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Aquest nou Informe Mensual aborda una temàtica controvertida, que la llarga crisi econòmica de la zona de l’euro ha posat 
en relleu i que té serioses implicacions polítiques: la tendència continuada a una disminució de les rendes salarials enfront 
de les rendes del capital. Els articles del Dossier constaten la magnitud del fenomen, distingeixen els seus components 
cíclic i tendencial, i exploren les explicacions més plausibles, en funció de les dades i de la teoria econòmica.

L’anàlisi mostra que som davant un fenomen important, que no és conseqüència de la gran recessió, sinó que, fonamental-
ment, obeeix a determinants que vénen de lluny, entre els quals cal destacar-ne dos: el procés de canvi tecnològic, vinculat, 
especialment, a la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als processos productius, i la nova 
onada de globalització, que ha permès fragmentar les cadenes de valor a nivell planetari i que ha propiciat la competència 
directa dels treballadors dels països emergents amb els seus homòlegs dels països desenvolupats. Aquesta globalització és 
nova, en part, perquè aprofita, precisament, les TIC. En qualsevol cas, les dues tendències redueixen el pes de la retribució 
del factor treball a les economies avançades, i ho fan no solament afectant els treballadors manuals vinculats al sector 
manufacturer, sinó també els treballadors que formen les classes mitjanes, vinculats a serveis més o menys senzills i que 
poden ser deslocalitzats.

El fenomen té serioses implicacions socials i, afegit a altres tendències, com els fluxos migratoris i les crisis cícliques perllon-
gades com l’actual, és capaç, si no es plantegen respostes de política econòmica adequades, de fer perillar el sistema 
econòmic i polític. L’anàlisi detallada de l’origen del problema pot servir per aclarir quines polítiques cal adoptar i, no menys 
important, quines polítiques cal evitar costi el que costi.

Vegem, primer, les recomanacions en negatiu. La primera és òbvia, però paga la pena recordar-la: malgrat que el progrés 
tecnològic i la globalització se situen a l’arrel del problema, no significa que siguin tendències contra les quals calgui lluitar 
des de la política econòmica. Fins i tot si això fos possible, la qual cosa és difícil en economies obertes com les que formen 
part de la Unió Europea, seria molt desaconsellable, ja que són fenòmens globalment positius per a les nostres economies 
i per al conjunt de ciutadans. El repte és gestionar els potencials efectes adversos sobre alguns grups socials. El que tampoc 
no constitueix una política econòmica adequada és instrumentar mesures de suport als grups afectats que siguin pura-
ment pal·liatives i no proporcionin als ciutadans els incentius adequats per afrontar la situació, tractar d’adaptar-s’hi i, si pot 
ser, revertir-la. És la diferència entre les polítiques passives i actives en el cas del mercat laboral i, en termes més generals, 
les polítiques orientades a la mobilitat, la flexibilitat i l’ocupabilitat de les persones.

De fet, si alguna cosa queda clara arran de l’estudi del fenomen que ens ocupa, és que el seu impacte sobre el teixit econò-
mic i social està estretament vinculat als nivells d’educació i de formació. L’experiència internacional dels països avançats 
suggereix que, com més elevats són els estàndards educatius de la població, més fàcil és que les noves tecnologies, en lloc 
de substituir el factor treball, el reforcin i, de retruc, millorin la productivitat i, conseqüentment, la renda. Dit d’una altra 
manera, el factor treball resisteix molt millor el repte de la globalització si es disposa d’un nivell educatiu i tecnològic 
avançat. Si és així, el desafiament es torna oportunitat i una font de guanys directes de la globalització. El treballador tec-
nològicament avançat es beneficia de la globalització com a consumidor, però també com a productor, ja que pot accedir 
a uns mercats molt més amplis.

En definitiva, les tendències tecnològiques i d’integració econòmica global són una realitat inexorable. Si les societats occi-
dentals no reaccionen amb promptitud i amb determinació, la bretxa de la renda entre els factors clàssics, el treball i el 
capital, es pot incrementar. Perquè el factor treball no hi surti perdent, amb els problemes socials que això pot comportar, 
és fonamental l’acumulació de capital humà i, vinculada a aquesta acumulació, la qualitat dels sistemes educatius. És 
urgent que la política educativa i, més àmpliament, la política econòmica estimulin aquest procés d’acumulació.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de gener de 2014

Distribució de la renda: el lent declivi de les rendes del treball
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CRONOLOGIA

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.

Gener 2014

15  espanya tanca amb èxit el programa d’ajuda financera per a la recapitalització de la banca.

Febrer 2014 MarÇ 2014

 4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (gener).
 6 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7     Índex 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).
21   Comerç exterior (gener).
27 Comptabilitat Nacional Trimestral (quart trimestre).
 Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (gener).
28   Avanç IPC (febrer).
 Balança de pagaments (desembre).

 4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
 6     Consell de Govern del Banc Central Europeu.
10   Índex de producció industrial (gener).
14    Comerç exterior (febrer).
18   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (gener).
19  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 Enquesta trimestral de cost laboral (quart trimestre).
28 Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (febrer).
 Avanç IPC (març).
31    Posició d’inversió internacional neta (quart trimestre).
 Balança de pagaments (gener).

AGENDA
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aconsellable que els països que són percebuts com a febles 
adoptin mesures estructurals creïbles per corregir els des-
equilibris macroeconòmics. És important destacar, però, 
que aquests problemes no són generalitzats a tots els paï-
sos emergents. Així, l’economia xinesa va registrar una 
bona dada de creixement en el 4T 2013, del 7,7% inter -
anual, i es desmarca, així, de les notícies negatives de l’estiu 
passat.

les tensions als països emergents es traslladen als mer-
cats borsaris. Els guanys acumulats en els primers com-
passos de l’any es van esvair, arran de la crisi del peso 
argentí, amb l’aparició de temors a un nou capítol de tur-
bulències. Així i tot, a mitjà termini, les perspectives per a 
les borses són alcistes. Als mercats europeus, l’arrencada 
prometedora del deute públic perifèric ofereix una nota 
positiva, malgrat que l’evolució dels índexs borsaris estarà 
subjecta als resultats dels tests d’estrès del BCE al sistema 
financer europeu.

a la zona de l’euro, a mesura que la perifèria recupera 
el terreny perdut, es consolida el creixement. Sense les 
dades definitives del tancament del 2013, els indicadors 
de més alta freqüència marquen una via d’avanç que con-
tinua guanyant tracció en el 1T 2014. La millora de la pre-
visió de creixement per part de l’FMI per al 2014, fins a 
l’1,0%, mostra que els principals riscos a la regió van per-
dent força a mesura que els països de la perifèria pugen al 
tren de la recuperació. Per a enguany, s’espera que la con-
tribució cada vegada major de la demanda interna al crei-
xement retorni la inflació a nivells més moderats (al 
gener, pressionada pels preus energètics, va cedir terreny 
fins al 0,7%).

l’economia espanyola torna a crear ocupació. L’activitat 
econòmica va avançar el 0,3% intertrimestral en el 4T 2013 
i es consolida gràcies a unes bases cada vegada més sòli-
des: la recuperació de la demanda interna té un notable 
recorregut i el sector exterior continua guanyant competi-
tivitat. En aquest context, revisem a l’alça les previsions de 
creixement del 2014 del 0,8% a l’1,0% anual. El mercat 
laboral també reflecteix la millora de l’activitat econòmica. 
En el 4T 2013, l’economia espanyola va generar ocupació 
(en termes desestacionalitzats), un fenomen que no suc-
ceïa des del 1T 2008. La confiança creixent en les expecta-
tives d’ocupació i l’avanç de l’activitat fins a nivells cohe-
rents amb la generació de llocs de treball durant tot el 2014 
ens empenyen a revisar en tres dècimes a l’alça l’evolució 
de l’ocupació el 2014, fins al 0,6%.

la millora de l’activitat global es veu entelada per les 
tensions en alguns països emergents. El primer mes del 
2014 ha estat testimoni de dues fases ben diferenciades. 
L’inici de l’any va ser molt prometedor: els indicadors de 
conjuntura van confirmar la millora de les condicions 
macroeconòmiques, i l’FMI va revisar en una dècima a 
l’al  ça el creixement de l’economia global previst per al 
2014, fins al 3,7%. Les perspectives més favorables a les 
economies desenvolupades van propiciar una narrativa 
amb un to més prometedor per a enguany. Durant la 
segona meitat del mes, en canvi, els països emergents 
han copat la majoria de titulars econòmics, i no pas amb 
bones notícies. En alguns d’aquests països, la sortida de 
capital estranger ha posat de manifest les seves vulnera-
bilitats, la qual cosa ha generat un nou episodi de tur-
bulències que, si s’enquisten, podria fer perillar l’escenari 
de creixement per al 2014.

l’avanç de l’activitat nord-americana dóna suport a la 
decisió de la Fed de tirar endavant el tapering. Malgrat 
l’alentiment del ritme de creixement del PIB en el 4T 2013 
(amb un augment del 3,2% intertrimestral anualitzat, 
enfront del 4,1% del 3T), la tendència de fons continua 
sent de recuperació. La millora sostinguda del mercat labo-
ral i les últimes dades d’activitat econòmica avalen una 
nova reducció de les compres mensuals de deute que efec-
tua mensualment la Fed, de 75.000 a 65.000 milions de 
dòlars. Tot i que els riscos associats a aquest procés conti-
nuen sent notables (amb repunts de la volatilitat en les 
rendibilitats dels mercats de deute públic nord-americà), el 
nostre escenari central presenta un procés de normalitza-
ció lent i coherent amb l’evolució tendencial de l’ocupació i 
de la inflació.

reapareixen vells obstacles al bloc emergent. L’episodi 
d’inestabilitat iniciat a l’Argentina, on la reducció de les 
intervencions del banc central al mercat de divises va pro-
vocar una depreciació sobtada del peso, ha deteriorat el 
sentiment inversor. Com ja va succeir a l’estiu, això ha situat 
de nou en la línia de foc els països emergents amb elevats 
desequilibris externs i amb dependència del capital estran-
ger. Turquia ha estat una de les economies amb un repunt 
més intens de la volatilitat: la severa depreciació de la divi-
sa ha forçat el banc central del país a reaccionar de forma 
contundent i a apujar el tipus de referència en 550 p. b., fins 
al 10%. Els dubtes al Brasil i a l’Índia també han comportat 
nous augments de tipus, tot i que més moderats que en el 
cas turc. Malgrat que aquestes respostes de política mone-
tària puguin ajudar a contenir les tensions a curt termini, és 

Els països emergents enterboleixen un inici d’any prometedor
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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 (1) 3,2 2,9 3,7 3,9 2,8 3,0 3,2 3,7 3,8 3,7

Països desenvolupats

Estats Units 2,8 1,9 3,0 3,0 1,6 2,0 2,7 3,1 3,2 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 1,0 1,5 –1,6 –1,1 –0,1 0,6 1,0 1,1

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

Regne Unit 0,3 1,9 2,2 2,0 2,0 1,9 2,8 2,7 2,3 2,0

Països emergents

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

Xina 7,7 7,7 7,7 7,5 7,5 7,8 7,7 7,8 7,9 7,5

Índia (2) 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 2,9 3,3 3,3 2,2 2,2 1,8 3,0 3,8

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

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

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 3,5 3,5

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,8 1,8 1,4 1,6 1,2 1,5 1,9 1,7

Zona de l’euro 2,5 1,4 1,2 1,7 1,4 1,3 0,8 0,9 1,1 1,1

Alemanya 2,1 1,6 1,5 1,8 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5 1,5

França 2,2 1,0 1,3 1,7 0,9 1,1 0,8 1,1 1,2 1,3

Itàlia 3,3 1,3 1,3 1,6 1,3 1,1 0,7 1,0 1,2 1,4

Espanya 2,4 1,4 0,8 1,5 1,7 1,2 0,1 0,3 0,6 0,8

Japó (3) 0,0 0,4 2,8 1,7 –0,3 0,9 1,4 1,8 3,5 3,2

Regne Unit 2,8 2,6 2,4 2,4 2,7 2,7 2,1 2,2 2,4 2,4

Països emergents

Rússia 5,0 6,8 5,6 4,7 7,2 6,4 6,4 6,0 5,8 5,5

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

Índia (4) 7,6 6,3 5,0 5,4 4,8 6,6 7,0 6,0 6,4 3,8

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

Mèxic 4,1 3,8 4,1 3,5 4,5 3,4 3,7 3,9 3,7 4,6

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

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

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

  Previsions



5  PREVISIONS

www.lacaixaresearch.comFEbRER 2014

02

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 0,8 0,8 –3,3 –2,2 0,0 0,8 1,0 0,7

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

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 1,0 1,5 –1,6 –1,1 –0,1 0,6 1,0 1,1

Altres variables

Ocupació –4,8 –3,2 0,6 1,2 –3,9 –3,2 –1,2 0,1 0,5 1,0

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,4 25,2 24,1 26,3 26,0 26,0 26,4 25,2 24,6

Índex de preus de consum 2,4 1,4 0,8 1,5 1,7 1,2 0,1 0,3 0,6 0,8

Costos laborals unitaris –3,0 –2,1 –0,2 1,5 –2,5 –1,9 –0,9 –1,0 –0,6 –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 1,8 2,2 2,5 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 2,1

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –7,2 –5,8 –4,2 –10,2 –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 0,68 1,46 0,26 0,36 0,32 0,46 0,64 0,77

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 3,06 3,64 1,98 2,70 2,74 2,86 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 0,22 0,25 0,53 0,21 0,22 0,24 0,25 0,25 0,25

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,56 0,92 0,51 0,54 0,53 0,55 0,55 0,56

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,37 0,97 0,06 0,17 0,16 0,20 0,29 0,42

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 2,01 2,31 1,41 1,78 1,79 1,88 1,95 2,04

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 102,71 129,65 137,58 129,91 128,88 131,09 136,78 141,82 139,46 136,21

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 107,94 109,25 103,16 109,24 109,23 107,78 107,85 108,01

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 80,74 82,66 78,97 82,46 80,24 79,49 80,68 81,41

  Previsions
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la calma dels mercats s’ha vist alterada en el tram final de 
gener. El primer mes de l’any ha estat testimoni de dues fases 
ben diferenciades. Durant la major part, es va mantenir el cli-
ma constructiu regnant des del final de l’estiu, gràcies a uns 
indicadors de conjuntura positius procedents dels EUA, de la 
zona de l’euro en general i d’Espanya en particular. De fet, 
l’absència d’ensurts en els primers passos efectius del tapering 
de la Reserva Federal (Fed) va ser una agradable sorpresa. No 
obstant això, al final del mes, s’ha generat un nou episodi de 
turbulències, amb origen en alguns països del bloc emergent. 
La principal afectació s’ha observat, precisament, en les divi-
ses, en els bons i en les accions emergents, però també els 
mercats desenvolupats s’han vist afectats, víctimes d’un 
repunt de l’aversió global al risc. Amb totes les cauteles que la 
traumàtica experiència dels últims anys aconsella, la nostra 
opinió és que l’abast d’aquest episodi serà limitat i que no ha 
de truncar les bones perspectives sobre els actius de risc per al 
conjunt de l’any.

argentina, epicentre d’un nou episodi d’inestabilitat. Arran 
de la reducció de les intervencions al mercat de divises per 
part del Banc Central de la República Argentina, el peso va 
patir una sobtada i severa depreciació, que va arribar a superar 
el 20%. Paral·lelament als greus desajustaments macroeconò-
mics que pateix el país, els temors giren al voltant d’un even-
tual descens de les reserves que posseeix el banc central. En 
aquestes circumstàncies, s’intensificaria molt la pressió depre-
ciadora sobre la divisa argentina, la qual cosa es traduiria en la 
intensificació de les expectatives d’inflació i agreujaria la sorti-
da de capitals. Per bé que l’Argentina es troba, des de fa uns 
anys, relativament exclosa dels circuits financers internacio-
nals, l’impacte mediàtic dels seus problemes va contribuir de 
forma decisiva al deteriorament del sentiment inversor, ja 
prou vulnerable per dues circumstàncies conegudes: el rere-
fons del tapering de la Fed i l’existència de baules febles entre 
els països emergents.

