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Durant l’última dècada, els mercats laborals han estat sotmesos a una pressió excepcional a tot el món: als canvis estructu-
rals provocats per la globalització i per les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), s’ha afegit una forta recessió, 
en especial als països desenvolupats.

Tot i que no és senzill fer una anàlisi comparativa internacional dels nivells salarials, les últimes dades de l’Organització 
Internacional del Treball mostren que, malgrat la crisi, els salaris reals al món continuen creixent tendencialment. Ho fan de 
forma especial a les regions emergents, de manera que la distància entre els nivells retributius als diferents països del pla-
neta tendeix a escurçar-se gradualment, tot i que queda molt camí per recórrer.

Al si del món emergent, tanmateix, les millores són molt diverses. Destaca en positiu el continent asiàtic, mentre que les 
millores són molt més minses a l’Àfrica i a Sud-amèrica. Els creixements més importants corresponen als països, com la Xina, 
en què coincideixen una liberalització gradual de l’activitat econòmica, un entorn institucional previsible i un marc 
macroeconòmic d’estabilitat, si més no en termes de dèficit públic i d’inflació.

Al món desenvolupat, l’efecte de la crisi tampoc ha estat uniforme entre països. L’estabilitat macroeconòmica també ha 
estat important en aquestes economies, atès que han patit menys la recessió les que han estat capaces de mantenir 
l’equilibri financer i han evitat l’acumulació excessiva de deutes públics i privats. No obstant això, la naturalesa de les insti-
tucions dels mercats laborals ha estat el factor més determinant. Els efectes de la crisi en termes de pèrdua de llocs de tre-
ball han estat més intensos als països amb un mercat laboral més rígid, ja que la flexibilitat insuficient de la legislació 
laboral ha comportat que l’ajust davant la caiguda de la demanda s’efectués mitjançant la reducció del nombre d’ocupats i 
no amb mesures alternatives, que tenen efectes estructurals i socials menys negatius, com ara la disminució de les hores 
treballades o el canvi en altres condicions laborals.

Unes institucions del mercat laboral més flexibles també faciliten el procés de reajustament sectorial que, ineludiblement, 
han de dur a terme moltes de les economies avançades. Aquests canvis en la distribució sectorial de l’ocupació són, en part, 
deguts a la Gran Recessió, que té l’origen en l’expansió excessiva d’alguns sectors econòmics, però són reforçats pels efectes 
persistents de les tendències estructurals abans esmentades: la globalització i les TIC. Sortint de la Gran Recessió, la gene-
ració de nous llocs de treball se centrarà en les economies més dinàmiques, en especial les que facilitin la formació contínua 
dels treballadors i la flexibilitat en les condicions laborals.

Finalment, unes institucions laborals flexibles són també un element clau per garantir que el creixement dels salaris reals 
sigui sostenible en el temps i esdevingui, així, un factor de progrés social. La flexibilitat ha de permetre que, davant els 
canvis estructurals i les pertorbacions macroeconòmiques, el sistema econòmic comporti una evolució de les retribucions 
reals que sigui coherent amb les millores de la productivitat de cada país. En un món globalitzat, totes les economies ober-
tes, desenvolupades o no, estan sotmeses a aquesta restricció, i un bon disseny del mercat laboral és fonamental per 
adaptar-s’hi amb èxit.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de març de 2014

Mercat laboral: canvis estructurals i crisi econòmica
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CRONOLOGIA

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

 3  Janet Yellen és investida presidenta del Comitè de Mercat Obert de la reserva Federal dels Estats Units. 

Abril 2014 MAiG 2014

 2   Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març). 
Taxa d’estalvi de les llars (quart trimestre).

 3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7 Índex de producció industrial (febrer).
16 Comerç exterior (març).
21   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (febrer). 

Comptes financers (quart trimestre).
29    Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (abril). 

Enquesta de població activa (primer trimestre).
30  Avanç del PIB trimestral (primer trimestre). 

Balança de pagaments (febrer). 
Avanç IPC (abril). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
Avanç del PIB dels Estats Units (primer trimestre).

 6 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
 8   Consell de Govern del Banc Central Europeu. 

Índex de producció industrial (març).
15   Avanç del PIB de la zona de l’euro (primer trimestre). 

Avanç del PIB del Japó (primer trimestre).
19   Comerç exterior (abril). 

Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
28  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (maig).
29 Comptabilitat nacional trimestral (primer trimestre).
30   Balança de pagaments (març). 

Avanç IPC (maig).

AGENDA

MArÇ 2014

 7  El Consell de Ministres aprova un reial Decret-llei per al refinançament i la reestructuració del deute empresarial amb l’objectiu 
de facilitar la supervivència d’empreses viables amb una càrrega financera elevada.

20  El Consell Europeu i l’Eurocambra arriben a un acord per modificar la proposta inicial sobre el Mecanisme Únic de resolució 
(s’escurcen els terminis per a la dotació del fons únic de resolució i se simplifica la presa de decisions).
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la recuperació econòmica es consolida a la zona de l’euro. 
El flux d’indicadors publicats durant el mes de març con -
tinua dibuixant un escenari de recuperació gradual. Cal 
destacar l’evolució de la demanda interna, en especial la 
inversió, que presenta un to una mica més robust del que 
s’an  ticipava. La recuperació dels països perifèrics també és 
lleugerament millor del que s’esperava. Atesa aquesta re -
cuperació progressiva, el BCE continua optant per no ac -
tuar, tot i que reconeix que la inflació es mantindrà baixa 
durant un període llarg de temps i recorda que no dubtarà 
a intervenir si els riscos deflacionistes s’intensifiquen. Mal-
grat l’aparent inacció, el discurs del BCE es mostra cada ve -
gada més comprensiu amb el risc de deflació. En aquest 
sen  tit, van sorprendre les declaracions del president del 
Bundesbank i membre del Consell de Govern del BCE, Jens 
Weidmann, en què no descartava que el BCE pugui com-
prar deute públic i privat per reactivar l’economia i per 
allunyar les pressions deflacionistes. A poc a poc, el BCE 
està fent creïble la seva intenció de dur a terme un quanti-
tative easing com l’implementat als EUA. Potser, quan 
aquest advertiment sigui plenament acceptat pel mercat, 
ja no serà necessari dur-lo a terme.

l’economia espanyola tanca el 1t 2014 amb registres que 
conviden a l’optimisme. Els indicadors disponibles per als 
primers mesos de l’any apunten a una acceleració del ritme 
de creixement. Així ho recull l’índex d’activitat econòmica 
de ”la Caixa” Research, que situa l’avanç intertrimestral del 
PIB entre el 0,3% i el 0,6% en el 1T 2014, per damunt del 
0,2% registrat en el 4T 2013. A més a més, el mapa de riscos 
es desplaça també cap a un terreny més benigne. En aquest 
sentit, l’últim informe sobre desequilibris macroeconòmics 
publicat per la Comissió Europea destaca els importants 
avanços que ha fet l’economia espanyola per corregir els 
principals desequilibris. Tot i que encara queda camí per 
recórrer, això la situa en una posició més avantatjosa per 
aconseguir que el procés de recuperació vagi guanyant  
força al llarg de l’any.

nous contratemps al front emergent. El conflicte geopo-
lític entre Rússia i Ucraïna i l’augment dels dubtes sobre el 
creixement econòmic de la Xina van copar el flux de notí-
cies econòmiques del mes de març i van generar un repunt 
de l’aversió al risc entre els inversors. De tota manera, a 
l’escenari internacional, el contagi ha estat relativament 
contingut. A mitjà termini, les perspectives continuen sent 
esperançadores, basades, fonamentalment, en la millora 
sostinguda del creixement global, en la continuïtat d’unes 
condicions monetàries favorables i en la recuperació gra-
dual de les perspectives de creixement de la zona de l’euro.

els inversors discriminen entre els riscos dels emergents. 
L’efecte de les tensions a la península de Crimea es va limi-
tar a la caiguda de la borsa russa i a la depreciació del ruble 
i de la hrívnia ucraïnesa enfront del dòlar. A la resta de 
l’entorn financer emergent, l’abast va ser també limitat. Els 
dubtes sobre la sostenibilitat del creixement a la Xina tam-
poc no han tingut grans repercussions. Les probabilitats 
d’un deteriorament greu del gegant asiàtic no són menys-
preables, però es disposa d’un ampli marge d’actuació en 
matèria de política monetària, fiscal i macroprudencial en 
cas d’un alentiment intens del creixement.

la reserva Federal actualitza la política d’orientació. Als 
EUA, els indicadors d’activitat més recents comencen a 
deixar enrere els efectes del mal temps de l’inici de l’any. 
L’índex de sentiment empresarial es troba en nivells com-
patibles amb ritmes d’avanç moderats de l’economia, i la 
confiança del consumidor ha assolit el nivell màxim des del 
gener del 2008. La recuperació del mercat laboral continua 
sent l’element que genera més dubtes. Per bé que, al febrer, 
es van crear 175.000 llocs de treball, la mitjana dels tres 
últims mesos és, només, de 129.000, el registre més baix 
des del juliol del 2012. En aquest context, després de 
l’última reunió del Comitè de Mercat Obert, Janet Yellen va 
comunicar que els tipus d’interès romandran per sota de la 
mitjana històrica, fins i tot després que la inflació i l’atur 
assoleixin els objectius establerts fa uns mesos. La Fed va 
abandonar, així, l’estratègia de forward guidance quantita-
tiva i va introduir variables qualitatives en relació amb el 
mercat laboral, la inflació i les condicions financeres. La 
nova política de comunicació de la Fed, menys precisa i una 
mica canviant, és susceptible de provocar episodis de vola-
tilitat, sobretot si la inflació repunta en l’actual context de 
salaris a l’alça.

