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El 2014 s’inicia amb una nova expansió del club de l’euro, gràcies a la incorporació de Letònia. Després de l’entrada d’Estònia 
el 2011, la inclusió de l’última república bàltica, Lituània, és esperada per al 2015. A més a més, el 2013, l’euro va ser la 
moneda internacional que es va apreciar amb més intensitat. En síntesi, malgrat que la crisi del deute sobirà a la zona de 
l’euro encara no s’ha resolt, l’euro continua sent una moneda atractiva per als inversors internacionals i la unió monetària 
encara constitueix un reclam per als ciutadans europeus.

Certament, els problemes de governança de la zona de l’euro es van canalitzant. No obstant això, la lentitud del progrés és, 
sovint, exasperant. A més a més, en funció dels resultats de les eleccions del maig al Parlament Europeu, no es poden des-
cartar reculades, i el ritme de creixement econòmic continua sent feble. Per al 2014, esperem una alça del PIB de l’1%.

Les raons que expliquen per què nous països europeus volen formar part del club de l’euro cal buscar-les més enllà de la 
conjuntura econòmica i de les circumstàncies canviants de la construcció institucional de la unió monetària. Es tracta de 
raons d’ordre polític, en el sentit més noble de la paraula, d’estratègia de país a llarg termini.

El cas de les repúbliques bàltiques il·lustra a la perfecció com, en països amb situacions geoestratègiques complexes, 
l’adhesió a l’euro es basa en arguments molt bàsics de política general. L’entrada en l’euro enforteix els vincles polítics 
d’aquests països amb la Unió Europea, reforça la seva vocació de ser democràcies liberals en el marc de la sobirania com-
partida que caracteritza el club europeu i consolida el seu allunyament de l’òrbita del gegant polític que continua sent la 
república russa.

A més de raons geoestratègiques o vinculades a la naturalesa del règim polític, un segon factor que explica l’atracció de la 
zona de l’euro és de caràcter intern. La decisió d’adoptar l’euro és, per a qualsevol país europeu amb una trajectòria de 
moneda feble, un compromís de canvi i de modernització de les institucions socioeconòmiques. Viure i competir a la unió 
econòmica i monetària —en especial, si no hi ha, ni s’esperen, transferències fiscals entre zones i si la mobilitat laboral és 
reduïda— només és possible si el país que s’hi adhereix du a terme una reforma completa dels mercats i de les polítiques 
per assolir dos grans objectius.

En primer lloc, l’estabilitat financera, en especial pel que fa al sector públic, tot i que la Gran Recessió ens ha recordat que 
també al sector privat es poden generar greus problemes de sobreendeutament. I, en segon lloc, un creixement econòmic 
equilibrat que generi convergència en els nivells de vida. És a dir, l’acostament de les zones menys riques de la unió mone-
tària als nivells de benestar de les zones avançades, basant-se en una millora més accelerada de la productivitat i en la seva 
traducció harmònica en augments del nivell de vida que no erosionin la competitivitat del país.

Els canvis socials i polítics que exigeix pertànyer a l’euro no són senzills. Com reconeixia Mario Monti al setembre del 2011, 
pocs mesos abans de liderar una nova fase de reformes al seu país, l’euro no solament tracta d’aconseguir una àrea mone-
tària estable, sinó que busca quelcom molt més important i difícil: «induir una profunda transformació no solament de les 
estructures i de les polítiques econòmiques, sinó també de les institucions i de les cultures que les determinen». Els països 
que s’adhereixen a l’euro —tant els seus líders com la resta de ciutadans— han de ser conscients de la magnitud del repte.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de desembre de 2013

El club de l’euro s’amplia, per què?
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GEnER 2014 fEbRER 2014

 3   Avanç IPC (desembre).
 8   Taxa d’estalvi de les llars (tercer trimestre).
 9   Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (desembre). 

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
10   Índex de producció industrial (novembre).
17   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (novembre).
23 Enquesta de població activa (quart trimestre).
28   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
30 Avanç del PIB dels Estats Units (quart trimestre).
 Avanç del PIB d’Espanya (quart trimestre).
31   Balança de pagaments (novembre). 

Avanç IPC (gener).

 6 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7    Index de producció industrial (desembre).
14   Avanç del PIB de la zona de l’euro (quart trimestre).
17   Avanç del PIB del Japó (quart trimestre).
18   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (desembre).
27 Comptabilitat Nacional Trimestral (quart trimestre).
 Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (gener).
28   Avanç IPC (febrer).
 Balança de pagaments (desembre).

CRONOLOGIA

AGENDA

Juliol 2013

 4  El Banc Central Europeu adopta una política de forward guidance i anuncia que els tipus d’interès oficials romandran en els nivells 
actuals o inferiors durant un període llarg de temps.

12  El Govern aprova la reforma energètica per abordar el dèficit de tarifa elèctrica.

sETEMbRE 2013

12  El Parlament Europeu dóna llum verd al mecanisme únic de supervisió bancària que atorga al Banc Central Europeu la capacitat 
de supervisar tots els bancs de la zona de l’euro.

oCTubRE 2013

23  El Banc Central Europeu estableix el calendari per a l’avaluació dels balanços bancaris previ a l’inici de la supervisió única. Es 
realitzaran tres exercicis (avaluació del risc, anàlisi de la qualitat d’actius i una prova d’estrès), que s’iniciaran al novembre del 2013. 
Els resultats es publicaran a l’octubre del 2014.

novEMbRE 2013

 7  El banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial al 0,25% i el de la facilitat marginal de crèdit al 0,75%.

DEsEMbRE 2013

18  La Reserva Federal comença la retirada d’estímuls monetaris, i redueix la compra de deute en 10.000 milions de dòlars al mes.
19  El Consell Europeu aprova les bases del Mecanisme Únic de Resolució, una de les peces clau de la Unió Bancària.

JunY 2013

27  El Consell Europeu aprova la Directiva de Recuperació i Resolució bancària que estableix l’ordre de prelació dels passius per a 
bail-ins.
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çalada per alguns països emergents amb elevats desequili-
bris externs i dependència del capital exterior. A l’Índia i al 
Brasil, per exemple, les tensions inflacionistes no remeten i 
deixen poc marge de maniobra a la política monetària per 
estimular l’economia. A la Xina, en canvi, els indicadors 
d’activitat continuen sent robusts, inscrits en un model  
de creixement en què el consum, de forma gradual, va 
adquirint més protagonisme.

A la zona de l’euro, Alemanya lidera la reactivació econò-
mica i deixa frança enrere. Les últimes dades de confiança 
continuen marcant el camí de la recuperació i els principals 
riscos de la regió van perdent força de forma gradual. En 
matèria institucional, les autoritats europees continuen 
avançant cap a la unió bancària, la qual cosa ajuda a reduir 
la fragmentació financera entre la perifèria i el nucli, un 
ingredient primordial perquè el crèdit guanyi fluïdesa. Els 
països perifèrics han refermat el procés de consolidació fis-
cal i de correcció de desequilibris macroeconòmics i, a poc 
a poc, veuen com els inversors internacionals tornen a con-
siderar-los una destinació atractiva en termes de rendibi-
litat i de risc. Tot plegat en un marc de política monetària 
expansiva que permet mantenir un entorn financer  
aco  modatici.

l’economia espanyola es va acomiadar del 2013 amb 
dades que conviden a l’optimisme. Els indicadors d’alta 
freqüència de 4T 2013 confirmen el creixement iniciat en el 
trimestre anterior i, de fet, suggereixen una certa accelera-
ció en el ritme d’avanç de l’activitat econòmica en el tram 
fi  nal de l’any. La nostra previsió se situa en aquesta línia: 
esperem un augment del PIB del 0,2% intertrimestral, una 
dè  cima per damunt del registre del trimestre anterior. 
Aquesta previsió podria ser, fins i tot, superada, a causa del 
dinamisme que ha mostrat la demanda interna en els úl -
tims mesos. La millora important de les previsions de crei-
xement que la majoria d’inversors internacionals han fet en 
els últims mesos i la caiguda de la prima de risc evidencien 
que, a poc a poc, les reformes adoptades en els últims anys 
propicien la recuperació de l’apetència inversora. Es tracta, 
per tant, d’un escenari encoratjador. El 2014 es perfila com 
l’any clau per consolidar els pilars que han de sostenir el 
creixement futur de l’economia espanyola.

El nou any comença amb aires renovats d’esperança. La 
confiança que l’activitat econòmica guanyarà tracció a 
nivell global es fonamenta en tres grans factors. En primer 
lloc, en la millora de les condicions macroeconòmiques, de 
manera sòlida als EUA i al Japó, incipient a la zona de l’euro, 
i temptativa als emergents. En segon lloc, la recuperació de 
la confiança es basa en la reducció de múltiples riscos de 
cua que, en el passat recent, han representat serioses ame-
naces per a l’estabilitat financera global (crisi de la zona de 
l’euro, inici del tapering, disputa fiscal als EUA, sortida de 
capitals dels emergents, etc.). En tercer lloc, però no per 
això menys important, les polítiques monetàries ultralaxes 
del bloc de països desenvolupats. Tot i que amb matisos, 
esperem que les condicions favorables es mantinguin en el 
pròxim exercici.

la solidesa del procés de recuperació als EuA dóna  
ar  gu  ments a la fed per iniciar el tapering. La reducció 
del ritme de compres de bons (tapering) començarà al 
gener i serà molt gradual, a raó de 10.000 milions de 
dòlars al mes (fins avui, les injeccions mensuals de liquidi-
tat ascendien a 85.000 milions de dòlars). Els mercats 
financers han acollit de forma constructiva l’anunci de la 
Fed, situació que contrasta amb l’ambient d’elevada incer-
tesa i de volatilitat que, durant mesos, han propiciat els 
dubtes sobre quan i com tindria lloc l’inici del tapering. El 
gros dels ac  tius va reaccionar de forma positiva, amb 
guanys a les borses i repunts molt continguts en les rendi-
bilitats del deute públic nord-americà. Així, la yield del bo 
nord-americà a deu anys es manté prop del 3%, mentre 
que la referència de dos anys se situa a la zona del 0,4%. 
En la mateixa línia, els índexs de volatilitat implícita de 
l’S&P 500 i dels treasuries van descendir (lleugerament) 
després de l’anunci de la Fed.

Atesa la presència d’algunes baules febles, convé man-
tenir la cautela. L’inici de l’estratègia de sortida de la Fed 
obeeix a una raó benigna: el creixement de l’economia 
nord-americana es dibuixa sòlid i autosostenible, no res-
pon a pressions inflacionistes visibles ni a la sospita de 
bombolles ja creades en els actius financers, tot i que sí hi 
ha certs signes de sobreescalfament als mercats de bons 
dels EUA que és millor refredar. En aquest sentit, el tapering 
és benvingut. No obstant això, i a mesura que avanci el pro-
cés de normalització monetària, no es poden descartar sac-
sejades eventuals en les expectatives i en el sentiment dels 
inversors, que podrien propiciar repunts sobtats en els 
tipus d’interès, com va succeir durant l’estiu. La llista de 
candidats a ser els principals damnificats continua encap -

El 2014 comença amb bon peu
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2012 2013 2014 2015 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 3,2 2,9 3,7 3,9 2,8 3,0 3,1 3,6 3,7 3,7

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro –0,6 –0,4 1,0 1,5 –0,6 –0,4 0,4 0,8 0,8 1,1

Alemanya 0,9 0,5 1,5 1,7 0,5 0,6 1,4 1,7 1,3 1,4

França 0,0 0,2 0,8 1,1 0,5 0,2 0,6 0,8 0,5 0,9

Itàlia –2,6 –1,9 0,3 0,9 –2,2 –1,9 –0,9 –0,3 0,2 0,4

Espanya –1,6 –1,2 0,8 1,5 –1,6 –1,1 –0,1 0,5 0,8 1,0

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

Regne Unit 0,1 1,4 2,2 2,0 1,3 1,5 2,4 2,6 2,3 2,0

Països emergents

Rússia 3,4 1,7 2,6 2,9 1,2 1,2 2,6 2,4 2,7 2,6

Xina 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,8 7,5 7,8 7,8 7,4

Índia (1) 5,0 4,7 4,8 4,9 4,4 4,8 5,2 4,6 4,4 4,4

Brasil 1,0 2,3 2,8 2,8 3,3 2,2 1,9 1,8 3,3 3,4

Mèxic 3,9 1,3 3,4 3,5 0,5 1,3 0,8 1,8 3,4 3,8

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

Turquia 2,2 3,7 3,5 4,7 4,5 4,4 3,0 2,3 3,2 3,8

INFLACIÓ

Mundial 4,0 3,3 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,6 3,6

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,8 1,8 1,4 1,6 1,2 1,5 2,0 1,8

Zona de l’euro 2,5 1,4 1,2 1,7 1,4 1,3 0,9 1,1 1,1 1,1

Alemanya 2,1 1,6 1,5 1,8 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4

França 2,2 1,0 1,4 1,7 0,9 1,1 0,9 1,3 1,5 1,4

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

Espanya 2,4 1,4 0,8 1,5 1,7 1,2 0,2 0,4 0,7 0,8

Japó (2) 0,0 0,3 2,7 1,7 –0,3 0,9 1,1 1,5 3,4 2,9

Regne Unit 2,8 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,3 2,5 2,6 2,7

Països emergents

Rússia 5,0 6,7 5,1 4,7 7,2 6,4 6,2 5,6 5,4 4,7

Xina 2,7 2,7 2,9 3,1 2,4 2,8 3,3 2,6 2,8 3,3

Índia (3) 7,6 6,4 6,3 5,4 4,8 6,6 7,4 7,4 7,8 5,2

Brasil 5,4 6,2 6,0 5,2 6,6 6,1 5,8 5,8 5,9 6,2

Mèxic 4,1 3,7 3,5 3,5 4,5 3,4 3,2 3,1 3,0 3,9

Polònia 3,7 1,2 2,0 2,5 0,8 1,4 1,1 1,7 1,9 2,1

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

Notes: (1) Any fiscal i cost de factors. (2) Contempla la pujada de l’impost al consum prevista per a abril de 2014.
(3) Dades de venda a l’engròs.

  Previsions
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Economia espanyola

2012 2013 2014 2015 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,5 0,6 0,8 –3,3 –2,2 –0,1 0,5 0,7 0,5

Consum de les AP –4,8 –1,1 –1,3 –0,5 –2,8 0,3 0,0 –1,7 –1,1 –1,4

Formació bruta de capital fix –7,0 –5,9 –0,5 1,1 –6,3 –6,3 –3,6 –2,1 0,0 –0,2

Béns d’equipament –3,9 0,7 3,4 2,8 1,1 0,2 6,0 6,0 2,6 2,4

Construcció –9,7 –10,2 –3,0 0,0 –10,7 –10,3 –9,8 –6,8 –2,4 –1,7

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –4,1 –2,8 0,0 0,6 –3,7 –2,4 –0,7 –0,4 0,2 0,0

Exportació de béns i serveis 2,1 5,4 6,1 5,0 9,1 4,7 4,8 10,7 5,1 4,1

Importació de béns i serveis –5,7 0,4 3,8 2,6 2,5 0,7 3,3 8,4 3,4 1,3

Producte interior brut –1,6 –1,2 0,8 1,5 –1,6 –1,1 –0,1 0,5 0,8 1,0

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,4 25,5 24,4 26,3 26,0 26,3 26,6 25,5 24,9

Índex de preus de consum 2,4 1,4 0,8 1,5 1,7 1,2 0,2 0,4 0,7 0,8

Costos laborals unitaris –3,0 –2,1 –0,2 1,5 –2,5 –1,9 –0,8 –0,9 –0,4 –0,4

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –1,2 1,1 1,6 1,9 0,4 0,7 1,1 1,3 1,4 1,5

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –0,6 1,6 2,1 2,4 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,9 –5,8 –4,2 –10,3  –10,3     

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Líbor 3 mesos 0,43 0,27 0,28 0,75 0,28 0,26 0,24 0,25 0,27 0,29

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,64 1,10 0,70 0,67 0,59 0,60 0,62 0,64

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,69 1,46 0,26 0,36 0,32 0,47 0,64 0,77

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 3,07 3,64 1,98 2,70 2,74 2,87 3,04 3,14

Euro

Refi BCE 0,88 0,54 0,25 0,42 0,58 0,50 0,33 0,25 0,25 0,25

Euríbor 3 mesos 0,57 0,21 0,20 0,52 0,21 0,22 0,24 0,20 0,20 0,20

Euríbor 12 mesos 1,11 0,53 0,51 0,91 0,51 0,54 0,53 0,50 0,50 0,50

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,12 0,36 0,97 0,06 0,17 0,16 0,18 0,29 0,42

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,98 2,26 1,41 1,78 1,79 1,88 1,95 2,02

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,33 1,34 1,32 1,31 1,32 1,36 1,36 1,34 1,33

¥/euro 102,71 129,46 137,40 129,91 128,88 131,09 136,78 141,09 139,46 136,21

£/euro 0,81 0,85 0,83 0,85 0,85 0,86 0,84 0,83 0,83 0,86

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,31 108,04 109,25 103,16 109,24 110,20 108,16 107,85 108,01

Brent (euros/barril) 86,61 81,55 80,80 82,66 78,97 82,46 80,55 79,73 80,68 81,41

  Previsions
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Els mercats tanquen amb to positiu un any durant el qual han 
anat recuperant la fermesa i l’estabilitat, gràcies a la contribu-
ció de tres grans factors. En primer lloc, la millora de les condi-
cions macroeconòmiques, de manera sòlida als EUA i al Japó, 
incipient a la zona de l’euro i temptativa als emergents. En 
segon lloc, la reducció dels múltiples riscos de cua que, en el 
passat recent, han representat amenaces serioses per a 
l’estabilitat financera global: crisi de la zona de l’euro, inici del 
tapering, disputa fiscal als EUA, sortida de capitals dels emer-
gents, etc. En tercer lloc, però no per això menys important, les 
polítiques monetàries ultralaxes del bloc de països desenvolu-
pats. Tot i que amb matisos, esperem que les condicions favora-
bles es mantinguin en el pròxim exercici i que donin suport a la 
continuïtat del bon comportament dels actius de risc.

finalment, la Reserva federal (fed) inicia el tapering. L’autoritat 
monetària nord-americana va acordar, en la reunió del desem-
bre, reduir, a partir del gener, el volum mensual de les compres 
de bons dels 85.000 milions de dòlars als 75.000 milions. La 
tònica ascendent en les dades d’activitat dels últims mesos (en 
particular, els registres del mercat laboral) i la menor incertesa 
fiscal de cara a l’any vinent expliquen aquesta decisió. El comu-
nicat oficial va emfatitzar, tal com ja havien remarcat els 
mateixos membres de la Fed en el passat, que la reducció de les 
compres serà molt gradual, que no té un calendari prefixat i 
que està condicionada per l’evolució de l’ocupació i de la infla-
ció. Així mateix, la institució va reforçar la forward guidance en 
indicar que els tipus romandrien «en nivells excepcionalment 
baixos temps després que la taxa d’atur se situï per sota del 
6,5%», de manera que, pel que sembla, la primera pujada del 
tipus oficial se situaria cap a la meitat del 2015.