Turquia, el brasil i l’Índia tornen a la primera línia de foc. En 
el cas turc, el notable desequilibri extern i la inestabilitat polí-
tica van agreujar el càstig de la lira. La reunió extraordinària 
del banc central turc, en què es va augmentar el tipus de re -
ferència en 550 p. b., fins al 10%, va contribuir a contenir les 
tensions. El Brasil també suscita dubtes, ja que les seves pers-
pectives de creixement i d’inflació són poc esperançadores, la 
qual cosa ha passat factura al real. Això ha obligat el banc cen-
tral a apujar de nou el tipus oficial en 50 p. b., fins al 10,50%. 
Factors d’una naturalesa similar als del Brasil han dut el banc 
central de l’Índia a apujar el tipus de referència del 7,75% al 
8%. Aquestes respostes de la política monetària poden ajudar 
a contenir les tensions, però, sens dubte, el que seria veritable-
ment aconsellable és que els països que són percebuts com a 
febles, seguint, en certa manera, l’exemple dels perifèrics de la 
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zona de l’euro en els últims anys, aprofundeixin en les refor-
mes estructurals (econòmiques i sociopolítiques). Afortunada-
ment, hi ha senyals esperançadors que el curs d’acció és el 
desitjable, en especial a l’Índia i, de manera no tan apreciable, 
al Brasil.

el sistema financer xinès continua sota sospita, però les 
autoritats semblen guardians fiables de l’estabilitat. La 
temptativa de default d’un vehicle d’inversió d’alt risc va afegir 
una certa dosi de nerviosisme als mercats, tot i que la celeritat 
per aconseguir un acord entre les parts implicades va minimit-
zar-ne l’impacte i l’abast. Episodis d’aquesta naturalesa són 
susceptibles de repetir-se, a causa de la dimensió creixent del 
shadow banking, però és tranquil·litzador constatar que les 
autoritats mantenen el control de la situació. En paral·lel, el 
banc central xinès ha incrementat la magnitud de les opera-
cions d’injecció de liquiditat per contenir els repunts dels tipus 
d’interès.

la Fed redueix de nou les compres mensuals de deute, dels 
75.000 als 65.000 milions de dòlars, en l’última reunió de Ber-
nanke com a president. La gran majoria d’analistes i d’inversors 
ja anticipaven aquest nou pas en el tapering, tot i que es va 
adoptar en ple fragor de les tensions als emergents. La Fed el va 
justificar per la millora sostinguda del mercat laboral i de 
l’activitat econòmica. La institució va tornar a remarcar el 
forward guidance sobre els tipus d’interès oficials, que roman-
dran excepcionalment baixos durant un període llarg de temps 
(fins i tot després que l’atur assoleixi el 6,5%). Després de 
l’anunci de la Fed, les yields del deute públic van recular lleuge-
rament, la qual cosa dóna continuïtat a la tendència a la baixa 
derivada de l’increment de la demanda d’actius refugi propiciat 
per l’episodi d’augment de l’aversió al risc.

Més enllà del cas dels emergents, el començament del tape-
ring es desenvolupa sense grans ensurts, per bé que els ris-
cos associats a aquest procés continuen sent crucials. D’una 
banda, no són descartables repunts de caràcter sobtat en les 
rendibilitats del deute nord-americà si s’observen taxes de 
creixement o d’inflació més intenses del previst. De l’altra, la 
volatilitat als mercats de deute públic, ara en cotes reduïdes, es 
podria intensificar arran de possibles conflictes al front fiscal 
(«sostre del deute»). Així i tot, ara com ara, l’escenari amb més 
probabilitat és el d’un procés de normalització lent i coherent 
amb l’evolució tendencial de l’ocupació i de la inflació.

el repunt dels tipus monetaris de la zona de l’euro no des-
apareix al començament de l’any, la qual cosa podria precipi-
tar mesures correctives per part del BCE. L’enduriment del 
mercat interbancari europeu, causat per les devolucions de les 
LTRO, no s’ha corregit del tot un cop superat l’«efecte cap 
d’any». El més probable és que els tipus euríbor i EONIA ten-
deixin a relaxar-se de forma autònoma en les pròximes setma-
nes. Si no fos així, el BCE no dubtarà a fer ús d’alguna de les 
diverses mesures que té a la seva disposició per injectar liqui-
ditat i evitar alces contraproduents en els tipus d’interès 
monetaris.
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el deute públic perifèric ofereix la nota positiva, amb una 
arrencada d’any prometedora. el retorn als mercats de deu-
te d’irlanda i de Portugal per obtenir finançament a llarg ter-
mini ha estat una fita important (vegeu el Focus «Els PIIGS 
tornen al mercat de bons, per quedar-s’hi?»). Per la seva ban-
da, el comportament del risc sobirà a Espanya i a Itàlia ha estat 
molt satisfactori. La prima a 10 anys d’Espanya en relació amb 
Alemanya es consolida per sota dels 200 p. b. La caiguda dels 
interessos a llarg termini va permetre que el Tresor llancés 
amb gran èxit una macroemissió sindicada a 10 anys (vegeu el 
Focus «El finançament del Tresor el 2014: un programa exi-
gent»). La millora de les perspectives de creixement de l’e  co -
nomia espanyola avala el bon comportament de les yields del 
deute sobirà, que ha estat capaç de suportar les tensions pro-
cedents dels emergents amb més bona nota que altres actius 
de risc.

els mercats borsaris sucumbeixen al rebrot de les tensions 
al bloc emergent. Malgrat que la renda variable internacional 
va començar l’any amb ímpetu, els guanys acumulats es van 
esvair amb rapidesa i van derivar cap a pèrdues en el còmput 
mensual. Tres factors expliquen el replegament borsari. En pri-
mer lloc, els temors a un nou capítol de turbulències severes 
amb la crisi del peso argentí, amb el seu possible contagi al 
Brasil i a la resta d’emergents com a principal protagonista. En 
segon lloc, les condicions de sobrecompra dels mateixos mer-
cats d’accions (més evidents als EUA, a Europa i a Espanya), 
que han propiciat que la correcció sigui de més envergadura. I, 
finalment, l’anunci de la Fed de continuar reduint els estímuls 
monetaris va afavorir les cessions borsàries, més importants 
als mercats asiàtics. Malgrat que, a mitjà termini, les perspecti-
ves per a les borses són alcistes, és d’esperar que cada vegada 
adquireixin més rellevància les expectatives de beneficis 
empresarials, sobretot en un entorn de normalització progres-
siva en les condicions de liquiditat. En aquest sentit, un factor 
que tindrà un paper important en l’evolució del sector financer 
europeu i espanyol, i, per tant, dels índexs borsaris d’aquests 
països, és l’Asset Quality Review i els tests d’estrès que durà a 
terme el BCE en els pròxims mesos.

l’euro es manté en la part superior del rang de fluctuació 
dels últims mesos. La dinàmica de creixement sostingut als 
EUA i l’avanç del tapering han de sostenir una apreciació lenta 
i progressiva del dòlar enfront de l’euro.

Comportament vacil·lant de les primeres matèries. El petroli 
Brent es manté estable en els 107 dòlars/barril, després del 
descens registrat en les primeres sessions de l’any. L’equilibri 
ben consolidat entre les dinàmiques de demanda i d’oferta (en 
absència de conflictes geopolítics seriosos) augura que el preu 
es mantindrà en el rang 100-110 dòlars per barril. Pel que fa a 
la resta de primeres matèries, la majoria s’han vist moderada-
ment afectades per les tensions als països emergents. L’ex -
cepció notable i significativa ha estat l’or, que ha recuperat els 
1.250 dòlars per unça, a causa de la seva qualitat d’actiu refugi 
en episodis d’inestabilitat.
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2018. A més a més, el país veí, que té previst abandonar el 
programa de rescat cap a la meitat de l’any, preveu captar 
al voltant de 7.000 milions d’euros als mercats de deute el 
2014, de manera que, amb l’emissió realitzada al gener, ja 
hauria cobert gairebé la meitat d’aquest objectiu. Irlanda, 
d’altra banda, gaudeix d’una posició de caixa folgada, fins 
al punt que la totalitat de les necessitats de finançament 
per al 2014 està coberta, per bé que s’han programat di -
verses emissions amb el propòsit d’anticipar-se als elevats 
venciments que caldrà atendre a partir del 2015. Molt més 
complex és el cas grec, que ha d’afrontar unes necessitats 
totals de finançament d’uns 30.000 milions, dels quals 
6.800 encara no s’han cobert, és a dir, no estan dins el pro-
grama d’assistència financera vigent. Les alternatives de 
què disposa l’executiu grec són dues: apel·lar al mercat de 
capitals per tancar la bretxa o aconseguir de la troica una 
revisió dels termes. Certament, ni una ni l’altra seran fàcils. 
Pos  siblement, una combinació harmoniosa de les dues si -
gui la millor via d’avanç.

FOCUS • Els PIIGS tornen al mercat de bons, per quedar-s’hi?

Amb l’inici del nou any, el deute públic dels països perifè-
rics de la zona de l’euro o PIIGS (per les sigles en anglès de 
Portugal, Ireland, Italy, Greece i Spain) ha intensificat el 
ritme de millora mostrat al llarg dels últims mesos. Espa-
nya i Itàlia han vist reduït l’interès exigit sobre els seus bons 
a deu anys per sota del 4%, nivell previ a l’esclat de la crisi 
del deute sobirà. Encara més simbòlic és el fet que els Go -
verns d’Irlanda i de Portugal hagin pogut tornar als mer-
cats per obtenir finançament mitjançant la col·locació de 
bons. Fins i tot Grècia afirma que està considerant la possi-
 bilitat de finançar-se al mercat de capitals durant la sego-
na meitat d’enguany.

Es tracta d’un episodi de bonança passatgera o és demos-
tratiu que la resolució definitiva de la crisi del deute de la 
zona de l’euro està encarrilada? La resposta a aquesta 
qüestió tan transcendental requereix considerar múlti-
ples factors. Alguns són d’abast paneuropeu (el grau de 
compromís i els avanços materials en la integració econò-
mica, financera i política a la UEM). Altres factors recauen 
sobre les esquenes dels països afectats (la correcció dels 
desequilibris macroeconòmics i fiscals, així com les refor-
mes estructurals). En conjunt, les perspectives són favora-
bles, tot i que convé no rebaixar el nivell de cautela. Un 
aspecte rellevant que, en principi, pot semblar menor, 
però que podria acabar sent important en funció de l’e  vo-
 lució dels mercats financers internacionals, és la magni-
tud i el perfil temporal de les necessitats de fi  nan  çament 
que han d’a  fron  tar els diferents Governs. Les projeccions 
de dèficit i els venciments del deute determinen aquest 
factor.

Els casos particulars d’Irlanda i de Portugal adquireixen 
una rellevància especial l’any de la seva rentrée. El país cèl-
tic va dur a terme amb gran èxit una col·locació de bons a 
deu anys al començament de gener, és a dir, poc després 
que abandonés el programa de rescat el passat mes de 
desembre. Va aconseguir col·locar 3.750 milions d’euros a 
un cost mitjà del 3,54%, després de rebre peticions per 
14.000 milions. Portugal, per la seva banda, va realitzar la 
primera emissió de deute des del maig de l’any passat: 
3.250 milions en bons a 5 anys a un cost del 4,66%, mentre 
que la demanda va assolir els 11.200 milions. Comparant 
aquestes peticions amb les necessitats de finançament 
d’Ir  landa i de Portugal el 2014, que se situen al voltant dels 
13.000 i dels 23.000 milions, respectivament, sembla que, 
d’ara endavant, no haurien de tenir excessives dificultats.(1) 
En el cas del país lusità, el perfil de venciments s’ha suavit-
zat gràcies a l’intercanvi de deute efectuat al desembre, 
pel qual un total de 6.600 milions d’euros en bons amb 
ven  ciment el 2014 i el 2015 ha estat ajornat fins al 2017 i el 
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FOCUS • El finançament del Tresor el 2014: un programa exigent

L’inici del 2014 és favorable per al mercat de deute públic 
espanyol. La bona acollida de les subhastes del Tresor ha 
permès cobrir, en poc més de dues setmanes, el 16,6% de 
les emissions a mitjà i a llarg termini previstes per al con-
junt de l’any. A més a més, el tipus d’interès al qual s’han 
tancat ha assolit, en alguns casos, mínims històrics. Sem-
bla que els dubtes sobre la sostenibilitat del deute públic 
espanyol s’allunyen cada vegada més, la qual cosa fa més 
suportable la càrrega d’un endeutament públic que, al 
novembre del 2013, ja arribava al 93% del PIB.

En aquest context, el Tresor ha presentat una ambiciosa 
estratègia de finançament per al 2014. Els principals 
objectius són dos: continuar reduint el cost mitjà del deu-
te i augmentar-ne la vida mitjana. Per assolir aquests dos 
objectius, és clau una major diversificació de la base inver-
sora, la qual, en els últims anys, s’ha reduït de manera 
notable: al desembre del 2011, el 50% dels tenidors de 
deute públic eren no residents, una xifra que va baixar fins 
al 33% a l’agost del 2012. En els últims mesos, la tendència 
s’ha invertit, de manera que, al desembre del 2013, aquest 
registre es va situar lleugerament per damunt del 40%. No 
obstant això, per continuar impulsant-la, el Tresor pro-
mourà modalitats d’emissió addicionals a les subhastes 
ordinàries de deute. Destaca el major protagonisme que 
s’espera que tinguin les emissions sindicades. Al gener, 
per exemple, el Tresor va efectuar una emissió de deute 
sindicat de 10.000 milions d’euros, amb una demanda que 
va assolir els 40.000 milions d’euros.

Així mateix, el Tresor també vol potenciar les emissions de 
títols en moneda estrangera o de bons indexats a la infla-
ció europea, per als quals, de fet, ja existeix un mercat lí -
quid, ja que França, Itàlia i Alemanya ja han utilitzat aquest 
tipus d’emissions, de manera que les del Tresor disposa-
rien d’una referència natural.

Després d’uns anys en què tant la vida com el cost mitjà del 
deute s’han mogut en la direcció menys desitjada, el 2013, 
es va aconseguir revertir aquesta tendència: la vida mitjana 
va augmentar de 6,1 a 6,2 anys i el cost es va reduir en 38 p. b. 
Mantenir aquesta tendència el 2014, però, representa un 
repte important, ja que el volum d’emissions previst és 
dels més importants dels últims anys. En concret, el Tresor 
preveu que, per cobrir els venciments de deute i per finan-
 çar el dèficit públic previst, serà necessari captar 242.400 
mi  lions d’euros. En aquest sentit, la millora de les condicions 
de finançament que ha tingut lloc en els últims mesos serà 
d’una gran ajuda. El cost de finançament del deute en el 
tram curt de la corba es troba en mínims històrics, i la millo-
ra en el tram llarg ha estat molt notable. Pel que fa al tram 
llarg, a més a més, és probable que, a mesura que es vagi 
confirmant la reactivació de l’economia espanyola, la cai-
guda de la prima de risc proporcioni un suport addicional.

En definitiva, malgrat que les necessitats de finançament 
previstes per a enguany són molt elevades, el Tresor no 
hauria de tenir problemes per satisfer-les sense perjudicar 
el cost ni la vida mitjans del deute. De tota manera, és im -
portant considerar que el context de tipus d’interès baixos 
en què ens trobem és excepcional. Tot i que el BCE ha ma -
nifestat que mantindrà el tipus d’interès de referència en 
els nivells actuals durant un període llarg de temps, tor-
narà a pujar a mitjà termini, de manera que una bona ges-
tió del deute en aquests anys és de summa importància.
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Indicadors de finançament del Tresor
2011 2012 2013 2014 (**)

Necessitat de finançament del  
Tresor (milers de milions d’euros)

199,7 249,6 238,5 242,4

dels quals: emissions de bons  
a mitjà i a llarg termini (*) 97,9 112,7 128,4 133,3

Cost mitjà del deute (*) (%) 4,07 4,11 3,73

Cost mitjà de les noves emissions  
de deute (*) (%)

3,90 3,42 2,45

Vida mitjana del deute (*) (anys) 6,5 6,1 6,2

Deute en mans de tenidors 
estrangers (% total)

50,5 36,5 40,4

Notes: (*) Sense incloure el préstec MEDE. (**) Previsions del Tresor.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Tresor i del Banc d’Espanya.
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Tipus d’interès (%)

31-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,25 0,25 0 0,0 –50,0

Euríbor 3 mesos 0,30 0,29 1 0,9 6,4

Euríbor 12 mesos 0,56 0,56 0 0,3 –6,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,07 0,18 –11 –11,0 –5,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,07 0,21 –14 –14,0 –16,6

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,66 1,93 –27 –27,0 –0,1

Deute públic a 10 anys (Espanya) 3,66 4,15 –49 –49,0 –149,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 200 222 –22 –22,3 –149,0

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,24 0,25 –1 –1,0 –6,1

Líbor 12 mesos 0,57 0,58 –1 –1,0 –21,6

Deute públic a 1 any 0,08 0,11 –3 –3,0 –4,6

Deute públic a 2 anys 0,33 0,38 –5 –5,0 7,0

Deute públic a 10 anys 2,64 3,03 –39 –39,0 64,7

spreads deute corporatiu (p. b.)