Risc contingut en alguns emergents
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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 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro –0,6 –0,4 1,1 1,5 –0,3 0,5 1,0 1,0 1,1 1,2

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

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

Itàlia –2,6 –1,9 0,5 1,0 –1,9 –0,8 –0,1 0,4 0,7 0,8

Espanya –1,6 –1,2 1,0 1,5 –1,1 –0,2 0,5 0,9 1,2 1,3

Japó 1,4 1,5 1,3 1,4 2,4 2,5 2,6 0,9 0,7 0,9

Regne Unit 0,3 1,8 2,2 2,0 1,9 2,7 2,7 2,4 2,0 1,8

Països emergents

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

Xina 7,7 7,7 7,7 7,5 7,8 7,7 7,8 7,9 7,5 7,6

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

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

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

Polònia 2,0 1,5 2,7 3,1 1,8 2,2 2,6 2,7 2,7 2,9

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

INFLACIÓ

Mundial 1 4,0 3,4 3,5 3,3 3,4 3,2 3,3 3,6 3,5 3,5

Països desenvolupats

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

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

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

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

Itàlia 3,3 1,3 0,8 1,5 1,1 0,7 0,4 0,7 1,0 1,2

Espanya 2,4 1,4 0,5 1,3 1,2 0,1 0,0 0,4 0,5 1,0

Japó 3 0,0 0,4 2,5 1,7 0,9 1,4 1,5 3,2 2,9 2,6

Regne Unit 2,8 2,6 2,3 2,4 2,7 2,1 1,9 2,3 2,5 2,5

Països emergents

Rússia 5,0 6,8 5,6 4,9 6,4 6,4 6,1 5,8 5,3 5,1

Xina 2,6 2,8 2,8 2,8 2,9 2,3 2,7 3,2 2,9 2,5

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

Brasil 5,4 6,2 6,0 5,7 6,1 5,8 5,9 5,9 6,4 5,9

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

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

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

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

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,1 1,1 0,8 –1,8 0,7 1,4 1,4 1,1 0,7

Consum de les AP –4,8 –2,3 –3,6 –0,5 0,2 –3,5 –4,8 –4,0 –4,7 –1,1

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

Béns d’equipament –3,9 2,3 6,6 3,6 2,2 9,6 9,6 6,3 5,7 4,7

Construcció –9,7 –9,6 –2,4 0,0 –9,8 –8,6 –5,9 –1,7 –1,0 –1,0

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

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

Importació de béns i serveis –5,7 0,4 3,2 2,6 0,6 2,7 7,9 2,1 0,7 2,0

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,0 1,5 –1,1 –0,2 0,5 0,9 1,2 1,3

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,4 25,2 24,1 26,0 26,0 26,4 25,2 24,6 24,7

Índex de preus de consum 2,4 1,4 0,5 1,3 1,2 0,1 0,0 0,4 0,5 1,0

Costos laborals unitaris –3,1 –1,6 0,0 0,5 –1,7 1,3 0,6 0,0 –0,1 –0,5

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 –1,2 0,8 1,3 1,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 –0,6 1,5 1,9 2,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –10,6 –7,1 –5,8 –4,2 –10,3 –7,1     

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 0,26 0,24 0,24 0,26 0,29 0,31

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,60 1,14 0,67 0,59 0,56 0,58 0,63 0,66

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,57 1,45 0,36 0,32 0,36 0,50 0,65 0,79

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 2,98 3,63 2,70 2,74 2,75 2,88 3,05 3,19

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,57 0,22 0,28 0,53 0,22 0,24 0,30 0,27 0,27 0,27

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,57 0,92 0,54 0,53 0,56 0,57 0,57 0,59

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,36 0,97 0,17 0,16 0,14 0,29 0,43 0,56

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,77 2,21 1,78 1,79 1,68 1,65 1,75 2,00

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,33 1,35 1,32 1,32 1,36 1,37 1,36 1,34 1,33

¥/euro 102,71 129,65 142,50 147,69 131,09 136,78 141,10 142,22 142,88 144,00

£/euro 0,81 0,85 0,83 0,85 0,86 0,84 0,83 0,83 0,86 0,82

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 107,87 109,43 109,24 109,23 107,73 107,62 107,98 108,14

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 79,81 82,79 82,46 80,24 78,60 79,08 80,38 81,10

Notes: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Signes de fortalesa 
davant les adversitats

l’evolució recent dels mercats ha estat determinada per 
l’aparició de nous contratemps, amb origen al front emergent. 
En primer lloc, el conflicte geopolític entre Ucraïna i Rússia i 
l’annexió de Crimea per part de Rússia. En segon lloc, l’augment 
dels dubtes sobre el creixement econòmic de la Xina. I, en ter-
cer lloc, els desequilibris observats als mercats de capitals xine-
sos. Malgrat tot, el contagi a l’escenari internacional ha estat 
relativament contingut i ha incidit, principalment, en les borses 
russa i xinesa. En general, els mercats financers desenvolupats 
han estat testimonis de l’avanç experimentat per la renda fixa 
(pública i privada) i de l’ensopegada en les cotitzacions dels ac -
tius de renda variable. Aquesta situació es podria materialitzar 
en correccions moderades a curt termini, atesa l’existència de 
diversos indicadors tècnics i de fluxos a la zona d’alerta. Malgrat 
tot, considerem que els obstacles vinculats als països emer-
gents hauran de tendir a limitar-se en intensitat i en freqüència, 
de manera que s’anirà clarificant el camí per al correcte funcio-
nament dels mercats globals.

els inversors discriminen entre els riscos dels emergents. Les 
tensions derivades de la disputa territorial per la península de 
Crimea es van reflectir en la caiguda de la borsa russa i en la 
depreciació del ruble i de la hrívnia ucraïnesa enfront del dòlar. 
Mentrestant, la resta de l’entorn financer emergent va projectar 
una afectació molt limitada, com es va observar amb l’evolució 
d’algunes divises, com la rupia índia i la lira turca. No obstant 
això, les notícies econòmiques negatives de la Xina i la inestabi-
litat del seu sistema financer constitueixen un focus de preocu-
pació entre els inversors. La fallida recent de diversos vehicles 
d’inversió i la conformitat del banc central xinès sobre aquest 
tema han incrementat la incertesa sobre la solidesa del seu en -
tramat creditici. Així i tot, les probabilitats d’un deteriorament 
greu de l’economia xinesa són relativament reduïdes. Les auto-
ritats asiàtiques disposen d’un ampli marge d’actuació en ma -
tèria de política monetària, fiscal i macroprudencial en cas d’un 
alentiment intens del creixement.

les perspectives a mitjà termini són més esperançadores. Per 
bé que els esdeveniments comentats més amunt han provocat 
el repunt de l’aversió al risc per part dels inversors, també és cert 
que s’ha recuperat el sentiment de cara a mitjà i a llarg termini. 
Entre d’altres, els aspectes que alimenten aquestes expectatives 
són els següents: (i) la millora sostinguda del creixement global, 
(ii) la continuïtat d’unes condicions monetàries favorables, (iii) el 
reforç de la zona de l’euro i (iv) la correcció dels desequilibris de 
la perifèria europea. No obstant això, tot i que la llista dels factors 
de risc identificables s’ha reduït en els últims trimestres, encara 
en persisteixen alguns d’importants, com el que es desprèn de 
les noves directrius en matèria de política d’orientació de la 
Reserva Federal (Fed). La falta de precisió en els objectius podria 
introduir inestabilitat en els mercats. Un altre focus és el pes 
creixent que està adquirint el risc de deflació a la zona de l’euro.
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la reserva Federal actualitza la política d’orientació. Des-
prés de l’última reunió del Comitè de Mercat Obert, Yellen va 
comunicar que els tipus d’interès romandran per sota de la 
mitjana històrica, fins i tot després que la inflació i l’atur asso-
leixin els seus objectius. Sense fer referència explícita al llindar 
del 6,5% de la taxa d’atur, com era habitual, la Fed abandona 
l’estratègia de forward guidance quantitativa i introdueix varia-
bles qualitatives en relació amb el mercat laboral, la inflació i 
les condicions financeres. En paral·lel, es va decidir mantenir el 
ritme del tapering i es van retallar les compres mensuals de 
bons en 10.000 milions de dòlars. Addicionalment, Yellen va 
apuntar que la primera pujada dels tipus federals es podria 
materialitzar sis mesos després del final del QE3. No obstant 
això, la nova política de comunicació de la Fed, menys precisa i 
una mica canviant, és susceptible de provocar episodis de vola-
tilitat continguda, sobretot si la inflació repunta en l’actual 
context de salaris a l’alça.

Mentrestant, en la reunió de març, el bCe opta per no actuar. 
Basant-se en la recuperació progressiva de la demanda interna 
de la zona de l’euro i en el funcionament correcte dels mercats 
monetaris de la regió, l’entitat manté l’estratègia. També antici-
pa que la inflació es mantindrà baixa durant un període llarg de 
temps i que no dubtarà a actuar si els riscos deflacionistes 
s’intensifiquen (vegeu Focus: «Expectatives d’inflació i instru-
ments financers: un binomi valuós»). Als mercats de capitals, 
també es descompta una possible actuació suscitada per la for-
talesa del tipus de canvi de l’euro enfront del dòlar, amb la fina-
litat d’evitar un augment de les pressions a la baixa sobre una 
inflació en cotes ja molt reduïdes. En aquest sentit, destaca el to 
més aperturista de les declaracions d’alguns membres del Bun-
desbank alemany sobre un eventual programa de compra de 
bons per part del BCE.

Passos cap a la unió bancària europea. El Consell Europeu i 
l’Eurocambra han arribat a un acord sobre la creació del segon 
pilar de la unió bancària: el Mecanisme Únic de Resolució i el 
Fons de Liquidació d’entitats insolvents. Aquest acord haurà de 
ser confirmat pel Parlament Europeu a l’abril.

el deute perifèric progressa adequadament. La crisi entre 
Rússia i Ucraïna ha provocat que les yields dels bons a 10 anys 
dels EUA i d’Alemanya s’hagin mantingut relativament esta-
bles, a causa del seu perfil d’actiu refugi. A curt termini, però, 
un to més agressiu que el contemplat inicialment pel mercat 
en els missatges de la Fed i la reconducció del conflicte rus 
podrien pressionar a l’alça les rendibilitats del deute dels dos 
països. Per la seva banda, el deute sobirà de la perifèria ha con-
tinuat mostrant una gran resistència als problemes exteriors. 
Al març, les tires han caigut en tots els trams de les corbes i han 
facilitat la col·locació de les emissions de deute espanyol i por-
tuguès a tipus d’interès molt baixos. En aquest context, les pri-
mes de risc sobiranes del bloc perifèric han evolucionat de 
forma positiva, afavorides per l’augment de les expectatives 
de noves mesures de liquiditat per part del BCE davant els ris-
cos deflacionistes.
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les borses mantenen el pols, però sense perdre de vista els 
esdeveniments a ucraïna. Tot i que les notícies sobre la Xina i 
Ucraïna van pesar sobre els parquets internacionals, l’esta  bi -
lització als diferents fronts ha donat continuïtat a la recuperació 
de les borses. Factors clau com els baixos nivells de volatilitat, 
les valoracions atractives i els grans volums de liquiditat a la 
re  cerca de rendibilitat donen suport als mercats d’accions occi-
dentals. Aquest context és aprofitat per moltes companyies per 
debutar a l’escenari borsari (vegeu Focus: «El ressorgir de les 
sortides a borsa»). Els índexs nord-americans es mantenen al 
voltant dels nivells màxims històrics, tot i que s’aprecien signes 
de sobrecompra en els referenciats al sector tecnològic i a les 
small caps. A Europa, l’Eurostoxx també ha evolucionat de for-
ma favorable. No obstant això, a curt termini, l’exposició de 
diverses de les seves companyies a Ucraïna i a Rússia podria 
generar correccions puntuals. Per la seva banda, l’Ibex es torna 
a situar per damunt dels 10.000 punts, amb el suport de la 
millora dels indicadors d’activitat i de la tendència positiva del 
risc sobirà.

l’euro manté la fortalesa enfront del dòlar. El canvi entre les 
dues divises s’ha arribat a situar en cotes properes als 1,40 dò -
lars. Els factors determinants d’aquesta situació han estat dos: 
(i) l’escalada de la tensió militar a Crimea i (ii) la decepció del 
mercat davant l’absència de mesures expansives per part  
del BCE. No obstant això, l’augment de les expectatives de pos-
sibles pujades de tipus d’interès per part de la Fed, durant la 
primera meitat del 2015, ha servit per batre la fermesa de l’euro 
fins als 1,37 dòlars. L’altra notícia rellevant del mercat canviari 
ha estat l’ampliació de les bandes de fluctuació del iuan enfront 
del dòlar fins al ± 2%. La decisió, que respon a l’intent de les 
autoritats xineses de dotar les forces del mercat de més prota-
gonisme, s’ha traduït en caigudes del iuan enfront del dòlar. No 
obstant això, el biaix de la divisa xinesa és d’apreciació per al 
conjunt de l’any.

les primeres matèries reflecteixen les turbulències econòmi-
ques. La «fugida cap a la qualitat» propiciada pel conflicte entre 
Rússia i Ucraïna ha provocat l’increment de la demanda i el con-
següent encariment dels actius refugi. La cotització de l’or n’és 
un clar reflex, ja que s’ha revalorat gairebé el 8% des de l’inici de 
l’any. Per la seva banda, la incertesa sobre la capacitat de creixe-
ment de l’economia xinesa ha marcat l’evolució de les primeres 
matèries de caire cíclic: el coure i el ferro, estretament vinculats 
a la producció industrial, destaquen en negatiu. D’altra banda, el 
mercat petrolier continua mostrant una estabilitat remarcable 
en l’interval de cotització dels 105-110 dòlars/barril.
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de països (inclosa Espanya); el desavantatge és que es 
tracta d’un mercat més petit i amb menys liquiditat.