Els mercats financers acullen de forma constructiva l’anunci 
de la fed, situació que contrasta amb l’ambient d’elevada 
incertesa i volatilitat que, durant mesos, han propiciat els dub-
tes sobre quan i com tindria lloc l’inici del tapering. El gros dels 
actius va reaccionar de forma positiva, amb guanys a les borses 
i repunts molt continguts en les rendibilitats del deute públic 
nord-americà. Així, la yield del bo nord-americà a deu anys es 
manté prop del 3%, i la referència de dos anys se situa a la zona 
del 0,4%. En la mateixa línia, els índexs de volatilitat implícita 
de l’S&P 500 i dels treasuries van baixar (lleugerament) després 
de l’anunci de la Fed.

Malgrat aquesta lectura positiva, convé mantenir la cautela, 
ja que persisteixen algunes baules febles. L’inici de l’estratègia 
de sortida de la Fed obeeix a una raó benigna: sembla que el 
creixement de l’economia nord-americana és sòlid i autososte-
nible. No respon a pressions inflacionistes visibles ni a la sospita 
de bombolles ja creades en els actius financers, tot i que sí hi ha 
certs signes de sobreescalfament als mercats de bons dels EUA, 
que és millor refredar. En aquest sentit, el tapering és benvin-
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gut. No obstant això, i a mesura que avanci el procés de norma-
lització monetària, no es poden descartar sacsejades eventuals 
en les expectatives i en el sentiment dels inversors, que podrien 
propiciar repunts sobtats en els tipus d’interès, com ja va succeir 
durant l’estiu. La llista de candidats a ser els principals damnifi-
cats continua encapçalada per alguns països emergents amb 
elevats desequilibris externs i dependència del capital exterior.

Al bloc emergent, el binomi «reformes–entorn financer» 
adquirirà més transcendència. Un cop iniciat el procés de 
reducció d’estímuls als EUA, els factors d’atracció de capital 
cap a les economies emergents jugaran un paper clau a l’hora 
de minimitzar els possibles episodis de tensió. El sell-off 
estiuenc que van patir una bona part dels actius emergents 
(especialment virulent als mercats BIITS) és poc probable que 
es pugui reproduir amb la mateixa magnitud, gràcies al to més 
positiu de l’activitat econòmica al bloc emergent, però convé 
no abaixar la guàrdia. Països com el Brasil, l’Índia i Indonèsia 
hauran de perseverar en la implementació de reformes i hau-
ran de mantenir un rumb apropiat de la política monetària que 
permeti contenir les pressions inflacionistes i guanyar credibi-
litat exterior. D’altra banda, el rebrot de les tensions en els 
tipus d’interès interbancaris xinesos que ha tornat a tenir lloc 
al desembre posa de manifest un focus d’inestabilitat que con-
vé no perdre de vista el 2014. Així i tot, esperem un entorn 
financer als mercats emergents que, a poc a poc, es consoli-
darà com a suport d’unes perspectives de creixement més 
positives per al 2014.

Per la seva banda, el banc Central Europeu (bCE) es manté 
vigilant davant el repunt dels tipus monetaris. Les alces en els 
tipus EONIA i euríbor de les últimes setmanes responen a la cai-
guda sostinguda de l’excés de liquiditat interbancària a la zona 
de l’euro, la qual cosa, al seu torn, s’explica per dos factors. Un 
primer factor de fons, relacionat amb la millora de l’entorn 
macro i financer a la UEM, que empeny les entitats financeres a 
retornar al BCE préstecs que havien estat d’emergència. Un 
segon factor de caràcter conjuntural, amb origen en el proper 
exercici d’avaluació dels actius bancaris (AQR) per part del BCE 
amb dades del desembre del 2013, que propicia que les entitats 
limitin l’operativa interbancària. En aquest context, el BCE no 
dubtarà a actuar si aquest episodi d’augment dels tipus mone-
taris s’intensifica el 2014. Pel que fa a eventuals LTRO a molt 
llarg termini, el mateix Mario Draghi va afirmar que estarien 
condicionades a la concessió de crèdit a l’economia real, per 
desincentivar les estratègies de carry trade amb deute públic.

En el pla institucional europeu, el tancament d’any ha estat 
fructífer. Després de mesos de dures negociacions, els líders 
europeus han assolit un acord per a la creació del Mecanisme 
Únic de Resolució, en el marc de la futura unió bancària. De cara 
a l’any vinent, quan culmini el procés de revisió de la qualitat 
dels actius bancaris, cal esperar que la confiança i la transparèn-
cia sobre el sector bancari en surtin enfortides i puguin impul-
sar, potser de manera definitiva, la resolució d’aquest front cru-
cial de la crisi de la zona de l’euro (vegeu el Focus «Estabilitat 
financera a la UEM: optimisme prudent»).
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El deute públic perifèric, amb el vent de cara el 2014. La dinà-
mica exhibida, al llarg del 2013, pel deute sobirà dels països 
amb programes d’assistència externa ha estat encoratjadora. 
La combinació dels progressos en la integració paneuropea i 
dels avanços reformistes i de millora de l’activitat a nivell local 
ha propiciat un clima favorable en l’últim tram de l’any a Espa-
nya, Itàlia i Portugal. En aquest sentit, els nivells de rebuig dels 
inversors cap a països com Espanya o Itàlia han disminuït de 
forma significativa, la qual cosa ha encoratjat una lenta però 
ferma reducció de les primes de risc sobirà. En principi, la pers-
pectiva per al 2014 és que aquest procés es mantingui. Una 
complaença excessiva o la fatiga reformista són els principals 
riscos que poden truncar-la. Per la seva banda, les rendibilitats 
del deute alemany haurien de registrar una tendència de suaus 
alces al llarg del 2014, arran de la retirada progressiva d’estímuls 
als EUA i de la dinàmica de creixement que exhibeixen els fona-
ments macroeconòmics germànics.

Més llums que ombres a les borses internacionals. L’any que 
deixem enrere s’ha caracteritzat per un accentuat comporta-
ment dual entre les borses desenvolupades i les emergents. 
Entre les primeres, destaquen els avanços propers al 25% dels 
índexs S&P 500 nord-americà, Dax alemany i Nikkei nipó (en el 
cas dels dos primers fins a nous màxims històrics). L’Ibex 35, per 
la seva banda, ha recuperat impuls en la recta final de l’exercici 
i ha tancat el 2013 amb una revaloració del 20%. En canvi, les 
borses dels països emergents, llastades per la sotragada econò-
mica i per les sortides de capitals, han tingut, en general, una 
evolució pobra. De cara al 2014, les perspectives per a la renda 
variable europea i espanyola són moderadament alcistes, grà-
cies a la millora progressiva dels indicadors macro, a l’evolució 
continguda dels tipus d’interès, a la recuperació dels beneficis 
empresarials i a la millora de l’entorn financer en conjunt. Tot 
plegat des d’un punt de partida atractiu en termes de ràtios de 
valoració (mentre que, als EUA, són més exigents). Factors simi-
lars als anteriors també haurien de ser d’ajuda perquè les bor-
ses emergents recuperin terreny en el pròxim exercici.

l’euro manté la fortalesa enfront del dòlar i del ien. En els 
últims compassos de l’any, la divisa europea ha transitat per 
damunt de la cota d’1,35 dòlars, gràcies, en bona part, a 
l’ampliació del diferencial de tipus monetaris a curt termini 
entre la UEM i els EUA, després del repunt dels tipus a la zona de 
l’euro. No obstant això, la previsible superació d’aquest factor 
passatger i l’avanç lent però inexorable del tapering han de 
contribuir, en els pròxims mesos, a una depreciació continguda 
de l’euro enfront del dòlar. D’altra banda, l’anunci de les autori-
tats japoneses d’un nou paquet d’estímuls fiscals s’ha traduït en 
noves cessions de la divisa nipona enfront de l’euro i del dòlar.
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fac  tor greu d’inestabilitat, ja que la normalització s’im  ple-
 mentarà de forma gradual.

L’expansió del mercat de bons a Europa no solament es 
manifesta en el volum agregat d’emissions, sinó, també, 
en el nombre creixent d’empreses que hi debuten i en 
l’am  pliació de l’espectre en termes de sector, dimensió, 
categoria de qualificació i tipologia d’instruments. El ven-
tall d’inversors també s’obre i arriba al petit estalviador 
particular. Malgrat que la distància amb els estàndards del 
mercat de renda fixa empresarial dels EUA és enorme, la 
tendència d’acostament ha començat.

FOCUS • Bons temps al mercat europeu de bons corporatius

Al llarg de l’últim any, la valoració de molts actius finan-
cers s’ha situat en màxims històrics. Sense cap mena de 
dubte, la ultralaxitud en política monetària que mantenen 
els principals bancs centrals del món és un factor molt 
important que explica l’evolució positiva dels índexs bor-
saris internacionals i de la renda fixa global. El comporta-
ment dels mercats de bons corporatius europeus, tant de 
grau inversor com d’alt risc, no és una excepció. La seva 
evolució al llarg del 2013 ha estat molt positiva.

El primer aspecte positiu que destaca al mercat de deute 
corporatiu d’Europa —inclosos els països de l’Europa 
emergent— és que, en els quatre últims anys, s’aprecia 
que la quantia de les emissions s’ha estabilitzat en nivells 
elevats. Aquesta situació és possible gràcies al fet que el 
creixement de les emissions de bons d’alt risc compensa 
la caiguda que registren les del segment de grau inversor, 
arran, al seu torn, de les menors necessitats d’emissió del 
sector bancari en el seu procés de despalanquejament. 
Als EUA, les emissions se situen en màxims històrics amb 
un patró similar al registrat a Europa, és a dir, les emis-
sions de bons d’alt risc són les que donen suport al dina-
misme.

El segon aspecte està relacionat amb els efectes positius 
que provoca el context d’elevada liquiditat global i de 
tipus d’interès oficials prop de zero. Una part important 
d’aquests beneficis la capturen les empreses, ja que són 
capaces de reduir el cost de finançar-se i, també, d’ampliar 
els venciments del deute emès. Els inversors també són 
capaços de capturar una part dels beneficis de la conjun-
tura favorable dels mercats. D’una banda, obtenen una 
rendibilitat molt superior a la que aconseguirien invertint 
en deute sobirà. En els quatre últims anys, la rendibilitat 
anual s’ha situat entre el 5,0% dels bons grau inversor i el 
9,0% del deute d’alt risc. De l’altra, hi ha els beneficis que 
s’obtenen en diversificar per actius i per sectors.

Quan es valora tota la informació en conjunt, és inevitable 
que sorgeixin alguns interrogants. Som davant un mercat 
en què les valoracions són coherents amb els fonamen-
tals? Si és així, quin és el recorregut que té el mercat de 
deute corporatiu en els pròxims anys? Com reaccionaran 
els inversors quan els bancs centrals decideixin reduir els 
estímuls?

En principi, per al conjunt dels bons corporatius europeus, 
no hi ha senyals que indiquin l’existència d’un desacobla-
ment important entre les valoracions i els fonamentals de 
les empreses, més encara si es considera que, en els prò -
xims anys, tot i que a un ritme contingut, l’escenari és de 
creixement. Atesa l’absència, precisament, de comporta-
ments exuberants als mercats, la retirada dels estímuls 
mo  netaris per part dels bancs emissors no ha de ser un 
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FOCUS • Estabilitat financera a la UEM: optimisme prudent

Un dels elements més destacats del 2013 ha estat la dinà-
mica positiva de la crisi de la zona de l’euro. El mateix 
Banc Central Europeu (BCE) ho ha reconegut al recen-
tment publicat Financial Stability Review, que analitza els 
factors de risc que poden comprometre l’estabilitat finan-
cera de la regió. De l’avaluació duta a terme pel BCE, es 
desprenen dos missatges importants. Un d’optimista: 
adoptant una visió de conjunt, els riscos de caràcter sistè-
mic evolucionen de forma positiva i es troben ara en 
nivells previs a l’esclat de la crisi financera el 2007. Un altre 
de prudent: l’escenari encara és fràgil i vulnerable, atesa 
la presència de quatre grans factors de risc, dispars pel 
que fa a la naturalesa i a l’abast.

El primer gran focus de risc que identifica el BCE està rela-
cionat amb possibles xocs macroeconòmics i financers 
que impactin en la valoració dels actius i en la generació 
de beneficis del sector bancari. Les modestes perspecti-
ves de creixement i les elevades taxes d’atur a la zona de 
l’euro qüestionen de forma directa la qualitat dels actius 
de la banca, i això, al seu torn, limita l’oferta de crèdit i re -
troalimenta la feblesa. En aquest sentit, el 2014, hi ha una 
bona oportunitat per revertir aquesta dinàmica: les pro-
ves de solidesa i de resistència de la banca (que seran 
dutes a terme, precisament, pel BCE) haurien de servir per 
reforçar la posició del sector, tant en termes de solvència 
efectiva (mitjançant les recapitalitzacions pertinents) 
com de transparència.

El segon factor de risc té a veure amb rebrots eventuals de 
la tensió als mercats de deute sobirà. Això podria succeir 
en cas de retards en la implementació de les reformes 
estructurals necessàries per corregir els desequilibris fis-
cals i la pèrdua de competitivitat en alguns països. Per bé 
que aquest ha estat un dels àmbits en què s’ha observat 
una millora substancial en l’últim any (caiguda generalit-
zada de les primes de risc perifèriques), la fatiga reformis-
ta o una complaença excessiva per part de les autoritats 
governamentals (tant nacionals com europees) són ele-
ments que poden propiciar la reaparició d’inestabilitat en 
aquest àmbit. És crucial evitar aquest error.

La via cap a la normalització progressiva de la política 
monetària als EUA representa una tercera font de tur-
bulències financeres. Després de l’anunci que Ben Ber-
nanke va proclamar al maig sobre la intenció d’iniciar el 
tapering al final del 2013, els mercats van experimentar 
elevades dosis d’inestabilitat, especialment visibles als 
països emergents, però també a la zona de l’euro. Per bé 
que les mesures adoptades pel BCE han permès mitigar 
l’impacte de les «maniobres» de la Fed sobre els tipus 
d’interès de la UEM, els riscos associats a una possible 
nova fase de fortes alces en els tipus d’interès globals no 
són menyspreables. Tot i que, ara com ara, l’anunci de la 

Fed d’iniciar el tapering a partir del gener del 2014 no ha 
generat turbulències significatives, el BCE ha d’estar dis-
posat i preparat per actuar de nou si cal.

El quart risc contemplat pel BCE és el d’un despalanqueja-
ment bancari excessiu i desordenat, que es podria intensi-
ficar si repunten les dificultats que afronten els bancs dels 
països en procés d’ajust a l’hora de finançar-se als mercats 
de capitals. Afortunadament, el procés de fragmentació 
entre països (centre vs. perifèria) en relació amb la dispo-
nibilitat i amb els costos del crèdit per a particulars i per a 
empreses ha millorat en els últims mesos. En aquest sen-
tit, els avanços per crear una veritable Unió Bancària han 
estat crucials i ho continuaran sent en el futur.

En suma, malgrat que el panorama d’estabilitat financera 
ha millorat, els riscos encara són importants, però les 
autoritats i les entitats financeres tenen al seu abast la 
possibilitat de neutralitzar-los.