31-gen 31-des Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 82 70 11 11,4 –36,3

Itraxx Financer Sènior 101 87 14 14,3 –44,7

Itraxx Financer Subordinat 147 129 18 18,0 –102,3

Tipus de canvi

31-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,349 1,374 –1,9 –1,9 –0,1

¥/euro 137,630 144,730 –4,9 –4,9 –9,3

£/euro 0,820 0,830 –1,2 –1,2 3,7

¥/$ 102,040 105,310 –3,1 –3,1 –9,3

Primeres matèries 

31-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 458,0 456,4 0,4 0,4 –6,7

Brent ($/barril) 107,2 110,8 –3,3 –3,3 –8,9

Or ($/unça) 1.244,6 1.205,7 3,2 3,2 –25,3

Renda variable

31-gen 31-des Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.782,6 1.848,4 –3,6 –3,6 17,8

Eurostoxx 50 3.014,0 3.109,0 –3,1 –3,1 10,8

Ibex 35 9.920,2 9.916,7 0,0 0,0 20,2

Nikkei 225 14.914,5 16.291,3 –8,5 –8,5 30,6

MSCI emergents 936,5 1.002,7 –6,6 –6,6 –12,7

Nasdaq 4.103,9 4.176,6 –1,7 –1,7 29,1

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Les dades 
continuen parlant de recuperació

l’FMi incrementa lleugerament la previsió de creixement 
global per al 2014, gràcies a la millora de les economies des-
envolupades. L’economia mundial creixerà el 3,7% el 2014, una 
dècima per damunt de la previsió de l’octubre. L’acceleració en 
la projecció per als EUA es basa en el menor ajustament fiscal 
previst el 2014 i en el repunt de l’activitat de la segona meitat 
del 2013. La previsió per al Japó també s’incrementa, amb el 
suport d’una política fiscal en clau expansiva. Per la seva banda, 
la zona de l’euro entrarà en terreny positiu després de dos anys 
de recessió. En canvi, la previsió per al conjunt d’emergents no 
varia, tot i que amaga diferències significatives entre països. 
Precisament, tal com s’ha posat de nou de manifest en el tram 
final de gener, els problemes d’algunes economies emergents 
són un dels principals riscos en l’escenari de millora econòmica 
global.

esTaTs uniTs

l’avanç del 2,7% interanual en el 4T 2013 confirma la recupe-
ració nord-americana i situa el creixement en l’1,9% per al 
total de l’any. Malgrat que, en termes intertrimestrals, s’ha pro-
duït un cert alentiment (el 3,2% intertrimestral anualitzat en el 
4T, enfront del 4,1% en el 3T), la tendència de fons és de recupe-
ració. Destaca la millora significativa del consum privat i del sec-
tor exterior. No obstant això, la inversió productiva no ha mostrat 
el vigor esperat i ha tornat a decebre, sobretot si es té en compte 
la bona evolució dels beneficis empresarials el 2013 (+6,5%). Per 
la seva banda, la inversió residencial ha patit una reculada espe-
rada, la qual no hauria de tenir continuïtat. També segons les pre-
visions, el consum públic ha restat embranzida al creixement 
econòmic, mentre que les existències encara tenen una contribu-
ció excessiva, que s’haurà de revertir el 2014.

la xifra del Pib dóna suport a la decisió de la Fed de tirar en -
davant el tapering (reducció de 10.000 milions de dòlars en la 
compra de bons) i encaixa amb el missatge que transmetia fa 
unes setmanes en l’estudi de camp que elabora regularment (el 
Beige Book), en comentar que l’expansió econòmica es conti-
nuava propagant per tots els estats del país. Per ser coherents 
amb aquest missatge, el nostre escenari central preveu una 
acceleració en el creixement per al 2014 (fins al 3,0%), amb el 
suport de la demanda interna. En particular, el consum intern 
guanyarà tracció, gràcies a un ajustament i a una incertesa fis-
cals menors i a la millora dels mercats laboral i immobiliari. Així 
mateix, esperem un augment significatiu de la inversió, afavori-
da per l’esmentada bona evolució dels beneficis empresarials.

els indicadors d’activitat més recents confirmen el pols ferm 
de l’economia nord-americana, tot i que amb matisos. L’índex 
de sentiment del consumidor va pujar al gener i es va situar en 
els 80,7 punts, encoratjat per la millora del mercat laboral i per 
les bones perspectives econòmiques del 2014. Els empresaris  
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també continuen sent moderadament optimistes. Així, l’índex 
ISM de sentiment empresarial de manufactures roman clara-
ment per damunt del llindar dels 50 punts (límit entre expansió 
i recessió), amb 57,0 punts al desembre. Un patró similar va 
mantenir l’ISM de serveis, que es va situar en els 53,0 punts. 
Paral·lelament, les vendes al detall van avançar el 0,2% inter-
mensual (sense benzina ni automòbils, partides inestables). Per 
la seva banda, el mercat immobiliari manté el bon to. L’índex 
Case-Shiller de preus, que engloba 20 àrees metropolitanes, va 
tornar a sorprendre amb el registre del novembre, ja que va 
avançar el 13,7% interanual, el ritme interanual més intens des 
del 2006. Igualment, les vendes de cases de segona mà van 
augmentar al desembre l’1% en relació amb el mes anterior. 
Aquest increment va situar el total de transaccions en 5,09 
milions per al 2013, el 9% per damunt de la xifra assolida el 
2012 i la millor dada des del 2006.

els matisos apunten al mercat laboral, que, al desembre, va 
oferir una xifra anormalment baixa de creació d’ocupació. 
L’estadística oficial estima en 74.000 els nous llocs de treball 
creats, clarament per sota de les previsions dels analistes i de la 
mitjana mensual de 182.000 registrada durant el període 2012-
2013. Sens dubte, el temporal de neu i fred que va afectar mig 
país explica una part d’aquesta feblesa. Simultàniament, la taxa 
d’atur ha baixat del 7,0% al 6,7%. Aquesta notícia, aparentment 
bona, queda enterbolida pel fet que, en la seva major part, el 
descens s’explica per l’increment de persones desanimades que 
han abandonat la recerca activa de feina. Això es reflecteix en la 
taxa de participació (ràtio entre la força laboral i la població més 
gran de 16 anys) del desembre, que se situa en el 62,8%, dues 
dècimes per sota del registre del novembre.

JaPÓ

el creixement es modera al Japó. L’economia nipona va créixer 
per damunt del seu potencial en la primera meitat del 2013, 
gràcies a una política monetària expansiva sense precedents 
(primer pilar de l’Abenomics). No obstant això, en la part final 
de l’any, les exportacions i la inversió (principals motors de 
l’avanç recent) van perdre força, la qual cosa va propiciar que la 
balança comercial per al conjunt del 2013 fos de nou deficitària 
(el 2,4% del PIB), malgrat la forta depreciació del ien (el 18% en 
relació amb el dòlar), que, en fer-les més atractives en termes 
de preus, hauria d’haver impulsat visiblement les exportacions. 
No obstant això, la nostra previsió és que el Japó no perdrà 
impuls, sinó que mantindrà un ritme raonablement bo (a la 
zona de l’1,5%) el 2014. En aquest sentit, les comandes de 
maquinària del novembre apunten a una recuperació de la 
inversió.

la deflació es va esvaint. Sembla que l’expansió monetària dóna 
fruits en matèria de preus. L’IPC del desembre va pujar l’1,6% 
interanual, i l’IPC subjacent (que exclou l’energia i els aliments) es 
va incrementar el 0,7%, màxim des de l’agost del 1998. En aquest 
context, els salaris, que havien tingut un avanç gairebé nul fins a 
l’octubre, van repuntar al novembre, de manera que, d’ara enda-
vant, podrien donar suport al consum intern.  
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Xina

el Pib de la Xina avança un significatiu 7,7% interanual en el 4T 
i tanca el 2013 amb un creixement, també, del 7,7%. Tot i que, en 
termes intertrimestrals, l’avanç es va situar lleugerament per sota 
del registrat en el 3T (l’1,8%, enfront del 2,2%), la xifra final és cohe-
rent amb l’objectiu a nual de l’Executiu (del 7,5%) i es desmarca de 
les notícies negatives procedents del gegant asiàtic durant l’estiu. 
Tot plegat en un context de preus fermament continguts: la taxa 
d’inflació continua oscil·lant al voltant del 2,5%.

els indicadors d’activitat més recents mostren encara un biaix 
inversor-exportador. Sense el detall del PIB per components de 
demanda, aquesta és la conclusió que es desprèn dels indica-
dors parcials. Canviar el patró de creixement cap a un model 
basat en el consum intern requereix nombroses mesures i 
temps per transformar la realitat econòmica d’un país tan com-
plex. Així, les exportacions del desembre, tot i mantenir-se per 
sota de les expectatives del consens, van situar el creixement 
anual en el 7,9%, gairebé el mateix ritme d’avanç que el 2012. 
Per la seva banda, la inversió en capital fix urbà va augmentar el 
19,6% el 2013, lleugerament per sota del 20,7% del 2012.

alguns riscos importants continuen presents a la primera eco-
nomia asiàtica: endeutament públic i sector financer. Pel que fa 
al problema fiscal, el Govern ha augmentat la transparència i el 
control sobre les finances de les administracions locals. En segon 
lloc, també ha adoptat mesures per controlar el crèdit, tant en 
l’àmbit bancari com en el creixent shadow system. I és que el crèdit 
al sector privat s’ha disparat des del 120% del PIB del 2007 fins al 
178% al començament del 2013. Sens dubte, un major control cre-
ditici hauria d’ajudar a contenir el preu dels habitatges (un altre 
risc significatiu) i la despesa dels governs locals, extensament 
finançats mitjançant crèdits bancaris a vehicles especials d’inversió.

alTres Grans eMerGenTs

noves onades depreciadores enterboleixen el panorama a 
diversos països emergents. El peso argentí ha patit la deprecia-
ció més important des del 2002, més del 20,5% en relació amb 
el dòlar entre el 21 de gener i el moment de màxima feblesa, 
després de la decisió del banc central de limitar les interven-
cions en la seva defensa. El descens del 30% de les reserves 
internacionals des del maig explica aquest canvi de política. En 
última instància, la depreciació és deguda a l’enquistament dels 
desequilibris econòmics i, en especial, a la inflació (al voltant del 
10% des del 2010, segons les xifres oficials, les quals, molt possi-
blement, la infraestimen). Turquia, afectada també per pressions 
inflacionistes i per importants desequilibris externs, ha estat una 
altra de les economies que ha patit convulsions severes de la 
divisa, amb una depreciació superior al 6,7% entre el 21 de 
gener i el moment de màxima feblesa. Davant d’aquesta situa-
ció, el banc central del país ha reaccionat amb rapidesa i contun-
dència i ha dut a terme una pujada generalitzada de tipus. Per la 
seva banda, l’Índia, el Brasil i Sud-àfrica han tornat a sorprendre 
amb sengles pujades de tipus (fins al 8,00% a l’Índia, el 10,50% 
al Brasil i el 5,5% a Sud-àfrica) per defensar les respectives divi-
ses i frenar la inflació.  
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FOCUS • Brasil: una recuperació llastada

D’acord amb les nostres previsions, el Brasil creixerà el 
2,5% el 2014, una millora tènue en relació amb el 2,3% 
estimat per al 2013. Es tracta d’una reactivació de l’activitat 
sorprenentment feble, tenint en compte que l’economia 
mundial millorarà clarament el 2014 i que, al mateix temps, 
es produiran al país esdeveniments propicis per al creixe-
ment, com el Mundial de Futbol (juny-juliol) o les eleccions 
presidencials i legislatives a l’octubre. Si, a més a més, hi 
sumem que el país prepara una altra gran fita inversora, 
els Jocs Olímpics del 2016, l’interrogant que planteja l’es -
cassa embranzida de l’economia brasilera s’accentua.

Una primera resposta convencional és que el creixement 
potencial del Brasil és més limitat que el d’altres emer-
gents, a causa de les restriccions d’oferta. Certament, es 
tracta d’un factor que explica que el creixement esperat a 
llarg termini sigui relativament contingut (de l’ordre del 
3% per al 2014-2020, enfront del 4,3% dels grans emer-
gents en conjunt). No obstant això, en clau cíclica, els fac-
tors determinants són d’un altre ordre.

Dos desenvolupaments condicionen el panorama del Bra-
sil, un amb caràcter positiu i un altre amb implicacions ne -
gatives. El primer és l’organització dels dos grans esdeve-
niments en marxa (mundial i jocs olímpics), amb els 
res  pectius projectes infraestructurals associats. El segon 
és la presència de diferents desequilibris macroeconò-
mics, en particular un dèficit corrent relativament elevat 
(en el context de les economies emergents) i una inflació 
ancorada en cotes altes (el 5,9% interanual al desembre). 
Aquestes febleses són subjacents a les considerables ten-
sions financeres i a la pressió depreciadora sobre la divisa 
(en relació amb el dòlar, el real es va depreciar el 13% el 
2013), que es manifesten des del maig passat, quan la Fed 
va començar a comunicar els plans sobre el tapering. Així 
mateix, el banc central ha respost a la combinació de la 
de  preciació del real i de les pressions inflacionistes amb 
un augment del tipus d’interès, del 7,25% de l’abril del 
2013 al 10,5% d’enguany.

En termes de composició del creixement, el 2013 es va dis-
tingir per la forta embranzida de la inversió (augment del 
8% interanual), que va compensar la desacceleració del 
consum privat (frenat per l’enquistament inflacionista) i 
l’aportació negativa del sector exterior. Aquest últim as -
pecte deriva de la combinació d’un augment clar de les im -
portacions, que alimenten la demanda d’inversió, i, també, 
d’una acceleració moderada de les exportacions. Partint 
d’aquesta situació, de cara al 2014, preveiem un escàs mar-
ge de millora en matèria de consum privat, atès el context 
d’inflació encara alta i d’estabilitat de la taxa d’atur. Més 
expansiva serà la dinàmica del consum públic, ja que, en 
any d’eleccions, és habitual una certa acceleració, encara 
que de moment el déficit públic es manté controlat. 

En definitiva, el gros de l’acció quedarà en mans de dos 
components: la inversió i el sector exterior. Tot i que cal 
es  perar que l’esforç d’inversió pública es mantingui en 
gran part, no es poden esperar grans canvis en matèria 
d’inversió privada, ins  tal·lada en una preocupant tendèn-
cia de fons d’escàs dinamisme. Pel que fa a la demanda 
externa, preveiem una re  ducció notable de la seva aporta-
ció negativa al creixement. Les exportacions recuperaran 
una part de l’embranzida absent en anys anteriors, benefi-
ciades, al mateix temps, per la notable depreciació acumu-
lada del real i per les previsions raonablement positives 
dels principals socis comercials (la Xina i els Estats Units, 
que representen el 30% de les exportacions brasileres). 
Així mateix, la me  nor embranzida de la inversió afavorirà 
un creixement més contingut de les im  portacions.
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FOCUS • L’Índia: el futur és a les seves mans

L’Índia travessa una època de canvis en el lideratge de les 
principals institucions econòmiques. Pocs mesos enrere, 
Raghuram Rajan, famós professor de la Universitat de Chi-
cago i antic economista en cap de l’FMI, va ser nomenat 
governador del banc central. El maig vinent, Manmohan 
Singh cessarà com a primer ministre després de deu anys 
d’exercici. Singh va despertar, en el seu moment, moltes 
es  perances, avalat per un gran èxit com a ministre de Fi -
nances: les reformes liberalitzadores del 1993, que van 
mar  car un abans i un després en el desenvolupament del 
país. Però el balanç de Singh al llarg de l’última dècada ha 
estat més aviat decebedor. Comparar el progrés de l’Índia 
amb el de la Xina proporciona una bona referència, potser 
crua i exigent, però sens dubte il·lustrativa.