Els caps i els floors d’inflació també ofereixen protecció 
davant els efectes adversos de la inflació i de la deflació, 
respectivament. En el cas dels caps, el comprador rebrà, 
en cada data de liquidació i previ pagament d’una prima 
sobre el nocional, la diferència entre la inflació observada 
i el sostre (cap) establert al contracte, en cas que la inflació 
se situï per damunt del cap. Les opcions floor cobreixen, 
davant un eventual escenari de deflació, el seu compra-
dor, que rebrà la diferència entre el sòl (floor) acordat i la 
taxa d’inflació observada, en cas que sigui inferior al floor. 
El preu o prima d’aquestes opcions tendeix a ser més ele-
vat a mesura que augmenta el nivell de protecció que ofe-
reixen. En els últims mesos, s’ha observat que el preu del 
floor a cinc anys, que protegeix en cas que la inflació cai-
gui per sota del 0%, s’ha situat per damunt del preu del 
cap del 4% al mateix termini. En termes de l’objectiu 
d’inflació del 2% del BCE, això indica que els in  versors 
estan més preocupats per una desviació a la baixa que a 
l’alça, gens sorprenent en el context actual. Crida més 
l’atenció que la quantia de la prima floor no s’hagi dispa-
rat, com ha succeït durant els tres «ensurts deflacionistes» 
dels últims anys. Sembla, per tant, que aquest indicador 
dóna suport a la interpretació que els agents esperen, per 
a la zona de l’euro, un període llarg d’inflació molt bai  xa 
(clarament per sota del 2%), però un risc baix de deflació 
sostinguda.

FOCUS • Expectatives d’inflació i instruments financers:  
un binomi valuós

El temor a un eventual episodi deflacionista a la zona de 
l’euro realça el protagonisme d’una variable que, habitual-
ment, es manté en un segon pla: les expectatives d’inflació. 
En efecte, conèixer el ventall d’escenaris de preus que con-
templen els agents econòmics és una peça clau per cali-
brar el risc d’inflació o de deflació i, per tant, l’estratègia 
adequada de política monetària. Malgrat que l’observació 
directa de la «veritable» expectativa d’inflació del sector 
privat no és possible, existeixen aproximacions raonables 
contingudes, de forma explícita o implícita, en diversos 
instruments financers.

El mercat de bons sobirans proporciona informació de 
gran utilitat quan, a més dels bons nominals ordinaris, hi 
ha bons indexats a la inflació. Aquest és el cas de països 
clau com Alemanya i França. Els bons indexats ofereixen 
protecció contra la inflació, ja que actualitzen el seu valor 
facial al mateix ritme que puja l’índex de preus oficial de 
cada país. D’aquesta manera, el diferencial de rendibilitat 
entre un bo nominal i un bo indexat amb el mateix termini 
i del mateix emissor, anomenat breakeven inflation rate 
(BEIR), ens informa de la taxa d’inflació mitjana que els 
tenidors de bons esperen a aquest termini. De forma més 
precisa, la BEIR es pot descompondre en tres elements 
diferenciats: (i) l’expectativa dels agents sobre la inflació 
mitjana al llarg de la vida dels bons; (ii) una prima de risc 
associada a possibles desviacions d’aquesta expectativa 
en relació amb la veritable taxa d’inflació que s’acabarà 
materialitzant, i (iii) unes primes associades a la menor 
liquiditat dels bons indexats i altres aspectes institucio-
nals. Eliminant, mitjançant tècniques estadístiques, l’últim 
component, s’arriba a un mesurament molt valuós sobre 
les expectatives i la prima de risc per inflació del nombrós 
grup d’agents que participen al mercat de bons.

Els swaps i les opcions (caps i floors) sobre la inflació són 
instruments explícitament concebuts per operar sobre 
aquesta variable. Un swap o permuta financera consisteix 
en l’intercanvi de fluxos de caixa entre dues parts sobre un 
determinat import nocional en unes dates concretes. La 
particularitat dels swaps d’inflació és que una de les parts 
es compromet a pagar un tipus d’interès fix (swap rate) 
sobre el nocional del contracte a canvi de rebre la taxa 
d’inflació observada durant el termini de vida de l’ins  tru -
ment (floating swap rate). D’aquesta manera, l’swap rate 
proporciona un bon indicador de la inflació mitjana espe-
rada i de la prima de risc de desviació exigida pels opera-
dors d’aquest mercat al llarg de la vida de l’swap. També 
aquí és necessari fer un petit ajust tècnic, en aquest cas pel 
risc de contrapart inherent a l’operativa amb derivats over 
the counter (OTC). L’avantatge de l’swap en relació amb el 
bo és l’existència d’un univers més ampli de venciments i 
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FOCUS • El ressorgir de les sortides a borsa

El fred que va paralitzar les borses occidentals durant els 
anys de crisis continua remetent. El primer símptoma de 
millora es va manifestar en les cotitzacions, que, des de fa 
temps, mantenen una tendència alcista (molt intensa als 
EUA i moderada a Europa). Amb posterioritat, es va co -
men  çar a percebre una reactivació d’altres constants vitals 
del mercat borsari. Una de les més destacades fa referèn-
cia al nombre d’empreses que decideixen fer el pas d’in -
corporar-se al mercat. A les dues bandes de l’Atlàntic, els 
fac  tors de demanda i d’oferta conflueixen a favor d’un 
aug  ment de les sortides a borsa. D’una banda, la millora 
de les expectatives de creixement econòmic, la relativa 
bona marxa dels resultats empresarials i el nivell molt baix 
dels tipus d’interès han intensificat l’apetència pel risc en -
tre els inversors. Això és crucial per a les empreses que 
debuten al parquet, amb freqüència petites, poc conegu-
des i, per tant, percebudes com inversions més arriscades. 
De l’altra, les mateixes companyies, atretes per les cotitza-
cions creixents, poden trobar, al mercat borsari, una alter-
nativa atractiva per incrementar el capital, justament en 
una època en què la solvència és molt apreciada i l’accés al 
finançament aliè és menys fàcil que en el passat.

Els EUA es van avançar, en relació amb Europa, en matèria 
de sortides a borsa i encara mantenen l’avantatge. Fa 
temps que el nombre d’operacions i l’import recaptat es -
tan creixent, de manera que ja han assolit xifres plena-
ment normalitzades. Segons les dades de Bloomberg, du -
rant els tres primers mesos del l’any, 130 empreses han 
co  mençat a cotitzar i han registrat gairebé un total d’11.000 
milions de dòlars en el període de subscripció, xifra prope-
ra al rècord assolit en el mateix període del 2007. A nivell 
sectorial, destaquen les sortides a borsa de companyies 
de biotecnologia, seguides d’empreses energètiques i del 
sector financer. Molts analistes anticipen que, als EUA, el 
ritme de col·locacions podria arribar a cotes no vistes des 
de l’any 2000, data en què va assolir el nivell màxim previ 
a la crisi financera.

A Europa, la millora és més incipient, però ha començat 
amb força. Segons les dades de PwC, l’activitat de les sor-
tides a borsa va ser feble fins a mitjan 2013, però l’últim 
trimestre de l’any passat va ser testimoni d’un augment 
fulgurant, que li va permetre equiparar-se amb els resul-
tats del 4T 2007, és a dir, el període previ a la crisi. Les 
dades parcials del 2014 indiquen que el bon to continua.

Pel que fa a Espanya, el procés està una mica endarrerit, 
però sembla que aviat guanyarà força. Durant els anys 
2012 i 2013 i des de l’inici d’enguany, les operacions s’han 
limitat a un grup d’empreses de dimensió reduïda al Mer-
cat Alternatiu Borsari (MAB) i a unes poques societats d’in-
 versió immobiliària (socimis). No obstant això, ja hi ha di -
verses empreses candidates a ampliar aviat l’univers 

borsari espanyol. Recentment, la mateixa CNMV s’ha mos-
trat optimista en comunicar que espera tancar el primer 
quadrimestre de l’any amb cinc companyies debutants al 
mercat continu, tot i que no ha concretat quines són. Tot 
plegat indica que hi haurà varietat entre els protagonistes. 
Per exemple, pel que fa als sectors de negoci i, també, pel 
que fa a les motivacions (posar en valor els negocis, culmi-
nar processos de privatització i/o respondre a les necessi-
tats de finançament). Entre les companyies que tenen els 
plans de sortida més avançats, cal esmentar Applus, Odi-
geo, Edreams, Globalia, Loteries i Apostes de l’Estat i Aena.
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Tipus d’interès (%)

31-març 28-feb 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 0,31 0,29 3 2,6 10,2

Euríbor 12 mesos 0,59 0,55 4 3,4 4,3

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,15 0,12 3 –3,2 13,2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,16 0,13 3 –5,4 18,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,57 1,62 –5 –35,1 28,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 3,23 3,51 –28 –91,6 –182,5

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 166 188 –22 –56,5 –211,3

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,23 0,24 –1 –1,6 –5,2

Líbor 12 mesos 0,56 0,55 1 –2,5 –17,3

Deute públic a 1 any 0,11 0,10 1 0,0 –1,5

Deute públic a 2 anys 0,42 0,32 10 5,4 19,6

Deute públic a 10 anys 2,72 2,65 7 –28,2 91,5

spreads deute corporatiu (p. b.)

