emoció», d’aquest Dossier). En línia amb les troballes d’Abreu i Brunnermeier3 (2002, 2003), l’e  xis  tèn  cia d’un 
problema d’agència entre l’inversor (que actua de principal) i el gestor del fons d’inversió (que actua d’agent) limita el paper dels inter-
mediaris financers amb un mandat d’inversió a llarg termini: si l’episodi d’entusiasme o de pessimisme és d’una intensitat i d’una 
durada destacables, és probable que l’inversor se senti temptat a reemborsar la seva inversió si el gestor es resisteix a seguir el ramat.

En sentit més ampli, les estratègies quantitatives d’inversió (quantitative investment) són un dels principals estils de gestió activa que 
tracten d’utilitzar els ensenyaments del behavioral finance mitjançant l’ús d’algorismes dissenyats per executar operacions de compra i 
de venda d’acord amb regles i amb paràmetres específics. Les estratègies anomenades momentum són un dels principals exponents de 
la inversió quantitativa. En síntesi, consisteixen a aprofitar la inèrcia alcista o baixista que mostren els mercats de valors a curt i a mitjà 
termini (un dels elements més complexos d’explicar des de l’òptica dels models racionals de l’HME). Un senzill exemple d’aquest tipus 
d’estratègia consisteix a comprar els valors que, en el passat recent, han mostrat un comportament més positiu en relació amb un índex 
de referència i vendre els que s’han comportat pitjor. Una altra estratègia activa ben coneguda és la filosofia d’inversió value (valor). En el 
value investing, preval la identificació de valors amb ràtios de valoració reduïdes, com el PER (price-earnings ratio) o el P/BV (price-to-book 
value), atès el poder predictiu d’aquestes mètriques de valoració sobre els retorns futurs. Aquesta circumstància és concebuda per alguns 
acadèmics i professionals de la inversió com un exemple clar d’«anomalia» (en el sentit de desviació en relació amb el paradigma de 
racionalitat de l’HME), l’origen de la qual cal buscar-lo en l’existència dels biaixos cognitius esmentats més amunt, els quals allunyen 
temporalment els mercats dels seus nivells d’equilibri. Per a uns altres, però, constitueix un fenomen originat per forces purament racio-
nals: seria la compensació que, en termes de rendibilitat, rep l’inversor en prendre posició en aquest tipus de valors, que patirien d’algun 
tipus de risc no diversificable i addicional al risc de mercat propi dels models estàndard tipus CAPM. Com es pot apreciar, un aspecte 
diferenciador important entre les estratègies valor i momentum es troba en l’horitzó a mitjà i a llarg termini que caracteritza les primeres 
en relació amb els horitzons molt més curts de les segones. En certa manera, es pot traçar un símil entre els gestors que implementen 
estratègies valor i la figura del contrarian, ja que, en diverses ocasions, els primers repliquen al revés les fluctuacions del mercat si això 
està justificat en termes del valor fonamental d’un títol o d’un grup de títols. És a dir, compren els títols que han baixat i s’han abaratit. Tot 
i que també hi ha gestors que intenten compatibilitzar les dues estratègies: compren títols barats que ja mostren momentum alcista.

No obstant això, la implementació de l’enfocament momentum o del de valor, o de qualsevol altre tipus, en una cartera d’accions no 
assegura per se de cap manera l’obtenció de rendibilitats ajustades al risc per damunt de la mitjana o del mercat, ja que les dues 
estratègies estan subjectes a riscos considerables. En el primer cas, el momentum o inèrcia tendeix a produir-se de forma més inten-
sa en empreses de dimensió reduïda i de menor liquiditat, la qual cosa pot resultar molt perjudicial davant episodis d’aversió i de 
volatilitat elevades als mercats financers. En el segon cas, les baixes ràtios de valoració poden estar justificades si, per exemple, 
reflecteixen altres aspectes, com la difícil situació financera d’una empresa o la baixa probabilitat d’èxit i de viabilitat del projecte 
empresarial. En moltes ocasions, el factor ocult rere les rendibilitats elevades o extraordinàries és el risc en què s’incorre per prendre 
posició en un valor o per adoptar un determinat estil de gestió. Si té lloc un esdeveniment altament improbable però potencialment 
nociu (black swan), les primes de risc associades, que abans jugaven a favor amb el vent de cara, poden canviar de signe i resultar 
molt nocives per a la cartera de valors. En els últims anys, el desenvolupament de l’estil d’inversió per factors de risc4 (factor investing), 
en contraposició a la inversió en funció de la classe d’actiu (renda variable, deute públic i privat, divises, primeres matèries, etc.), ha 
irromput amb força. En concret, aquest nou corrent d’inversió posa de manifest la importància de gestionar i de diversificar l’exposició 
de la cartera a les múltiples primes de risc existents en diversos segments dels mercats financers (prima de risc borsària, prima tem-
poral del deute públic, prima de risc de crèdit i prima de risc de liquiditat, entre d’altres) i als factors macroeconòmics subjacents 
(creixement econòmic, inflació, tipus d’interès reals, etc.). A tall d’exemple, un inversor que ostenti una determinada proporció de 
la seva cartera en bons corporatius o en capital de risc augmentarà, implícitament, la seva exposició a la renda variable, ja que les 
dues classes d’actius estan notablement influïdes pels mateixos factors de risc que regeixen l’evolució dels mercats borsaris.