Riscos

Nivell actual (color) i canvi  
en relació amb l’avaluació 

anterior (símbol) (*)

Pertorbacions macroeconòmiques   
i financeres =

Intensificació de la crisi   
del deute sobirà =

Turbulències financeres globals

Despalanquejament bancari 
excessiu. Fragmentació

Risc sistèmic	 	Elevat
	 	Moderat
	 	Potencial  

Nota: (*) Maig del 2013.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del BCE.
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Tipus d’interès (%)

31-des 29-nov Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,25 0,25 0 –50 –50

Euríbor 3 mesos 0,29 0,23 5 10 10

Euríbor 12 mesos 0,56 0,50 6 2 2

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,18 0,09 9 5 5

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,21 0,12 9 23 23

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,93 1,69 24 61 61

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,15 4,12 3 –112 –112

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 222 243 –21 –173 –173

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,25 0,24 1 –6 –6

Líbor 12 mesos 0,58 0,58 0 –26 –26

Deute públic a 1 any 0,11 0,12 –1 –3 –3

Deute públic a 2 anys 0,38 0,28 10 13 13

Deute públic a 10 anys 3,03 2,74 29 127 127

spreads deute corporatiu (p. b.)

31-des 29-nov Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 70 79 –9 –47 –47

Itraxx Financer Sènior 87 97 –10 –54 –54

Itraxx Financer Subordinat 129 146 –18 –107 –107

Tipus de canvi

31-des 29-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual 
(%)

$/euro 1,374 1,359 1,1 4,2 4,2

¥/euro 144,730 139,220 4,0 26,4 26,4

£/euro 0,830 0,830 0,0 2,3 2,3

¥/$ 105,310 102,440 2,8 21,4 21,4

Primeres matèries 

31-des 29-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual 
(%)

Índex CRB 456,4 463,2 –1,5 –5,7 –5,7

Brent ($/barril) 110,8 110,6 0,2 –1,0 –1,0

Or ($/unça) 1.205,0 1.251,3 –3,7 –28,1 –28,1

Renda variable

31-des 29-nov Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual 
(%)

S&P 500 1.848,4 1.805,8 2,4 29,6 29,6

Eurostoxx 50 3.109,0 3.086,6 0,7 17,9 17,9

Ibex 35 9.916,7 9.837,6 0,8 21,4 21,4

Nikkei 225 16.291,3 15.661,9 4,0 56,7 56,7

MSCI emergents 1.002,7 1.018,3 –1,5 –5,0 –5,0

Nasdaq 4.176,6 4.059,9 2,9 38,3 38,3

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La recuperació 
continua ben encaminada

El creixement global es consolida gràcies a la bona marxa dels 
EUA i de la Xina, les dues economies més grans. El país nord-
americà enforteix la recuperació i presenta menys riscos a la 
baixa que uns mesos enrere. Per la seva banda, la Xina manté un 
ritme d’avanç ferm i lliure de tensions inflacionistes. Les amena-
ces que planen sobre aquest escenari positiu provenen del Japó, 
on, malgrat la recent sortida de la deflació, el creixement fluixe-
ja, i, sobretot, d’algunes economies emergents grans, com 
l’Índia i el Brasil, que presenten un creixement insuficient, ten-
sions inflacionistes preocupants i desequilibris estructurals 
importants.

ESTATS UNITS

la recuperació es consolidarà el 2014, de manera que espe-
rem un avanç del Pib del 2,9%, superior a l’1,8% previst per al 
2013. A aquesta acceleració contribuirà la situació patrimonial 
més positiva de les llars, la riquesa neta de les quals es va situar 
en el 457% del PIB en 3T 2013, després d’augmentar en 31 
punts percentuals en relació amb el mateix període de l’any 
anterior. Un altre factor que cal tenir en compte és que l’ajust 
fiscal serà més suau que el 2013 i estarà envoltat de menys 
incertesa política, en especial després del recent acord entre 
demòcrates i republicans per modular els efectes del sequester. 
També esperem un bon comportament de la inversió, que hau-
ria d’augmentar, atesos uns beneficis empresarials que 
s’apropen als màxims històrics (el 12,6% del PIB en 3T) i un sen-
timent dels empresaris (per exemple, l’índex ISM) que es troba 
en nivells elevats.

Els indicadors recents suggereixen un 4T 2013 relativament 
fort i fan pensar que l’efecte sobre els consumidors del tanca-
ment parcial de l’Administració Federal a l’octubre va ser menor 
del que s’havia estimat inicialment. Així, les vendes al detall  de 
l’octubre i del novembre van ser sòlides i van anticipar un bon 
registre per a la despesa de consum de la comptabilitat nacio-
nal. La bona dada de la balança comercial de l’octubre i les 
enquestes de confiança del consumidor més recents també 
donen suport a un repunt de l’activitat. De fet, aquesta pauta ja 
es va posar de manifest amb la revisió a l’alça del PIB de 3T (des 
del 2,8% anunciat inicialment fins al 4,1%), tot i que la major 
part d’aquest increment va ser deguda a una major acumulació 
d’existències.

la recuperació gradual del mercat de l’habitatge és un altre 
exponent de la fortalesa econòmica dels EuA. Ho posen de 
manifest múltiples indicadors: la sobreoferta d’immobles dismi-
nueix, el temps necessari per vendre una casa ha baixat fins a 
nivells precrisi, l’índex Case-Shiller de preus de segona mà va 
acumular una apreciació del 13,3% entre el gener del 2012 i el 
setembre del 2013, i l’índex de sentiment dels constructors va 
assolir, al desembre, el nivell màxim des del novembre del 2005.  
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l’ocupació va tornar a sorprendre positivament al novembre, 
però amb matisos. Els 203.000 llocs de treball creats i el des-
cens de la taxa d’atur, des del 7,3% fins al 7,0%, suggereixen 
que la recuperació del mercat laboral incrementa el ritme. No 
obstant això, la valoració de la dada d’ocupació té un doble ves-
sant. A curt termini, el repunt és positiu i s’afegeix als indicadors 
que suggereixen un augment de l’activitat en la recta final del 
2013. No obstant això, de cara al 2014 i el 2015, la recuperació 
prevista del mercat laboral és massa lenta si es té en compte la 
taxa d’ocupació (proporció d’ocupats en relació amb la pobla-
ció més gran de 16 anys), que, al novembre, es va situar en un 
escàs 58,6%, una millora nul·la des del gener del 2013. És a dir, 
una gran part de la disminució de la taxa d’atur és deguda a 
l’augment de persones desanimades que abandonen el mercat 
laboral (ni treballen ni busquen feina) i que, per tant, deixen de 
ser comptabilitzades com aturades. Amb el nivell actual de des-
animats, només faria falta crear 814.000 nous llocs de treball 
per aconseguir l’objectiu d’atur del 6,5% establert per la Reser-
va Federal, quatre mesos d’espera al ritme assolit al novembre. 
Però, si s’inclou, en aquest objectiu, disminuir la proporció de 
desanimats als nivells precrisis, i tenint en compte l’envelliment 
de la població, serien necessaris 4,6 milions de llocs de treball 
addicionals, la qual cosa representaria una espera propera als 
dos anys.

la fed iniciarà el tapering al gener del 2014, però mantindrà 
els tipus baixos fins a mitjan 2015. La Fed va decidir iniciar el 
procés de reducció de compra de bons a partir del gener, quan 
rebaixarà el nivell de compres mensual de bons de 85.000 a 
75.000 milions de dòlars. La política monetària s’acomodarà a 
les condicions macroeconòmiques i tindrà en compte la lenta 
recuperació de l’ocupació i l’absència de tensions inflacionistes. 
Al novembre, l’IPC es va situar en l’1,2% interanual, una mica 
per damunt del registre del setembre, per l’efecte del petroli. 
Per la seva banda, l’IPC subjacent, que exclou l’energia i els ali-
ments, va pujar l’1,7% interanual, percentatge també moderat.

JAPÓ

El creixement perd força. El creixement del Japó en 3T va ser 
revisat a la baixa i va passar de l’1,9% a l’1,1% intertrimestral 
anualitzat, la qual cosa deixa la nostra previsió de creixement 
per al conjunt del 2013 en l’1,6%. El desglossament per compo-
nents no és favorable. La inversió en equipament i les exporta-
cions, els motors del creixement en els últims anys, van flaque-
jar. La reculada exportadora mostrada per les dades de la 
balança comercial del novembre s’afegeix a aquesta feblesa. 
Sembla que, un cop superat l’efecte inicial de la depreciació del 
ien, l’impuls del sector exterior no ha tingut continuïtat. Així 
mateix, destaca la desacceleració que ha patit el consum privat 
al llarg de l’any, amb un creixement intertrimestral anualitzat 
que ha passat del 4,0% en 1T al 0,8% en 3T. Aquesta desaccele-
ració obligarà a adoptar mesures fiscals que compensin la puja-
da de l’IVA prevista per a l’abril del 2014. En aquest sentit, 
l’índex Tankan de sentiment empresarial de 4T va millorar, tot i 
que mostra un descens en les expectatives per al 1T 2014.  
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la sortida de la deflació aporta una nota positiva. L’IPC del 
novembre va pujar l’1,6% interanual i, de forma més significati-
va, l’IPC subjacent (sense l’energia ni els aliments) va fer-ho el 
0,5%, el registre més alt des de l’agost del 1998. Això és un 
suport a l’Abenomics, el conjunt de polítiques expansives adop-
tades pel primer ministre Shinzo Abe.

XINA

Els indicadors d’activitat de la Xina continuen sent robusts, 
inscrits en la lenta transició cap a un model de creixement amb 
més pes del consum. La demanda exhibeix un bon to, tal com 
ho palesa l’avanç del 13,7% de les vendes al detall al novembre. 
Els indicadors d’oferta, com el PMI i la producció industrial, es 
van mostrar una mica més continguts, però van mantenir una 
tònica sòlida. El sector exterior també va contribuir a reforçar 
l’activitat, amb un notable auge exportador. La inversió urbana 
en capital fix es va desaccelerar, però la taxa de creixement, en 
l’acumulat gener-novembre, va ser d’un respectable 19,9% 
interanual. Les tensions inflacionistes són contingudes, amb un 
IPC que va pujar un moderat 3,0% al novembre. La xifra és de 
l’1,8%, un cop exclosos els aliments i l’energia. Així mateix, el 
nou primer ministre Xi Jinping es mostra més compromès amb 
la posada en marxa de reformes estructurals que el seu ante-
cessor, Hu Jintao.

ALTRES GRANS EMERGENTS

l’Índia i el brasil no aconsegueixen dominar les tensions 
inflacionistes. A l’Índia, els preus a l’engròs van pujar el 7,5% 
interanual al novembre, mentre que, al Brasil, l’IPC va créixer el 
5,8%. La necessitat de controlar la inflació en un entorn de baix 
creixement deixa poc marge de maniobra als bancs centrals. En 
aquest sentit, les dades de PIB de 3T no van oferir sorpreses a 
l’Índia, amb un avanç del 4,8% interanual, que deixa en el 4,7% 
la nostra previsió per al 2013, una xifra molt inferior a les cotes 
registrades en un passat no gaire llunyà. En canvi, el Brasil, amb 
un PIB que va recular en relació amb 2T i que va acumular un 
pobre 1,8% interanual, va decebre. L’economia brasilera 
s’hauria de beneficiar, en el tram final de l’any, de polítiques 
fiscals expansives i hauria d’assolir un avanç del 2,4% en el con-
junt del 2013. En els dos casos, els desequilibris macroeconò-
mics, tant interns com externs, són grans en un context de len-
titud reformista.

Turquia sorprèn a l’alça, amb un PIB que va créixer el 4,4% 
interanual, gràcies al repunt inversor i a un consum que va 
mantenir el bon to. Les dades d’activitat, sumades a l’IPC de 
l’octubre del 7,3%, percentatge que, tot i mantenir una dinàmi-
ca de desacceleració, continua sent excessivament elevat, obli-
garan a escometre ajustos fiscals. Rússia, per la seva banda, està 
en fase de desacceleració, amb un PIB que va créixer l’1,2% 
interanual en 3T (per a més detalls, vegeu el Focus «Rússia a la 
cruïlla»).
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FOCUS • EUA: menys ajust i incertesa fiscal per al 2014

El 2014, el creixement econòmic nord-americà rebrà el 
suport d’una fiscalitat més benigna i més calmada en ter-
mes d’incertesa. En particular, l’FMI preveu un ajust fiscal 
de l’1,1% del PIB el 2014, enfront del 2,6% del 2013. Per la 
seva banda, els riscos d’un bloqueig polític que impedeixi 
augmentar el sostre del deute nord-americà (màxim legal 
de deute que pot contreure l’Estat) s’han reduït davant la 
millora de la situació pressupostària i el recent acord asso-
lit entre demòcrates i republicans sobre el sequester.

El menor ajust fiscal el 2014 s’explica tant pel costat dels 
ingressos com de les despeses. Així, pel costat dels ingres-
sos, el 2013, la recaptació impositiva es va inflar per l’efecte 
puntual que moltes llars amb retribucions elevades, ate-
ses unes condicions que anticipaven desfavorables, van 
traspassar guanys del 2013 al 2012. Aquest no serà el cas el 
2014, ja que les previsions de creixement se situen signifi-
cativament per damunt de les del 2013 (el 2,9%, enfront 
de l’1,8%).

Pel costat de les despeses, l’efecte del sequester previst 
per al 2014 serà inferior al del 2013, tant per les menors 
reduccions automàtiques previstes com pels compromi-
sos que s’espera que s’assoleixin per suavitzar aquestes 
reduccions. En aquest sentit, al desembre, el comitè bipar-
tidista, format per líders demòcrates i republicans, va 
acor  dar retirar algunes de les retallades automàtiques 
previstes pel sequester (per un valor de 63.000 milions de 
dòlars).

A més del menor efecte del sequester el 2014, cal tenir en 
compte que, el 2013, la reducció de la despesa es va veure 
afectada per una disminució important en les partides de 
defensa (del 6,6%) i de prestacions per atur (del 24%), que, 
en els dos casos, estimem que seran temporals. Finalment, 
el tancament administratiu que van patir els EUA a 
l’octubre s’afegeix a l’ajust del 2013, ja que representa una 
reducció addicional de la despesa pública, que serà com-
pensada, amb tota probabilitat, per un increment de la 
despesa el 2014. Això podria rebaixar encara més l’ajust 
estimat per l’FMI per al 2014.

Pel que fa a la incertesa fiscal, el sostre de deute, que no -
més pot ser augmentat amb la conformitat de les dues 
cambres del Congrés, continua sent un risc que plana so -
bre les finances del país. Aquest límit legal va néixer com 
un instrument de control de despesa, però el seu augment 
del 30% del PIB del 1973 al 100% actual genera dubtes 
sobre la seva utilitat real.

Sense cap mena de dubte, la impossibilitat d’endeutar-se 
que imposaria el sostre de deute tindria conseqüències 
més àmplies que el tancament administratiu de l’octubre 
passat. L’Estat, obligat a mantenir el servei del deute, es 
veuria obligat a efectuar reduccions dràstiques de despe-

sa. Precisament, el 7 de febrer del 2014, quedarà sense 
efecte la suspensió del sostre de deute acordat aquest 
octubre. El Tresor disposa d’un matalàs de 200.000 milions 
de dòlars, que donaria marge a les arques de l’Estat fins a 
la meitat de març o, en el millor dels casos, fins al comença-
ment d’abril.

Així i tot, la percepció negativa, per part de l’opinió públi-
ca, del bloqueig polític que va conduir al shutdown de la 
tardor redueix de forma significativa la incertesa sobre el 
sostre de deute. La sorprenent rapidesa amb què el comi-
tè bipartidista va assolir un acord per suspendre el seques-
ter al desembre passat és la millor prova que els partits 
han entès que, per no ser castigats en els sondejos polí-
tics, han d’actuar amb celeritat i amb determinació.
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FOCUS • Rússia a la cruïlla

Entre les economies emergents, Rússia sorprèn de forma 
negativa pels seus resultats recents en matèria de creixe-
ment. Si es compleixen les previsions de l’FMI, Rússia hau-
ria crescut un pobre 1,5% el 2013. Entre els grans emer-
gents, només Mèxic registraria un creixement menor en 
aquest exercici. Aquest comportament suscita interro-
gants sobre les possibilitats econòmiques del país, tant a 
curt com a mitjà termini.