31-març 28-feb Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 76 70 5 5,5 –50,3

Itraxx Financer Sènior 93 87 7 4,9 –102,0

Itraxx Financer Subordinat 139 129 10 9,7 –173,6

Tipus de canvi

31-març 28-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,377 1,380 –0,2 0,4 7,4

¥/euro 142,130 140,490 1,2 1,5 –16,0

£/euro 0,826 0,824 0,2 0,2 1,8

¥/$ 103,230 101,800 1,4 1,9 –9,8

Primeres matèries 

31-març 28-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 493,7 478,5 3,2 8,2 2,9

Brent ($/barril) 107,0 109,3 –2,1 –3,7 –3,4

Or ($/unça) 1.284,0 1.326,4 –3,2 6,8 –19,5

Renda variable

31-març 28-feb Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.872,3 1.859,5 0,7 1,3 19,9

Eurostoxx 50 3.161,6 3.149,2 0,4 2,2 21,1

Ibex 35 10.340,5 10.114,2 2,2 4,3 30,6

Nikkei 225 14.827,8 14.841,1 –0,1 –9,2 21,9

MSCI emergents 994,7 966,4 2,9 –0,8 –3,5

Nasdaq 4.199,0 4.308,1 –2,5 0,5 29,6

PRINCIPALS INDICADORS



12  

www.lacaixaresearch.comABRIL 2014

ECONOMIA INTERNACIONAL 04

CONJUNTURA • Panorama  
de contrastos

es manté l’escenari de millora en l’activitat econòmica glo-
bal, però amb disparitats i matisos: sembla que els EUA 
comencen a superar els efectes del cru hivern i consoliden el 
creixement, la Xina continua immersa en un aterratge suau amb 
absència de tensions inflacionistes significatives, i el Japó està 
pendent dels efectes derivats de la pujada de l’IVA a l’abril. Entre 
les economies emergents, destaca la situació de Rússia, ja que el 
conflicte polític amb Ucraïna afectarà de forma molt negativa el 
creixement del 2014. El Brasil no aconsegueix frenar la inflació, 
però l’Índia, Indonèsia i Sud-àfrica redueixen els desequilibris.

ESTATS UNITS

la revisió lleugerament a l’alça de l’avanç del Pib en el 4t 
2013 no altera el nostre escenari de recuperació moderada. 
La taxa del 2,6% intertrimestral anualitzada (també en termes 
interanuals) no ha afectat el creixement del conjunt del 2013, 
de l’1,9%. Per components de demanda, destaquen la revisió a 
l’alça del consum privat i la confirmació del bon to de la inversió 
en equipament, que esperem que es mantingui al llarg del 
2014. Els factors climàtics adversos de l’inici del 2014 ens fan 
reduir lleugerament la nostra previsió d’avanç per al 2014 del 
3,0% al 2,8%, però, simultàniament, atès el bon to dels últims 
indicadors del consum privat, es redueixen els riscos a la baixa.

el major risc per al nostre escenari és el mercat laboral, que es 
recupera amb un vigor escàs. Per bé que, al febrer, es van crear 
175.000 llocs de treball, la mitjana dels tres últims mesos només 
és de 129.000, el registre més baix des del juliol del 2012. La taxa 
d’atur va repuntar lleugerament fins al 6,7%, però el problema 
de fons és la persistència de la baixa taxa d’activitat. Això fa que 
la ràtio d’ocupats en relació amb la població més gran de 16 
anys estigui en el 58,8%, amb prou feines 6 dècimes per damunt 
del mínim del 2011, però més de 4 punts per sota del nivell del 
final del 2007. La major preocupació de la política econòmica és 
reduir la part cíclica (no deguda a efectes demogràfics) d’a  ques-
 ta diferència (vegeu l’article sobre la taxa d’activitat del mercat 
laboral nord-americà del Dossier).

els indicadors d’activitat més recents comencen a deixar enre-
re els efectes del temps advers. L’índex de sentiment empresa-
rial de manufactures (ISM) va recuperar, al febrer, una part del 
descens abrupte del gener i va pujar de 51,2 a 53,2 punts, mentre 
que l’ISM de serveis va recular de 54,0 a 51,6 punts, amb la major 
feblesa en el component d’ocupació. Aquests nivells són indica-
tius de ritmes d’avanç moderats de l’economia. Pel que fa a la 
demanda, la confiança del consumidor del Conference Board del 
març es va enfilar fins als 82,3 punts, encara per sota de la mitja-
na històrica propera a 100, però en el nivell màxim des del gener 
del 2008, previ a la crisi. Les vendes al detall, sense cotxes ni ben-
zina, van confirmar aquest bon to relatiu del consum i van 
avançar el 2,3% inter  anual al febrer, una dada que, tot i no ser 
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gaire robusta, representa el primer avanç intermensual després 
de dos mesos seguits de reculades.

el mercat de l’habitatge modera la recuperació. L’índex Case-
Shiller de preus de l’habitatge de segona mà de 20 àrees metro-
politanes ha encadenat dos anys de pujades mensuals ininte-
rrompudes, amb un avanç acumulat del 22,6%. No obstant 
això, descomptant la inflació, l’índex continua el 29% per sota 
de la mitjana del 2006. La continuïtat de la millora del mercat 
immobiliari passa per una recuperació més ferma del mercat 
laboral i dels ingressos de les llars. En aquest sentit, l’inici 
d’habitatges va tenir una evolució plana el 2013 i al comença-
ment del 2014, i l’índex de vendes de la National Association of 
Home Builders del març es va quedar en els 47 punts, lluny dels 
58 de l’agost del 2013.

els preus al consum continuen moderats. L’IPC del febrer va 
avançar l’1,1% interanual (el 0,1% intermensual), per sota de 
l’1,6% del gener i de l’objectiu del 2% de la Fed. Per la seva ban-
da, l’IPC subjacent (sense energia ni aliments) es va situar en 
l’1,6% interanual, percentatge que, sense la contribució dels llo-
guers, hauria estat del 0,8%. La persistència de la inflació per sota 
del 2% dóna marge a la Fed per allargar la política de tipus baixos 
i representa una dificultat afegida per a les llars endeutades.

JAPÓ

Mentre espera la pujada de l’ivA, el Japó va créixer el 2,5% 
interanual en el 4t. Aquesta xifra va causar una certa decepció, 
tenint en compte que el consum privat i la inversió es van bene-
ficiar de l’augment de la despesa que s’ha anticipat a la pujada 
de l’IVA a l’abril (del 5% al 8%). Els efectes finals d’aquesta me -
sura marcaran el ritme de l’economia nipona el 2014. Fins ara, 
sembla que les polítiques expansives de Shimzo Abe han enco-
ratjat el creixement de forma efectiva. La producció industrial 
(al Japó està molt vinculada a l’evolució del PIB) i les comandes 
de maquinària (indicador avançat de la inversió productiva) 
van perfilar una tendència alcista al llarg del 2013. Així mateix, 
el preu del sòl a l’àrea de Tòquio va registrar, en el conjunt del 
2013, un avanç del 0,7% després de cinc anys de descensos. 
Aquestes dades positives fan que, malgrat la decepció que va 
representar el PIB del 4T, la nostra previsió per al conjunt del 
2014 només pateixi una revisió mínima i quedi en l’1,3%.

el sector exterior continua sent deficitari, amb un dèficit co -
mer  cial al febrer superior a l’esperat. El ien barat no acaba de 
reactivar les exportacions i alimenta una factura energètica 
creixent, que va representar el 36,4% del total de les importa-
cions del 2013 (el 23,7% el 2010).

en l’àmbit dels preus, la deflació no es pot donar per eradica-
da. L’IPC va registrar l’1,5% interanual al febrer, però el ritme de 
l’escalada ha perdut força en els últims mesos. L’índex subja-
cent (sense energia ni aliments) va avançar un tímid 0,7% inter-
 anual, malgrat l’efecte alcista de la feblesa del ien. Per la seva 
banda, els salaris, que són la pedra de toc per consolidar el 
necessari creixement de la demanda interna, van pujar el 0,2% 
interanual al gener, després de 16 mesos de descensos. És una 
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dada esperançadora, però encara insuficient. Aquests titubejos 
en matèria d’inflació i la feblesa del sector exterior fan probable 
que el Banc del Japó es decideixi a incrementar l’expansió 
quantitativa, probablement al llarg de l’estiu.

EMERGENTS

sembla que la desacceleració a la Xina és assumible. La pro-
ducció industrial, les vendes al detall i altres indicadors avançats 
es van situar per sota de la mitjana del 2013, tot i que podrien 
estar distorsionats per l’aturada de l’any nou xinès. Els preus 
moderats deixen marge de maniobra a l’autoritat monetària 
per a polítiques de suport a la demanda (vegeu el Focus sobre 
la desacceleració a la Xina).

A la resta de països emergents, es corregeixen els desequili-
bris, llevat del Brasil i de Turquia. L’Índia va tornar a registrar un 
descens de la inflació al febrer, gràcies als preus d’alimentació. 
El mateix va succeir a Indonèsia, tot i que amb menys intensi-
tat. Així mateix, els dèficits per compte corrent de l’Índia, d’In -
do  nè  sia i de Sud-àfrica, tres dels emergents considerats febles, 
s’han reduït. L’altra cara de la moneda és que els indicadors 
d’activitat avancen a un ritme inferior al del 2013. Mèxic va ser 
la nota po  sitiva, amb una economia que va guanyant tracció i 
que, al ma  teix temps, redueix la inflació. Entre les grans econo-
mies emergents, el Brasil és la que presenta un deteriorament 
més seriós, amb tensions inflacionistes persistents i un creixe-
ment econòmic que va a menys. Per la seva banda, Turquia va 
sorprendre a l’alça, amb un avanç del 4,4% interanual en el 4T 
2013 (el 4,3 en el 3T), amb el suport de la demanda interna. La 
dada va ser positiva, però els forts desequilibris per compte 
corrent i de preus accentuen la necessitat d’ajustos macroeco -
nò  mics. En aquest sentit, les recents eleccions locals reforcen el 
Govern i redueixen la incertesa sobre el rumb de la política 
econòmica.

el conflicte entre rússia i ucraïna afecta les perspectives 
econòmiques dels dos països. La caiguda del règim prorús 
d’Ucraïna i la seva substitució per un Govern més proper a la 
Unió Europea van conduir a un procés políticament complicat 
de segregació de Crimea d’Ucraïna i a una integració posterior 
a Rússia. Al tancament d’aquest informe, s’havia produït una 
acceptació de facto per part de la comunitat internacional de 
l’adhesió, sense risc de conflicte militar, però amb l’adopció de 
sancions (lleus) contra Rússia. La conjuntura russa ja estava do -
mi  nada per una complicada combinació de baix ritme d’ac  ti -
vitat i tensions inflacionistes (al febrer, la inflació es va situar en 
el 6,2% interanual). El conflicte polític ha intensificat la incerte-
sa financera i ha provocat una reacció negativa dels inversors 
internacionals (sortides de capitals). Aquests esdeveniments 
ens fan revisar a la baixa la previsió de Rússia, amb un avanç 
esperat del PIB del 0,8% el 2014 (l’1,9% anterior) i de l’1,4% el 
2015 (el 2,5% anterior). Per la seva banda, el risc d’una eventual 
crisi de balança de pagaments a Ucraïna s’allunya després del 
recent acord d’ajuda financera de l’FMI. Ucraïna rebrà un total 
de 27.000 milions de dòlars de donants internacionals, dels 
quals l’FMI aportarà uns 14.000-18.000 milions.
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FOCUS • Àsia, una regió endeutada però dinàmica

La vigilància del mapa de vulnerabilitats dels diferents 
països emergents ha guanyat protagonisme després de 
les tensions patides al llarg de l’últim any. L’endeutament 
ocupa un lloc destacat en la revisió mèdica. La regió asiàti-
ca (l’Índia i l’Extrem Orient, llevat del Japó) ha augmentat 
notablement el nivell de deute total entre el 2007 i el 2013: 
del 149% al 211% del PIB, un cop considerada la suma de 
les llars, de les empreses no financeres i del govern. Ava-
luar fins a quin punt això representa una vulnerabilitat 
requereix examinar certs detalls.