En conclusió, l’existència d’un seguit de patrons conductuals útils per aventurar l’evolució dels mercats borsaris no representa un 
perjudici ni el final de l’HME. Malgrat que els mercats donin mostres, en ocasions, d’un comportament poc racional, els desajus-
taments en els preus dels valors no persisteixen per sempre i s’acaben corregint de forma inexorable. Com els gestors de carteres 
professionals saben molt bé, les probabilitats de batre el mercat de forma regular sense assumirriscos addicionals són molt bai-
xes. Igual que en molts altres àmbits, no hi ha esmorzars de franc (there is no free lunch) als mercats financers, de manera que, 
quan la fortuna somriu i n’apareix un, l’inversor s’haurà d’afanyar per degustar-lo abans que es refredi i desaparegui de la taula.

Carlos Martínez Sarnago
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

2. Lo, A. W. i Mackinlay, A. C. (1988) «Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test», Review of Financial Studies, 1, 41-66.
3. Abreu, D. i Brunnermeier, M. (2002) «Synchronization risk and delayed arbitrage», Journal of Financial Economics, 66 (2-3), 341-360.
4. Per al lector interessat en aquest camp, vegeu Ang, A. (2013) «Factor investing», Columbia Business School Research Paper, núm. 13-42, i Asness, C. S., Moskowitz, T. J. 
i Pedersen, L. H. (2013) «Value and momentum everywhere», Journal of Finance, 68, 929-985.
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La confiança de les llars després d’una crisi

La crisi global dels mercats financers del 2007-2008 i, amb posterioritat, la crisi del deute sobirà que va patir la zona de l’euro van 
produir immenses pèrdues en producció i en ocupació, de les quals algunes regions encara no s’han recuperat. Les llars van ser 
un dels agents econòmics més afectats per la crisi: algunes van veure com les fonts d’ingressos s’esvaïen, o com una part dels 
estalvis s’esfumaven, o com el valor de les propietats es reduïa. Tot plegat va afectar la confiança de les llars i el seu comporta-
ment a l’hora de prendre decisions. En un procés de recuperació com l’actual, la reactivació del consum i de la inversió d’aquests 
agents és de vital importància, i això passa per recuperar la confiança. En aquest article, analitzarem com certs biaixos cognitius 
inherents als individus dificulten que les nostres decisions de consum i d’estalvi s’apropin a les de l’Homo economicus, que és com, 
en economia, anomenem l’ésser teòric capaç de decidir basant-se en els estàndards de racionalitat,1 i quins efectes es poden 
produir en el comportament de les llars a partir de la interacció d’aquestes disfuncions cognitives després d’una crisi financera 
com la viscuda recentment.

La teoria del cicle vital del consum, desenvolupada per Franco Modigliani als anys cinquanta, planteja les bases del comporta-
ment dels agents en relació amb el consum i l’estalvi. De la teoria de Modigliani es desprèn que els individus preferim mantenir 
un consum el més estable possible al llarg del temps. Per aquest motiu, durant la joventut, tendim a demanar prestat, mentre 
que, durant la maduresa, ens decantem per estalviar, per, així, durant la vellesa, poder consumir aquestes reserves. Partint 
d’aquesta teoria, quan es produeixen xocs transitoris que afecten els nostres ingressos, tendim a esmorteir el xoc, en la mesura 
del possible, per mantenir nivells de consum similars. En canvi, si el xoc és permanent, sí modifica el nostre consum. No obstant 
això, a la pràctica, davant un xoc transitori, com en el cas d’una crisi, el consum tendeix a contreure’s, com s’observa al gràfic 
corresponent a l’economia espanyola.