En perspectiva, les xifres de l’Índia no són gens menys-
preables. Entre el 1980 i el 2012, la renda per capita es va 
multiplicar per 3,8 i el pes del PIB en el total mundial va 
passar del 2,6% al 5,7%, gràcies a una taxa de creixement 
mitjana del 6,1%, enfront del 3,4% mundial. Però les dades 
de la Xina són notablement millors: la renda per capita es 
va multiplicar per 15,2 durant el mateix període, i el seu 
pes va augmentar del 2,2% al 14,7% en el total mundial, a 
conseqüència d’un creixement mitjà del 9,9%. Certament, 
després de les reformes del 1993, el creixement de l’Índia 
va millorar: el 6,8% el 1993-2012, des del 5,2% del 1980-
1992. Així i tot, però, l’Índia continua sense assolir els  
re  gistres de la Xina.

Hi ha dues grans diferències en els perfils de desenvolupa-
ment dels dos països. Primer, pel costat de l’oferta: la Xina 
ha fomentat un model basat en la indústria, mentre que 
l’Índia ho ha fet en els serveis. En aquests moments, les 
di  ferències en el pes relatiu d’aquests sectors són molt im -
portants. Segon, pel costat de la demanda: la Xina ha ator-
gat un paper enorme a la formació de capital, que s’ha 
situat en el 50% del PIB, mentre que, a l’Índia, només arri-
ba a un terç. Aquesta major intensitat inversora de la Xina 
li permet compensar l’alentiment demogràfic (des del 
1993, la població xinesa ha crescut el 14%, enfront del 36% 
de la hindú).

Pel que fa als desequilibris macroeconòmics, l’Índia tam-
bé surt mal parada de la comparativa. L’Índia continua 
sense controlar la inflació (el 6,2% al novembre), a diferèn-
cia de la Xina (el 2,5% al desembre). El dèficit públic és un 
problema seriós a l’Índia (el 8,5% del PIB el 2013), però no 
a la Xina (el 2,5% el 2013). L’Índia presenta dèficit per 
compte corrent (el 4,4% del PIB el 2013), i la Xina, superàvit 
(el 2,5%).

Malgrat tot, el futur econòmic de l’Índia no s’ha d’in  ter  pre-
 tar de manera negativa. Tot el contrari: el recorregut addi-
cional és ingent i la seva materialització és perfectament 

pos  sible si les autoritats emprenen el rumb adequat. De 
fet, la bona posició de l’Índia al sector serveis (amb un ni -
vell encomiable de productivitat per treballador, malgrat 
no haver fet l’esforç inversor d’altres) li proporciona una 
basa poderosa per recuperar terreny a la Xina.

Reduir aquesta bretxa passa per superar les assignatures 
pendents (corrupció, regulació excessiva del sector públic, 
dèficit en infraestructures i retard en l’alfabetització de la 
po  blació en relació amb la Xina) i per corregir els desequi-
libris macroeconòmics actuals. El rigor antiinflacionista 
del nou governador (com s’ha posat clarament de mani-
fest durant les tensions de les últimes setmanes sobre el 
conjunt de països emergents) i el tarannà reformista de 
Narendra Modi, previsible guanyador de les properes 
elec  cions, són encoratjadors.
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ESTATS UNITS
2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/13

Activitat

PIB real 2,8 1,9 1,3 1,6 2,0 2,7 –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,9 4,0 3,7 4,2 4,0 4,1 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,3 62,8 75,1 81,0 74,0 80,7

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,7 53,9 52,9 50,2 55,8 56,9 ...

Habitatges iniciats (milers) 783,2 927,5 957 869 882 1.002 ...

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 7,4 7,7 7,6 7,3 7,0 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 58,5 ...

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

Preus

Preus de consum 2,1 1,5 1,7 1,4 1,6 1,2 ...

Preus de consum subjacent 2,1 1,8 1,9 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

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

Activitat

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

Vendes al detall 14,3 11,4 14,9 12,3 12,5 12,8 13,3 13,7 13,6

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

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 50,5 50,5 50,5 50,8 51,4 51,4 51,0

Sector exterior

Balança comercial(1) (valor) 230 261 230 274 271 254 252 267 261

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

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

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,1 2,4 2,4 2,8 3,2 3,0 2,5

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

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

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

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 41,3

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

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 3,7

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –1,0 –0,6 –0,5 –0,8 –0,4 0,0 0,3 0,5 0,7

Nota: (1) Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • Perspectives  
més favorables a la zona de l’euro

l’FMi millora la previsió de creixement. En concret, al gener, 
l’organisme va revisar en una dècima a l’alça la taxa d’avanç de 
l’economia de la zona de l’euro per al 2014 i el 2015, fins a 
l’1,0% i l’1,4%, respectivament. Espanya va contribuir de 
manera notable a aquesta millora (del 0,2% al 0,6% el 2014 i 
del 0,5% al 0,8% el 2015). Malgrat tot, l’FMI espera una recupe-
ració a diferents velocitats, més lenta als països de la perifèria 
que als del nucli. En efecte, els elevats nivells d’endeutament, 
tant públic com privat, i la fragmentació financera frenaran la 
reactivació de la demanda interna. Segons l’FMI, la demanda 
externa continuarà sent la principal font de creixement. Aquest 
organisme estima que Alemanya continuarà liderant la recu-
peració, amb un creixement de l’1,6% el 2014 i de l’1,4% el 
2015. A França, l’avanç serà moderat enguany, del 0,9%, però 
s’espera que guanyi intensitat el 2015, amb un creixement 
anual de l’1,5%.

la recuperació de l’activitat econòmica es consolida. Al 
gener, l’índex de gestors de compres de manufactures (PMI) 
va assolir el nivell més alt des del juny del 2011 (53,2). En els 
últims mesos, s’ha intensificat la tendència positiva d’aquest 
indicador d’activitat empresarial. La dada del gener, per exem-
ple, se situa clarament per damunt de la mitjana de l’últim 
trimestre del 2013, de 51,9 punts. Si aquesta trajectòria ascen-
dent continua, és possible que assistim a una lleugera accele-
ració del ritme de creixement del PIB en el 1T 2014. L’inici de 
l’any a la zona de l’euro, per tant, és positiu. Aquesta vegada, 
l’increment s’observa tant a Alemanya com a França, que 
deixa enrere tres mesos de caigudes. Malgrat tot, el PMI fran-
cès (48,5), encara reduït, confirma la dificultat de l’economia 
gal·la per consolidar una via de creixement confortable. En 
aquest sentit, en els pròxims mesos, serà determinant 
l’impacte que pugui tenir sobre la confiança dels empresaris i 
dels consumidors la concreció de les reformes anunciades  
al Pacte Nacional per al Creixement, la Competitivitat i 
l’Ocupació.

la perifèria recupera el terreny perdut. L’índex de sentiment 
econòmic que elabora la Comissió Europea va mantenir la 
tònica alcista iniciada al maig de l’any passat i es va situar en 
els 100,9 punts, el nivell més alt des del juliol del 2011. Destaca 
la millora recent del comportament de la confiança a la perifè-
ria. En els tres últims mesos, de mitjana, l’avanç de l’índex de 
sentiment econòmic va ser més intens a Portugal i a Espanya, 
de 2,4 i d’1,8 punts, respectivament, que als països del centre, 
tot i que, a Alemanya, aquest indicador se situa ja en nivells 
elevats (106,7 punts) i continua mostrant una continuada ten-
dència ascendent. A França, malgrat un repunt notable al 
gener, d’1,1 punts, l’índex de sentiment econòmic es manté 
feble (97,1 punts), i no desapareixen els dubtes sobre els pilars 
que suporten el creixement a mitjà termini. Aquestes dades 
mostren un major dinamisme dels països perifèrics, i això 
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Zona de l’euro 1 1,4 0,9 1,3

Alemanya 1,6 1,4 1,4 1,3

França 0,9 1,5 0,9 1,5

Itàlia 0,6 1,1 0,7 1

Espanya 0,6 0,8 0,2 0,5

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI.
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podria afavorir que la recuperació de la zona de l’euro acabi 
sent una mica més vigorosa del que s’esperava uns mesos 
enrere.

l’impuls de la demanda interna permet consolidar el creixe-
ment. Les enquestes d’opinió empresarial de la Comissió Euro-
pea suggereixen que la inversió augmentarà de forma notable 
el 2014. Els resultats mostren també que, de mitjana, els fac-
tors de demanda seran els principals determinants d’aquest 
increment de la inversió. Pel que fa al consum, les vendes al 
detall van registrar, al novembre, l’increment més important 
dels cinc últims anys, de l’1,5% interanual. Així mateix, la ten-
dència ascendent de la confiança del consumidor reforça la 
creença que el consum tindrà un paper cada vegada més des-
tacat en la recuperació. En concret, aquest indicador va aug-
mentar en 1,8 punts al gener, l’increment més important des 
del juliol del 2011. Aquest notable dinamisme del consum 
hauria de propiciar que la inflació guanyi terreny i abandoni 
els nivells actuals, molt continguts (el 0,7% al gener). D’aquesta 
manera, es reduiria, també, el risc de deflació. En aquest sentit, 
el president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, va insistir, 
durant la seva intervenció al «World Economic Forum Annual 
Meeting» de Davos, que la probabilitat de deflació és baixa. A 
més a més, va reiterar el fort compromís de la màxima autori-
tat monetària per adoptar mesures addicionals en cas que fos 
necessari.

l’estabilització de la renda bruta disponible de les llars dóna 
suport al consum. En concret, en termes desestacionalitzats, 
la renda bruta disponible va augmentar el 0,4% intertrimestral 
en el 3T 2013, un avanç considerable si es compara amb 
l’estancament del 2012. Aquesta millora de la renda bruta dis-
ponible, per tant, és coherent amb un creixement moderat del 
consum. L’avanç de la renda bruta disponible va permetre que, 
malgrat el lleuger increment del consum privat, la taxa d’estalvi 
augmentés en una dècima, fins al 13,0%, en el 3T 2013.

el canvi de tendència al mercat laboral confirma la recupe-
ració de la demanda interna. La taxa d’atur ha tocat sostre. Al 
desembre, per tercer mes consecutiu, es va mantenir en el 
12,0%, per sota de la mitjana del conjunt del 2013, del 12,1%. 
La millora de les expectatives de creació d’ocupació al gener, 
per novè mes consecutiu, confirma la reactivació de l’ocupació. 
S’espera que la taxa d’atur disminueixi en els pròxims mesos i 
se situï en l’11,8% anual el 2014. Aquesta reducció serà molt 
gradual, perquè les empreses augmentaran, primer, el nombre 
d’hores treballades. A més a més, és possible que els treballa-
dors desanimats per la negativa situació econòmica i que van 
abandonar el mercat laboral s’hi incorporin de nou per trobar 
una feina a mesura que la reactivació econòmica vagi recupe-
rant el pols. Per bé que les diferències entre països continuen 
sent importants, destaca el to més positiu de la perifèria. En 
concret, l’índex d’expectatives per al sector de serveis va aug-
mentar de forma significativa a Espanya, en 7,8 punts, i es va 
situar, per primera vegada des de l’estiu del 2008, en terreny 
positiu. A Alemanya, la situació del mercat laboral continua 
sent exemplar, amb un índex d’expectatives de creació 
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d’ocupació que, malgrat que la taxa d’atur ja es troba en 
mínims històrics, avança a bon ritme Per al conjunt de la zona 
de l’euro, és d’esperar que, a mesura que la reactivació del mer-
cat laboral es consolidi, la tendència positiva de la renda bruta 
disponible continuï donant suport a un avanç més sostingut 
del consum de les llars.

les exportacions perden força, però les expectatives són 
favorables. Al llarg de l’últim any, el volum d’exportacions ha 
caigut a les economies més grans de la zona de l’euro. 
L’excepció ha estat Espanya, que, durant tot l’any, ha presentat 
una evolució clarament positiva, malgrat que, en els últims 
mesos del 2013, va perdre l’embranzida inicial. Per al conjunt 
de la zona de l’euro, s’espera que aquest menor dinamisme de 
la demanda externa sigui transitori. En aquest sentit, és enco-
ratjador que l’índex d’expectatives d’exportacions de la Comis-
sió Europea mostri una tendència positiva, la qual cosa fa pen-
sar que el sector exterior continuarà donant suport de forma 
notable al procés de recuperació.

Dades positives al regne unit, però amb interrogants. 
Segons l’avanç de l’institut d’estadística britànic, el PIB d’aquest 
país va créixer el 0,7% intertrimestral en el 4T 2013. En el con-
junt del 2013, l’avanç va ser de l’1,9% (el 0,3% el 2012), la 
major expansió des del 2007 i superior a la prevista fa uns 
mesos. Aquest resultat més positiu és degut a una revisió a 
l’alça de la sèrie a partir del 1T 2012 i denota que el ritme 
d’avanç ha estat clarament superior al de la majoria de països 
de la UE. Per tant, les xifres van ser, a primera vista, molt enco-
ratjadores. No obstant això, una anàlisi més a fons de la com-
posició d’aquest creixement en qüestiona el recorregut, ja que 
depèn, en gran part, del consum privat i de l’acumulació 
d’existències. A més a més, l’evolució del sector exterior conti-
nua sent pobre. Per tant, no sembla que els desequilibris de 
fons de l’economia britànica s’estiguin corregint. Un altre fac-
tor que crida l’atenció és el baix nivell de productivitat. Des 
que la recessió econòmica va tocar fons el 2009, el PIB britànic 
s’ha anat recuperant, fins a situar-se, en el 3T 2013, el 2% per 
sota del nivell del 2008. En canvi, la productivitat (el PIB per 
hora treballada) va ser el 4,4% inferior.

la Comissió europea presenta una reforma per reforçar 
l’estabilitat financera de la ue, un pas més per reduir la frag-
mentació encara present als mercats financers. El projecte 
busca rebaixar el risc que envolta els bancs sistèmics, mit-
jançant la separació del banc matriu de les activitats de nego-
ciació per compte propi potencialment arriscades i la millora 
de la transparència de la banca a l’ombra. Malgrat que el nom-
bre d’entitats que es veurien afectades, si finalment s’aprova 
aquesta normativa, és relativament reduït, al voltant de 30, 
representen el 65% del conjunt del sistema bancari de la UE. 
Aquestes mesures estan pendents d’aprovació per part del 
Parlament Europeu, i, tot i que, en principi, no s’esperen grans 
canvis en relació amb el projecte presentat per la CE, les elec-
cions previstes per al maig podrien retardar significativament 
el calendari de la seva aprovació final.
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FOCUS • Inflació: un fenomen monetari

Tal com va dir Milton Friedman una vegada: «La inflació és 
sempre i en qualsevol lloc un fenomen monetari». Analit-
zem, doncs, sota aquest prisma, l’evolució recent de la  
in  flació i els possibles riscos que romangui de forma sos-
tinguda en nivells massa baixos.

Segons la teoria quantitativa dels diners, els preus varien 
de forma proporcional a l’oferta monetària. Aquesta rela-
ció se sustenta amb la identitat que el valor de les transac-
cions que es duen a terme en una economia és igual a la 
quantitat de diners existents en aquesta economia multi-
plicada per les vegades que aquests diners canvien de 
mans (el que anomenem velocitat de circulació dels di -
ners).(1) Basant-nos en el supòsit que la velocitat dels diners 
és relativament constant, un creixement de l’oferta mone-
tària en línia amb un creixement de l’activitat econòmica 
implica estabilitat de preus. En canvi, si l’oferta monetària 
creix més ràpidament que l’activitat econòmica, això ge -
nera pressions a l’alça sobre els preus, és a dir, inflació.