La dinàmica a curt termini ha estat presidida per la feble-
sa de les exportacions (llastades per la menor demanda 
energètica de la zona de l’euro), per l’atonia del consum 
públic i pel pols feble de la inversió privada. Conseqüent-
 ment, el creixement va afluixar fins a l’1,2% interanual en 
2T i va repetir aquest mal registre en 3T. No sembla que 
4T hagi anat gaire millor. No obstant això, per al 2014, cal 
esperar que la recuperació de la zona de l’euro revifi la 
demanda exterior russa. Després de l’em  branzida inicial 
de les exportacions, arribaria el torn de la inversió. Així 
mateix, les perspectives alcistes de les cotitzacions de les 
primeres matèries energètiques haurien de facilitar un 
suport apreciable al creixement, ja que les exportacions 
de petroli, de gas i de productes derivats representen el 
17% del PIB. Tot plegat fa esperar que Rússia creixi el 3,0% 
el 2014. Malgrat aquest rebot previsible, el nostre pronòs-
tic és que el gegant eurasiàtic només creixerà, de mitjana, 
el 3,4% en els cinc pròxims anys, una xifra clarament infe-
rior a la d’altres emergents, tendència que, a més a més, 
difícilment variarà en les dues pròximes dècades. Quins 
factors expliquen que, en un context de recuperació glo-
bal de l’activitat, Rússia es quedi enrere? Tot i que hi ha 
diverses lectures de la qüestió, moltes d’aquestes inter-
pretacions consideren la necessitat d’una nova onada de 
reformes estructurals i els efectes d’una demografia en 
reculada.

En matèria de reformes, dos aspectes són considerats 
prioritaris. El primer, la superació d’un seguit de colls 
d’ampolla productius que s’evidencien des de la meitat 
de la dècada dels 2000. Per esmentar un cas especial-
ment significatiu: des del 2004, el creixement de la capa-
citat extractiva de petroli s’ha alentit de manera aprecia-
ble. Això comporta que no es puguin aprofitar plenament 
els episodis alcistes dels preus de les primeres matèries. 
Un altre àmbit d’insuficiència és el de la inversió pública, 
en especial en infraestructures. Pel que fa a la dinàmica 
de la població, el problema fonamental és que Rússia 
afronta un declivi demogràfic abrupte, circumstància poc 
comuna entre les economies emergents. Entre el 2013 i el 
2035, Rússia perdrà 13 milions d’habitants, gairebé el 9% 
de la població actual, arran de la baixa natalitat i d’un sal-
do migratori positiu però reduït. En aquest context, Rús-
sia abandonarà, ja el 2015, l’anomenada «finestra demo-

gràfica» (quan els menors de quinze anys representen 
menys del 30% de la població i els majors de 65 anys no 
superen el 15%). Quan un país se situa en aquesta «fines-
tra», la capacitat productiva i de consum de la població 
és, en termes de cicle demogràfic, màxima. En compara-
ció, la Xina, un altre emergent que afronta una demogra-
fia complicada, no sortirà de la «finestra demogràfica» 
fins al 2025.

Per pal·liar aquesta pressió negativa derivada de la recu-
lada i de l’envelliment demogràfics, Rússia hauria d’ac -
celerar les reformes estructurals per impulsar una recapi-
talització de l’economia (mitjançant millores en el capital 
humà i tecnològic i en infraestructures) i hauria de fer 
canvis en matèria institucional (en especial, en els àmbits 
de la governança, de la justícia i de l’entorn dels negocis). 
Tot plegat entès com receptes que promoguin una acce-
leració permanent de la productivitat.
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JAPÓ
2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Activitat

PIB real –0,4 1,4 –0,3 –0,1 1,3 2,4 – ...

Confiança del consumidor (valor) 37,7 40,0 40,0 44,1 44,8 44,0 41,2 42,5

Producció industrial –2,6 0,2 –6,3 –6,5 –3,1 1,9 5,3 6,4

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –1,3 –5,0 –12,0 –8,0 4,0 12,0 – 16,0

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,6 4,4 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0

Balança comercial (1) (% PIB) –0,6 –1,4 –1,4 –1,7 –1,9 –2,1 –2,2 –2,3

Preus

Preus de consum –0,3 0,0 –0,2 –0,6 –0,3 0,9 1,1 1,6

Preus de consum subjacent –1,0 –0,6 –0,5 –0,8 –0,4 0,0 0,3 0,5

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.

ESTATS UNITS
2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13

Activitat

PIB real 1,8 2,8 2,0 1,3 1,6 2,0 – ... ...

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 5,4 4,9 4,3 3,7 4,2 4,0 4,3 4,5 ...

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 70,4 62,8 75,1 81,0 72,4 70,4 78,1

Producció industrial 3,4 3,6 2,8 2,4 2,0 2,5 3,4 3,2 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 55,2 51,7 50,6 52,9 50,2 55,8 56,4 57,3 ...

Habitatges iniciats (milers) 611,9 783,2 896 957 869 882 889 1.091 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 140,0 141,3 145 150 157 161 161 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,9 8,1 7,8 7,7 7,6 7,3 7,3 7,0 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,4 58,6 58,7 58,6 58,6 58,6 58,3 58,6 ...

Balança comercial (1) (% PIB) –3,6 –3,3 –3,3 –3,1 –3,0 –2,9 –2,9 ... ...

Preus

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

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

Nota: (1) Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Department of Commerce, Department of Labor, Federal Reserve, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Activitat

PIB real 9,3 7,7 7,9 7,7 7,5 7,8 – ...

Vendes al detall 17,1 14,3 14,9 12,3 12,5 12,8 13,3 13,7

Producció industrial 13,7 10,0 10,0 9,6 9,1 10,1 10,3 10,0

PMI manufactures (oficial) (valor) 51,4 50,8 50,5 50,5 50,5 50,8 51,4 51,4

Sector exterior

Balança comercial (1) (valor) 154 231 231 274 272 254 253 267

Exportacions 20,2 8,0 9,5 18,4 3,9 3,9 5,6 12,7

Importacions 25,0 4,3 2,8 8,3 5,0 8,4 7,6 5,3

Preus

Preus de consum 5,4 2,7 2,1 2,4 2,4 2,8 3,2 3,0

Tipus d’interès de referència (2) (valor) 6,56 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Renminbi per dòlar (valor) 6,5 6,3 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1

Notes: (1) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars. (2) Final del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de l’Oficina Nacional d’Estadístiques 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



18  

www.lacaixaresearch.comGENER 2014

UNIÓ EUROPEA 01

CONJUNTURA • Recuperació  
en marxa i avanços en la unió 
bancària

Es confirma el panorama de lenta recuperació per al conjunt 
de la zona de l’euro. Les últimes dades de confiança continuen 
marcant el camí de la recuperació, i sembla que els principals 
factors que podrien afegir riscos a la baixa al creixement estan 
controlats i van perdent força de forma gradual. Les autoritats 
europees continuen avançant cap a la unió bancària, la qual 
cosa podria afavorir una major fluïdesa del crèdit cap al sector 
privat i ajudar a reduir la fragmentació financera entre la perifè-
ria i el nucli. L’Europa mediterrània consolida el procés de con-
solidació fiscal i de correcció de desequilibris, cada vegada amb 
menys pressió per part de les autoritats europees, la qual cosa 
en facilitarà el creixement a curt termini. Tot plegat en un marc 
de política monetària expansiva que permet mantenir un 
entorn financer acomodatici, malgrat que la Reserva Federal 
dels EUA ja hagi avançat que, al gener, començarà a reduir la 
compra d’actius, tot i que mantindrà els tipus baixos.

Canvi de papers entre demanda interna i externa. Es confir-
ma la moderació del creixement del PIB del 0,1% en 3T (en rela-
ció amb el 0,3% de 2T). La publicació de les contribucions a 
aquest creixement revela el bon comportament de la demanda 
interna, gràcies a la inversió (increment del 0,4% intertrimes-
tral) i al consum públic (el 0,2% intertrimestral). Aquesta millo-
ra contrasta amb el menor dinamisme de la demanda externa, 
que, fins ara, ha estat el motor que ha permès sortir de la reces-
sió. Aquest alentiment de les exportacions netes s’ha produït 
per una reducció de les exportacions i de les importacions. De 
tota manera, cal remarcar que la desacceleració de les exporta-
cions ha estat més intensa, a causa, en part, de l’encariment de 
l’euro en relació amb la resta de divises.

Els indicadors de confiança són coherents amb un creixe-
ment moderat. L’indicador de sentiment econòmic publicat 
per la Comissió Europea manté, al novembre, la tendència 
ascendent iniciada fa un any i se situa en els nivells de l’estiu del 
2011. El dinamisme de la confiança alemanya i la millora gra-
dual de les economies de la perifèria expliquen aquesta tònica. 
L’índex per a França, en canvi, va recular per primera vegada 
des del començament de l’any, la qual cosa evidencia la feblesa 
de l’economia gal·la. El missatge que podem extreure de les 
dades de l’índex PMI, un altre indicador de sentiment empresa-
rial, va en la mateixa línia: el PMI compost per a la zona de l’euro 
va augmentar fins als 52,1 punts al desembre (que cal compa-
rar amb els 51,7 del novembre), a causa, principalment, de 
l’augment de l’índex de manufactures, que va millorar en 1,1 
punts, a diferència de la confiança al sector serveis, que es va 
contreure lleugerament per tercer mes consecutiu. La millora 
de l’activitat es basa en el bon comportament d’Alemanya, que 
contrasta amb la tendència a la baixa de França, on el PMI com-
post fa dos mesos consecutius que es manté en la zona de la 
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contracció econòmica (vegeu el Focus «Diferències al nucli de 
la zona de l’euro»). Malgrat tot, de forma agregada, els PMI con-
tinuen en territori expansiu (per damunt dels 50 punts), la qual 
cosa confirma que la recuperació de la zona de l’euro es va con-
solidant lentament, tot i que a diferents velocitats i amb Ale-
manya al capdavant de la recuperació.

les dades d’activitat són també encoratjadors per a 4T. Les 
dades publicades per a 4T continuen mostrant una tendència 
de fons positiva. La producció industrial de la zona de l’euro va 
avançar, a l’octubre, el 0,2% interanual, un nivell clarament 
superior al de 3T. Aquesta tendència s’observa als principals 
països de la zona de l’euro. Destaquen, en especial, l’avanç que 
s’ha produït a Alemanya, de l’1,1% interanual, i la notable millo-
ra a Espanya i a Itàlia, que es mantenen encara en cotes negati-
ves, però molt inferiors a les d’uns mesos enrere. L’evolució de 
les vendes al detall també és relativament favorable. A l’octubre, 
van avançar el 0,3% interanual al conjunt de la zona de l’euro. 
En aquest cas, també és molt destacable la millora d’Espanya, 
que ha passat de registrar taxes de variació interanual del –12% 
al començament de l’any a situar-se per damunt del –2% a 
l’octubre. En definitiva, si, a més a més, tenim en compte els 
indicadors de confiança de 4T per al conjunt de la zona de 
l’euro, tot sembla indicar que hi haurà una lleugera millora cap 
al final de l’any.

sembla que la destrucció d’ocupació ha tocat fons, i els preus 
inicien una tònica alcista, però moderada. Les dades 
d’ocupació de 3T mostren una estabilització en relació amb el 
trimestre anterior i acumulen dos trimestres consecutius sense 
destrucció de llocs de treball. Això, juntament amb la gradual 
recuperació econòmica, suggereix que falta poc per a la creació 
neta d’ocupació. Pel que fa a les tendències per països, Alema-
nya continua creant ocupació amb taxes moderades (el 0,2% 
intertrimestral en 3T, en relació amb el 0,1% de 2T) i França acu-
mula ja tres trimestres consecutius sense destruir llocs de tre-
ball. No obstant això, el més destacable són les dades dels paï-
sos perifèrics, alguns dels quals comencen a crear ocupació 
amb taxes gens menyspreables. Aquest és el cas d’Irlanda 
(l’1,1% en 3T) i de Portugal (l’1,2% en 3T). Amb un mercat labo-
ral encara afeblit, la pressió sobre els preus és a la baixa. Al 
novembre, la inflació, per al conjunt de la zona de l’euro, es va 
situar en el 0,9% interanual, que cal comparar amb el 0,7% del 
mes anterior. L’augment de la inflació ha estat generalitzat a la 
majoria de països de la zona de l’euro, a causa, en gran part, de 
la menor desacceleració dels preus energètics en relació amb 
l’any anterior. Així i tot, amb l’estabilització del mercat laboral i 
amb la millora gradual de la demanda domèstica, esperem que 
els preus mantinguin aquesta via alcista, tot i que de forma 
moderada (vegeu el Focus «Perspectives d’inflació moderada a 
la zona de l’euro»).

El 2014, es relaxa la via de consolidació fiscal. Entre el 2010 i 
el 2012, els països de la zona de l’euro van dur a terme un 
important esforç fiscal per contenir, en la mesura del possible, 
l’augment del deute públic. Als pressupostos del 2014, obser-
vem, en general, que els països perifèrics redueixen l’esforç fis-
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cal previst. Així mateix, també s’evidencia que la política fiscal 
se centra més en les retallades de la despesa pública que en 
l’augment dels ingressos, com succeïa fins avui. Tot plegat aju-
darà a consolidar el procés de recuperació.

Els països perifèrics s’apunten a la recuperació econòmica. La 
correcció dels desequilibris a les economies perifèriques no 
solament s’ha evidenciat en la sostenibilitat dels comptes 
públics, sinó que també han estat molt importants els avanços 
en els desequilibris externs, en els guanys de competitivitat i en 
el despalanquejament del sector privat. El cas més destacat és 
Irlanda, país que, al desembre, ha donat per finalitzat, amb èxit, 
el programa d’ajuda financera de la troica. Així mateix, durant 
les primeres setmanes de gener, també es formalitzarà el final 
del programa de recapitalització de les institucions bancàries 
espanyoles, i, si tot va segons les previsions, Portugal donarà 
per tancat el seu programa al juny. Tot i que, en aquest últim 
cas, encara cal resoldre importants interrogants, sembla que, a 
poc a poc, la crisi del deute sobirà arriba al final.

l’entorn econòmic i financer per a les institucions bancàries 
continua sent un repte. Malgrat que el sector financer de molts 
dels països de la zona de l’euro ja està sanejat o en procés 
d’aconseguir-ho, l’entorn operatiu continua estressat, la qual 
cosa afebleix la rendibilitat de les institucions. En aquest con-
text, és important remarcar que, en els últims mesos, els bancs 
han començat a accelerar el ritme de devolució de les opera-
cions de refinançament a tres anys (LTRO) concedides pel BCE. 
Els bancs comencen a preparar els balanços per a les proves de 
resistència que es duran a terme al llarg del 2014 i que són el 
punt de partida del primer pilar de la unió bancària, el supervi-
sor bancari únic.

Avanços decidits en l’enfortiment de la unió monetària mit-
jançant un pilar fonamental: la unió bancària. Al desembre, el 
Consell Europeu va ratificar l’acord assolit pels ministres 
d’Economia i Finances de la Unió Europea (ECOFIN) sobre el 
mecanisme únic de resolució bancària (MUR). En aquest acord, 
es determina quan entrarà en vigor el MUR, qui prendrà les deci-
sions i quines seran les principals característiques del fons comú 
que es crearà per ajudar entitats amb problemes de solvència. 
L’acord assolit finalment ha deixat en mans dels Estats membres 
la decisió final de liquidar un banc o la necessitat de recórrer al 
fons comú per sufragar fallides i reestructuracions. Aquest fons 
comú disposarà d’una dotació de 55.000 milions d’euros, que 
seran aportats per les entitats financeres entre el 2016 i el 2026. 
Està previst que les institucions bancàries espanyoles aportin 
8.500 milions d’euros. Tot i que encara falta l’aprovació final del 
Parlament Europeu, que ha mostrat reticències sobre l’acord 
assolit, no es preveuen canvis significatius.
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FOCUS • Diferències al nucli de la zona de l’euro

Fa ja dos trimestres que la zona de l’euro presenta taxes de 
creixement intertrimestrals del PIB positives. Sis trimes-
tres després que l’economia tornés a recaure, sembla que, 
finalment, s’ha encarrilat la via de la recuperació. No obs-
tant això, aquest creixement agregat a la zona de l’euro 
amaga diferències entre el nucli i la perifèria i, també, en -
tre els dos grans països: Alemanya i França. La taxa de crei-
xement intertrimestral que han mostrat durant els dos 
últims trimestres no és gaire diferent (el 0,4%, de mitjana, 
a Alemanya i el 0,2% a França), però diversos indicadors 
mostren que aquestes disparitats es podrien mantenir en 
els pròxims trimestres o que, fins i tot, podrien augmentar.

Un dels indicadors que ha situat el debat sobre la taula és 
l’índex PMI, que sol predir amb alta fiabilitat la trajectòria 
que seguirà el PIB a curt termini. Mentre que, a Alemanya, 
s’ha consolidat en registres clarament superiors als 50 
punts, nivell a partir del qual es registren, habitualment, 
taxes de creixement positives, a França ha recaigut de for-
ma notable durant els últims mesos. Sembla, doncs, que, 
en 4T 2013, les diferències de creixement entre els dos paï-
sos, com a mínim, es mantindran.