Aquest marc teòric bàsic ha servit per establir les bases d’una extensa literatura econòmica que ha permès enriquir l’anàlisi del 
comportament dels agents en la presa de decisions i que, al mateix temps, ha apropat el model a la realitat. Els primers passos es 
van fer en ajustar el model a un entorn d’incertesa en què els agents poden tendir, per exemple, a estalviar més per precaució i 
en resposta a possibles esdeveniments futurs incerts, la qual cosa es coneix com estalvi precautori. Aquest efecte s’observa, tam-
bé, en el cas d’Espanya, on, durant la crisi, s’ha produït un augment substancial de l’estalvi. Una altra extensió del model inicial va 
ser la introducció de factors que limiten o que modifiquen les decisions de les llars, com els impostos, les contribucions a la Segu-
retat Social o les restriccions a l’accés al sistema financer.

Tot plegat no va ser suficient per recollir la complexitat del 
procés decisori, de manera que va sorgir una nova branca de 
l’economia, l’economia conductual (en anglès, behavioral 
economics), amb l’objectiu d’incorporar l’evidència que els 
individus involucrats en aquest procés no sempre actuen 
d’acord amb els estàndards de racionalitat, sinó que existei-
xen nombrosos biaixos cognitius que fan que divergim de la 
decisió òptima. La noció de biaix cognitiu va ser introduïda, 
per primera vegada, per Kahneman i Tversky i va sorgir 
d’observar la dificultat de pensar en termes probabilístics i 
d’actuar de manera racional davant de magnituds molt 
grans. A partir d’aquesta disfunció, s’han dut a terme nom-
brosos experiments per evidenciar l’existència de més situa-
cions en què els judicis i les decisions humanes difereixen de 
la teoria de l’elecció racional. Alguns d’aquests fenòmens són 
la procrastinació, consistent a retardar la presa de decisions; 
la miopia, basada en no tenir en compte el futur, o la tendèn-

cia a dependre en excés d’una dada a l’hora de prendre una decisió, ja sigui la més recent o la que més impacte ha tingut en el 
nostre passat.2

1. Per a més informació sobre els estàndards de racionalitat, vegeu l’article «La formació dels preus als mercats financers: entre la raó i l’emoció», d’aquest mateix 
Dossier. 
2. Per a més informació sobre els biaixos cognitius en els inversors, vegeu l’article «Gestió de carteres: de la teoria a la pràctica», d’aquest mateix Dossier.
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Tots aquests biaixos cognitius adquireixen importància quan 
es produeix un xoc negatiu considerable en els ingressos de 
les llars, com és el cas d’una crisi financera. Diversos estudis 
evidencien un canvi en les creences i en el comportament dels 
agents a causa de crisis viscudes amb anterioritat. En concret, 
això ha estat analitzat en un document de treball de la Reserva 
Federal de Chicago,3 en què es mostra que haver viscut una 
crisi financera4 té efectes duradors en el comportament dels 
individus. En particular, els autors analitzen les decisions 
d’estalvi dels immigrants residents als EUA que han patit crisis 
financeres als seus països d’origen (per exemple, un immigrant 
argentí que va patir el corralito entre el 2001 i el 2002). Gràcies 
a aquesta metodologia, disposen de dues mostres la població, 
una en què les creences i els comportaments han estat alterats 
per les vivències de la crisi i una altra en què no. Al mateix 
temps, els dos grups es troben en un marc institucional i finan-
cer comú, de manera que, si no patíssim aquests biaixos cogni-
tius, les decisions d’estalvi i de consum no haurien de diferir 
entre individus amb característiques personals i econòmiques similars.5 Els resultats mostren que haver experimentat una crisi 
financera en el passat redueix la probabilitat de tenir dipòsits bancaris als EUA en 10,8 p. p. Així mateix, mostren que la severitat 
de la crisi també exerceix un paper rellevant. Per exemple, les crisis financeres que han anat acompanyades d’una crisi econòmi-
ca6 causen un major impacte en el comportament de les persones i, per aquest motiu, redueixen encara més la probabilitat de 
tenir aquest tipus d’instrument d’estalvi. Pel que fa al paper de les institucions, troben evidència que el marc legal i regulador 
durant la crisi és molt important de cara al comportament futur dels individus. En particular, els que van experimentar una crisi 
en un país amb una regulació que assegurava els dipòsits tenen la mateixa probabilitat de tenir dipòsits bancaris en institucions 
nord-americanes que un altre compatriota que no va patir la crisi.