Al primer gràfic, observem l’evolució històrica, per a la 
zona de l’euro, de la variació de l’oferta monetària (M3) 
sen  se el suport del creixement econòmic (la diferència 
entre el creixement de l’oferta monetària i el PIB) i de la 
inflació subjacent. Com es pot apreciar, sembla que, a llarg 
termini, existeix una certa relació positiva entre les dues 
variables. La correlació contemporània se situa lleugera-
ment per damunt del 60%. No obstant això, a curt termini, 
i de forma transitòria, la relació entre les dues variables es 
pot afeblir si altres factors entren en joc. La velocitat dels 
diners, per exemple, sol fluctuar al llarg del cicle econò-
mic. En moments d’elevada incertesa, en què les preferèn-
cies per l’estalvi i per la liquiditat poden augmentar de 
sobte, la velocitat dels diners es redueix i l’oferta mone-
tària pot augmentar, sense que això es tradueixi, a curt 
termini, en un augment dels preus.

En el context actual, amb una taxa d’inflació en nivells re  la-
 tivament baixos i amb senyals més aviat escassos que, ara 
com ara, pugui iniciar una via alcista, la tendència a la baixa 
recent de l’oferta monetària no convida a l’opti  mis  me.

Una part del descens que experimenta la taxa de creixe-
ment de l’oferta monetària és resultat d’un excés menor 
de liquiditat en el sistema. A mesura que la reactivació 
econòmica s’ha anat consolidant en els últims trimestres, 
les entitats financeres han reduït les folgades posicions de 
liquiditat que van acumular per precaució en els moments 
culminants de la crisi. La ràpida caiguda de l’excés de liqui-
ditat també és deguda a la davallada de les reserves ban-
càries. Els bancs van accelerar el ritme de devolucions dels 

préstecs LTRO per afrontar l’Asset Quality Review que en -
guany durà a terme el BCE. De fet, la ràpida davallada de la 
liquiditat va arribar a generar alguns repunts de l’EONIA al 
final de desembre del 2013. El BCE, per tant, s’ha de man-
tenir molt alerta i tornar a actuar si la situació actual s’en -
quista. Una taxa d’inflació massa baixa dificulta el procés 
de despalanquejament i la possibilitat que els països peri-
 fè  rics continuïn guanyant competitivitat a través de la 
contenció dels preus i dels salaris.
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FOCUS • Lliçons d’Irlanda

Al desembre del 2013, Irlanda va tancar amb èxit el pro
grama d’ajuda financera de la troica. Una mostra d’això és 
la bona acollida que van tenir les subhastes de deute pú 
blic al gener i les favorables perspectives de creixement 
que presenta el país cèltic: per al 2014 i el 2015, el consens 
d’analistes espera un creixement del PIB de l’1,9% i del 2,4%, 
respectivament, registres clarament superiors als previs
tos per als països del nucli de la zona de l’euro i per al con
junt de països perifèrics.

Cal recordar que el rescat d’Irlanda va acabar sent necessari 
per les pèrdues que la crisi del sector immobiliari va ocasio
nar al sector financer i, en última instància, al sector públic. 
A diferència d’altres països perifèrics, l’economia irlandesa 
no presentava problemes importants de competitivitat. Els 
requeriments de la troica es van centrar, per tant, a sanejar 
el sector financer i a assegurar la sostenibilitat dels comptes 
públics. La reestructuració del sector financer ha estat pro
funda: els actius més afectats es van concentrar en un banc 
dolent, i la resta d’entitats, que van ser recapitalitzades, 
presenten avui unes ràtios de capital clarament per damunt 
dels requisits mínims exigits per Basilea III.

El sector públic també va haver de prendre mesures dràs
tiques per assegurar la sostenibilitat dels comptes. Mal
grat que el punt de partida del deute irlandès era molt bo 
(el 2007, representava el 25% del PIB), l’assumpció de les 
pèrdues del sector f inancer l ’ha incrementat en  
79 p. p. Això, juntament amb l’impacte que ha tingut la 
recessió, l’ha situat per damunt del 100% del PIB (està pre
vist que el 2013 tanqui en el 123,9%). Tot i que el dèficit 
públic es manté encara en cotes elevades, la im 
plementació ràpida i eficaç de les mesures de consolidació 
fiscal ha aconseguit neutralitzar els temors sobre la soste
nibilitat dels comptes públics. El Govern irlandès ha reduït 
el dèficit en 4 p. p. des del màxim assolit el 2009, més del 
que ho han fet Espanya o Portugal.(1)

A més a més, Irlanda ha disposat d’una economia compe
titiva i molt internacionalitzada. El 2007, abans de l’inici de 
la recessió, el pes de les exportacions al conjunt de l’eco 
nomia ja era molt elevat, ja que representaven el 80% del 
PIB. En els últims anys, però, aquest pes ha augmentat i 
s’ha situat en el 106,7% en el 3T 2013. Aquest fort incre
ment és resultat, en part, de la contracció del PIB, que acu
mula un descens del 7,5% entre el 2007 i el 3T 2013. Les 
exportacions, en canvi, han mantingut un ritme de creixe
ment del 2,4% de mitjana, gràcies, en gran manera, als 
importants guanys de competitivitat aconseguits.

En definitiva, la ràpida actuació de les autoritats irlande
ses i la significativa devaluació interna han permès al país 

cèltic escapar relativament ràpid del punt de mira dels 
inversors internacionals. De tota manera, les seqüeles de 
l’enfonsament del sec  tor immobiliari sobre el sector 
financer i sobre els comp  tes públics trigaran a desaparèi
xer, de manera que Irlanda haurà de continuar mantenint 
una disciplina fèrria.
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Irlanda: principals indicadors
2007 2013

Indicadors macroeconòmics

Saldo compte corrent (% PIB) –5,3 4,2

Taxa d’atur (%) 4,6 13,7

Saldo públic (% PIB) 0,1 –7,3

Deute públic (% PIB) 25 123,9

Indicadors financers

CDS de la banca (1) 65,4 491,7

Ràtio de capital CT1 (%) 6,3 (2) 14,1

Taxa de morositat (%) 0,8 11,5

Indicadors de competitivitat

Rànquing de competitivitat (3) 22 (2) 28

Cost laboral unitari (4) (2000 = 100) 120,4 101,4

Notes: (1) Mitjana ponderada dels CDS del Bank of Ireland i Allied Irish Bank. (2) Dada del 
2008. (3) Posició en el rànquing de l’índex de competitivitat calculat pel WEF. (4) Calculat en 
relació amb l’índex del cost laboral unitari real de la zona de l’euro.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI, de l’OCDE, Bloomberg, el BCE i el World 
Economic Forum.

(1) Per a aquest càlcul, es té en compte el dèficit públic un cop excloses les 
pèrdues derivades de l’ajut al sector bancari.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13 01/14

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

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

Confiança del consumidor –14,5 –22,1 –23,5 –20,8 –15,9 –14,4 –15,3 –13,5 –11,7

Sentiment econòmic 101,8 90,8 90,5 90,2 95,3 98,1 98,8 100,4 100,9

PMI manufactures 52,2 46,2 47,5 47,9 50,9 51,3 51,6 52,7 53,9

PMI serveis 52,6 47,6 47,6 47,5 50,9 51,6 51,2 51,0 51,9

Mercat de treball

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

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

Alemanya (% pobl. activa) 6,0 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1 ...

França (% pobl. activa) 9,6 10,2 10,8 10,8 10,9 10,8 10,8 10,8 ...

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 11,9 12,1 12,3 12,5 12,8 12,7 ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,0 26,5 26,4 26,5 26,3 26,1 25,8 ...

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 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13

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

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

França –1,8 –2,2 –2,1 –1,7 –1,7 –1,6 –1,5 ...

Itàlia –3,1 –0,4 0,1 0,3 0,6 0,7 0,8 ...

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

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

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 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13

Finançament del sector privat

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

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

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 1,4 4,1 8,0 9,4 7,7 7,1 6,9 5,9

Altres dipòsits a curt termini 2,6 2,0 1,0 0,1 0,2 –1,2 –1,5 –1,8

Instruments negociables –5,5 0,5 –9,7 –15,4 –17,2 –17,9 –16,2 –16,4

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

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 • La demanda 
interna s’afegeix al creixement

Millora de l’escenari de creixement per a enguany. Les dades 
econòmiques més recents permeten encarar el 2014 amb un 
optimisme renovat. Els indicadors d’activitat del gener han 
mantingut la trajectòria ascendent amb què van abandonar el 
2013, que va finalitzar amb un avanç del PIB del 0,3% intertri-
mestral en el 4T. A més a més, el creixement té unes bases cada 
vegada més sòlides: la recuperació de la demanda interna pre-
senta un recorregut notable i el sector exterior continua gua-
nyant competitivitat. Ateses aquestes perspectives, l’FMI va 
ampliar de forma significativa les previsions de creixement per 
al 2014, del 0,2% al 0,6% anual, una de les revisions més subs-
tancials entre els països desenvolupats. Així i tot, les nostres 
perspectives de creixement per a enguany són majors. El dina-
misme de la demanda interna dels últims mesos, lleugerament 
superior a les previsions anteriors, ens empeny a revisar el crei-
xement del PIB fins a l’1,0% anual (enfront del 0,8% anterior). En 
aquest escenari, l’economia espanyola tornarà a crear llocs de 
treball per primera vegada des del 2007, amb un increment de 
l’ocupació del 0,6% anual. Tot plegat sense oblidar el suport del 
sector exterior al creixement, que permetrà un nou avanç del 
superàvit corrent fins a l’1,6% del PIB el 2014. No obstant això, 
cal considerar amb cautela la millora de les perspectives econò-
miques. Malgrat deixar enrere la recessió més severa de les últi-
mes dècades, canalitzar una via sostenible de creixement a llarg 
termini i corregir els desequilibris presents en l’economia no 
serà, ni de bon tros, una tasca senzilla.

la recuperació de la demanda interna consolida la sortida de 
la recessió. El perfil de creixement dels últims mesos mostra un 
reequilibri dels suports a l’economia. Segons el Banc d’Espanya, 
l’avanç del PIB en el 4T 2013 va ser degut, exclusivament, a la 
contribució de la demanda interna (de 0,3 p. p.). Aquest com-
portament contrasta amb la feblesa de l’últim període recessiu. 
Així, la recuperació de les vendes al detall i de la producció 
industrial en els últims mesos de l’any passat apuntaria a una 
contribució significativa del consum i de la inversió al creixe-
ment del 4T.

la confiança manté la tendència ascendent al començament 
del 2014 i augura nous augments de consum i d’inversió. La 
millora de les expectatives dels agents econòmics és imprescin-
dible per mantenir l’avanç gradual de la demanda interna. En 
aquest sentit, destaca l’increment de la confiança dels consu-
midors al gener, la qual, reforçada per la millora de les perspec-
tives al mercat laboral, podria propiciar decisions de consum 
que, fins ara, havien estat ajornades. Això continuarà reduint la 
taxa d’estalvi en el 4T 2013, després de recular en una dècima 
en el trimestre anterior, fins al 10,5% de la renda bruta. Pel que 
fa a la inversió, l’avanç significatiu de la confiança industrial 
hauria de consolidar la recuperació de la inversió en els pròxims 
trimestres, una bona notícia si tenim en compte la intensa recu-
lada registrada en els últims anys.
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es confirma el canvi de tendència del mercat laboral: 
l’economia espanyola torna a crear ocupació en el 4T 2013. 
La reactivació del mercat laboral continua sent una prioritat 
per a l’economia espanyola. A diferència del que ha succeït en 
els últims anys, l’enquesta de població activa del 4T 2013 va 
aportar notícies positives. Així, malgrat el descens del nombre 
d’ocupats en aquest trimestre, en 65.000 treballadors, si tenim 
en compte els factors estacionals (el 4T sol ser un període de 
destrucció neta de llocs de treball), l’ocupació va créixer el 
0,3% intertrimestral, el primer augment des del 1T 2008. De 
cara al 2014, esperem que el creixement de l’economia (per 
damunt del 0,3% intertrimestral durant tot l’exercici) generi 
ocupació neta, amb un augment dels llocs de treball del 0,6% 
anual (vegeu el Focus «La creació d’ocupació arribarà a dife-
rents velocitats», publicat a l’Informe Mensual del mes de 
novembre). En aquestes circumstàncies, la taxa d’atur dismi-
nuirà el 2014 fins al 25,2% (enfront del 26,4% registrat en el 
conjunt del 2013).

la recuperació del consum no és suficient per allunyar els 
temors de deflació. La dada del gener mostra un descens de la 
inflació, del 0,3% al desembre fins al 0,2%. La caiguda dels 
preus energètics explicaria una gran part d’aquesta reculada. 
De cara als pròxims mesos, esperem que el major dinamisme 
del consum privat permeti que la inflació reprengui la via alcis-
ta. No obstant això, hi ha tres factors que poden continuar 
mantenint el ritme de creixement dels preus en nivells mode-
rats. Primer, el manteniment de la pressió a la baixa dels preus 
energètics en els pròxims mesos. Segon, la feble evolució dels 
preus dels béns industrials, que, al desembre del 2013, es van 
reduir el 0,5% interanual. I, finalment, la moderació salarial 
observada en els últims anys també podria continuar frenant 
l’avanç dels preus. El 2013, els salaris mitjans pactats als conve-
nis col·lectius van créixer, de mitjana, el 0,6% anual, lluny del 
3,6% registrat el 2008. Per tot plegat, esperem que la inflació 
es mantingui en nivells relativament reduïts durant el 2014 i 
que se situï per sota de la dada de la zona de l’euro.

el despalanquejament avança a bon ritme. El 2010, el sector 
privat espanyol presentava un dels deutes més elevats dels 
països de la zona de l’euro. De llavors ençà, i malgrat la difícil 
conjuntura econòmica, tant les llars com les empreses no 
financeres han aconseguit reduir de forma significativa els 
nivells de deute fins al 78,2% (el 87,5% en el 2T 2010) i el 
130,8% del PIB (el 144,0% en el 3T 2010), respectivament, i han 
assolit nivells similars als del 2007. Atès que el desendeuta-
ment del sector privat encara no ha finalitzat, esperem que 
continuï frenant el consum i la inversió dels agents econòmics. 
No obstant això, el canvi de tendència de l’economia i la caigu-
da de la càrrega d’interessos dels últims mesos ajudaran a 
reduir l’impacte del despalanquejament sobre el creixement.

Desacceleració temporal del sector exterior al final del 
2013. Després d’un inici del 2013 prometedor, la demanda 
externa va perdre força en els últims mesos de l’any, amb una 
contribució nul·la al creixement del PIB en el 4T 2013. Malgrat 
la bona campanya turística del 2013, amb l’arribada rècord de 
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60,7 milions de visitants estrangers, el superàvit de la balança 
corrent va frenar el ritme de creixement presentat al llarg de 
tot l’any. Al novembre, el saldo acumulat en els dotze últims 
mesos es va reduir lleugerament, fins als 7.792 milions d’euros, 
resultat que fa perillar la nostra previsió de superàvit per al 
conjunt de l’any, de l’1,1% del PIB. El comportament de la 
balança comercial explicaria aquest menor impuls. Al novem-
bre, les exportacions de béns es van reduir el 2,2% interanual, 
llastades pel descens generalitzat de les vendes fora de la 
zona de l’euro i, en particular, als EUA (–15,2% interanual). De 
tota manera, tot fa pensar que es tracta d’un descens tempo-
ral. Així, la previsió d’exportació de les empreses espanyoles 
va augmentar de forma significativa en el 4T 2013, i l’Amèrica 
del Nord va ser, justament, un dels mercats amb unes pers-
pectives més positives de comerç. La consolidació del creixe-
ment a la zona de l’euro també contribuirà a la recuperació de 
les exportacions.

el programa d’assistència bancària finalitza de forma satis-
factòria. En línies generals, el balanç que fan la Comissió Euro-
pea i el BCE és positiu: la supervisió financera ha millorat i el 
sector bancari presenta uns balanços més sanejats. Aquesta 
millora ha permès recuperar els canals de finançament a 
l’engròs tradicionals: al gener, les emissions de deute bancari 
van tenir una bona acollida, situació que augura una menor 
dependència del finançament de l’Eurosistema, que, al  
desembre, s’havia reduït fins als 201.865 milions d’euros. A 
més a més, segons l’informe de la CE, el crèdit al sector privat 
tocarà fons el 2014. En aquest sentit, les dades del novembre 
del 2013 mostren un menor ritme de caiguda del crèdit, del 
12,6% interanual (enfront del 13,0% de l’octubre). Malgrat 
aquests signes de millora, la CE aconsella mantenir l’esperit 
reformador per consolidar la reestructuració del sector.

l’esforç de consolidació fiscal s’ha de mantenir. L’ajust del 
saldo públic va perdre força al final del 2013. Les últimes dades 
disponibles apunten a una desviació de l’objectiu de dèficit, 
que estimem en 2 dècimes, fins al 6,7% del PIB (el 7,2% si 
incorporem les pèrdues per ajudes a la banca). Un ajust menor 
a l’exigit per part de l’Estat i de les comunitats autònomes 
explicaria aquesta desviació. Aquest comportament contrasta 
amb el marge de maniobra que encara presentava la Segure-
tat Social al novembre, amb un dèficit acumulat del 0,3% del 
PIB (1,1 p. p. per sota de l’objectiu). No obstant això, la descom-
posició dels ingressos que mostra aquesta bona dada respon, 
en part, a l’augment de les transferències corrents (principal-
ment per part de l’Estat), que van passar dels 11.533 milions 
d’euros entre el gener i el novembre del 2012 als 18.808 milions 
d’euros l’any passat. De cara al 2014, la recuperació de 
l’economia i el descens gradual del cost de finançament del 
deute públic espanyol haurien de facilitar el compliment de 
l’objectiu de dèficit, fins al 5,8% del PIB.
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FOCUS • Escenaris de futur del saldo comercial espanyol

La millora del saldo comercial és un dels exemples més utilit-
zats a l’hora d’il·lustrar que l’economia espanyola ha corregit, 
en els últims anys, els seus principals desequilibris macro-
econòmics. Un saldo comercial positiu pot ser indicatiu dels 
guanys de competitivitat que s’han produït i és imprescindi-
ble per reduir el deute extern. No obstant això, en els últims 
mesos, juntament amb la incipient recuperació de la deman-
da interna, el ritme de millora del saldo comercial ha perdut 
embranzida i els temors sobre si la correcció de la balança 
comercial és estructural o simplement cíclica han tornat.