Més enllà de les tendències a curt termini, els indicadors 
estructurals de les dues economies, tant macroeconòmics 
com de l’entorn econòmic, presenten diferències notables 
que conviden a pensar que les trajectòries de les dues 
economies podrien divergir de forma notable en els 
pròxims anys. L’evolució recent dels principals indicadors 
macroeconòmics és molt reveladora. Mentre que Alema -
nya ja ha superat clarament el nivell del PIB anterior a la 
crisi, França encara es troba lleugerament per sota. També 
s’observen diferències importants al mercat laboral. La 
taxa d’atur d’Alemanya és inferior a la de França, i les da -
des més recents no suggereixen que aquest diferencial es 
pugui reduir a curt termini. L’evolució del sector exterior 
també és molt diferent. Les exportacions alemanyes han 
mantingut una fortalesa notable durant els últims anys i 
han exhibit una taxa de creixement anual mitjana del 7,7% 
entre 1T 2010 i 3T 2013. En canvi, a França, la taxa de crei-
xement s’ha quedat en el 4,6%. La major internacionalit-
zació de l’economia alemanya i l’evolució relativa dels cos-
tos laborals als dos països (vegeu la taula adjunta) fan 
pensar que aquesta diferència es pot mantenir en els prò -
xims trimestres.

D’altra banda, els índexs que intenten mesurar la situació 
de l’entorn econòmic tendeixen a reflectir les tendències 
de fons d’una economia i, per tant, solen ser un bon indi-
cador de la capacitat de creixement a llarg termini. En 
aquest sentit, l’índex de competitivitat que computa el 
World Economic Forum és molt útil. En cinc de les àrees 
més rellevants, Alemanya presenta una situació més posi-
tiva. Les diferències en infraestructures i en capacitat tec-

nològica són menors. Les grans disparitats les trobem en 
institucions, en eficiència del mercat laboral i, amb menys 
intensitat, en innovació. La bona notícia per a França és 
que són diferències que es poden esmenar amb reformes 
estructurals. No obstant això, la falta de voluntat política i 
social per fer-ho no permet ser gaire optimistes.
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Nivell PIB en relació amb màxim abans  
de la crisi (*)

102,6 99,7

Taxa d’atur 
Mitjana dels 3 últims anys

6,2 9,9

saldo públic 
% PIB, 2012

0,1 –4,8

Exportacions (**)

Mitjana 1T 2010-3T 2013 (var. %) 
7,7 4,6

Cost laboral unitari
Nominal, canvi dels 10 últims anys (%)

7,6 20,9

Indicadors de l’entorn econòmic (***)

infraestructures 3 4

Capacitat tecnològica 14 17

innovació 4 19

institucions 15 31

Eficiència del mercat laboral 41 71

Notes: (*) Nivell màxim abans de la crisi = 100.
(**) Exportacions de béns i serveis en termes reals.
(***) Posició en el rànquing de l’índex de competitivitat calculat pel WEF.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Eurostat i del World Economic Forum.
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FOCUS • Perspectives d’inflació moderada a la zona de l’euro

A la reunió del novembre del Consell de Govern del BCE, 
Mario Draghi va sorprendre anunciant una reducció del 
tipus d’interès de referència. La taxa d’inflació de la zona 
de l’euro ha mostrat una tendència a la baixa durant els 
últims mesos: de fet, al novembre, es va situar en el 0,9%, 
lluny del 2% que el BCE té com a objectiu. Per bé que les 
expectatives d’inflació a llarg termini es mantenen ferma-
ment ancorades, Mario Draghi va emfatitzar que hi havia 
el risc que la zona de l’euro visqués un període llarg de 
baixos nivells d’inflació. Serà així?

Una forma relativament senzilla de determinar la probabi-
litat que la zona de l’euro entri en un període en què la 
inflació es mantingui en cotes baixes durant un període 
llarg de temps o, fins i tot, en deflació és utilitzar un índex(1) 
que resumeix les condicions econòmiques sota les quals, 
històricament, s’han produït episodis similars. Certament, 
com es mostra al primer gràfic, aquest índex ha creuat la 
línia a partir de la qual el risc de deflació és elevat. A més a 
més, si extrapolem l’evolució d’aquest índex d’acord amb 
el nostre escenari de previsions per als dos pròxims anys, 
l’índex de risc de deflació descendeix, però es manté per 
damunt de la mitjana dels últims anys. Sembla, doncs, que 
la preocupació del BCE té un cert fonament: el risc de 
deflació és petit, però és probable que la zona de l’euro 
s’endinsi en un període en què la inflació es mantindrà en 
cotes baixes.

Un dels principals motius pels quals la variació dels preus 
es mantindrà en nivells baixos en els pròxims anys és 
l’excés de capacitat instal·lada existent a la zona de l’euro. 
Com és pot apreciar al tercer gràfic, el PIB de la zona de 
l’euro se situa clarament per sota del PIB potencial, la qual 
cosa evita que hi hagi pressions sobre els preus. A més a 
més, malgrat que és cert que el procés de recuperació 
anirà reduint el diferencial entre el PIB i el PIB potencial, 
sembla que succeirà de forma molt gradual. Un altre fac-
tor que propiciarà que les pressions sobre els preus es 
mantinguin contingudes és la millora en competitivitat-
preu que duen a terme els països perifèrics. Aquests paï-
sos són els que, tradicionalment, havien empès la taxa 
d’inflació a l’alça i, a mesura que siguin capaços de mante-
nir les actuals millores de competitivitat, exerciran, en els 
pròxims anys, una pressió a la baixa sobre la taxa d’inflació.

En aquest sentit, és important destacar que, per a països 
com Espanya, que duen a terme un important ajust de 
competitivitat, el context europeu representa un des-
avantatge important. Com s’observa al mateix gràfic, la 
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diferència entre el PIB actual i el PIB potencial és més gran 
a Espanya que a la zona de l’euro, de manera que, previsi-
blement, la inflació serà inferior. Així, doncs, és important 
que el BCE utilitzi tots els instruments al seu abast per 
situar de nou la inflació en el 2%, com a mínim, ja que, al 
capdavall, la taxa d’inflació per al conjunt de la zona de 
l’euro vindrà determinada per les condicions monetàries.

(1) L’indicador utilitzat conté informació d’índexs de preus, d’indicadors 
financers i de crèdit, d’indicadors d’activitat i d’agregats monetaris. Per a 
més informació, vegeu Decressin J. i Laxton D., «Gauging Risks for Defla-
tion» (IMF staff position note, 2009) o Kumar i altres, «Deflation: Determi-
nants, Risks, and Policy Options» (IMF Occasional Paper, 221, 2003). 
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13

Vendes al detall (variació interanual) –0,3 –1,7 –2,6 –2,0 –0,8 –0,2 –0,1 ... ...

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

Confiança del consumidor –14,5 –22,3 –26,2 –23,7 –20,9 –16,0 –14,5 –15,4 -13,6

Sentiment econòmic 101,8 90,4 86,8 90,1 89,8 94,9 97,7 98,5 ...

PMI manufactures 52,2 46,2 45,9 47,5 47,9 50,9 51,3 51,6 ...

PMI serveis 52,6 47,6 46,9 47,6 47,5 50,9 51,6 51,2 ...

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,3 –0,7 –0,7 –1,0 –1,0 –0,8 – ... -

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. act.) 10,2 11,4 11,8 12,0 12,1 12,1 12,1 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 6,0 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 ... ...

França (% pobl. activa) 9,6 10,3 10,6 10,8 10,8 11,0 10,9 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 11,3 11,8 12,1 12,3 12,5 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,1 26,1 26,4 26,5 26,6 26,7 ... ...

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 

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Saldo corrent: zona de l’euro 0,1 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 2,4 ...

Alemanya 6,2 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,1 ...

França –1,8 –2,2 –2,2 –2,1 –1,7 –1,6 –1,6 ...

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

Espanya –3,8 –1,1 –1,1 –0,2 0,4 0,7 0,8 ...

Tipus de canvi efectiu nominal (1) (valor) 103,4 97,9 97,9 100,7 100,8 101,9 102,8 102,6

Nota: (1) 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 

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 09/13 10/13

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres (1) 2,0 –0,3 –1,5 –1,4 –2,2 –2,8 –2,8 –2,9

Crèdit a les llars (1) (2) 2,7 1,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars  
per a l’adquisició d’habitatge (4) (%) 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 1,4 4,1 7,2 8,0 9,4 7,7 7,4 7,2

Altres dipòsits a curt termini 2,6 2,0 1,9 1,0 0,1 0,2 0,1 –1,2

Instruments negociables –5,5 0,5 –3,2 –9,7 –15,5 –17,2 – 17,6 –17,9

Tipus d’interès dels dipòsits  
fins a 1 any de les llars (%) 2,6 2,8 2,7 2,4 2,1 1,8 1,7 ...

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.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • 2014: consolidació 
de la reactivació econòmica

l’economia espanyola es va acomiadar del 2013 amb dades 
que conviden a l’optimisme. Els indicadors d’alta freqüència 
de 4T 2013 confirmen el creixement iniciat el trimestre anterior 
i, de fet, suggereixen una certa acceleració en el ritme d’avanç 
de l’activitat econòmica en el tram final de l’any. La nostra pre-
visió se situa en aquesta línia: esperem un augment del PIB del 
0,2% intertrimestral en 4T 2013, una dècima per damunt del 
registre del trimestre anterior. Fins i tot, aquesta previsió podria 
ser superada a causa del dinamisme que ha mostrat la deman-
da interna en els últims mesos. Una part d’aquest repunt és 
conseqüència de factors temporals, com la millora de les pers-
pectives a curt i a mitjà termini, motiu pel qual mantenim la 
previsió de creixement per al conjunt del 2014 en el 0,8% anual, 
una taxa que no s’assolia des del 2008. Es tracta, per tant, d’un 
escenari encoratjador. El 2014 es perfila com l’any clau per con-
solidar els pilars que han de sostenir el creixement futur de 
l’economia espanyola.

la confiança en l’enlairament de l’economia espanyola aug-
menta. La doble recessió recent exigeix una certa cautela a 
l’hora de valorar els factors que donen suport a la recuperació. 
No obstant això, el risc d’una nova recaiguda sembla limitat. A 
diferència del 2011, les reformes adoptades en els últims anys 
permeten recuperar la confiança en un creixement sostenible 
a llarg termini. Una percepció que s’ha vist reforçada a mesura 
que s’observaven importants avanços en la correcció dels des-
equilibris macroeconòmics presents al començament de la 
crisi. Això es reflecteix en la millora, durant la segona meitat 
del 2013, de les previsions del consens d’analistes sobre el 
creixement del 2014 (del 0,2% anual de l’agost al 0,6% del 
desembre). No obstant això, l’esforç reformador no ha de 
decaure. L’agenda de reformes acordada amb la Comissió 
Europea l’any passat exigeix adoptar noves mesures en 1T 
2014, i, a més a més, a l’informe exhaustiu de la Comissió Euro-
pea que es presentarà a l’abril, la llista de tasques pendents 
podria augmentar.

Reequilibri dels suports al creixement: la demanda interna 
continua guanyant tracció. El 2014, el creixement de l’activitat 
es basarà en el sector exterior i en una millora gradual de la 
demanda interna. D’una banda, el consum privat continua 
millorant. Les vendes al detall van mantenir la tendència ascen-
dent al novembre i van tornar al terreny positiu, amb una taxa 
de creixement del 2,8% interanual. La millora de les expectati-
ves sobre l’escenari laboral reforça aquesta tendència. De l’altra, 
els indicadors d’oferta mostren una reactivació de l’activitat 
industrial, que consisteix en nous avanços de la inversió. En 
aquest sentit, destaca la millora de la utilització de la capacitat 
productiva des de 2T 2013, la qual, al final de l’any, ja arribava al 
75,4% del total de capacitat i s’apropava a la mitjana històrica 
(lleugerament superior al 80%). Per tant, la contribució de la 
demanda interna al creixement del PIB sembla garantida.
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El canvi de tendència del mercat laboral s’apropa cada vega-
da més i esperonarà el consum privat. Les expectatives dels 
consumidors sobre l’evolució de l’atur en els pròxims mesos han 
millorat de forma significativa, situació que podria haver gene-
rat decisions de consum que fins ara s’havien ajornat. Segons 
les nostres previsions, el 2014 es tornarà a crear ocupació neta, 
amb un augment del nombre d’ocupats del 0,3% anual, un fet 
que no succeïa des del 2007. Les dades disponibles de 4T 2013 
són coherents amb aquest escenari. Malgrat que el novembre 
sol ser un mes de destrucció neta d’ocupació, el nombre d’afi-
liats va registrar, el 2013, la menor caiguda dels tres últims anys 
(va disminuir en 66.800 persones en relació amb l’octubre), la 
qual cosa posa de manifest una certa estabilització del mercat 
laboral. No obstant això, aquesta nova millora s’ha d’analitzar 
amb reserva, ja que és deguda, en part, a l’augment del nombre 
d’afiliats als sectors de no mercat (és a dir, els que formen el 
sector públic). De cara al 2014, el Govern ha aprovat noves 
mesures laborals que haurien de millorar la flexibilitat del mer-
cat laboral (vegeu Focus «La creació d’ocupació a Espanya 
s’apropa»).

El repunt de la demanda interna allunya els riscos de defla-
ció. La inflació va tornar al terreny positiu al novembre (en pas-
sar del –0,1% de l’octubre al +0,2%) i va posar fi a la tendència 
decreixent iniciada al juliol. Aquest canvi s’explica, en gran part, 
per la millora de la demanda interna i per la menor pressió a la 
baixa per part dels preus energètics, dos factors que, molt pro-
bablement, es mantindran en els pròxims mesos. Això explica 
que esperem que la inflació es mantindrà en terreny positiu al 
desembre del 2013 i que presentarà nous augments el 2014, 
que situaran la inflació en l’1,0% al desembre (el 0,8% en la mit-
jana de l’any).

El sector exportador continuarà impulsant l’economia el 
2014. L’economia espanyola ha completat, en els cinc últims 
anys, un dels ajustos del desequilibri exterior més importants 
entre els països de la zona de l’euro, ja que ha passat d’un dèfi-
cit per compte corrent del 10,6% en 2T 2008 a un superàvit del 
0,7% en 3T 2013. Aquesta correcció ha estat possible pel bon 
ritme de les exportacions i per la feblesa de les importacions. A 
mesura que la demanda interna guanyi tracció, és d’esperar 
que el ritme de millora del superàvit comercial decaigui, però, 
ara com ara, no sembla que el procés hagi arribat al seu final. 
Les importacions de l’octubre van tornar a créixer per segon 
mes consecutiu (+1,1% interanual), mentre que les exporta-
cions van reduir de forma significativa el ritme d’avanç (l’1,8% 
interanual, que cal comparar amb el 4,4% de 3T), llastades per 
la feblesa de les vendes fora de la zona de l’euro (en especial, als 
EUA, a Rússia i a la Xina, amb caigudes interanuals del 16,8%, 
del 10,0% i del 8,2%, respectivament). No obstant això, consi-
derem que aquesta disminució del comerç no comunitari és 
passatgera, de manera que és probable que el ritme de creixe-
ment de les exportacions torni a remuntar en els pròxims 
mesos. La millora de les comandes industrials procedents de 
fora de la zona de l’euro a l’octubre (del 5,5% interanual) dóna 
suport a aquest escenari. 
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El despalanquejament del sector privat continua reduint el 
crèdit bancari i limita la capacitat de creixement de la deman-
da interna. A l’octubre, la contracció del crèdit es va mantenir 
en el 13,0% interanual, mentre que la taxa de morositat va tor-
nar a pujar, fins al 13,0% (3 dècimes més que al setembre). El 
desglossament de les dades de 3T 2013 mostra que, malgrat 
que la caiguda és generalitzada a tots els sectors, afecta més el 
promotor i el constructor (en part, a causa de l’efecte compta-
ble produït pel traspàs d’actius a la Sareb). Malgrat aquesta 
evolució, la recuperació gradual de l’economia hauria de facili-
tar, a poc a poc, un canvi de tendència del crèdit, amb un ritme 
de contracció més intens a mesura que avanci el 2014. Aquest 
canvi serà afavorit, també, per la millora del finançament que 
experimenta el sistema bancari espanyol, a causa, en part, del 
sanejament que ha dut a terme en els últims anys i que ha per-
mès que la troica posi fi al programa d’assistència financera a 
la banca.