No obstant això, sembla que les conseqüències dels episodis recessius van més enllà de l’impacte en les decisions d’estalvi i de 
consum. Un estudi recent7 mostra que les recessions afecten de forma permanent la formació de les creences socioeconòmiques 
dels individus. En concret, en aquest article, s’argumenta que les recessions als EUA han afectat la formació d’aquestes creences 
en el cas dels agents que les van patir durant els anys formatius (entre els 18 i els 25 anys). Els autors troben evidència que aquests 
individus afectats per una recessió en el passat creuen que la sort, en comptes de l’esforç, és el principal responsable de l’èxit 
personal. Per això tendeixen a preferir que el Govern sigui l’encarregat de redistribuir la riquesa per reduir les desigualtats. No 
obstant això, paradoxalment, aquests mateixos individus tenen significativament menys confiança en les institucions públiques 
i en la seva capacitat de proveir els serveis necessaris.

L’impacte que la crisi ha tingut en les famílies és indiscutible, ja que ha afectat la confiança de les llars i el seu comportament a 
l’hora de prendre decisions. En l’actual context de recuperació econòmica, cal esperar que la confiança de les famílies es vagi 
recuperant, i que això es tradueixi en un increment del consum i en decisions d’inversió menys conservadores. No obstant això, 
com s’ha comentat més amunt, l’impacte de la crisi sobre el comportament dels agents pot comportar que aquest procés sigui 
més lent del que seria desitjable, la qual cosa dificultaria la recuperació econòmica. Les institucions públiques exerceixen un 
paper molt important en aquest sentit. Han d’assumir-lo amb responsabilitat i actuar en conseqüència.

Ariadna Vidal Martínez
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

3. Vegeu Osili, O. i Paulson, A. (2008) «Bank Crises and investor confidence», Reserva Federal del Banc de Chicago.
4. Defineixen les crisis financeres com episodis d’estrès del sistema financer que són considerats sistèmics (que els actius dubtosos arribin, com a mínim, al 10%
del total d’actius; que el cost de les operacions de rescat sigui, com a mínim, del 2% del PIB, o que s’hagin implementat mesures d’emergència o nacionalitzacions
a gran escala).
5. Controlant factors individuals com l’educació, la riquesa, els ingressos i l’edat, entre d’altres.
6. Defineixen la crisi econòmica com un creixement negatiu del PIB durant tres anys consecutius.
7. Vegeu Giuliano, P. i Spilimbergo, A. (2009) «Growing up in a recession: Beliefs and the macroeconomy», IZA.

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Consum (var. interanual)  Taxa d’estalvi (renda bruta disponible)  

 
 

(%) 

Mitjana del 2001 al 2007  Mitjana del 2008 al 2013  

Nota: Dades en termes nominals.  
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE.  

Espanya: canvis en el consum i en l’estalvi 
en època de crisi



38  

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

01DOSSIER: RAÓ I EMOCIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS

GeNer 2015

L’ànima de les empreses

A les aules de la majoria d’escoles de negocis, s’ensenya que l’objectiu que han de perseguir les empreses és la maximització del 
valor per a l’accionista. A la pràctica, això s’ha interpretat, generalment, com a maximització del preu de l’acció. No obstant això, 
la presa de decisions basada, només, en el valor de les accions pot comportar una visió a curt termini que pot perjudicar la viabi-
litat de l’empresa a llarg termini i, al capdavall, afectar els interessos dels accionistes. Per evitar aquest comportament, les empre-
ses poden adoptar mecanismes de govern corporatiu que protegeixin el conjunt dels interessats que mantenen relacions con-
tractuals amb l’empresa (stakeholders). En aquest article, s’analitzen, en primer lloc, el paradigma de la maximització del valor per 
a l’accionista i les seves limitacions i, en segon lloc, algunes propostes alternatives que promouen la generació de valor a llarg 
termini per a tots els stakeholders.