El 60% de la correcció del saldo comercial és resultat de 
l’augment de les exportacions, mentre que la caiguda de 
les importacions explica el 40% restant. En principi, que 
una part considerable d’aquesta correcció sigui fruit de 
l’evolució positiva del sector exportador dóna marge a un 
optimisme relatiu, ja que, en el pitjor dels casos, les expor-
tacions podrien deixar de créixer. És difícil imaginar un esce-
nari en què canviïn ràpidament de rumb. El paper que 
sembla que ha tingut la demanda interna no és menor, 
però els guanys de competitivitat poden haver reduït el 
seu contingut importador. Les importacions per consum i 
inversió interna com proporció de la demanda interna 
s’han reduït notablement durant els últims anys.

Per determinar amb més precisió el marge més probable 
en què el saldo comercial es pot moure en els pròxims anys, 
construïm diferents escenaris. En un primer escenari, assumim 
que les exportacions només creixeran a mesura que la de -
manda externa creixi (assumim una taxa de creixement igual 
a la prevista per al PIB dels socis comercials). En aquest cas, la 
variació anual mitjana, entre el 2014 i el 2018, se  ria del 2,6%. 
En el segon escenari, s’assumeix que, a més a més, es manté 
el ritme de creixement de la quota de mercat de les exporta-
cions dels últims anys. En aquest cas, les exportacions creixe-
rien a una taxa anual del 5,8%. Per a aquest escenari, seria 
imprescindible el manteniment dels guanys de competitivitat.

Per a les importacions, en un primer escenari, assumim que 
la demanda interna creixerà, de mitjana, l’1% anual. Aques-
ta és l’evolució prevista per ”la Caixa” Research, molt similar 
a la del consens d’analistes. En un segon escenari, s’assumeix 
una recuperació més vigorosa, que permet que la demanda 
interna assoleixi taxes de creixement com les del període 
2001-2004, del 3,9% de mitjana. Cal tenir en compte que, en 
els dos escenaris, s’assumeix que el contingut importador 
de la demanda interna es manté constant, quan, de fet, si es 
continua guanyant competitivitat, és probable que caigui.

L’evolució que tindria el saldo comercial en el pitjor i en el 
millor dels casos s’observa a l’últim gràfic. Sembla difícil 
que el saldo comercial es deteriori de forma significativa 
en els pròxims anys, però, perquè continuï millorant, és 
imprescindible continuar guanyant competitivitat.
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FOCUS • El repte de la reforma elèctrica a Espanya 

El Govern espanyol té la difícil tasca de dur a terme un pro-
fund procés transformador de l’economia que en millori  
la competitivitat i asseguri la sostenibilitat dels comptes 
pú  blics. El sector energètic no és aliè a aquesta doble 
equació. És imprescindible frenar l’escalada del preu de 
l’elec  tricitat registrada en els últims anys, i que afecta la 
com  petitivitat de l’economia, sense tensionar encara més 
la fràgil sostenibilitat financera del sector públic. Les nom-
broses mesures adoptades en els últims anys palesen l’es-
 forç que s’ha fet per arribar a una solució que, malgrat tot, 
no s’acaba de concretar.

El preu de l’electricitat ha augmentat de forma notable en 
els últims anys i, segons les xifres d’Eurostat, és dels més 
elevats dels països de la zona de l’euro. Així, sense tenir en 
compte la càrrega impositiva, el preu de l’electricitat pa -
gat per les empreses espanyoles en el primer semestre del 
2013 es va situar el 25,3% per damunt de la mitjana de la 
resta de la zona de l’euro. Aquesta diferència es va enfilar 
fins al 28,3% en el cas de les llars. No obstant això, aques-
tes estadístiques han de ser considerades amb molta cau-
tela, ja que els preus finals a cada país poden variar molt 
en funció del tipus de tarifa. Entre països, també poden 
va  riar en funció de com s’aplica la política industrial i so -
cial, ja sigui per la via de mesures als pressupostos gene-
rals o, directament, a la factura final.

En qualsevol cas, l’estructura actual d’ingressos i de costos 
continua representant un llast per als comptes públics. Els 
ingressos que les empreses obtenen de la part de la tarifa 
regulada no són suficients per cobrir els costos regulats 
del sistema. La diferència, de la qual es fa càrrec el sector 
públic, ha generat un deute que, al maig del 2013, ja arri-
bava als 26.060 milions d’euros (el 2,5% del PIB). Això és el 
que es coneix com dèficit de tarifa.

La necessitat de dur a terme una reforma del sistema era, 
per tant, evident. La principal línia d’actuació per intentar 
contenir el dèficit de tarifa es va centrar en la reducció dels 
costos. Les primeres actuacions del Govern es van centrar 
a contenir l’increment de la part regulada de la tarifa elèc-
trica, que conté els costos que no estan directament rela-
cionats amb la generació de l’energia, com el transport i la 
distribució de l’electricitat, les polítiques per incentivar la 
inversió en energies renovables, les subvencions al submi-
nistrament extrapeninsular, el repagament del deute acu-
mulat pel dèficit de tarifa i el manteniment del necessari 
excés de capacitat. Segons el Govern, els costos regulats 
van augmentar a raó d’un 15,7% anual entre el 2005 i el 
2013 (el 221% acumulat). La generació d’energies renova-
bles ha copat una bona part de les mesures de reducció de 
costos aprovades en l’últim any. Els pagaments al trans-
port i distribució d’energia elèctrica i la retribució a la ca -
pa  citat també han estat revisats.

Tot i que s’espera que aquestes mesures puguin reduir el 
dèficit que anualment es produeix, sembla difícil que es 
pu  gui aconseguir de forma completa. Perquè això fos pos-
sible, seria necessari avançar, a més a més, en una combi-
nació de polítiques que comportin: (1) el trasllat als pressu-
 postos generals dels conceptes regulats que busquen 
objectius de caràcter social i territorial, i (2) la progressiva 
liberalització del sector, amb la reforma del mètode de fi -
xa  ció de preus finals per als consumidors que es poden 
acollir a la tarifa regulada.

En conclusió, una reforma energètica definitiva és molt 
im  portant per al conjunt de l’economia espanyola, però 
sem  bla que dur-la a terme no serà una tasca senzilla. Ha 
de garantir l’eliminació del dèficit de tarifa i, al seu torn, ha 
de promoure un sector elèctric competitiu i eficient que 
contribueixi a reduir els costos elèctrics a Espanya.
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L’aprovació de la Llei 26/2013 de caixes d’estalvi i funda-
cions bancàries era l’última condició pendent del me  mo -
ràndum d’entesa acordat amb les autoritats europees per 
a la recapitalització del sistema bancari espanyol. La nova 
norma obliga gairebé totes les caixes d’estalvi —les que 
superin els 10 milions d’euros en actius consolidats— a 
convertir-se en fundació abans del 2015 i a perdre, així, la 
condició d’entitat de crèdit. Només les dues caixes d’es  tal-
 vi més petites (Pollença i Ontinyent) podran conservar la 
forma jurídica actual, tot i que subjectes a restriccions de 
di  mensió i de presència geogràfica.

El canvi de forma jurídica de les caixes d’estalvi ha anat 
suc  ceint en altres països europeus. El motiu principal és 
que, des del punt de vista dels supervisors, l’estructura de 
propietat d’aquestes entitats, sense accionistes pròpia-
ment dits, planteja tres grans inconvenients. En primer 
lloc, davant la impossibilitat d’acudir als accionistes per 
ampliar capital, la retenció de beneficis és gairebé l’única 
via perquè les caixes reforcin la solvència. En segon lloc, 
en no posseir drets de propietat que cotitzin en un mer-
cat, no és possible disciplinar els gestors de les caixes mit-
jançant l’amenaça d’operacions d’adquisició. Pel mateix 
motiu, també és difícil aconseguir economies d’escala per 
la via de les fu  sions. Finalment, atesa la freqüent presència 
de representants pú  blics als òrgans de govern, la presa de 
decisions pot estar condicionada per interessos polítics i 
subjecta als ci  cles electorals.

Una part d’aquests inconvenients va ser abordada a l’an -
terior reforma de les caixes el 2010, dirigida a facilitar l’ac -
cés al mercat de capitals i la consolidació del sector. Així, 
es va permetre a les caixes traspassar l’activitat financera a 
bancs instrumentals, dels quals serien accionistes, i es va 
limitar la representació dels poders públics als òrgans de 
govern. A mesura que els nous bancs han incrementat  
el ca  pital per reforçar la solvència, la participació de les  
caixes s’ha vist reduïda, i, en l’actualitat, una bona part de 
les cai  xes comparteix la propietat dels bancs amb altres  
ac  cionistes.

La nova reforma pretén abordar aquesta situació de con-
vivència en l’accionariat d’inversors corrents —que bus-
quen, principalment, la maximització del valor de l’acció— 
i caixes d’estalvis, que, a més a més, persegueixen finalitats 
socials. D’aquesta manera, l’obligada transformació en 
fundació bancària pretén separar clarament els dos objec-
tius i reforçar el govern corporatiu. L’assoliment dels ob -
jectius socials serà responsabilitat de la fundació, la qual 
haurà de publicar, a l’informe de govern corporatiu, la po -
lítica que, per aconseguir-los, pretén seguir en l’exercici 
dels drets de propietat sobre el banc. Pel que fa als òrgans 
de govern, la fundació estarà regida per un patronat de  
15 membres, en què la representació pública serà inferior 

FOCUS • Llei de fundacions bancàries: la refundació de les caixes

al 25%. Per minimitzar els possibles conflictes d’interès 
entre la fundació i el banc, els patrons estaran subjectes a 
un estricte règim d’incompatibilitat, que, en particular, els 
im  pedirà exercir càrrecs equivalents al banc o en filials.

La nova llei també pretén apuntalar la solvència dels bancs 
instrumentals, motiu pel qual fixa requeriments addicionals 
per a les fundacions que conservin una participació signi-
ficativa al capital del banc. En concret, una participació 
superior al 30% exigirà l’elaboració d’un pla contingent 
per afrontar possibles necessitats de capital de la filial. Si la 
participació supera el 50% o atorga el control efectiu, aquest 
pla es materialitzarà en un fons de reserva que la fundació 
haurà de mantenir a disposició de la filial. En aquest últim 
cas, a més a més, es fixaran límits a la concentració de les 
inversions de la fundació, per assegurar una diversificació 
i una gestió del risc adequades.

Tant els límits de concentració com el volum i la composi-
ció del fons de reserva seran fixats pel Banc d’Espanya. Per 
determinar-los, el supervisor tindrà en compte les caracte-
rístiques de la filial (volum d’actius ponderats per risc, ne -
cessitats de capital previstes i la seva condició, o no, d’en -
ti  tat cotitzada) i de la fundació (percentatge de participació 
i concentració de les inversions al sector financer). En aquest 
sentit, és important subratllar l’excepcionalitat d’aquest 
úl  tim tipus de requeriments, que no s’exigeixen a la resta 
d’ac  cionistes majoritaris en bancs (ja siguin persones fí  -
siques o empreses) i que, fixats a nivells excessivament 
elevats, podrien propiciar que les noves fundacions re -
nun  ciessin al control de les seves filials.

En el desenvolupament de la nova llei, convindria tenir pre-
 sent que les fundacions bancàries, en la seva condició d’in-
 versores centrades a llarg termini, poden jugar un paper 
rellevant en la preservació de l’estabilitat financera. El ma -
jor horitzó temporal de la seva inversió tendeix a fer-les més 
prudents en la presa de riscos al llarg del cicle. De fet, és 
justament aquesta característica la que ha permès conser-
var a les caixes ara subjectes a aquests majors requeri-
ments el control dels seus bancs. Aquesta prudència i la 
persecució dels objectius socials aporten heterogeneïtat 
al comportament del conjunt d’entitats financeres i 
redueixen la prociclicitat del sistema. Si en qualsevol eco-
sistema és font de resiliència, la diversitat s’hauria de pre-
servar també en el sistema financer.
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Indicadors d’activitat

2011 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13 01/14

Indústria

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

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

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

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

Construcció

Visats d’obra nova –13,5 –42,7 –28,0 –27,2 –24,0 –11,2 –19,9 ... ...

Compravenda d’habitatges –18,1 –8,7 7,9 0,6 –9,7 –10,0 –15,9 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 6,1 2,0 1,8 5,3 4,9 6,9 9,3 16,3 ...

PMI de serveis (valor) 46,5 43,1 45,7 46,5 49,3 49,6 51,5 54,2 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –11,1 2,5 8,3 34,4 15,1 18,2 ...

Indicador de confiança dels consumidors –17,1 –31,7 –32,6 –28,7 –20,5 –20,7 –20,5 –17,1 –12,4

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 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13 01/14

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

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

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

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

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

Indicadors d’ocupació

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

Afiliats a la Seguretat Social(1)

Sectors d’activitat

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

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

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

Situació professional

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

No assalariats –1,2 –1,4 –1,4 –1,1 –0,5 0,0 0,4 0,8

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

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

Contractes registrats(3)

Indefinits –9,2 29,7 2,3 –29,0 –27,8 –8,6 –6,2 8,3

Temporals 1,2 –4,0 –2,4 6,0 7,1 12,8 9,1 23,0

TOTAL 0,3 –1,6 –2,1 2,0 2,7 10,9 7,8 22,0

Atur registrat(3)

Menors de 25 anys 0,6 4,5 –4,3 –6,1 –6,4 –7,4 –7,0 –9,6

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

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

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 1T 2013 2T 2013 3T 2013 09/13 10/13 11/13

Comerç de béns

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

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

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

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

Serveis 34,6 37,0 37,6 38,2 38,8 38,8 39,7 40,1

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,9 4,9 11,9 14,5 14,5 15,4 14,8

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 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13
Saldo  

11/13 (1)

Finançament als sectors no financers(2)

Sector privat –1,9 –4,0 –8,1 –8,3 –8,1 –7,6 –7,3 1.883,0

Empreses no financeres –1,9 –4,2 –10,6 –10,7 –10,3 –9,2 –8,8 1.084,9

Llars(3) –2,0 –3,8 –4,4 –4,8 –5,0 –5,3 –5,3 798,0

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

TOTAL 1,9 0,6 –1,0 –1,0 –0,9 –0,8 –1,0 2.835,0

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –0,1 1,8 4,7 3,0 2,7 1.186,0

A la vista 1,9 0,2 0,9 3,2 4,6 8,2 9,8 282,1

D’estalvi –1,4 –2,8 –0,6 –1,1 –0,2 –0,2 0,8 203,5

A termini 0,6 –6,7 –0,9 1,6 5,7 2,1 0,8 680,8

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

Resta del passiu(5) –4,4 –13,2 –20,2 –19,2 –15,3 –16,2 –14,0 127,9

TOTAL –0,4 –5,7 –2,8 –0,9 2,3 0,8 0,8 1.313,9

Taxa de morositat (%)(6) 7,8 10,4 10,5 11,6 12,7 13,0 13,1 –

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

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

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

2011 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 09/13 10/13 11/13

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

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

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

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

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

Deute públic (% PIB) 70,5 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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LES RENDES DEL TREbALL EN PERSPECTIVA

Cauen les rendes del treball i augmenta la desigualtat

A la majoria de països desenvolupats, fa dècades que la part del PIB provinent de les rendes del treball presenta una tendència a 
la baixa. Al costat oposat, el pes de les rendes del capital exhibeix una tendència clarament a l’alça. Quan el creixement econòmic 
era generalitzat i vigorós, això no era motiu de preocupació. Malgrat que les rendes d’un factor productiu creixien més ràpida-
ment que les de l’altre, al capdavall, totes creixien. No obstant això, la severa recessió dels últims anys, que ha afectat, en especial, 
alguns segments de la població, fa imprescindible reexaminar com es distribueix la renda.