Primers signes d’estabilització al mercat immobiliari. Si pri-
mer van ser les compravendes d’habitatges les que van donar 
mostres d’haver tocat fons, ara és el preu el que comença a 
emetre senyals d’haver corregit una gran part del desequilibri 
generat abans de l’esclat de la recessió, amb un ajust que 
s’apropa al 30% nominal (superior o inferior en funció de la font 
utilitzada). Els indicadors publicats en els últims mesos confir-
men que l’estabilització del preu s’apropa: segons l’INE, el preu 
de transacció dels habitatges va augmentar el 0,7% intertri-
mestral en 3T 2013. Una mica més endarrerida queda la sèrie 
del preu de taxació (del Ministeri de Foment), que, en el mateix 
període, presentava encara una caiguda del 0,5% intertrimes-
tral. Malgrat que no es poden descartar avanços puntuals en els 
pròxims trimestres, la feblesa dels factors de demanda (tant 
demogràfics com econòmics) fa que sigui més probable que el 
preu de l’habitatge continuï reculant el 2014.

la lleugera desviació de l’objectiu de dèficit públic que es 
pot produir el 2013 no fa perillar l’assoliment de l’objectiu 
del 2014. Les dades consolidades del saldo públic de 3T no 
mostren cap ajust del dèficit en els nou primers mesos de l’any 
(el dèficit acumulat durant aquest període va ser del 4,6% del 
PIB, 3 dècimes més que en el mateix període del 2012). Aquest 
deteriorament s’explica, sobretot, per l’augment del saldo de 
l’Administració central. Les dades disponibles de 4T alerten 
d’una possible desviació de l’objectiu de dèficit per al 2013 
(fixat en el 6,5% del PIB), en especial pel costat del saldo de 
l’Estat, que, al novembre, presentava un dèficit del 4,0% del PIB, 
2 dècimes per damunt de l’objectiu marcat per al conjunt de 
l’any. Així i tot, la desviació no fa perillar l’assoliment de 
l’objectiu del 2014, del 5,8% del PIB. Aquest escenari té el 
suport, en part, de la reducció de la prima de risc dels últims 
mesos, que s’ha situat per sota dels 230 punts bàsics al desem-
bre. Aquesta tendència ha permès reduir el cost de finança-
ment mitjà de la cartera de deute públic fins al 3,7%.
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(%) 

Crèdit i morositat per segments en 3T 2013
(Milions d’euros i %)

Saldo 3T 2013 Var. interanual Taxa morositat

Llars-habitatge 610.497 –4,5 5,4

Llars-consum 113.822 –11,3 10,7

Activitats productives 713.773 –19,5 19,8

Construcció 62.934 –28,3 31,1

Promotor 195.083 –30,4 33,7

Serveis 318.775 –12,2 12,3

Indústria 118.251 –12,5 12,6

Agricultura 18.731 –10,2 12,8

Total 1.481.344 –13,0 12,7

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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FOCUS • La demanda interna comença a despertar-se

L’economia espanyola va complir els pronòstics i va retor
nar a la via del creixement en 3T 2013. Menys esperat va 
ser que la demanda interna es convertís en el principal 
impulsor de l’activitat en aquest període: l’avanç del con
sum i de la inversió en béns d’equipament va contribuir en 
3 dècimes al creixement intertrimestral del PIB. Si es té en 
compte la tendència dels principals indicadors d’activitat, 
l’aportació positiva de la demanda interna es consolidarà 
de forma gradual en els pròxims trimestres.

La capacitat de recuperació de la demanda interna està 
condicionada, en part, pel procés de despalanquejament 
de les llars. L’anàlisi dels seus comptes il·lustra aquest efec
te. Entre el 2000 i el 2007, l’endeutament de les famílies va 
permetre satisfer les necessitats de consum i d’inversió 
(generalment, residencial) que no es podien cobrir mit
jançant els recursos generats a través dels salaris o d’altres 
rendes (com el cobrament d’interessos) ni mitjançant els 
estalvis acumulats durant els anys anteriors. A tall d’exem
 ple, l’augment del deute de les llars el 2007 (97.000 milions 
d’euros) va permetre finançar una part important de la se  va 
demanda. La realitat dels últims anys ha estat l’oposada. El 
procés de despalanquejament i la contracció de les rendes 
salarials han reduït els recursos de les llars disponibles per 
al consum i per a la inversió.

L’impacte del despalanquejament també és evident en les 
empreses no financeres. Després d’un període d’augment 
intens del deute, van començar a reduir els passius de for
ma significativa. La millora dels beneficis i la reducció dels 
actius financers van permetre compensar una part d’a
quest efecte, tot i que no completament, de manera que 
la inversió empresarial es va reduir de forma substancial i 
va afeblir, també, el creixement econòmic.

Actualment, malgrat que el sector privat continua immers 
en un important procés de despalanquejament, s’aprecien 
alguns signes que indicarien que les pressions sobre el crei
xement econòmic comencen a remetre. Un factor que ho 
exemplifica és la contracció de la càrrega financera de les 
empreses espanyoles, que, el 2013, s’ha situat, fins i tot, per 
sota dels nivells registrats abans de la recessió. Això facilita 
la recuperació de la inversió en béns d’equipament, que ja 
acumula tres trimestres consecutius d’avanços.(1) En el cas 
de les llars, tot i que la càrrega dels interessos es manté 
encara per damunt de la mitjana històrica, també presenta 
una tendència descendent en els últims mesos. Uns punts 
de suport gens menyspreables per a la demanda interna, 
que propiciaran que, de forma gradual, l’eco  nomia espa
nyola pugui anar consolidant la via de la reactivació.
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FOCUS • La creació d’ocupació a Espanya s’apropa

Les dades d’activitat dels últims mesos han estat encorat-
jadores. La variació intertrimestral del PIB de 3T 2013, que 
va ser positiva després de nou trimestres de registres ne -
ga  tius, va ser el que més va cridar l’atenció. El més im  por -
tant, però, és que la tendència de fons que, finalment, ha 
canalitzat l’economia espanyola és clarament positiva. En 
aquest context, la pregunta que sorgeix de forma natural 
és: quan es començarà a generar ocupació?

Segons les últimes dades de comptabilitat nacional, en 3T 
2013, la variació interanual del nombre d’ocupats, en ter-
mes de llocs de treball equivalents a temps complet, va 
ser del –3,2%. Per tant, podria semblar que la recuperació 
de l’ocupació encara queda lluny. Però, de fet, les dades 
d’afiliats dels dos últims mesos han millorat de forma no -
table: al novembre, la variació interanual del nombre d’a -
filiats a la Seguretat Social va ser del –1,4%, 1,9 p. p. per 
damunt del registre de 3T 2013. Si es manté aquesta ten-
dència, en 2T 2014, ja es podria produir una taxa de varia-
ció interanual de l’ocupació lleugerament positiva.

Comparar el nombre d’ocupats que hi ha en un trimestre 
amb els que hi havia en el mateix trimestre de l’any ante-
rior permet examinar l’evolució de l’ocupació sense que la 
forta estacionalitat del mercat de treball distorsioni 
l’anàlisi. No obstant això, no permet capturar els canvis de 
tendència que es produeixen a curt termini. Per poder fer-
ho, cal utilitzar la sèrie desestacionalitzada. En aquest cas, 
les notícies són més encoratjadores: en 4T 2013, la variació 
intertrimestral de l’ocupació en termes desestacionalit-
zats ja podria ser lleugerament positiva.

Al Focus «La creació d’ocupació arribarà a diferents veloci-
tats», publicat a l’Informe Mensual del mes de novembre, 
vam comentar que, en general, la taxa de creixement 
intertrimestral del PIB amb què l’economia espanyola és 
capaç de generar ocupació se situa entre el 0,3% i el 0,4%. 
El nostre escenari de previsions contempla un avanç del 
PIB del 0,2% intertrimestral en 4T 2013, tot i que no es pot 
descartar que sigui lleugerament superior. A més, la forta 
contenció de l’ocupació en els últims anys i la notable 
recuperació de la confiança que s’ha produït en els últims 
mesos poden haver ajudat a avançar la millora del mercat 
laboral.

En qualsevol cas, independentment del mes o del trimes-
tre exacte en què es registri la primera taxa de creixement 
positiva de l’ocupació, tot fa pensar que s’apropa el 
moment. No obstant això, també és cert que el procés de 
recuperació de l’ocupació serà, molt probablement, lent. 
El procés de despalanquejament, tant públic com privat, i 
l’ajust pendent al sector immobiliari no permetran que 
l’economia assoleixi ràpidament taxes de creixement pro-
peres al seu potencial. Per minimitzar l’impacte d’una 

recuperació lenta sobre el mercat laboral i per maximit-
zar-ne la capacitat de recuperació, l’OCDE ha reclamat 
esforços addicionals. En concret, aconsella una nova re -
baixa dels costos d’acomiadament i una millora de les 
polítiques actives d’ocupació. En aquesta línia, el Govern 
va aprovar noves mesures per facilitar la contractació a 
temps parcial, va reduir el nombre de contractes (de qua-
ranta-dos a quatre) i va modificar el funcionament de les 
mú  tues de la Seguretat Social per garantir-ne la trans-
parència i reduir l’absentisme laboral injustificat.
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Les exportacions espanyoles han estat el principal pilar de 
la recuperació econòmica. No obstant això, les dades de 
comptabilitat nacional de 3T 2013 mostren que s’han 
alentit de forma substancial: continuen creixent, però a un 
ritme menor. En concret, en el primer semestre del 2013, la 
variació interanual de les exportacions de béns va ser del 
8,0% en termes nominals, mentre que, en 3T, es va quedar 
en el 4,4%. Cal preocupar-se?

Els països de la zona de l’euro són els principals socis 
comercials d’Espanya, ja que són la destinació del 49% de 
les exportacions de béns. Per tant, una primera hipòtesi 
que cal verificar és si la recuperació de la zona de l’euro és 
insuficient per mantenir el dinamisme de les exportacions 
un cop recuperats els volums anteriors a la crisi. No sem-
bla que aquest sigui el cas. De fet, les exportacions a la 
zona de l’euro es van accelerar en 3T. L’explicació d’aquest 
alentiment de les exportacions cal buscar-la fora de la 
zona de l’euro, ja que van passar de créixer el 13,9% inter -
anual durant 1T a fer-ho, només, l’1,0%.

Analitzem, doncs, amb més detall l’evolució de les expor-
tacions cap a alguns dels principals socis comercials d’Es -
panya fora de la zona de l’euro: el Regne Unit, els EUA i la 
Xina. Aquests tres països representen el 13%, el 7% i el 3% 
de les exportacions de béns cap a fora de la zona de l’euro, 
respectivament. El creixement de les exportacions cap a 
aquests tres països va disminuir en 3T. El canvi de tendèn-
cia en les exportacions cap a la Xina va ser menor, el de les 
exportacions cap al Regne Unit va ser una mica més signi-
ficatiu, i on ha estat més important és en les exportacions 
als EUA, ja que van créixer el 5,1% en termes nominals du -
rant el primer semestre, mentre que, en 3T 2013, van cau-
re el 12,1%. El canvi de signe de les exportacions cap als 
EUA explica el 17% de la reducció del creixement de les 
exportacions espanyoles entre el primer semestre del 
2013 i 3T 2013.

Per determinar si es tracta d’un fenomen puntual o si, en 
canvi, pot tenir més recorregut, analitzem si els EUA han 
reduït les importacions de forma generalitzada o si es 
tracta d’un fenomen idiosincràtic. Com es pot observar al 
gràfic inferior, les importacions totals dels EUA van caure 
durant el primer semestre del 2013 i es van recuperar en 
3T. Per tant, tot fa pensar que es tracta d’un fenomen pun-
tual, probablement associat a la cistella de béns que els 
EUA importen d’Espanya, que, després d’una forta accele-
ració durant el primer semestre, ara es pren un respir. 
Aquesta hipòtesi guanya força en observar que el creixe-
ment de les exportacions d’Alemanya als EUA va passar 
del 4,3% del primer semestre al 7,0% d’aquest trimestre. 
Així mateix, és significatiu observar que el creixement de 
les exportacions franceses també es va accelerar, en con-
cret del 2,4% al 12,8%.

FOCUS • Les exportacions espanyoles es prenen un respir
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Indicadors d’activitat

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Indústria

Consum d’electricitat –0,9 –2,2 –2,5 –3,4 –1,5 –2,0 –1,2 ...

Índex de producció industrial –1,4 –6,6 –7,2 –4,0 –2,5 –0,7 –0,7 ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –12,5 –17,5 –17,9 –15,9 –15,4 –12,8 –14,2 –11,7

PMI de manufactures (valor) 47,3 43,8 44,5 45,7 47,6 50,5 50,9 48,6

Construcció

Visats d’obra nova –13,5 –42,7 –43,5 –28,0 –27,2 –23,6 –7,0 ...

Compravenda d’habitatges –18,1 –8,7 3,5 7,9 0,6 –9,7 –10,0 ...

Serveis

Turistes estrangers 6,1 2,0 –1,2 1,8 5,3 4,9 6,9 9,3

PMI de serveis (valor) 46,5 43,1 42,6 45,7 46,5 49,3 49,6 51,5

Consum

Vendes comerç al detall –5,4 –7,2 –10,2 –8,5 –5,0 –1,8 –0,6 2,8

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –21,6 –11,1 2,5 8,3 34,4 15,1

Indicador de confiança dels consumidors –17,1 –31,7 –37,8 –32,6 –28,7 –20,5 –20,7 –20,5

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

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

General 3,2 2,4 3,1 2,6 1,7 1,2 –0,1 0,2

Subjacent 1,7 1,6 2,3 2,2 1,9 1,3 0,2 0,4

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 3,3 3,3 4,3 6,0 0,9 0,4

Productes energètics 15,8 8,8 8,8 4,8 –1,1 –2,1 –2,7 –0,7

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

Indicadors d’ocupació

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria –2,7 –5,3 –5,9 –5,8 –5,1 –3,9 –2,9 –2,5

Construcció –12,2 –17,0 –16,8 –15,8 –13,8 –10,8 –9,0 –7,6

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

Situació professional

Assalariats –1,4 –3,8 –4,7 –5,1 –4,4 –3,9 –2,7 –1,9

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

TOTAL –1,3 –3,4 –4,1 –4,4 –3,8 –3,3 –2,2 –1,4

Població ocupada (2) –1,9 –4,5 –4,8 –4,6 –3,6 –2,9 ... –

Contractes registrats (3)

Indefinits –9,2 –1,3 23,8 18,4 1,5 5,4 –8,6 –6,2

Temporals 1,2 –4,9 –3,3 –1,7 7,5 8,8 12,8 9,1

TOTAL 0,3 –4,7 –1,5 –0,2 7,0 8,6 10,9 7,8

Atur registrat (3)

Menors de 25 anys 0,6 4,5 0,5 –4,3 –6,1 –6,4 –7,4 –7,0

Resta d’edats 5,4 11,7 11,7 8,4 5,2 2,3 0,3 –1,5

TOTAL 4,8 10,9 10,5 7,1 4,0 1,5 –0,5 –2,0

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 

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 09/13 10/13

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 15,4 3,8 4,2 3,9 11,9 4,4 8,3 1,8

Importacions (variació interanual) 9,6 –2,8 –6,4 –6,9 0,6 –0,6 4,7 1,1

Saldo corrent –39,8 –11,5 –11,5 –2,4 3,8 6,7 6,7 7,9

Béns –42,3 –25,7 –25,7 –19,1 –13,2 –11,0 –11,0 –10,8

Serveis 34,6 37,0 37,0 37,6 38,2 38,8 38,8 39,7

Rendes –25,7 –18,7 –18,7 –17,2 –16,2 –16,0 –16,0 –16,1

Transferències –6,4 –4,1 –4,1 –3,7 –4,9 –5,2 –5,2 –4,9

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,9 –4,9 4,9 11,9 14,5 14,5 15,4

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les 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 

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 Saldo  
10/13 (1)

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –1,9 –4,0 –5,7 –8,1 –8,7 –8,5 –7,6 1.884,2

Empreses no financeres –1,9 –4,2 –6,9 –10,6 –11,4 –10,9 –9,2 1.090,3

Llars (3) –2,0 –3,8 –4,1 –4,4 –4,8 –5,0 –5,3 793,9

Administracions públiques (4) 16,0 14,9 17,1 18,7 18,4 17,5 16,3 952,0

TOTAL 1,9 0,6 0,0 –1,0 –1,3 –1,2 –0,8 2.836,3

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –2,7 –0,1 1,8 4,7 3,0 1.176,2

A la vista 1,9 0,2 –1,9 0,9 3,2 4,6 8,2 276,0

D’estalvi –1,4 –2,8 0,2 –0,6 –1,1 –0,2 –0,2 198,4

A termini 0,6 –6,7 –4,4 –0,9 1,6 5,7 2,1 682,0

En moneda estrangera –12,3 –4,0 20,1 20,5 22,7 24,1 –0,8 19,9

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –18,3 –20,2 –19,2 –15,3 –16,2 125,4

TOTAL –0,4 –5,7 –4,8 –2,8 –0,9 2,3 0,8 1.301,6

Taxa de morositat (%) (6) 7,8 10,4 10,4 10,5 11,6 12,7 13,0 –

Taxa de cobertura (%) (6) 59,6 73,8 73,8 70,4 65,8 63,8 62,9 –

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 admi-
nistracions 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

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –9,6 –10,6 –10,7 –0,7 –3,1 –4,9 – ...

Estat (1) –5,6 –8,1 –8,1 –1,1 –3,5 –3,9 –3,9 –4,3

Comunitats autònomes –3,5 –1,8 –1,8 –0,2 –0,8 –1,0 –1,1 ...

Corporacions locals –0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 – ...

Seguretat Social –0,1 –1,0 –1,0 0,2 0,8 –0,3 –0,2 ...

Deute públic (% PIB) 70,5 86,0 86,0 90,0 92,2 93,4 – ...

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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PANORÀMICA MÈXIC

L’enlairament econòmic de Mèxic: millor ara que mai

En els trenta últims anys, Mèxic ha avançat de forma considerable en l’àmbit de l’estabilitat política i macroeconòmica i en el 
procés d’internacionalització. Això li ha permès deixar enrere les crisis internes recurrents i trampejar amb bona nota la tempesta 
global que va esclatar el 2008-2009. En particular, després d’una caiguda del PIB del 4,7% el 2009, l’economia mexicana va créixer 
una mitjana anual del 4,3% entre el 2010 i el 2012. I, malgrat que tot indica que, el 2013, haurà tancat amb una xifra significativa-
ment menor (de l’ordre de l’1,3%), a causa de la feblesa de les condicions globals i de la tardança en l’adopció d’estímuls fiscals, 
ja s’albira una reacceleració gradual en els pròxims trimestres, amb el suport de la millora de la demanda externa (és a dir, dels 
EUA) i d’unes polítiques expansives en matèria monetària i fiscal, que permetran assolir un +3,4% el 2014.