Segons la teoria econòmica neoclàssica, l’objectiu de l’empresa és la maximització de beneficis. En un mercat eficient, amb com-
petència perfecta i informació completa, el preu de l’acció és la millor estimació del valor de l’empresa, ja que correspon al valor 
present dels beneficis esperats en el futur. Els accionistes, com a propietaris de l’empresa, es preocupen d’obtenir la màxima 
rendibilitat de la seva inversió, i, en conseqüència, la presa de decisions empresarials es pot resumir de forma molt senzilla: cal 
acceptar tots els projectes que incrementin el valor de l’acció i rebutjar els que el redueixin.

A la pràctica, atès que les grans empreses cotitzades tenen una estructura de propietat molt dispersa, els accionistes, de forma 
individual, tenen pocs incentius per exercir el control sobre els gestors. En aquest context, la disciplina de mercat exerceix un 
paper fonamental en el control de la gestió empresarial. D’una banda, des del punt de vista individual, l’accionista té la possibili-
tat de vendre les accions al mercat (una pràctica anomenada the Wall Street walk). De l’altra, des del punt de vista del conjunt de 
l’empresa, el mercat del control societari permet que una altra empresa aprofiti l’oportunitat per fer-se amb les regnes de la 
gestió a un preu baix, mitjançant el que es coneix com una oferta pública d’adquisició (OPA) hostil. De tota manera, perquè 
aquests mecanismes de control extern funcionin, és imprescindible que el mercat borsari sigui ampli, àgil i molt líquid, que el 
preu de l’acció reflecteixi, en gran part, el valor fonamental de l’empresa, i que no hi hagi impediments legals a les OPA.

En la realitat, però, les empreses operen en un entorn de mer-
cats imperfectes i amb incertesa. Això implica que el preu de 
l’acció es pot desviar del seu valor fonamental (vegeu l’article 
«La formació dels preus als mercats financers: entre la raó i 
l’emoció», en aquest mateix Dossier), la qual cosa representa 
una limitació important per al correcte funcionament dels 
mecanismes de disciplina de mercat descrits més amunt. En 
conseqüència, se solen adoptar mecanismes de control intern 
que ajudin a l’assoliment de l’objectiu de maximitzar el valor 
per a l’accionista. La teoria desenvolupada per Jensen i 
Meckling (1976) va representar un pas important per reconèi-
xer de forma explícita els problemes dels incentius derivats de 
la separació entre propietat i control. Per alinear els incentius 
dels directius amb els interessos dels accionistes, argumenten, 
cal dissenyar sistemes de compensació que vinculin la retribu-
ció dels directius a l’exercici empresarial (pay for performance). 
L’adopció d’aquestes pràctiques al món empresarial ha estat 
massiva: la retribució variable dels directius s’ha incrementat 

de forma exponencial en les dues últimes dècades, i, a més a més, perquè aquesta retribució sigui més sensible a l’evolució del preu 
de l’acció, s’han adoptat fórmules com les opcions de compra d’accions (stock options), que permeten vincular la retribució dels 
directius a l’augment (però no al descens) del preu de l’acció (vegeu el primer gràfic).1

Així i tot, cada vegada hi ha més evidències de les conseqüències pernicioses d’aquests sistemes d’incentius, en especial perquè 
propicien l’assoliment de beneficis a curt termini, en detriment de la creació de valor a llarg termini. La pressió que tenen els 
directius per incrementar el valor present de l’acció es veu reforçada pels analistes, que realitzen prediccions sobre l’evolució 
empresarial a molt curt termini, i per alguns accionistes, que tenen un horitzó temporal d’inversió curt. El treball de Graham et al. 
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(2005)2 és una clara il·lustració d’aquest fenomen. Mitjançant 
enquestes a directors financers de grans empreses dels EUA, 
troben que gairebé la meitat rebutjaria projectes de valor pre-
sent net positiu si la seva acceptació impliqués no complir les 
expectatives dels analistes sobre els beneficis trimestrals. És a 
dir, la majoria de directius es mostren disposats a sacrificar el 
valor a llarg termini pels guanys a curt termini, amb la finalitat 
de no defraudar les expectatives de mercat. Aquest resultat 
mostra que les pressions de mercat a les quals estan subjectes 
les empreses cotitzades tenen importants conseqüències 
sobre les decisions d’inversió. Segons un estudi d’Asker et al. 
(2013), la inversió anual de les empreses cotitzades representa, 
de mitjana, el 4,4% del total d’actius, una xifra sensiblement 
inferior a la ràtio d’inversió d’un grup comparable d’empreses 
no cotitzades, que se situa en el 6,8% (vegeu el segon gràfic). A 
més a més, la inversió en R+D també és menor, ja que es carac-
teritza per un temps i per una incertesa majors fins a l’obtenció 
de fluxos de caixa, i la distribució de dividends sol ser superior. 
Això acaba repercutint en un menor valor de l’empresa i acaba perjudicant tots els interessats, inclosos els mateixos accionistes. 
A més a més, la generalització del problema de la subinversió empresarial pot tenir conseqüències macroeconòmiques relle-
vants, ja que redueix l’acumulació de capital i limita la capacitat competitiva de les empreses a nivell global.