La distribució entre les rendes del treball i del capital sol ser un primer indicador per analitzar la possible creació de desigualtats 
socials. Les rendes del capital estan més concentrades en la població que les del treball, de manera que, si el pes de la retribució 
del treball cau i el de la del capital augmenta, la desigualtat entre la població és probable que també augmenti. Als EUA, per 
exemple, segons un estudi de M. Jacobson i F. Occhino,(1) les rendes del capital presenten un índex de Gini que ha crescut fins a 
0,85 durant l’última dècada, mentre que, per a les rendes del treball, s’ha mantingut al voltant de 0,50.(2) En el mateix sentit, un 
estudi de l’OCDE revela que, als països en què la participació de les rendes del treball ha caigut d’una manera més significativa, 
l’augment dels índexs de desigualtat ha estat superior.(3)

Habitualment, per mesurar la part del producte corresponent a les rendes del treball, es divideix la remuneració dels assalariats 
entre el PIB. Com es pot constatar al primer gràfic, el pes de les rendes laborals ha disminuït de manera significativa a gairebé tots 
els països desenvolupats. De mitjana, el descens ha estat de 3 p.p. en els 35 últims anys. Les úniques excepcions són Dinamarca, 
el Regne Unit, Portugal i Espanya.

Aquesta metodologia, per la seva senzillesa, és fàcil d’implementar i permet fer comparacions internacionals. De tota manera, 
presenta importants insuficiències. En primer lloc, tendeix a sobreestimar la participació de la renda del treball als sectors de no 
mercat, com l’Administració pública. En aquests sectors, el valor afegit als comptes nacionals se sol aproximar sumant els costos 
laborals. Així mateix, en indústries com les extractives o les energètiques, on el valor afegit sol fluctuar de forma significativa en 
funció dels preus de les primeres matèries, la repartició de les rendes és molt volàtil.

Una altra gran llacuna d’aquest càlcul és que la remuneració dels assalariats no inclou, per definició, la dels autònoms i, per tant, 
no té en compte una part important de les rendes del treball. Una forma d’evitar aquests problemes és calcular la partició de les 

(1) Jacobson, M. i Occhino, F. (2012), «Labor’s Declining Share of Income and Rising Inequality», Economic Comentary.
(2) L’índex de Gini mesura el nivell de concentració o de dispersió de la renda. Per a valors propers a 1, expressa màxima concentració, mentre que valors propers a 0 
es produirien si la renda estigués distribuïda de forma uniforme entre la població.
(3) Vegeu «OECD Employment Outlook 2012».
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rendes només per al sector empresarial, sense els autònoms. D’aquesta manera, es poden separar totalment les rendes proce-
dents del treball i del capital, a canvi, però, de limitar l’anàlisi a una part del sistema productiu (al voltant del 60%). Utilitzant les 
dues metodologies, Karabarbounis i Neiman (2013) han construït una base de dades que permet analitzar l’evolució a 59 països en 
els 35 últims anys. Aplicant la segona metodologia, més refinada, es detecta que el pes de les rendes laborals és més elevat del que 
s’obté si s’utilitza la definició més senzilla, però la tendència a la baixa continua sent estadísticament significativa i econòmica-
ment rellevant. En concret, de 5 p. p. per al conjunt dels 59 països.(4) De nou, el Regne Unit, Portugal i Espanya són les excepcions.

La caiguda de les rendes del treball, però, no ha estat igual per a tots els nivells de retribució. Segons les estimacions de l’OCDE, 
el descens de la participació de la renda del treball sobre el total va ser més intens si s’exclou del còmput l’1% de la població amb 
rendes més elevades. Dit d’una altra manera, l’augment de les rendes del treball que s’ha produït en el tram més alt de l’escala 
salarial fa que, quan mirem les dades agregades, la caiguda del pes de les rendes del treball sigui menor. Són especialment noto-
ris els casos de Canadà i dels EUA. En aquests dos països, la caiguda de la participació de la renda del treball, un cop exclòs l’1% 
de la població amb rendes més elevades, va ser de 6 i de 4,5 p. p., respectivament. Per a l’1% de la població amb rendes més 
elevades, l’augment de la participació de la renda del treball va ser de 2,9 i de 2,2 p. p., respectivament. A la resta de països dels 
quals es disposa de dades, la diferència entre les dues mesures va ser menor, però no menyspreable: 0,9 p. p., de mitjana.

Ateses les dinàmiques de la distribució de la renda en els últims anys, no és estrany observar que l’1% de la població que percep 
les rendes més altes concentra cada vegada més una proporció més elevada de la renda total. Un cop més, destaca el cas dels 
EUA. Mentre que, en la dècada dels vuitanta, de mitjana, el percentatge de la renda distribuït a l’1% de la població amb les rendes 
més altes era del 10%, entre els anys 2001 i 2010, va augmentar fins al 16,8%. Més enllà dels EUA, destaca l’evidència que, a la gran 
majoria de països desenvolupats, el moviment també ha estat a l’alça.

En definitiva, a la majoria de països, s’ha produït una caiguda important de la participació de les rendes del treball. Entendre 
quins són els factors que determinen aquesta situació és de màxima importància. Els següents tres articles del present Dossier 
s’ocupen d’aquesta qüestió. A «Tecnologia i riquesa: dos fenòmens en contra o a favor del treballador?», s’analitza com aquests 
dos elements poden haver afectat la combinació productiva òptima entre capital i treball. «La globalització i la redistribució de la 
renda» se centra en els efectes de la globalització en un sentit ampli. Finalment, l’últim article del Dossier, «La caiguda de les 
rendes del treball a Espanya i als EUA: factors conjunturals», examina les dinàmiques recents a Espanya i als EUA.

Oriol Aspachs i Maria Gutiérrez-Domènech
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Tecnologia i riquesa: dos fenòmens en contra o a favor del treballador?

El descens de la participació del factor treball en la renda és un fenomen que reuneix prou característiques per no passar desaper-
cebut: es manifesta des de fa temps, afecta la majoria de països desenvolupats i de branques d’activitat, i té importants implicacions 
econòmiques (eficiència) i polítiques (equitat). No sorprèn, per tant, que hagi generat un volum molt elevat d’estudis que pretenen 
identificar-ne les causes. La llista de factors que han estat postulats és llarga i variada, tot i que destaquen els següents: la pèrdua de 
poder dels sindicats, el xoc ocasionat pels països pobres al mercat laboral dels més rics a través de l’offshoring i d’altres forces des-
encadenades per la globalització, l’afebliment de la competència als mercats de béns i serveis, les millores tecnològiques o el nivell 
de desenvolupament assolit pel país. En el present article, ens centrarem en aquests dos últims, els quals comparteixen una circums-
tància paradoxal: aspectes a priori positius (avanç tecnològic i formar part d’un país econòmicament madur) podrien jugar en contra 
dels treballadors, si més no en termes de repartiment del «pastís» econòmic (llegeixi’s PIB).

El canvi tecnològic és un sospitós habitual quan els economistes busquen responsables de fenòmens d’ampli abast com el que ens 
ocupa. L’atribució de l’autoria requereix dos elements per ser convincent. Primer, l’existència d’un «mòbil», és a dir, una argumenta-
ció amb lògica i amb sentit econòmic dels mecanismes i dels canals pels quals el canvi tecnològic pot provocar la reducció de la 
participació del treball en la renda. Segon, l’aportació de «proves materials», és a dir, dades que confirmin aquesta relació amb una 
significació estadística suficient i rellevància econòmica. L’estudi recent de L. Karabarbounis i de B. Neiman representa una fita 
important en aquest propòsit.(1)

La identificació del «mòbil» no és senzilla. Segons la teoria econòmica estàndard, l’impacte del canvi tecnològic en la participació 
del treball no té un signe inequívoc ex ante, sinó que depèn de múltiples aspectes: quina és la naturalesa del progrés tecnològic, 
com incideix en la productivitat dels diferents factors productius (capital i treball), o quin és el grau de substituïbilitat o de comple-
mentarietat entre aquests factors. De fet, el resultat pot variar en funció dels factors considerats (en particular, de la segmentació 
dels treballadors en funció de la seva qualificació) i de l’horitzó temporal. Karabarbounis i Neiman estableixen els límits del proble-
ma observant un fenomen que consideren crucial: el preu dels béns de capital (en particular, les màquines) ha baixat en relació amb 
el preu dels béns de consum i, al llarg de les tres últimes dècades, ha acumulat el 25% a nivell internacional. La línia d’argumentació 
és la següent: els avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació, en la informàtica i la computació, en la robòtica, etc. 
han comportat l’abaratiment relatiu dels béns de capital. Això ha estat un incentiu poderós que ha empès les empreses a emprendre 
un procés sostingut de substitució de treball per capital. En última instància, l’embranzida d’aquest procés ha dominat sobre altres 
forces per provocar el descens de la participació del treball.

No obstant això, cal fer algunes consideracions més. D’una banda, malgrat que la robotització impliqui la pèrdua de determinats 
llocs de treball, també podria ocasionar millores salarials, ja que una maquinària més avançada incrementa la productivitat dels 
treballadors que conserven el lloc de treball. De l’altra, el progrés tecnològic per se (esbiaixat o no cap cap al capital) incrementa el 
PIB o la dimensió del pastís per repartir, la qual cosa és, sense cap mena de dubte, positiva (sense perjudici dels aspectes distributius). 
Així mateix, a la pràctica, el supòsit de substituïbilitat entre capital i treball que nombrosos estudis empírics consideren axiomàtic 
és, com a mínim, qüestionable. En particular, ho és quan parlem de treballadors d’elevada qualificació. En aquest sentit, a mesura 
que aquests treballadors vagin adquirint pes en el total de la força laboral d’un país, la relació negativa entre avanç tecnològic sobre 
el capital i participació del treball es podria trencar.

Tornant al treball recent de Karabarbounis i Neiman, l’evidència empírica que aporten procedeix d’una nova base de dades amb 
registres des del 1975 per a 59 països, desglossats per branques d’activitat i depurats de bona part dels problemes de mesurament 
habituals en aquests tipus d’estudis. La seva conclusió central és que l’abaratiment relatiu dels béns de capital explica, aproximada-
ment, la meitat del descens observat en la participació del treball en la renda per al conjunt de la mostra. Altres estudis, amb plan-
tejaments conceptuals i amb metodologies empíriques diferents, també han trobat un paper estadísticament i econòmicament 
significatiu per als factors tecnològics. Així, un informe de l’OCDE publicat el 2012 va estimar que el canvi tecnològic i l’acumulació 
de capital expliquen, de mitjana, el 80% de la variació intrasectorial de la participació del treball en set països desenvolupats durant 
el període 1990-2007.(2) Com no podia ser de cap altra manera, també hi ha estudis que qüestionen la relació, però, en conjunt, 
l’evidència li assigna un paper rellevant.(3)

(1) Vegeu Loukas Karabarbounis i Brent Neiman (2014), «The Global Decline of the Labor Share», The Quarterly Journal of Economics, 129(1), p. 61-103 (de propera 
publicació).
(2) Vegeu OECD Employment Outlook 2012, capítol 3.
(3) Vegeu Samuel Bentolila i Gilles Saint-Paul (2003), «Explaining Movements in the Labor Share», The B.I. Journal of Macroeconomics, De Gruyter, vol. 3(1), p. 1-33. 
Aquest estudi és un altre exemple que destaca la importància del progrés tecnològic en la disminució de la participació del treball en la renda.
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Una altra línia de recerca ben diferent, proposada per l’economista Thomas Piketty,(4) dirigeix la mirada cap a un sospitós molt menys 
habitual per explicar el descens de la participació del treball en la renda: la pertinença a un país ric i madur. El raonament remet a les 
bases de funcionament del capitalisme als països avançats per emfatitzar un element clau: quan un país ostenta de manera sostin-
guda taxes elevades de creixement del PIB (ja sigui arran de les millores en la productivitat o del dinamisme demogràfic), els rics 
d’avui tenen relativament menys probabilitats de ser els rics de demà. En canvi, quan el ritme d’avanç de l’economia és baix i la 
riquesa acumulada (entesa com a capital) és elevada, la distribució de la riquesa del present influeix molt en la del futur, de manera 
que els hereus dels capitalistes d’avui seran els capitalistes de demà. Segons Piketty, les economies més avançades i de mercat (és a 
dir, els EUA, l’Europa Occidental i països similars) han assolit aquesta maduresa. Les seves taxes d’avanç econòmic són limitades, 
perquè es troben ja a la frontera del progrés tecnològic (gràcies 
a les millores del passat) i la demografia és estable, quan no a la 
baixa. Sense fer judicis de valor sobre les implicacions relaciona-
des amb la transmissió de la riquesa, l’autor adverteix, simple-
ment, que, si no existeix algun mecanisme redistributiu, aques-
ta dinàmica es perpetuarà en el temps.

Piketty presenta una relació i una condició que evidencien la 
importància de l’«herència» del capital en la determinació dels 
rics de demà. La primera diu que la participació del capital en la 
renda és igual al retorn del capital multiplicat per la ràtio entre 
capital i PIB. No pot haver-hi controvèrsia sobre aquest tema, ja 
que és una simple definició. La condició extra, que resulta cru-
cial, estableix que, en l’actualitat i també en el futur, el retorn del 
capital se situï per damunt de la taxa de creixement de 
l’economia. D’aquesta manera, si el creixement econòmic és 
baix i el capital està en mans d’uns pocs individus, tot i que una 
persona treballi durament tota la seva vida, serà molt difícil que 
pugui estalviar una riquesa significativa que competeixi amb la 
que ja posseeixen «els rics» o capitalistes contemporanis. El motiu és que els salaris només poden créixer a un ritme petit, per sota 
del creixement del PIB, ja modest, atès que el retorn del capital supera l’avanç de l’economia. El resultat de tot plegat és que la par-
ticipació del capital en la renda tendeix a augmentar i la participació del treball, a disminuir.

Lògicament, el supòsit que el retorn al capital es mantindrà en nivells elevats al llarg dels anys és el primer motiu de crítica a l’anàlisi 
de Piketty. En concret, que la ràtio entre capital i PIB creixi amb el temps significa que el factor capital és cada vegada més abundant. 
Que, simultàniament, el pagament pel capital (el seu retorn) es mantingui elevat entra en contradicció amb la clàssica llei dels ren-
diments decreixents. Una segona crítica notable fa referència a la rellevància creixent del capital humà a les economies avançades. 
El terme capital humà fa referència a la formació i al coneixement que adquireixen els treballadors. L’ús de la paraula capital per 
referir-se a una qualitat dels treballadors no és gratuït, ja que connota un cert paral·lelisme amb el capital en la seva versió més 
clàssica (les màquines), tot i que el capital humà estigui menys subjecte als rendiments decreixents. El mateix Piketty esmenta que 
la definició de capital ha variat al llarg dels segles i que, mentre que en l’actualitat comprèn majoritàriament la maquinària, en el 
passat incloïa els esclaus. Així, doncs, per què no podem pensar que, en un futur no gaire llunyà, el capital humà serà una forma de 
capital tant o més important que la maquinària d’avui? Si aquest fos el cas, el que més ens hauria de preocupar com a ciutadans seria 
la igualtat d’oportunitats en educació i en formació, de manera que els qui més s’esforcessin a l’hora de formar-se, sense perjudici 
de la capacitat innata, serien els rics del futur.