Les economies asiàtiques, amb un model de creixement 
basat en l’exportació, van patir durament quan la deman-
da global es va afeblir a causa de la crisi iniciada el 2007. La 
resposta a aquest xoc va ser estimular la demanda interna, 
la qual cosa va comportar un increment de l’endeutament. 
Les condicions de partida eren propícies per emprendre 
aquesta ruta: un excés d’estalvi (que es reflectia en un su -
peràvit corrent del 7,4% del PIB) i un dèficit fiscal gairebé 
nul. Entre el 2009 i el 2012, l’endeutament va tenir l’ajut 
d’unes condicions financeres folgades i d’uns tipus d’in  te -
rès reals baixos, derivats de la laxitud monetària global 
pro  piciada per la Reserva Federal nord-americana i, tam-
bé, pels mateixos països emergents.

L’endeutament asiàtic s’ha concentrat al sector de les em -
preses no financeres. En termes del PIB, les empreses van 
passar d’endeutar-se un 81% el 2007 a un 132% el 2013, la 
qual cosa equival a 51 punts dels 62 esmentats més 
amunt. Es tracta d’un nivell elevat en termes històrics i en 
comparació amb altres països. El gran risc d’aquesta 
situació és que aquest endeutament empresarial no 
redundi en una millora de la productivitat del capital. 
Sense millores en aquest sentit, seria d’esperar una mode-
ració relativa del creixement, que, unida a l’envelliment 
demogràfic, dificultaria la reducció del deute. Una previ-
sible pujada dels tipus d’interès reals, encoratjada pel 
canvi de política de la Fed, complicaria encara més el 
panorama.

No obstant això, la situació és heterogènia entre països. La 
nota relativament positiva és que els registres més elevats, 
pel que fa al nivell de deute i a la seva evolució recent, es 
concentren en les economies «fortes» de la regió: la Xina, 
Hong Kong, Singapur i Corea del Sud. En canvi, les econo-
mies considerades més «febles» –l’Índia i Indonèsia– te -
nen un endeutament més moderat, fins i tot considerant la 
seva menor renda per capita. Així, tot i que l’Índia arrosse-
ga el deute públic més elevat de la regió (el 67% del PIB), 
una in  flació alta i unes reformes estructurals pendents, és 
tranquil·litzador observar que el total del seu deute 
(empreses, llars i Govern) es va quedar en el 136% del PIB el 
2013, sensiblement per sota de la mitjana de la regió i 
només 7 punts per damunt del nivell del 2007. Per la seva 

banda, Indonèsia va registrar un deute total del 74% el 
2013, el més baix del grup de països analitzats. El factor 
demogràfic també juga al seu favor, ja que l’Índia i Indonè-
sia defugen la tendència general d’envelliment de la po -
blació predominant a la regió. Les xifres que criden més 
l’atenció corresponen a la Xina, on el deute total va passar 
del 148% al 244% del PIB (del 97% al 173% en el cas de les 
empreses no financeres). El risc que això comporta s’ha 
d’avaluar en el marc del procés de reequilibri i transforma-
ció de l’economia xinesa i de les peculiars regles de funcio-
nament d’un sistema dominat per l’Estat. Hong Kong, Sin-
gapur i Corea també presenten un deute elevat, però en el 
context d’una renda per capita molt superior i d’un sistema 
financer més desenvolupat. En tot cas, cal no oblidar les 
fortaleses inherents de la regió, que es concreten en un 
potencial elevat de creixement. A més a més, globalment 
els Governs i les llars mantenen un nivell d’endeutament 
relativament contingut.
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FOCUS • A voltes amb el hard landing a la Xina

Ja és habitual que la premsa i no pocs analistes utilitzin 
l’expressió «aterratge brusc» cada vegada que la Xina 
publica dades més febles del que s’esperava. Al març, ha 
tornat a succeir. Atès aquest entorn d’alarmisme recurrent, 
una anàlisi més assossegada que permeti posar en pers-
pectiva les xifres és un exercici aconsellable per no caure 
en una espiral de desànim.

Primer de tot, examinem els indicadors que han provocat 
l’enrenou actual. Efectivament, la producció industrial, la 
inversió en capital fix urbà i les vendes al detall han dismi-
nuït el ritme d’avanç al gener-febrer en relació amb el 2013 
(en termes interanuals: el 8,6%, enfront del 9,7%; el 17,9%, 
enfront de 19,6%, i l’11,8%, enfront del 13,1%). No obstant 
això, cal tenir en compte diversos atenuants. En primer 
lloc, el calendari de festivitats de l’any nou lunar distorsio-
na la comparació i perjudica l’exercici actual. En segon 
lloc, els avanços intermensuals continuen sent positius i 
excel·lents en els tres indicadors. I, en tercer lloc, la revisió 
a l’alça de les vendes al detall per al conjunt del 2013 (de 
l’11,4% al 13,1%) ha estat una anotació positiva ignorada 
per la majoria d’articles mediàtics. Al front exterior, la for-
talesa de les exportacions del gener, amb un avanç d’un 
+10,6% interanual, va quedar entelada per la feblesa del 
febrer (–18,1%). Però torna a ser difícil discernir si les dades 
d’exportacions per al conjunt del gener i del febrer van ser 
realment pobres, ja que, a l’efecte distorsionador de les 
celebracions de l’any nou, s’han d’afegir les sospites de 
sobrefacturació en les exportacions durant els quatre pri-
mers mesos del 2013. Per la seva banda, les importacions 
es van mostrar vigoroses al gener i al febrer (+10% inter -
anual), la qual cosa no deixa de sorprendre en positiu, atès 
l’escenari de demanda certament una mica més feble que 
esperem. En aquest sentit, l’índex de gestors de compres 
(PMI) de manufactures va disminuir al febrer per tercer 
mes consecutiu, però es manté per damunt de 50, el llin-
dar que denota expansió, mentre que el PMI del sector 
serveis va pujar fins als 55,0 punts, el màxim en tres mesos.

En aquest context, la decisió de devaluar lleugerament la 
divisa, el recent relaxament de les condicions monetàries, 
el primer impagament de bons per part d’una empresa 
xinesa i les paraules del primer ministre, Li Keqiang, reco-
neixent que el 2014 serà un any difícil són elements addi-
cionals que nombrosos analistes destaquen en parlar d’un 
hard landing imminent. No obstant això, segons el nostre 
parer, aquests esdeveniments no s’han de llegir en clau 
negativa, sinó, més aviat, al contrari. La devaluació ha anat 
acompanyada d’una ampliació de la banda de fluctuació 
del iuan, en línia amb la liberalització financera anunciada 
pel nou Executiu, i, juntament amb el relaxament dels tipus 
monetaris, constituirà un factor d’estímul. El primer impa-
gament corporatiu és un altre signe del canvi de model cap 
a «més mercat», l’efecte disciplinador del qual ha de servir 
per incentivar l’eficiència en l’assignació de recursos. A més 
a més, el primer ministre ha ratificat un objectiu substan-

cial de creixement del PIB per al 2014: el 7,5%. Atès el paper 
hegemònic que encara exerceix l’Estat sobre les palanques 
del creixement (si més no a curt i a mitjà termini), cal 
prendre’s molt seriosament aquest objectiu.

Sens dubte, és difícil calibrar el ritme d’avanç apropiat de 
l’activitat en un procés de canvis estructurals sense prece-
dents com l’actual. Fa temps que l’economia xinesa està 
immersa en un aterratge suau, ara com ara amb un èxit no -
table. Aquesta moderació s’emmarca en una transformació 
del model de creixement cap a un major protagonisme del 
consum i dels serveis enfront del sector exterior i de la in -
versió en infraestructures. És cert que afronta riscos signifi-
catius, gestats durant els anys de creixement vigorós, com, 
per exemple, l’endeutament dels ajuntaments i d’altres ens 
locals, l’augment del shadow banking i les possibles bom-
bolles d’actius. La fèrria determinació de l’Exe  cutiu de virar 
cap a un nou model de desenvolupament menys distorsio-
nat i més sostenible i la seva capacitat per aconseguir que 
la transició sigui gradual són les claus que cal vigilar. Sobre 
la voluntat, no hi ha gaires dubtes: les contundents declara-
cions reformistes emeses durant la Tercera Sessió Plenària 
del Partit Comunista, al novembre del 2013, es veuen ja 
con  firmades per passos concrets en la direcció correcta. 
Sobre la capacitat de maniobra a curt termini de les autori-
tats econòmiques, la nostra opinió és favorable. La reduïda 
inflació del país permet aplicar mesures expansives de 
política monetària (malgrat la prudència anunciada pel 
banc central), i el nivell d’endeuta  ment públic relativa-
ment controlat i les elevades reserves acumulades deixen 
un marge significatiu en l’àmbit fiscal. A més a més, la Xina 
ha demostrat habilitat en l’ús de la política macropruden-
cial per neutralitzat els conats d’ines  tabilitat financera. Tot 
plegat fa pensar que l’anunci d’un col·lapse imminent 
sembla prematur.

Feblesa relativa de l’economia xinesa
Variació interanual (%)

Última dada 2013

PIB 7,7 7,7

Producció industrial 8,6 10,2

Vendes al detall 11,8 13,1

PMI manufactures (índex) 50,2 50,8

Exportacions 1 4,4 7,9

Importacions 1 8,0 7,3

Inversió 2 17,9 19,6

Crèdit bancari 14,2 14,5

Preus al consum 2,0 2,6

Preus de l’immobiliari 3 10,8 11,5

Notes: 1. Acumulat de 12 mesos. 2. Inversió acumulada de capital fix urbà. 3. Mitjana del preu 
de l’habitatge nou a 100 ciutats.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Estadístiques nacionals, de Thomson Reuters 
Datastream i de China Real Estate Index System (CREIS; Soufun.com).
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ESTATS UNITS
2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Activitat

PIB real 2,8 1,9 1,3 1,6 2,0 2,6 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,9 4,0 4,0 4,2 4,0 3,7 1,8 2,3 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 62,8 75,1 81,0 74,0 79,4 78,3 82,3

Producció industrial 3,6 2,6 2,4 2,0 2,6 3,3 2,9 2,8 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 52,3 50,8 55,7 56,7 51,3 53,2 ...