Davant aquesta evidència, cada vegada són més les veus crítiques contra el paradigma de la maximització del valor per a l’accio-
nista. Al mateix temps, les teories que tenen en compte una visió més àmplia de l’objectiu empresarial van guanyant adeptes.3 
Segons aquestes teories, els accionistes no són els únics propietaris de les empreses. Els empleats, els proveïdors, els clients i els 
tenidors de bons, a més dels accionistes, també tenen relacions contractuals amb l’empresa, les quals els atorguen drets de pro-
pietat sobre els ingressos empresarials generats. L’empresa és entesa com un mecanisme de coordinació de les inversions espe-
cífiques de tots els stakeholders, la qual cosa fa necessari que les relacions entre tots ells es basin en la confiança mútua i en el 
compromís amb l’empresa. Aconseguir-ho, però, no és una tasca senzilla. Algunes empreses opten per fer explícits uns valors 
empresarials o per definir una missió més enllà de l’assoliment dels beneficis empresarials. Amb això es pretén, per exemple, que 
els empleats tinguin una major motivació intrínseca, ja que se senten identificats amb els valors empresarials, o que aquests 
valors siguin percebuts com un element diferenciador per part dels clients.

Aconseguir el compromís a llarg termini del capital pot ser una mica més complex, a causa de la possibilitat que tenen els accionistes 
de vendre les accions i de retirar el capital de l’empresa en qualsevol moment. Aquesta pràctica pot ser perniciosa per a la resta 
d’stakeholders, ja que el valor de les inversions específiques es redueix davant un comportament oportunista dels accionistes. Per 
evitar-ho, és necessari establir mecanismes que comprometin el capital de forma duradora. En aquest sentit, destaca la proposta de 
Colin Mayer (2013) d’assignar el poder de votació als accionistes en funció del temps de compromís de les inversions.4 També són 
interessants els nous models empresarials que, a més de maximitzar els beneficis, persegueixen objectius de caràcter social o medi-
ambiental, com, per exemple, les corporacions de benefici (B corps). Aquestes empreses reconeixen la diversitat d’objectius i d’inte-
ressos dels accionistes, que, a més de rendibilitzar la inversió, busquen donar resposta als reptes globals socials i ambientals i tenir 
un impacte positiu al món. Lluny de ser un model utòpic, les B corps són un exemple d’èxit empresarial. El compromís que adquirei-
xen aquestes empreses no és simplement retòric. Mentre que una empresa tradicional pot abandonar les finalitats altruistes quan 
ho consideri oportú, les B corps han de respondre davant els accionistes sobre l’assoliment de la missió social de la mateixa manera 
que ho fan sobre els beneficis. El cost reputacional d’abandonar aquestes finalitats socials seria massa gran.

En conclusió, el debat sobre quin ha de ser l’objectiu que persegueixen les empreses continua obert. La focalització a curt termini ha 
generat nombrosos perjudicis. Per això són positives les pràctiques empresarials que donen més pes a visions a llarg termini. Els 
inversors també necessiten mecanismes que els permetin comprometre’s a llarg termini.

Judit Montoriol-Garriga
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

2. Graham, Harvey i Rajgopal (2005) «The Economic Implications of Corporate Financial Reporting», Journal of Accounting and Economics.
3. Stout, L. (2013) «The shareholder value myth».
4. Mayer, C. (2013) «Firm Commitment: Why the corporation is failing us and how to restore trust in it».
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