En suma, tant el supòsit habitual (progrés tecnològic) com el que no ho és tant (acumulació de riquesa) comparteixen quelcom més 
que una cara amable amb segones intencions: sembla que la seva influència en el repartiment de la «porció extra de pastís» gira al 
voltant de l’educació. Una força laboral formada serà capaç de beneficiar-se de les millores tecnològiques i compensarà de manera 
justa l’esforç individual. Els rics no es perpetuaran en un món en què el capital humà sigui la principal font de riquesa.

Clàudia Canals
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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(4) La versió anglesa del llibre sortirà enguany: Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, DT., Belknap Press. Així mateix, vegeu Branko Milanovic 
(2013), «The return of “patrimonial capitalism”: review of Thomas Piketty’s Capital in the 21st century» (MPRA Paper 52384, University Library of Munich, Alemanya), 
per a una anàlisi crítica del llibre de Thomas Piketty.
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La globalització i la redistribució de la renda

El pes de les rendes del treball en la renda total ha disminuït a la majoria de països desenvolupats en les últimes dècades. En 
termes col·loquials, atesa la dimensió del pastís, la porció que es queden els treballadors s’ha reduït en el temps. Aquesta tendèn-
cia ha coincidit amb un increment de la globalització econòmica. Estan relacionades les dues tendències? Podem atribuir la dis-
minució de la part del pastís dels treballadors a l’augment de la globalització?

La globalització pot haver afectat la redistribució de la renda per diferents canals. El canal més directe és que, en l’actualitat, els 
treballadors competeixen a nivell global, no solament a nivell de país. Els canals indirectes són diversos, però un dels més estu-
diats és el menor pes dels sindicats en les economies desenvolupades.

Comencem analitzant el primer. Els principals efectes de la 
globalització han estat l’augment en les possibilitats del 
comerç i la capacitat d’aprofitar els avantatges comparatius 
de cada país. Alguns economistes, per exemple, Baldwin 
(2012) o Basco i Mestieri (2013)(1), distingeixen dos tipus de 
globalització: (i) la primera globalització (des del final de la 
Segona Guerra Mundial fins a les acaballes dels vuitanta), 
caracteritzada per un descens dels aranzels, i (ii) la segona 
globalització (des del començament dels noranta), causada 
per la revolució de les tecnologies de la informació, les quals 
han comportat la disminució dels costos de comunicació. Les 
dues tenen en comú haver facilitat el comerç entre països. No 
obstant això, una diferència important entre les dues globa-
litzacions és que la segona ha permès trencar la cadena de 
valor. Un intercanvi representatiu de la primera globalització, 
en què el procés productiu s’iniciava i acabava dins de cada 
país, seria, per exemple, la venda de teles per part d’Anglaterra 
a Portugal a canvi de vi. L’exemple típic de la segona globalit-

zació és el de l’iPhone, que es dissenya als EUA i es fabrica a la Xina utilitzant components produïts a diferents països asiàtics. A 
més a més, l’adopció d’Internet ha canviat la naturalesa del bé comercialitzable. Serveixi d’exemple el fet que moltes empreses 
hagin traslladat el departament de comptabilitat o d’atenció al client a altres països o que, en alguns hospitals, la lectura de 
radiografies es deslocalitzi. Són serveis que, en els dos casos, es comercialitzen gràcies a Internet. En resum, la segona globalitza-
ció ha ampliat la cistella de béns i de serveis susceptibles de ser comercialitzats i ha permès que diferents fases del procés pro-
ductiu es desenvolupin a diferents països.

Un cop analitzades les particularitats de les dues globalitzacions, cal examinar si els seus efectes sobre les rendes salarials són 
semblats o diferents. En els dos casos, observem que les empreses obtenen més beneficis, perquè el mercat és més gran i són 
capaces de reduir els costos de producció. Per exemple, Anglaterra es podia especialitzar en la producció de teixits i incrementar, 
així, els guanys, i Apple pot vendre els seus productes a tots els mercats i produir cada component de l’iPhone al país més barat. 
No obstant això, malgrat que, en els dos casos, el pastís és més gran, a priori desconeixem l’evolució del pes de les rendes salarials. 
Per respondre aquesta pregunta, cal identificar el tipus de treballador afectat a cada globalització. A la primera, els béns comer-
cialitzats exigien una mà d’obra poc qualificada, de manera que els treballadors més afectats per la competència estrangera eren 
els que tenien un nivell educatiu més baix. En canvi, a la segona globalització, els béns comercialitzats necessiten treballadors 
amb una qualificació mitjana, de manera que els treballadors amb un nivell educatiu intermedi són els més perjudicats, a la qual 
cosa cal afegir l’agreujant que es recol·loquen en treballs amb un qualificació menor i amb salaris més baixos. És a dir, la globalit-
zació ha provocat que els productes (o una part de la producció) fabricats als països més avançats requereixin cada vegada menys 
treballadors i més capital. Per tant, les dues globalitzacions tenen efectes qualitatius similars, però la segona afecta més treballa-
dors i tendeix a intensificar la disminució relativa de les rendes salarials.

(1) Vegeu R. Baldwin (2012), «Global Supply Chains: Why They Emerged, Why They Matter, and Where They Are Going», CTEI Papers, CTEI-2012-2013. S. Basco i M. Mestieri 
(2013), «Heterogeneous Trade Costs and Wage Inequality: a Model of Two Globalizations», Journal of International Economics, vol. 89 (2), març 2013, p. 393-406.
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Per comprovar la validesa d’aquestes hipòtesis hem de recór-
rer a les dades. Existeixen diferents treballs empírics (vegeu 
les referències Basco i Mestieri, 2013), els quals mostren que la 
globalització ha afectat la distribució de les rendes salarials i 
ha generat «polarització» (durant la segona globalització, els 
treballadors de nivell qualificat intermedi hi han sortit per-
dent en relació amb els treballadors de qualificació alta i 
baixa). En altres paraules, els treballadors de qualificació inter-
mèdia han passat a exercir treballs de qualificació i de retribu-
ció baixes. Aquesta evidència en la distribució salarial sugge-
reix, però no implica, el canvi en el pes relatiu de les rendes 
salarials. La millor manera per dilucidar aquesta qüestió és 
analitzar si les indústries més exposades a la competència 
estrangera han patit una caiguda més important del pes de 
les rendes salarials. Elsby et al. (2013)(2) han fet aquest exercici 
per als EUA i confirmen la hipòtesi: efectivament, la participa-
ció del treball ha caigut més a les indústries on més ha aug-
mentat la competència internacional. Per tant, aquest resultat confirma la idea que la deslocalització d’una part de la producció 
ha estat un factor important en la caiguda secular de la participació del treball. Atès que la globalització és un procés continu i 
que la competència a nivell global s’intensificarà en el futur, aquests resultats impliquen que la millor política per assegurar que 
els llocs de treball romanguin als països desenvolupats és incrementar la productivitat dels treballadors. Ja que els països desen-
volupats tenen avantatge comparatiu en treball qualificat, la inversió en educació reforçaria aquesta primacia i ajudaria a 
recol·locar els treballadors que perdessin la feina a causa de la globalització en llocs de treball millors. Una altra mesura possible 
seria millorar les infraestructures que permetin guanyar en competitivitat i que comportin que les diferències salarials en relació 
amb els països no desenvolupats hagin de ser més grans perquè les empreses desitgin deslocalitzar la producció.

Com es recordarà, el segon canal indirecte pel qual s’argumenta que la globalització ha influït en la redistribució de les rendes ha 
estat la pèrdua gradual de rellevància dels sindicats a la majoria de països desenvolupats. L’anàlisi formal de les causes de la dis-
minució del pes dels sindicats queda fora de l’abast d’aquest Dossier. Només assumirem que és un fet, i que la globalització, en 
obligar els països rics a competir amb països amb menys protecció sindical, n’és una de les causes. No obstant això, sí ens interes-
sa estudiar quina és la relació del paper dels sindicats amb la distribució del pastís. La premissa inicial és la següent: si els sindicats 
perden presència, el poder negociador relatiu dels empresaris augmenta i, per tant, els treballadors perceben una part menor de 
la producció de l’empresa. D’aquí s’inferiria que la pèrdua de pes dels sindicats s’associa a una disminució de la remuneració 
salarial. De nou, l’evidència empírica (en aquest cas, l’informe de l’OCDE del 2012) ens ha de servir per corroborar si existeix una 
relació directa entre el canvi en el percentatge de treballadors afectats pel conveni col·lectiu i el canvi en el pes de les rendes 
salarials. En el segon gràfic d’aquest article, no s’observa cap correlació. Constatem, per exemple, que les rendes salarials han 
baixat de forma important a Itàlia i a Suècia, però el canvi en la cobertura del conveni col·lectiu ha estat petit. Una possible crítica 
a aquesta anàlisi seria que els efectes no s’observen entre països, sinó, exclusivament, entre les diferents indústries d’un país. 
Seguint la lògica que el poder dels sindicats varia en funció de les indústries, Elsby et al. (2013) van analitzar si, a les indústries dels 
EUA en què el pes dels sindicats s’havia reduït més, també havia disminuït més el pes de les rendes salarials i no van trobar cap 
efecte diferencial. Per tant, tot indica que la pèrdua d’importància dels sindicats no explica la disminució del pes de la remunera-
ció del treball.

Per concloure, fins avui ens hem beneficiat d’alguns efectes positius de la globalització, com l’augment de productes o la possi-
bilitat de poder-los comprar a preus més assequibles (és a dir, de l’increment de la dimensió del pastís). Malgrat tot, això ha anat 
acompanyat d’un canvi important en la distribució de la renda, el qual ha afectat, en especial, les classes mitjanes. En aquest 
context, la política educativa i les mesures de competitivitat que millorin la qualitat de la producció són determinants perquè el 
conjunt de la població es beneficiï dels efectes positius de la globalització sense que empitjori la distribució de la renda.

Sergi Basco
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(2) Vegeu M. Elsby, B. Hobijn i A. Sahin (2013), «The Decline of the U.S. Labor Share», Brookings Papers, setembre del 2013.

 

 

 

FIN 

IRL 
CAN 

SWE 
ITA 

AUS AUT BEL 
GBR 

ESP 
DEU 

USA 
DNK 

NLD 

NOR 
PRT 

JPN 
FRA 

-14 

-12 

-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 
Cobertura del conveni col·lectiu 

Evolució de les rendes salarials i cobertura   
del conveni col·lectiu 
Participació del treball 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’OCDE 2012.



38  DOSSIER: LES RENDES DEL TREBALL EN PERSPECTIVA

www.lacaixaresearch.comFEbRER 2014

02

La caiguda de les rendes del treball a Espanya i als EUA:  
factors conjunturals

Com a la majoria de països desenvolupats, a Espanya el pes de les rendes del treball presenta una tendència decreixent. En els 
últims anys, sembla que el procés s’ha accelerat. Tant el context recessiu com altres factors conjunturals han jugat un paper deter-
minant.

Més enllà de la tendència descendent global a llarg termini, el pes de les rendes laborals mostra un marcat patró procíclic, mal-
grat que acostuma a respondre a les variacions del PIB amb un cert retard: quan comença una recessió, el seu pes sol augmentar, 
però, passats uns trimestres, en general recula de forma important. Al costat oposat, és també conegut el patró contracíclic del 
marge empresarial. Les empreses, per precaució, per aversió al risc o per millorar la posició financera, tendeixen a augmentar el 
marge amb què operen durant les recessions.

En aquesta recessió, la pauta no ha estat una excepció. Com s’il·lustra al gràfic següent, a Espanya, el patró d’ajust del pes de les 
rendes del treball ha estat força similar al de les últimes recessions. Segons les dades de l’OCDE, les rendes del treball van caure 
gairebé el 3% entre el 2008 i el 2012, un registre molt similar al de les dues últimes crisis. Així mateix, el declivi de les rendes del 
treball als EUA, de l’1,4%, s’assembla també al de les últimes recessions.

Per tant, sembla raonable pensar que, a mesura que la reactivació econòmica es vagi consolidant, una part de la reculada que s’ha 
produït en el pes de les rendes del treball es podria recuperar. No obstant això, el paper que ha tingut el sector immobiliari en la 
recessió actual podria modificar aquest patró. El sector immobiliari és molt intensiu en mà d’obra, i això fa que el pes de les rendes 
del treball en relació amb el valor afegit d’aquest sector sigui superior al de la resta de sectors econòmics. Per exemple, a Espanya, 
el pes de les rendes del treball en relació amb el valor afegit del sector s’ha mantingut 2,5 p. p. per damunt de la ràtio del conjunt 
de l’economia.

No és estrany, per tant, que la caiguda del pes del sector de la construcció hagi estat un dels principals factors que han empès a 
la baixa la participació de la renda del treball en els últims anys. A Espanya, el pes del sector de la construcció en el PIB va caure 
en 5 p. p. entre el 2007 i el 2012, fins al 8,6% del PIB. Als EUA, va fer-ho en 1,4 p. p. Com es mostra als dos últims gràfics, la contri-
bució de la caiguda del sector de la construcció explica el 60% del descens del pes de les rendes del treball als EUA. A Espanya, el 
col·lapse d’aquest sector hauria reduït la participació de les rendes del treball en 3,6 p. p., però aquesta caiguda va ser compen-
sada, en part, per l’augment del pes dels sectors del comerç i de la informació i les comunicacions.

Un altre dels elements que ha tingut un paper important en la variació de la participació de les rendes del treball ha estat la com-
posició de la destrucció d’ocupació. Dels 3,6 milions de llocs de treball que s’han destruït entre el 2007 i el 2013 a Espanya, 2,5 han 
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estat en la població menor de 30 anys. El nombre d’ocupats amb més de 55 anys, en canvi, ha augmentat en 151.000 persones. 
Les diferències salarials per trams d’edat no són insignificants: el 2011, per exemple, el salari mitjà de les persones més grans de 
55 anys era de 26.000 euros anuals, més del doble del salari mitjà de la població menor de 30 anys, i el 14% superior al salari mitjà 
del conjunt de la població. En definitiva, el pes de les rendes del treball ha caigut perquè el descens de l’ocupació ha estat molt 
superior al PIB, del 17,7%, enfront del 6,9%. Dit d’una altra manera, aquest descens ha estat propiciat pel fort augment de la pro-
ductivitat que s’ha produït.

A més a més, si el nivell de productivitat del treball es manté en els pròxims anys, el pes de les rendes del treball es podria conti-
nuar reduint, a causa de l’efecte de l’arribada de la generació del baby boom a l’edat de jubilació. Aquest efecte no s’ha de menys-
tenir: per cada punt percentual que cau el pes de la població de més de 55 anys, encara que el salari mitjà d’aquest grup d’edat es 
mantingui constant, el pes de les rendes del treball es redueix, aproximadament, en 0,1 p. p. si la productivitat es manté constant.

Als EUA, el baby boom va tenir lloc, aproximadament, 20 anys abans que a Espanya, i aquesta generació començarà a arribar a 
l’edat de jubilació en els pròxims anys. En l’actualitat, el gros dels baby boomers es troba a la franja d’edat entre els 55 i els 67, 
població que s’ha incrementat, aproximadament, el 23% des del 2007, en detriment del grup comprès entre els 25 i els 54 anys, 
que ha caigut l’1%. Atès que el segment d’edat més avançat té, de mitjana, un salari més elevat (el 2013, va ser el 15% superior, en 
relació amb el salari mitjà total), la seva sortida gradual del mercat laboral representarà un descens del pes de les rendes del tre-
ball. Aquest efecte és similar al d’Espanya: 0,1 p. p. per cada punt percentual de reducció de la població més gran de 55 anys, si es 
mantenen constants els salaris mitjans per grup d’edat i el nivell de productivitat.

En definitiva, és probable que una part de la caiguda del pes de les rendes del treball es recuperi en els pròxims anys, a mesura 
que la reactivació econòmica es vagi consolidant. De tota manera, més enllà de les tendències de fons que comporten el progrés 
tecnològic o la globalització, hi ha certs factors que també podrien empènyer el pes de les rendes del treball a la baixa.

Oriol Aspachs i Ariadna Vidal
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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