Habitatges iniciats (milers) 783 929 957 869 882 1.008 909 907 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141,3 158,2 150 157 161 165 168 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,6 58,7 58,6 58,5 58,8 58,8 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –3,3 –2,8 –3,1 –3,0 –2,9 –2,8 –2,8 ... ...

Preus

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

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

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 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Activitat

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

Vendes al detall 14,3 13,1 12,3 12,5 12,8 13,0 11,8 11,8

Producció industrial 10,0 9,9 9,6 9,1 10,1 10,0 8,6 8,6

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 50,5 50,5 50,8 51,3 50,5 50,2

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 260 272 269 252 260 264 226

Exportacions 8,0 7,9 18,3 3,9 3,9 7,4 10,6 –18,1

Importacions 4,3 7,3 8,7 5,0 8,4 7,1 10,0 10,1

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,4 2,4 2,8 2,9 2,5 2,0

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 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 6,1 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
2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Activitat

PIB real 1,4 1,5 –0,1 1,3 2,4 2,5 – ...

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 44,1 44,8 44,0 41,7 40,5 38,3

Producció industrial 0,2 –0,6 –6,5 –3,1 1,9 5,7 10,4 7,0

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 –8,0 4,0 12,0 16,0 – ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6

Balança comercial 1 (% PIB) –1,5 –2,4 –1,7 –1,9 –2,1 –2,4 –2,6 –2,6

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 –0,8 –0,4 0,0 0,5 0,6 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 • Passos cap  
a un creixement més equilibrat  
i robust a Europa

la recuperació econòmica es consolida. El flux d’indicadors 
publicats durant el mes de març continua dibuixant un escena-
ri de recuperació gradual, però amb matisos que cal tenir en 
compte. La demanda interna, en especial la inversió, presenta 
un to una mica més robust del que s’anticipava. La recuperació 
dels països perifèrics també és lleugerament millor del que 
s’esperava. Destaca la bona evolució dels indicadors d’activitat 
de l’economia portuguesa, que, probablement, finalitzarà amb 
èxit el programa d’ajuda financera amb la troica al juny. Paral -
lelament, els avanços recents per reforçar la integració finan -
cera de la zona de l’euro, amb l’acord sobre el mecanisme de 
re solució bancària, continuen mostrant el compromís de les 
ins  ti  tucions europees de seguir avançant cap a un major nivell 
d’integració. Així i tot, la necessitat de despalanquejament de 
l’economia i els episodis de volatilitat puntuals vinculats als paï-
sos emergents recorden que la recuperació avança per un camí 
estret no lliure de riscos.

el ritme d’avanç de l’activitat econòmica de la zona de l’euro 
s’accelera en el 1t 2014. L’índex PMI de manufactures va aug-
mentar notablement en aquest trimestre, fins als 53,4 punts. A 
la fermesa habitual d’Alemanya, es va afegir una lleugera reac-
tivació a França. L’índex de sentiment econòmic que elabora la 
Comissió Europea també va tancar el primer trimestre de l’any 
amb un avanç notable i se situa en els 101,5 punts. Una vegada 
més, destaca el notable progrés dels països de la perifèria: 
Itàlia, Espanya i Portugal han assolit valors propers a la mitjana 
històrica. En canvi, malgrat el repunt del març, l’índex de senti-
ment econòmic a França encara se situa per sota del nivell a 
llarg termini. En conjunt, a França, els indicadors continuen va -
cil·lant, en línia amb una recuperació que no acaba d’arrencar.

la demanda interna va guanyant protagonisme. Per primera 
vegada en dos anys, la seva contribució al creixement del PIB 
va ser positiva, en concret de 0,1 p. p. Destaquen els avanços 
del consum de les llars i, sobretot, de la inversió (el 0,1% i 
l’1,1% intertrimestral, respectivament). A més a més, els indi-
cadors disponibles per al 2014 fan pensar que el ritme de crei-
xement de la inversió no perd el pols. Per exemple, al gener, la 
producció industrial va créixer el 2,1% interanual, gràcies, en 
gran part, al dinamisme de la producció de béns intermedis i 
de capital, amb avanços del 3,7% i del 5,8%, respectivament. El 
desglossament geogràfic mostra que aquesta trajectòria és 
generalitzada entre països, llevat de França, que també, en 
aquesta matèria, es queda més endarrerida. L’evolució de les 
expectatives de producció de la indústria, que manté una tra-
jectòria ascendent i ja presenta xifres superiors a la mitjana 
històrica, fa pensar que aquesta tendència es mantindrà en els 
pròxims mesos. L’únic element de la demanda interna que pre-
senta una tendència negativa és la despesa pública, que conti-
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nua patint la necessitat de contenir l’elevat endeutament 
públic.

el consum de les llars continua en positiu. La confiança del 
consumidor va avançar de forma significativa al març i va 
situar la mitjana del primer trimestre de l’any clarament per 
damunt dels registres de tancament del 2013. A més a més, és 
notable que, per primera vegada des de mitjan 2011, la con-
fiança del consumidor s’ha tornat a situar per damunt de la 
mitjana a llarg termini. De nou, aquesta tendència va acom-
panyada d’una reducció de les diferències entre països, amb 
avanços molt significatius de la perifèria, fins ara més ressaga-
da. La recuperació del consum de les llars també es reflecteix 
en l’evolució de les vendes al detall, que, al gener, van créixer 
l’1,1% interanual. En principi, en els pròxims mesos, la tendèn-
cia alcista del consum de les llars rebrà el suport del mercat 
la  boral, de manera que no s’hauria de frenar: l’índex d’ex  pec -
tatives de creació d’ocupació va augmentar de forma significa-
tiva durant el primer trimestre de l’any, en especial al sector 
serveis, i la confiança en les perspectives laborals dels consu-
midors ja ha escalat fins als nivells de tres anys enrere.

Portugal deixa enrere la crisi política i guanya enters per 
finalitzar el programa de rescat amb èxit. En els últims mesos, 
l’evolució de l’activitat econòmica portuguesa ha sorprès de 
forma favorable els analistes. Els indicadors mostren, en con-
junt, una clara tònica positiva (la producció industrial, per 
exem  ple, es va incrementar el 4,2% al gener). És especialment 
rellevant la recuperació de les exportacions portugueses el 
2013, ja que, en termes reals, van augmentar el 6,9% anual (el 
2,2% a Alemanya). L’arribada de notícies més positives ha co -
mençat a donar credibilitat a l’agenda de reformes estructurals 
duta a terme en els últims anys i, sobretot, ha ajudat a consoli-
dar la confiança en la capacitat de creixement de l’economia 
portuguesa a mitjà termini. Això ha permès que Portugal recu-
peri l’accés als mercats de finançament internacionals i cobreixi 
les necessitats de finançament previstes per al present exercici. 
Tot a punt, per tant, perquè Portugal pugui finalitzar amb èxit el 
programa de rescat amb la troica a mitjan 2014.

la contenció dels costos laborals dóna suport a l’avanç de la 
competitivitat a la perifèria. A Espanya i a Portugal, el cost 
laboral per hora en termes desestacionalitzats es va contreure, 
en el 4T 2013, el 0,2% i el 0,6% intertrimestral, respectivament. 
Itàlia presenta una tendència diferent de la resta dels països de 
la perifèria: aquest índex va augmentar el 0,5% intertrimestral. 
França i Alemanya, en canvi, es mantenen en taxes de variació 
intertrimestral clarament positives, del 0,9% i del 0,6%, respec-
tivament. Aquest comportament diferencial entre els països del 
centre i els de la perifèria també es mostra en la inflació, que, al 
conjunt de la zona de l’euro, es va tornar a desaccelerar i es va 
situar en el 0,5% al març (percentatge que cal comparar amb el 
0,7% del febrer), tot i que, arran de la recuperació de la deman-
da interna, s’espera que aviat comenci a remuntar. A Espanya i a 
Itàlia, les taxes d’inflació del març, del –0,2% i del 0,3%, respec-
tivament, van ser inferiors a les del conjunt de la zona de l’euro.
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la fragmentació dels mercats financers: pendent de resolu-
ció, però ben encaminada. El diferencial del tipus d’interès 
dels préstecs a empreses inferiors a 1 milió d’euros entre Espa -
nya i la mitjana dels països del nucli ha baixat de forma gradual 
des del mes de juny del 2013. A Portugal, també s’observa una 
trajectòria descendent. A Itàlia, el diferencial s’ha mantingut en 
l’1,5%, però no s’ha incrementat amb la inestabilitat política 
que ha travessat el país en els últims mesos. Sembla, per tant, 
que les mesures adoptades pel Banc Central Europeu (BCE) i la 
millora de la confiança en la capacitat de creixement de la peri-
fèria permeten reduir lentament la fragmentació de les condi-
cions de finançament entre els països de la zona de l’euro. De 
tota manera, la pressió sobre el BCE ha augmentat en els últims 
mesos, en especial per la tendència decreixent de la inflació i 
per l’apreciació recent de l’euro enfront del dòlar. En aquest 
sentit, van sorprendre les declaracions del president del Bun-
desbank i membre del Consell de Govern del BCE, Jens Weid-
mann, en què no descartava que el BCE pugui comprar deute 
públic i privat per reactivar l’economia i allunyar les pressions 
deflacionistes.

l’apetència inversora torna a la zona de l’euro. El to construc-
tiu que, des de fa mesos, domina el debat sobre el procés de 
construcció europeu i la recuperació de la confiança en la capa-
citat de creixement dels països de la perifèria conformen un 
escenari macroeconòmic que torna a ser llaminer per als inver-
sors, que intenten refer la composició de les carteres després 
d’ajustar el binomi rendibilitat-risc als països emergents. Les 
entrades netes en productes de cartera en són un bon reflex. 
Després d’arribar a nivells molt baixos cap a la meitat del 2012, 
han recuperat els nivells dels últims anys.

l’acord sobre el Mecanisme Únic de resolució consolida la 
unió bancària. Amb aquest acord, es defineix el nou sistema 
europeu per reestructurar o liquidar els bancs problemàtics 
des d’una autoritat central. Les negociacions entre el Consell i 
l’Eurocambra han introduït modificacions en relació amb la 
proposta inicial: s’escurcen els terminis per a la dotació dels 
55.000 milions d’euros del fons únic de resolució (de 10 a 8 
anys) i s’accelera el ritme de mutualització (el 60% del que es 
constitueixi en els dos primers anys; el 100% al cap de 8 anys); 
se simplifica la presa de decisions, i, durant el període de tran-
sició, el fons podrà accedir als mercats. La contribució de cada 
entitat al fons comú es farà en funció dels actius ponderats per 
risc i el pes del finançament majorista, tot i que els detalls en -
cara no s’han concretat. Aquest acord constitueix un pilar fona-
mental en el procés d’unió bancària, juntament amb la super-
visió única, que serà duta a terme pel BCE a partir del novembre 
d’en  guany. Aquests nous passos són positius i permeten anar 
forjant, a poc a poc, una unió econòmica i monetària més ro -
busta, imprescindible per restablir els mecanismes de trans-
missió de la política monetària i posar fi a la fragmentació dels 
mercats financers.
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FOCUS • L’estratègia del BCE a debat

De la mateixa manera que, en un partit de futbol, molts 
seguidors se senten capaços, des de les graderies, de dis-
senyar la millor estratègia per guanyar el rival, amb la polí-
tica monetària que ha de dur a terme el BCE es dóna una 
situació semblant: hi ha tantes opinions com articles s’han 
escrit sobre el tema. La intensitat que ha adquirit el debat 
reflecteix la rellevància de la política monetària en la presa 
de decisions d’inversió i de consum. En els últims anys, a 
més, la disparitat de criteris reflecteix, també, el desconcert 
que ha generat l’excepcionalitat de la situació econòmica.