La Crisi del Deute del 1982 (quan Mèxic es va veure obligat a 
interrompre el pagament del deute extern) i la Crisi del Tequila 
del 1994-1995 (que va implicar la devaluació del peso i es va 
saldar amb la fallida de bancs i de nombroses empreses) han 
servit d’incentiu per promoure, durant les tres últimes dèca-
des, profunds canvis econòmics, polítics i socials al país. Canvis 
que han estat clau en la reducció de les vulnerabilitats, exter-
nes i internes, que patia la segona potència llatinoamericana 
en la dècada dels vuitanta. Així, la privatització d’empreses 
públiques va ajudar a reduir el deute públic, i l’aprovació de la 
Llei de Responsabilitat Fiscal explica la moderació recent dels 
dèficits fiscals. D’altra banda, el Pacte Social al qual van arribar 
els empresaris, els sindicats i el Govern el 1987, en virtut del 
qual, entre d’altres aspectes, es va acordar l’ancoratge dels 
preus, va ser determinant per trencar l’espiral inflacionista en 
què estava sumit el país. Amb posterioritat, el procés de desre-
gulació, l’eliminació de subsidis que afavorien les empreses 

locals, el procés d’obertura de l’economia i una autoritat monetària independent, transparent i amb la prioritat de controlar la 
inflació han estat altres factors que han donat suport a la moderació dels preus. Finalment, la millora en la regulació i en la super-
visió bancària i l’adopció d’un tipus de canvi flexible després de la Crisi del Tequila són dos pilars extres que han apuntalat 
l’estabilitat macroeconòmica del país.

Per bé que tots els canvis esmentats han exercit un paper en la configuració del Mèxic actual, l’obertura del país ha estat un dels 
elements que més ha transformat l’estructura econòmica. En concret, al final dels vuitanta i al començament dels noranta, es van 
fer alguns dels passos més radicals per assolir aquesta internacionalització. El 1986, Mèxic es va adherir a l’Acord General de 
Comerç i Aranzels (o GATT, per les sigles en anglès)(1) i es va comprometre a reduir de manera significativa els aranzels comercials 
i a adoptar altres mesures no aranzelàries. El 1994, aquesta política oberturista i globalitzadora es va consolidar amb la signatura, 
amb Canadà i els EUA, del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN o NAFTA, per les sigles en anglès). Aquests com-
promisos van servir per impulsar de manera definitiva la instal·lació de noves plantes maquiladores, que han passat d’ocupar 
180.000 treballadors el 1984 a una mica més de dos milions en l’actualitat.(2)

Les maquiladores són plantes manufactureres (situades, en general, a la zona fronterera amb els EUA) que gaudeixen de taxes 
aranzelàries privilegiades per a les importacions d’entrades i de maquinària i per a l’exportació cap als EUA i són receptores de 
volums elevats d’inversió estrangera (majoritàriament nord-americana).(3) A més de les facilitats aranzelàries i d’inversió promo-
gudes pels Governs mexicà i nord-americà, tres factors expliquen el boom de les maquiladores: (i) la possibilitat de fragmentar 
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Mèxic ha crescut per sota de les seves possibilitats
Creixement PIB (%) 
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Notes: Per a cada país, el rang correspon als 20 primers anys des dels primers passos oberturistes  
o des que es disposa de dades. La Xina (88-2008) i Mèxic (88-2008).
(*) Inclou el Japó (61-81), Hong Kong, Singapur i Corea del Sud (70-90). 
Font:”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream. 

Mitjana: 10% 
Mitjana: 7,9% 
Mitjana: 3,1% 

Anys des de l’obertura comercial 

(1) En l’actualitat, l’Organització Mundial del Comerç, OMC o WTO (per les sigles en anglès).
(2) També va ser molt important el Programa d’Importació Temporal per Produir Articles d’Exportació, iniciat el 1990 i pel qual empreses ja establertes a Mèxic tenien certs 
avantatges aranzelaris en la importació d’entrades i de maquinària. El 2006, aquest programa es va fusionar amb el de la promoció de la planta maquiladora.
(3) Tot i que l’origen de les maquiladores es remunta al 1965, com a part del Programa d’Industrialització de la Frontera Mexicana, al final dels vuitanta, amb l’ingrés de 
Mèxic en el GATT, es produeix l’impuls definitiu. Així mateix, i malgrat que, en l’actualitat, la majoria se situen encara a la frontera, es poden instal·lar a diferents punts del 
país.
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els processos productius en diferents països (offshoring), (ii) uns costos laborals relativament baixos, i (iii) la proximitat geogràfica 
a una economia gran (de fet, la més gran del món) amb costos laborals elevats. Conseqüentment, les exportacions mexicanes van 
passar de representar l’11% del PIB el 1980 al 33% el 2012.(4) Una mica més de la meitat del total d’exportacions procedeix de les 
maquiladores i gairebé el 80% és absorbit pels EUA, destinació principal de les exportacions del país.

Sens dubte, el pas d’una economia basada en els components locals a un model exportador explica algunes històries d’èxit 
rotund. El cas més destacat i recent seria el de la Xina, que, després d’una política d’obertura iniciada als noranta, va aconseguir 
mantenir taxes d’avanç mitjanes del 10% anual. Però també destaquen altres països, com els quatre tigres asiàtics (Corea del Sud, 
Taiwan, Hong Kong i Singapur), en la dècada dels setanta i dels vuitanta, o, anteriorment, els casos d’Alemanya i del Japó, als 
cinquanta i als seixanta, respectivament. No obstant això, i malgrat els bons resultats de Mèxic, les taxes d’avanç econòmic s’han 
situat clarament per sota de les cotes assolides per aquests altres països en les etapes d’esplendor. I és que una dependència 
intensa de les maquiladores (i, per extensió, d’alguns tipus d’offshoring) implica certs inconvenients:(5) (i) especialització en sec-
tors manufacturers relativament volàtils, (ii) alta sensibilitat al cicle econòmic del país de destinació (els EUA en el cas que ens 
ocupa), i (iii) forta competència d’altres països, atesa la facilitat de traslladar aquests processos productius.

Justament, la rivalitat internacional va plantejar un seriós desafiament. La coincidència en el temps del procés oberturista de 
Mèxic amb el de la Xina, una potència demogràficament imparable i amb uns salaris molt competitius, pot explicar, en part, la 
demora en l’enlairament econòmic del país asteca. Però la falta d’acció de Mèxic davant d’importants problemes estructurals, 
entre els quals destaquen una baixa qualitat educativa, ineficiències al mercat laboral o un grau de competitivitat insuficient en 
sectors estratègics, té molt a veure amb aquest retard. Una millora en aquests àmbits podria haver minimitzat els inconvenients 
de les maquiladores, gràcies a l’estimulació de nous sectors manufacturers amb més valor afegit i, per tant, menys volàtils i sen-
sibles al cicle de tercers països i més competitius a nivell internacional.(6)

Malgrat tot, a mitjà termini, les perspectives són encoratjadores, gràcies a la confluència de diversos elements. D’una banda, el 
Pacte per Mèxic, que, al final del 2012, va reunir els tres partits polítics més importants a Mèxic i que ha servit per materialitzar 
l’anhelat consens polític imprescindible per promoure un ambiciós pla de reformes que podria donar un valuós impuls al crei-
xement potencial del país (vegeu l’article «L’ímpetu reformista sacseja Mèxic», del present Dossier, per a una anàlisi detallada 
d’aquest procés reformista i del seu possible impacte). Així mateix, la pujada de salaris a la Xina, una població mexicana jove i 
creixent i una tendència renovada al nearshoring (fragmentació en països propers), enfront del més clàssic offshoring, poden 
donar l’oportunitat a Mèxic d’afegir-se, finalment, al club de les històries d’èxit entre els països emergents amb estratègia 
exportadora.

Clàudia Canals
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(4) On gairebé el 96% d’aquestes exportacions són manufactures i derivats del petroli.
(5) Vegeu Bergin, Paul R., Robert C. Feenstra i Gordon H. Hanson (2009), «Offshoring and Volatility: Evidence from Mexico’s Maquiladora Industry», American Economic 
Review, 99(4): 1664-71.
(6) En particular, i segons De la Cruz, Koopman, Wang i Wei (2011, «Estimating Foreign Value-added in Mexico’s Manufacturing Exports», Office of Economics Working 
Paper, O.S. International Trade Commission), el valor afegit de les exportacions mexicanes (el 34%) se situa significativament per sota del valor afegit de les exporta-
cions xineses (el 51%).
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Banca mexicana: solvent i amb recorregut

L’economia mexicana està relativament poc bancaritzada si la comparem amb la d’altres països llatinoamericans. De mitjana, el 
crèdit bancari a la regió llatinoamericana representa, aproximadament, el 40% del PIB, mentre que aquesta xifra es redueix fins 
al 15% en el cas de Mèxic. Una part del diferencial s’explica per l’impacte de la crisi econòmica i financera de l’any 1994, que va 
provocar l’enfonsament del crèdit bancari des d’un nivell 
del 32% del PIB. La crisi va comportar la desaparició de 
nombroses entitats nacionals i va propiciar l’entrada de 
grups estrangers, una tendència que s’ha anat consolidant 
fins al dia d’avui. No obstant això, en l’actualitat, el sector 
gaudeix d’una situació sòlida i amb expectatives de creixe-
ment. Abans de passar a descriure els fonaments de la ban-
ca, és important presentar-ne els principals integrants.

El sistema bancari mexicà, també conegut com banca múl-
tiple, consta actualment de quaranta-cinc entitats finance-
res, amb uns actius de l’ordre del 39% del PIB. Al desembre 
del 2009, es va incorporar en la regulació bancària la figura 
del banc especialitzat o de nínxol. El banc de nínxol té limi-
tades certes activitats, però ha servit perquè intermediaris 
no bancaris ja existents s’acollissin al règim bancari i 
poguessin captar recursos minoristes, molt més estables 
que les fonts de finançament majorista, tal com ho ha 
demostrat la crisi financera recent. D’aquests intermediaris no bancaris, cal destacar les unions de crèdit, l’objectiu de les quals és 
facilitar als socis l’accés al crèdit, i les sofomes (societats financeres d’objecte múltiple). Les sofomes són entitats especialitzades 
en la concessió de crèdit a sectors productius, que es financen a través d’altres institucions financeres i per la via de l’emissió de 
deute. Malgrat l’entrada progressiva d’aquests nous participants, set entitats financeres predominen en l’escenari bancari mexi-
cà: els seus actius representen el 85% del total del sector. 

A part de la banca múltiple, hi ha la banca de desenvolupament, formada per sis entitats públiques, amb uns actius del 7% del 
PIB, i que canalitza els recursos a determinats objectius socials i sectors. Les seves activitats principals se centren a finançar i 
assessorar les empreses exportadores, promoure les infraestructures públiques, facilitar l’accés a l’habitatge i donar suport finan-
cer a les persones de renda baixa i a les microempreses i pimes. Els bancs de desenvolupament, juntament amb altres institucions 
de foment, articulen la política de crèdit mitjançant avals, finançament a institucions privades i, directament, a través de la con-
cessió de crèdit als destinataris finals.

És important esmentar, també, dues institucions financeres públiques amb un pes molt elevat al mercat hipotecari: Infonavit i 
Fovissste. Infonavit, amb una quota del 58% al juny del 2013,(1) és el principal prestador hipotecari de Mèxic. El cobrament de les 
hipoteques es du a terme mitjançant retencions de la nòmina, i tots els crèdits atorgats des del 2007 disposen d’una assegurança 
d’atur per minimitzar les potencials entrades en morositat. Una font tradicional de recursos per a Infonavit han estat les titula -
cions de la seva cartera. No obstant això, el ritme de col·locacions s’ha reduït el 2012 i el 2013, la qual cosa ha provocat que la 
cartera titulitzada caigués fins al 10% del total al setembre d’enguany. D’altra banda, Fovissste atorga crèdits per a l’habitatge als 
funcionaris de l’Estat. La seva cartera és sis vegades inferior a la d’Infonavit, i el 40% està titulitzada.

El sistema bancari presenta una evolució i una posició favorables en termes de crèdit, de solvència i de rendibilitat, tot i que 
és cert que s’ha produït un lleuger repunt de la morositat. El crèdit s’ha incrementat, de mitjana, el 12% anual durant el perío-
 de 2002-2013. El creixement va ser especialment intens entre els anys 2004 i 2008, evolució que va frenar la crisi financera 
global. En els tres últims anys, s’ha recuperat de nou la tendència, amb increments al voltant del 12%. Desagregant el crèdit 
per sectors, el creixement de la cartera al consum s’ha desaccelerat en els últims trimestres, però continua en taxes altes, al 
voltant del 15%. D’altra banda, l’increment de crèdit a les empreses no financeres i a l’habitatge s’ha mantingut en cotes del 
10% el 2011-2013.
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La taxa de morositat del sector bancari es va situar en el 3,4% al setembre del 2013 i manté la tònica moderadament alcista inicia-
 da al començament del 2011. Durant l’últim any, s’ha produït un repunt de la morositat a les empreses: la taxa ha passat del 2,1% 
al 3,5% en un any, a causa, en gran part, dels problemes de les grans constructores del país.

Pel que fa a la solvència, Mèxic es va avançar a moltes economies desenvolupades adoptant, al començament d’enguany, els 
nous requisits de capital de Basilea III. La ràtio de solvència per a la banca múltiple (capital dividit entre els actius ponderats per 
risc) es va situar, en 3T, en el 16,1%, molt per damunt del 10,5% requerit. Arran d’aquests nous requisits, el sistema va posar en 
pràctica, al juny, una nova metodologia per qualificar la cartera comercial en funció de les pèrdues esperades, la qual cosa ha 
incrementat la necessitat de provisions per a algunes entitats.

El sistema bancari presenta unes ràtios de rendibilitat elevades. Així, el RoA (beneficis com a percentatge d’actius mitjans) es va 
situar en l’1,6% en 3T, una xifra lleugerament inferior a la del 2007. Gràcies a això, el retorn per capital invertit (Return on Equity, 
RoE) va pujar, gairebé, al 15%, una rendibilitat notablement superior a la que ofereixen, actualment, els sistemes bancaris de les 
economies més madures. La ràtio d’eficiència (percentatge del marge brut de les entitats que absorbeixen les despeses d’explo-
tació) ha augmentat un punt percentual en relació amb el 2007, perquè els costos s’han incrementat lleugerament en relació amb 
els ingressos.

En els últims anys, la capacitat del sistema bancari s’ha incrementat, la qual cosa evidencia que les entitats aposten per les opor-
tunitats que ofereix el sector. El model de bancs amb poques oficines però de gran dimensió, un dels trets del sistema, es manté 
i, fins i tot, ha adquirit més protagonisme en els últims anys. De mitjana, una oficina bancària té, a Mèxic, divuit empleats, gairebé 
el triple que a Espanya. El 2011, la ràtio de sucursals per habitant de Mèxic era d’1,8 per 10.000 habitants adults i quedava lluny de 
les xifres del Brasil (4,6) i del Perú (5,9), tot i que era lleugerament superior a la de Xile (1,7) i a la de Colòmbia (1,5). El 2013, s’estima 
que 782 municipis (el 32% del total) no tenien accés a oficines, a caixers automàtics ni a corresponsals. El Banc de Mèxic apunta 
en aquesta direcció a l’hora de destacar un dels reptes actuals del sector i evidencia que falta millorar la inclusió financera en els 
diferents segments de la població, tant en termes de bancarització com de punts d’accés.

La reforma prevista del sistema financer (per a més detalls, vegeu l’article «L’ímpetu reformista sacseja Mèxic» al Dossier d’aquest 
mateix Informe) afronta el problema de la inclusió financera i altres reptes importants del sector. A grans trets, la reforma pretén 
impulsar la competència concedint més capacitats dels bancs de desenvolupament i millorar l’atorgament i l’execució de les 
garanties. Addicionalment, es permetrà als clients canviar d’entitat amb uns costos de transacció més reduïts i es reforçaran els 
poders reguladors enfocats a la protecció dels consumidors. No es tracta de grans canvis estructurals per a un sector que ja pre-
senta uns fonaments sòlids. No obstant això, són mesures en la direcció correcta per impulsar el recorregut de la banca a Mèxic. 
I aquest recorregut és molt ampli.

Pau Labró Vila
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Principals indicadors de la banca múltiple
2007 3T 2013 Variació

Actius/PIB 35% 39% 4 p. p.

Crèdit/dipòsits 90% 97% 7 p. p.

Morositat 2,5% 3,4% 1 p. p.

Cobertura 169% 153% –16 p. p.

Solvència 16% 16,1% 0 p. p.

Ràtio d’eficiència 50% 52% 1 p. p.