El ventall d’eines de què disposa el BCE per fixar el rumb 
de la política monetària s’ha anat ampliant recentment, 
però el tipus d’interès de referència de les principals ope-
racions de refinançament (també conegut com refi rate) 
con  tinua sent la més important. Una forma relativament 
sen  zilla de determinar si el nivell en què es troba és, ara 
com ara, l’adequat consisteix a analitzar si la inflació i 
l’output gap són bones referències per predir-lo. Com va 
argumentar J. Taylor al començament dels anys vuitanta, 
el rumb de la política monetària s’ha de fixar, sobretot, en 
funció d’aquestes dues variables: en general, el tipus 
d’interès ha de pujar quan la inflació augmenta i quan la 
producció se situa per damunt de la capacitat productiva 
potencial de l’economia. Com s’observa en el primer dels 
gràfics que il·lustren aquest article, la capacitat predictiva 
d’aquestes dues variables ha estat elevada al llarg dels 
últims anys. Més interessant és el fet que el nivell actual 
del tipus refi es pugui explicar a partir del comportament 
seguit pel BCE fins ara. Dit d’una altra manera, l’únic mo -
ment en què el tipus d’interès es va desviar del patró 
general va ser l’any 2001, en ser més alt del que les condi-
cions econòmiques suggerien.

Una altra manera d’analitzar si el BCE ha modificat el cri-
teri amb què fixa el tipus refi consisteix a estimar com va 
respondre a canvis de la inflació i de l’output gap fins al 
2007 i extrapolar aquest comportament a la situació ac -
tual. Com s’observa en el primer gràfic, si el BCE hagués 
respost a la inflació i a l’output gap de la mateixa manera 
que abans de la crisi, el tipus refi se situaria en nivells lleu-
gerament més baixos que els actuals, entre el –0,25% i el 
–0,50%.1 Tot i que tècnicament sigui possible, ara com 
ara, el BCE ha evitat fixar tipus d’interès negatius. Per 
compensar el que, a priori, sembla una política monetària 
més restrictiva del que les condicions econòmiques re -
que  reixen, el BCE ha engegat altres instruments, com la 
forward guidance, que ha ajudat a reduir els tipus d’interès 
a llarg termini.

Per tant, per bé que es podria argumentar que el BCE 
podria dur a terme una política monetària una mica més 
laxa, no sembla que el tipus refi es trobi gaire per damunt 
del que exigeixen les condicions econòmiques del conjunt 
de la zona de l’euro. Les discrepàncies sorgeixen a causa de 
la divergència de les condicions econòmiques entre els di -
ferents països. Si el conjunt de països perifèrics tingués un 
banc central que respongués a la inflació i a l’output gap 
igual que ho fa el BCE per al conjunt de la zona de l’euro, el 
tipus refi es trobaria clarament per sota del nivell actual. 
En canvi, el tipus d’interès de referència que precisen els 
països del nucli (o core) és més similar a l’actual, tot i que, 
en part, això és normal, ja que aquests països tenen més 
pes que els de la perifèria.
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4T 2013.
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FOCUS • La CE posa el semàfor vermell a Itàlia

La perifèria de la zona de l’euro en rep una de freda i una 
de calenta en l’últim informe sobre desequilibris ma -
croeconòmics publicat per la Comissió Europea. Com a 
notícia positiva, destaca que Espanya ha deixat de formar 
part del conjunt de països amb desequilibris excessius. El 
procés d’ajust que ha dut a terme el sector bancari espa -
nyol i la correcció del dèficit per compte corrent són dos 
dels exemples utilitzats per la CE per mostrar el ree  - 
qui   libri de l’economia espanyola. Al costat oposat, com  
a nota negativa, Itàlia agafa el relleu d’Espanya en la «llis-
ta negra» i comparteix el protagonisme amb Croàcia i  
Es  lovènia.

Des del 1990, l’evolució de l’activitat econòmica italiana 
ha estat pitjor que la del conjunt de la zona de l’euro. Se -
gons la CE, els principals llastos són l’elevat endeutament 
públic i les persistents pèrdues de competitivitat. Pel que 
fa al primer, el deute públic es va situar, durant el 3T 2013, 
en el 132,9% del PIB, un nivell que obliga l’Ad mi  nistració 
pública italiana a destinar el 5% del PIB anual al pagament 
dels interessos del deute i que manté el rating del deute 
sobirà en nivells inferiors als de la resta de països desenvo-
lupats, la qual cosa acaba afectant els costos de finança-
ment de les empreses italianes.

La pèrdua de competitivitat del país transalpí és igual de 
preocupant, ja que en qüestiona la capacitat de creixe-
ment a mitjà i a llarg termini. Serveix per il·lustrar-ho l’evo-
 lució dels costos laborals unitaris en relació amb els princi-
pals socis comercials, un dels determinants fonamentals 
de la competitivitat d’un país: des de l’any 2000, han aug-
mentat el 51%, mentre que, al conjunt de la zona de l’euro, 
l’increment ha estat del 24%.

El declivi de la quota de mercat de les exportacions italia-
nes a nivell mundial és una de les principals conseqüèn-
cies de l’esmentada pèrdua de competitivitat. Des del 
2000, ha caigut el 27,6%, mentre que, per al conjunt de la 
zona de l’euro, el descens ha estat del 16,5%. Una part 
molt important dels béns exportats per Itàlia consisteix 
en productes intensius en mà d’obra poc qualificada, la 
qual cosa els fa més vulnerables a la competència dels 
països emergents. En concret, el percentatge d’exporta -
cions de béns manufacturats intensius en mà d’obra poc 
qualificada és del 35%, que cal comparar amb el 22% de 
la zona de l’euro. La majoria de països europeus han apro-
fitat els últims anys per reorientar la producció cap a béns 
que requereixen una mà d’obra més qualificada. Per 
exemple, aquests productes han passat de representar  
el 20% del total de les exportacions de béns manufactu-
rats italians el 2007 al 24% el 2012. Per al conjunt de paï-
sos de la zona de l’euro, en canvi, l’augment ha estat del 
36% al 38%.

El repte que té plantejat l’economia italiana no és menor. 
Segons l’informe de la CE, per recuperar una taxa de crei-
xement similar a la dels seus veïns europeus, és imprescin-
dible que dugui a terme una àmplia i profunda agenda de 
reformes que inclogui tots els elements clau per al bon 
funcionament de l’economia: des del mercat laboral fins 
al sistema judicial i l’Administració pública. Sembla que el 
nou Govern, liderat per Matteo Renzi, ha pres bona nota i 
ha inclòs, en la seva agenda, moltes de les reformes es -
men  tades per la CE, com la reforma de la llei electoral, que 
hauria de proveir el país d’una major estabilitat política. 
De tota manera, l’experiència viscuda amb els Governs an -
teriors convida a la cautela.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Vendes al detall (variació interanual) –1,7 –0,9 –2,2 –1,0 –0,5 0,2 1,3 ... ...

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

Confiança del consumidor –22,1 –18,6 –23,5 –20,8 –15,9 –14,4 –11,7 –12,7 –9,3

Sentiment econòmic 90,8 93,8 90,5 90,2 95,3 99,1 101,0 101,2 102,4

PMI manufactures 46,2 49,6 47,5 47,9 50,9 51,9 54,0 53,2 53,0

PMI serveis 47,6 49,3 47,6 47,5 50,9 51,3 51,6 52,6 52,4

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,7 –0,9 –1,1 –1,0 –0,8 –0,5 – ... –

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

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

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

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 11,9 12,1 12,3 12,7 12,9 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 25,0 26,4 26,5 26,4 26,5 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 

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Saldo corrent: zona de l’euro 1,5 2,5 1,8 2,2 2,2 2,5 2,6 ...

Alemanya 7,4 7,5 7,3 7,5 7,4 7,5 7,7 ...

França –2,2 –1,3 –2,1 –1,7 –1,7 –1,6 –1,7 ...

Itàlia –0,4 0,8 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 97,8 101,6 100,7 100,8 101,9 103,1 103,4 103,5

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 

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Finançament del sector privat

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

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4

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

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

Dipòsits

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

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 1,0 0,1 0,3 –1,5 –2,6 –2,7

Instruments negociables 0,5 –14,8 –9,7 –15,5 –17,2 –16,8 –12,9 –11,5

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,8 2,0 2,4 2,1 1,8 1,6 1,7 ...

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA  • Perspectives  
de creixement favorables  
per a Espanya

l’economia espanyola tanca el 1t 2014 amb registres que 
conviden a l’optimisme. Els indicadors disponibles per als pri-
mers mesos de l’any apunten a una acceleració del ritme de 
creixement. Així ho recull l’índex d’activitat econòmica de  
”la Caixa” Research, que situa l’avanç intertrimestral del PIB entre 
el 0,3% i el 0,6% en el 1T 2014, per damunt del 0,2% registrat 
en el 4T 2013. La nostra previsió, del 0,3%, es manté dins un 
rang acceptable de probabilitats, però sembla que el registre 
final pot ser una mica superior. De fet, la majoria d’institucions 
han revisat recentment a l’alça les previsions de creixement. El 
Banc d’Espanya, per exemple, ha incrementat la previsió de 
creixement del PIB del 2014 en 6 dècimes, fins a l’1,2%, i ha 
situat l’avanç del 2015 en l’1,7%. A més a més, el mapa de  
riscos també es desplaça cap a un terreny més benigne. Així  
ho recull l’últim informe sobre desequilibris macroeconòmics 
publicat per la Comissió Europea, en què destaca els impor-
tants avanços que ha fet l’economia espanyola per corregir els 
principals desequilibris. Tot i que encara queda camí per recó-
rrer, això la situa en una posició més avantatjosa per aconse-
guir que el procés de recuperació vagi guanyant força al llarg 
d’enguany.