RoA 2,0% 1,6% –0,4 p. p.

RoE 20,9% 14,7% –6,2 p. p.

Empleats 158.028 (*) 219.651 39%

Sucursals 10.722 (*) 12.544 17%

Nota: (*) Dades a 2008.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la CNBV.
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L’ímpetu reformista sacseja Mèxic

De cara als vint pròxims anys, el creixement anual mitjà esperat de Mèxic és lleugerament superior al 3%, similar al del Brasil, però 
lluny del 4% previst per a Colòmbia o per al Perú (segons les projeccions d’Oxford Economics, entitat especialitzada a realitzar 
previsions a molt llarg termini). Atès que el país viurà una etapa pròspera en termes demogràfics, que li permetrà incrementar el 
20% la població en aquestes dues dècades, augmentar de forma significativa el creixement potencial requerirà millorar de forma 
apreciable la productivitat. Amb l’objectiu de millorar l’eficiència en diferents àmbits econòmics i de superar el pronòstic anterior, 
Mèxic afronta un ambiciós procés de reformes, l’anomenat Pacte per Mèxic. Es tracta d’un acord, signat al final del 2012, pels tres 
principals partits polítics mexicans (PRI, PAN i PND), que comporta canvis substancials en matèria laboral, educativa, de teleco-
municacions, fiscal, financera i energètica. Un repte d’aquesta magnitud no té precedents, ja que, des de la nefasta «dècada 
perduda» del 1980, el país ha recorregut una via reformista amb alts i baixos (vegeu l’article «L’enlairament econòmic de Mèxic: 
millor ara que mai» del present Dossier).

Si es desenvolupa plenament, l’impacte econòmic de les sis reformes serà substancial. Tot i que hi ha divergències entre els 
organismes que han dut a terme l’exercici d’estimar l’augment del PIB potencial resultant, passar de l’actual creixement poten-
cial del 3%-3,5% al 4%-5% sembla versemblant. Així mateix, és significativa la coincidència sobre les reformes que concentraran 
el gros dels guanys d’eficiència: la combinació de les reformes fiscal i energètica contribuirà el 50%-60% a l’augment del crei-
xement potencial, mentre que la resta l’aportaran, a parts aproximadament iguals, les altres quatre (laboral, educativa, teleco-
municacions i financera).

Després de mesos de dures i intenses negociacions, al final del 2013, totes les reformes van ser aprovades.(1) Les dues primeres, 
la laboral i l’educativa, tracten de millorar els incentius econòmics existents en els respectius àmbits, de manera que els 

(1) Estrictament, la reforma energètica està pendent de ratificació per part d’una majoria dels estats mexicans, tot i que ha estat aprovada a nivell federal. El procés 
d’aprovació, com es comenta a la taula que s’inclou en aquest Dossier, està gairebé finalitzat.

Les reformes econòmiques del Pacte per Mèxic
Reforma (aprovada  

al Congrés)
Principals objectius Principals mesures Impacte Δ PIB

laboral
(Nov. 2012)

Flexibilitzar el mercat  
laboral

•  Crear un marc per a l’ocupació a curt termini
•  Reforçar el vincle productivitat-salaris
•  Regular els contractes d’outsourcing
•  Reduir els costos d’acomiadament

0,15-0,25 p. p.

Educativa
(Des. 2012)

Augmentar l’educació  
de qualitat

•  Contractació més transparent i meritocràtica
•  Millorar l’administració de les escoles

0,10-0,15 p. p.

Telecomunicacions
(Abr. 2013)

Abaratir preus •   Establir un òrgan regulador autònom per atorgar o denegar concessions
•   Afegir dues cadenes de TV privades nacionals i una emissora pública
•   Permetre el 100% de participació estrangera en telecomunicacions
•   Permetre el 49% de participació estrangera en ràdio
•   Permetre als operadors de cable l’emissió de cadenes de TV sense cost
•   Requerir a operadores la transmissió de certs senyals sense cost afegit

0,10 p. p.

financera
(Set. 2013)

Augmentar el crèdit  
(en especial, a les pimes)

•  Millorar les operacions i el creixement dels bancs de desenvolupament
•  Facilitar la transferència de garanties
•  Enfortir els organismes de defensa de l’usuari
•  Millorar el procediment d’insolvència (atorgament i execució de garanties)

0,10 p. p.

fiscal
(Oct. 2013)

Disminuir la dependència  
del sector petrolier

•  Establir limitacions legals als requeriments financers de l’Estat
•  Equiparar l’IVA a les zones frontereres
•  Ampliar la base impositiva de l’IVA (en uns pocs productes)
•  Augmentar la progressivitat de l’Impost de la Renda
•  Incorporar un impost sobre guanys de capital borsari 0,5-1,0 p. p.

Energètica
(Des. 2013) (*)

Augmentar la viabilitat  
de noves explotacions  
de difícil accés

•  Permetre la inversió privada domèstica i estrangera
•  Crear el Fons Mexicà del Petroli (administrar la renda petroliera i establir mètodes 

d’estalvi)
•  Establir la modernització empresarial de Pemex

Nota: (*) Després de l’aprovació del Senat, del Congrés i de la majoria dels trenta-un estats de Mèxic, falten només l’última aprovació del Senat i la signatura del president Enrique Peña Nieto. És molt probable 
que aquests dos últims passos s’hagin fet entre el moment d’escriure aquest article i la seva publicació.
Font: ”la Caixa” Research, a partir d’informacions oficials i d’estudis de l’IIF, FMI, entre d’altres organismes.
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agents econòmics es comportin de manera més eficient. En concret, la reforma laboral tracta de reforçar el vincle entre pro-
ductivitat i salaris i, al mateix temps, introdueix mesures de flexibilitat en matèria de contractació. Per la seva banda, la refor-
ma educativa centra els esforços en la millora de la qualitat de l’educació mitjançant un sistema de provisió del professorat 
més eficient. Així, es passa d’un sistema en què es podia arribar a heretar o a comprar certs llocs de professor a un altre basat 
en criteris meritocràtics.

La reforma de les telecomunicacions busca replicar la via seguida a altres països, que consisteix a liberalitzar el sector a la inversió 
estrangera directa i crear un òrgan regulador amb funcions d’atorgament de les llicències al sector. La reforma financera té l’ob-
jectiu de dinamitzar i abaratir el crèdit, en especial el destinat a finançar els projectes de les petites i mitjanes empreses. La 
reforma ha potenciat el paper dels bancs de desenvolupament (en particular, mitjançant l’ampliació del sistema de garanties 
creditícies). A més a més, adopta, amb rang de llei, els requeriments de Basilea III i reforça diferents aspectes institucionals (com 
la protecció dels consumidors, les competències del regulador bancari i el procediment d’insolvència mitjançant la creació de 
tribunals específics).(2)

Durant l’últim trimestre del 2013, s’han completat les tramitacions de les dues reformes restants, la fiscal i l’energètica, precisa-
ment les que tenen un major impacte econòmic. La reforma fiscal, el principal objectiu de la qual és reduir la dependència tribu-
tària dels ingressos del petroli (aproximadament, un terç dels ingressos públics provenen de l’activitat petroliera), combina ele-
ments de política fiscal en sentit ampli i la pròpiament tributària. Així, juntament amb el límit fiscal ja existent, que estableix que 
el Govern ha d’assolir l’equilibri fiscal, s’estableixen ara restriccions addicionals que facilitin el compliment dels objectius de 
deute públic fixats. Pel que fa a l’àmbit estrictament tributari, la reforma tracta d’ampliar els ingressos no petroliers mitjançant 
una bateria de mesures, que inclou canvis (limitats) en la base imposable de l’IVA, l’augment del tipus d’aquest impost per a les 
empreses que operen en zones transfrontereres o la creació d’un nou impost sobre els beneficis borsaris.

La reforma energètica, que està en la fase final d’aprovació, busca augmentar l’extracció de petroli, ja que, des del 2003, la pro-
ducció ha caigut dels 3,4 milions de barrils diaris (2003) als 2,5 milions actuals. Si no es du a terme una millora clara de la tecnolo-
gia d’explotació, Mèxic difícilment podrà aprofitar les reserves petrolieres de difícil accés, com les anomenades «aigües profun-
des», o explotar els camps petroliers madurs. Així mateix, es plantegen canvis en la gestió de Pemex, en termes estrictament 
organitzatius i empresarials. Com a resposta a aquestes necessitats, es reformaran tres articles de la constitució mexicana per 
permetre l’entrada d’empreses de capital privat al sector energètic mitjançant una àmplia sèrie d’instruments. Addicionalment, 
Pemex s’haurà de convertir en una empresa més competitiva en el termini de dos anys.

Per facilitar els canvis empresarials que comporta satisfer aquest objectiu, el sindicat petrolier abandonarà el consell d’adminis-
tració de Pemex, on, des de fa més de setanta anys, tenia assignats un terç dels consellers. Per afrontar els rivals privats, previsi-
blement més competitius, es garantirà a Pemex la prioritat en el moment de triar els jaciments. Finalment, es crearà un nou Fons 
Mexicà del Petroli per a l’Estabilització i el Desenvolupament, que es destinarà a finançar diferents partides de despesa pública, 
com els projectes de ciència i tecnologia o les pensions públiques. Es tracta d’una reforma complexa a nivell tècnic, però encara 
més difícil d’acceptar socialment, ja que podria topar amb un dels elements fonamentals de l’imaginari col·lectiu mexicà, el de la 
propietat pública del petroli (materialitzada en la nacionalització del cru impulsada per un dels presidents mexicans més popu-
lars, Lázaro Cárdenas, el 1938). La solució assolida permet mantenir la nació mexicana com a propietària última del petroli.

Tot i que encara és aviat per valorar plenament l’abast final d’aquest paquet reformador, cal reconèixer que, malgrat que l’adop-
ció de reformes estructurals en onades no és excepcional, l’aprovació en aproximadament un any de sis reformes de la importàn-
cia de les esmentades no és freqüent en una economia de mercat. No és estrany, doncs, que algunes d’aquestes reformes s’hagin 
quedat per sota del que s’esperava, com és el cas de la reforma fiscal. Però cal no oblidar que d’altres, com la de l’energia, més 
polèmica, han assolit els seus plantejaments més ambiciosos. Així, per exemple, mentre que les primeres propostes només plan-
tejaven permetre el joc de les empreses privades de forma restringida, el projecte adoptat finalment amplia notablement els 
instruments disponibles. El repte immediat és aconseguir que les lleis aprovades, que són marcs de referència, s’implementin 
detalladament sense perdre l’essència. Llavors, i només llavors, Mèxic estarà en condicions d’accelerar el creixement tendencial 
cap als nivells que les possibilitats del país permeten.

Àlex Ruiz i Clàudia Canals
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(2) Per a una valoració complementària de la reforma bancària, vegeu, en aquest mateix Informe Mensual, l’article «Banca mexicana: solvent i amb recorregut» del 
present Dossier.
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Espanya i Mèxic: dos socis comercials amb un futur esperançador

El sector exterior és un dels principals protagonistes de la recuperació incipient de l’economia espanyola. Gràcies al sorpre-
nent vigor exhibit per les exportacions, però, es produeix un canvi estructural que passa desapercebut: l’important augment 
de la diversificació geogràfica de les exportacions. La principal àrea de comerç en què Espanya participa continua sent 
l’europea, però dues grans àrees de comerç, la del Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (NAFTA, per les sigles en 
anglès) i l’Àsia emergent, han guanyat protagonisme en els últims anys. Aquest Dossier analitza la diversificació del comerç 
espanyol a nivell quantitatiu i qualitatiu i dedica una atenció especial a la relació d’Espanya amb Mèxic, una de les portes 
d’entrada al NAFTA.

A nivell mundial, el pes dels grans blocs comercials ha canviat molt en l’última dècada. Per exemple, el 1995, el 45% del comerç 
mundial tenia lloc a la Unió Europea, mentre que el conjunt de països del NAFTA i de l’Àsia emergent representava, aproximada-
ment, el 17% cada àrea. El centre de gravetat del comerç mundial ha fet un gir, i, ja el 2012, la primera posició l’ocupava l’Àsia 
emergent, amb el 33% del comerç internacional.

Arran d’aquesta reordenació dels fluxos de comerç a nivell mundial, Espanya també ha diversificat els socis comercials. La Unió 
Europea continua sent la principal destinació de les exportacions espanyoles, però el seu pes s’ha reduït de forma significativa 
(del 68% del 1998 al 54% del 2012). La comparació d’aquest canvi amb el que han dut a terme països relativament similars, com 
França i Itàlia, ajuda a contextualitzar-lo. En aquests tres països, l’augment de les exportacions a l’Àsia emergent ha estat similar, 
mentre que la caiguda del pes de les exportacions cap a la UE ha estat especialment intensa a Espanya. Aquesta circumstància 
s’explica pel fet que Espanya ha mantingut gairebé constant el pes de les exportacions a l’àrea del NAFTA, mentre que, en els 
casos de França i d’Itàlia, ha caigut notablement. En aquest sentit, paga la pena destacar el dinamisme de les exportacions de 
béns d’Espanya a Mèxic, que, de mitjana, han crescut el 15% anual en termes nominals entre el 2000 i el 2010. 

Un altre canvi que experimenten les exportacions espanyoles és la major integració en el que s’anomena «la cadena de valor 
global», i també en aquest aspecte la relació d’Espanya amb Mèxic juga un paper important. Anem a pams. El desenvolupament 
de la cadena de valor global és fruit, sobretot, de la revolució de les tecnologies de la informació. La producció de l’iPhone, creat 
i dissenyat a Palo Alto, però fabricat a la Xina utilitzant components importats d’altres països asiàtics, és l’exemple per excel·lència. 
Espanya és un participant actiu en la cadena de valor global. En concret, segons les estimacions de la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD, per les sigles en anglès), les exportacions i les importacions espanyoles uti-
litzades com a inputs per a la producció de béns representen el 45% del total de les exportacions espanyoles. Un registre idèntic 
al dels EUA, però inferior al d’Alemanya (el 64%) o al de França (el 63%).

La integració d’Espanya en la cadena de valor global es du a terme, fonamentalment, mitjançant el comerç amb la resta de països 
europeus: els inputs utilitzats per les exportacions espanyoles provenen, majoritàriament, de països de la UE. Així mateix, els 
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països de la UE són els que utilitzen la majoria de les exportacions de components espanyols. L’únic país no comunitari que utilit-
za, de manera significativa, inputs espanyols per a les seves exportacions és Mèxic (l’1% de les exportacions). Aquesta participació 
queda molt lluny del 37% dels EUA, però és un fet destacable.

Tant o més important que el grau de participació d’Espanya en la cadena de valor global és el tipus de béns que Espanya impor-
ta i exporta. És diferent estar situat al principi de la cadena de valor, exportant primeres matèries per a la fabricació dels compo-
nents de l’iPhone, per exemple, que estar situat al final, que és on es concentra el valor afegit. En aquest sentit, les exportacions 
d’Espanya a la UE se situen al final de la cadena de muntatge, mentre que les destinades a Àsia i als països del NAFTA es troben 
en un punt intermedi.(1) Aquests resultats reflecteixen l’avantatge comparatiu dels països emergents en indústries intensives en 
treball poc qualificat i que, per tant, tendeixen a concentrar-se en posicions inferiors de la cadena de muntatge.

De mitjana, el tipus de béns que Espanya ha exportat a Mèxic 
en els últims anys és similar al del conjunt del NAFTA, però la 
composició de la cistella de béns ha canviat de forma força 
notable.(2) Entre els anys 1995 i 2000, s’exportaven béns situats 
al principi de la cadena de valor. Però, amb el pas del temps, 
els béns exportats s’han situat en una posició més intermèdia 
de la cadena de valor (vegeu el gràfic de la dreta), una posició 
que en general va associada a béns de major valor afegit.

L’aposta de les empreses exportadores espanyoles per Mèxic 
no solament s’observa en el fort creixement de les exporta-
cions o en el canvi del tipus d’exportacions, sinó, també, en 
els fluxos d’inversió directa cap a aquest país, que han estat 
molt importants. Espanya és el tercer país que més inversió 
estrangera directa (IED) acumula a Mèxic, el 12,8% del total. 
Aquesta aposta és molt significativa, ja que, segons la 
UNCTAD, el país asteca és la setena destinació més preuada a 
nivell mundial per realitzar IED, per darrere de la Xina, els EUA, 
l’Índia, Indonèsia, el Brasil i Alemanya.

En definitiva, el protagonisme creixent del sector exterior espanyol amaga una transformació gradual i profunda de la capacitat 
productiva, cada vegada més integrada en la cadena de valor global i amb una base de clients més diversificada. En aquest pro-
cés de transformació, Mèxic té un paper fonamental, ja que és la porta d’entrada a una de les principals àrees de comerç. En 
aquest sentit, les reformes estructurals que du a terme el país asteca fan pensar que la porta estarà cada vegada més oberta. La 
relació comercial entre Espanya i Mèxic, que ja és bona, té un futur esperançador.

Sergi Basco, Philipp Hauber i Oriol Aspachs
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Socials 334

Ciència i medi ambient 67

Culturals 64

Educatives i investigació 35

TOTAL PRESSUPOST 500
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