la inversió recupera el terreny perdut. Ja el 2013, l’avanç de la 
inversió en béns d’equipament va sorprendre positivament a 
l’alça, amb una taxa de creixement interanual que va tancar 
l’any en el 9,6%. En els primers mesos del 2014, les dades 
d’activitat industrial no han decebut, i tant l’índex PMI de ma -
nufactures com l’índex de producció industrial han continuat 
registrant progressos importants. Tot plegat queda recollit en la 
bona evolució de l’índex sintètic d’inversió en béns d’equi  pa -
ment durant el 1T. Aquest dinamisme es tradueix, al seu torn, 
en un augment de la utilització de la capacitat productiva de la 
indústria manufacturera, que, en el 1T 2014, va arribar al 75,5%, 
percentatge que s’acosta, cada vegada més, a la mitjana històri-
ca, propera al 80%.

el consum de les llars titubeja després de l’embranzida de les 
acaballes del 2013. Malgrat que, durant la segona meitat del 
2013, el consum de les llars va sorprendre positivament, amb 
avanços del 0,5% intertrimestrals en el 3T i en el 4T, sembla que 
el ritme de creixement s’ha moderat en els primers compassos 
del 2014. Així ho suggereix l’evolució de les vendes al detall, 
que han frenat el ritme d’avanç fins al 0,3% interanual durant 
els dos primers mesos de l’any, enfront del 0,9% registrat entre 
els mesos de setembre i desembre del 2013. Aquest resultat 
contrasta amb l’evolució positiva de la confiança del consumi-
dor, que, al març, va assolir màxims que no es registraven des 
del 2004. De fet, factors de fons com l’evolució del mercat labo-
ral continuen sent favorables a la recuperació del consum de les 
llars, de manera que la desacceleració de les vendes al detall ha 
de ser interpretada com un fenomen temporal.
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la creació d’ocupació s’intensifica. La millora del consum de 
les llars respon, en gran part, al canvi de tendència del mercat 
la  boral. Serveixi d’exemple que ja fa sis mesos que es produei-
xen taxes positives de creació neta d’ocupació, en termes des-
estacionalitzats. El sector serveis, que ocupa més del 75% dels 
treballadors, continua sent el principal dinamitzador del mer-
cat laboral, tot i que també s’observen signes clars de millora al 
sector industrial. Així mateix, la reactivació incipient del mercat 
laboral es reflecteix en la signatura de nous contractes d’ocu -
pació. Com és habitual en la fase inicial d’un procés de recupe-
ració, la majoria de nous contractes són temporals. En els dos 
primers mesos del 2014, els contractes temporals van créixer el 
15,8% interanual, enfront de l’augment del 2,1% dels indefinits. 
No obstant això, aquesta diferència es podria reduir, en els 
pròxims mesos, amb l’entrada en vigor de nous incentius a la 
contractació indefinida impulsats pel Govern.

l’ajust salarial es manté en el 4t 2013. Els guanys de competi-
tivitat han estat fonamentals per impulsar la internacionalitza-
ció de l’economia espanyola en els últims anys. De fet, en 
només cinc anys, les exportacions de béns i serveis han passat 
de representar el 27% del PIB al 34%. L’evolució recent dels cos-
tos laborals (en el 4T 2013, van recular el 0,3% intertrimestral) 
permet pensar que els guanys de competitivitat s’estan conso-
lidant. De tota manera, també a la resta de països de la zona de 
l’euro el ritme de creixement dels costos laborals s’ha moderat 
en els últims mesos, la qual cosa ha frenat, de moment, els gua-
 nys de competitivitat. L’evolució de la inflació a Espanya i a la 
zona de l’euro n’és un bon reflex. A Espanya, es manté en cotes 
molt baixes: al març, es va reduir en dues dècimes i es va situar 
en terreny negatiu, en el –0,2%. En part, aquest últim descens 
respon a factors temporals i previsibles, com la caiguda inte-
ranual dels preus turístics, tenint en compte que en  guany la 
Setmana Santa se celebra a l’abril. No obstant això, a mesura 
que la recuperació de la demanda interna es consolidi, la infla-
ció hauria d’anar dibuixant una tendència alcista. De tota ma -
nera, el diferencial amb la inflació de la resta de la zona de l’euro 
se situa en els 0,7 p. p. (a la zona de l’euro, la inflació es va situar 
en el 0,5% al març, i no es preveu una gran recuperació).

es confirma el canvi de tendència de la concessió de crèdit 
nou a les empreses i a les llars. Les dades del febrer mostren un 
augment de la concessió de crèdit nou a les pimes (del 6,0% 
interanual) i al consum de les llars (el 6,3%). Aquest repunt, tot i 
que moderat, contribueix a frenar la caiguda de l’estoc de crè-
dit, que va passar del 9,8% del gener al 9,7% del febrer (sense 
te  nir en compte el canvi metodològic introduït recentment, 
mit  jançant el qual s’inclou el crèdit atorgat als establiments 
financers de crèdit). No obstant això, el desglossament del sal-
do de crèdit al final del 2013 mostra diferències significatives 
entre els diferents sectors productius. Destaca l’evolució del crè-
 dit al sector serveis, que, en el 4T 2013, només va disminuir el 
0,4% intertrimestral, enfront del 4,4% del crèdit a la construcció.

les exportacions de béns guanyen vigor i les importacions, 
també. Malgrat que, en els últims mesos, el volum d’ex  por  ta -
cions ha avançat amb vacil·lació, les perspectives, amb el su -
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port, sobretot, de la bona marxa de la demanda dels països de 
la zona de l’euro, continuen sent favorables. El bon comporta-
ment del sector exterior també es reflecteix en l’augment del 
nombre d’empreses espanyoles que desenvolupen alguna acti-
vitat exportadora, que han passat de les 97.100 del 2007 a les 
151.000 del 2013. No obstant això, a diferència del que succeïa 
en anys anteriors, la recuperació de les importacions frenarà la 
contribució del sector exterior al creixement del PIB. Els fluxos 
comercials del gener permeten il·lustrar aquest nou escenari. 
Durant aquest mes, les exportacions de béns van augmentar el 
5,4% interanual en termes reals, un registre lleugerament infe-
rior al del 2013. El creixement de les importacions, en canvi, es 
va situar en el 6,5%, gairebé el doble del creixement mitjà regis-
trat el 2013.

el sector públic tanca el 2013 amb un dèficit del 6,6% del Pib, 
una dècima per damunt de l’objectiu. Finalment, la desviació 
del saldo públic del 2013 de l’objectiu fixat per la Comissió Euro-
pea va ser petita. La notable contracció del consum públic en el 
4T 2013, del 16,3% interanual, va intensificar l’ajust del saldo en 
els últims mesos de l’any i va reduir el dèficit final fins al 6,6% del 
PIB. Si es tenen en compte les pèrdues reconegudes per les aju-
des a la banca, el dèficit puja al 7,1%. En qualsevol cas, malgrat 
que la correcció de només dues dècimes (6,8%) en relació amb 
el dèficit del 2012 sembli reduïda, és important te  nir en compte 
que una part de l’ajust del dèficit del 2012 (apro  xi  madament, 
l’1% del PIB) es va aconseguir mitjançant l’adop  ció de mesures 
temporals que es van consolidar el 2013. El des  glossament del 
saldo de les diferents administracions no ofereix, tampoc, sor-
preses significatives: les comunitats autònomes i l’Administració 
central no van assolir els objectius de dèficit fixats per la CE, de 
l’1,3% i del 3,8% del PIB, respectivament. En canvi, les corpora-
cions locals i la Seguretat Social van complir els límits i van per-
metre compensar una part de la desviació de la resta 
d’administracions. De cara al 2014, el nou ob  jectiu de dèficit fixa 
un ajust del saldo públic de 8 dècimes, fins al 5,8% del PIB. Una 
correcció que, atesos els plans pressupostaris presentats per les 
diferents administracions, sembla assumible.

el Govern continua adoptant mesures per garantir un creixe-
ment sostingut a mitjà i a llarg termini. Al març, va aprovar un 
Reial Decret-Llei per evitar el tancament d’empreses viables 
però amb problemes de liquiditat i amb una càrrega financera 
elevada (vegeu el Focus «RDL 4/2014: incentius a la reestructu-
ració del deute de les empreses», d’aquest mateix Informe Men-
sual, per a una anàlisi més exhaustiva). Així mateix, durant el 
mes de març, va presentar també l’informe dels experts que ha 
de marcar les pautes de la reforma fiscal, que s’espera que esti-
gui enllestida abans de l’estiu i que entri en vigor a partir del 
2015. L’objectiu d’aquesta reforma és establir un marc fiscal efi-
cient que contribueixi a l’ajust del dèficit públic i que estimuli  
el creixement. A grans trets, l’informe defensa que cal reduir  
les cotitzacions socials, augmentar la imposició indirecta i mo -
dificar la imposició directa, simplificant-la i ampliant les bases 
imposables.
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FOCUS • La importància del capital que no es veu

Una inquietud recurrent en els últims temps és la suposa-
da crisi d’inversió a les principals economies occidentals. 
Serveixi d’exemple que, als principals països desenvolu-
pats, entre els anys vuitanta i noranta, la taxa de crei-
xement de la inversió en maquinària va ser, de mitjana, 
propera al 6% anual, mentre que, de llavors ençà, s’ha 
man  tingut per sota del 3%. Per entendre fins a quin punt 
aquesta tendència ens ha de preocupar, és útil analitzar 
què s’entén per inversió i com es mesura.

La teoria econòmica defineix la inversió com el que una 
empresa gasta avui per augmentar els beneficis demà. Un 
exemple clàssic és la inversió en maquinària: l’empresa 
efectua un pagament perquè, gràcies a les noves màquines, 
els treballadors siguin més productius. Es pot considerar 
inversió la despesa en formació específica que una empresa 
ofereix als seus treballadors? Seguint el raonament ante-
rior, sembla evident que hauria de ser així: l’em  presa fa 
una despesa avui i, en el futur, produirà més béns perquè 
els treballadors seran més productius. No obstant això, la 
despesa en capital humà específic de l’empresa i en altres 
tipus de capital no està inclosa en la Comptabilitat Nacional.

Corrado et al. (2006) van ser dels primers a l’hora d’intentar 
identificar i computar la inversió en aquests capitals (ano-
menats intangibles) als EUA.1 De llavors ençà, s’han posat 
en marxa diverses iniciatives per ampliar l’estudi a altres 
països.2 Els nous capitals intangibles s’agrupen en tres 
àrees: (i) patents, (ii) marca i (iii) capital organitzatiu. El pri-
mer grup inclou la despesa en R+D científic, en nous pro-
ductes financers i en dissenys tècnics. El segon grup conté 
les despeses en campanyes de publicitat que enforteixen 
la marca i en els estudis de mercat. Finalment, el capital 
organitzatiu engloba la despesa dedicada a canviar l’or  ga-
 nització de l’empresa (utilitzant recursos propis o ad  qui -
rint-los) i la inversió en capital humà específic de l’em -
presa. Comparant la distribució de la inversió en aquests 
actius entre països, observem que la inversió en estructu-
ra organitzativa (en relació amb la total) va ser molt infe-
rior a Espanya. En canvi, la inversió en publicitat a Espanya 
va ser molt superior.

La inversió en aquests actius intangibles és significativa: el 
2005, representava el 5,0% del PIB a Espanya i el 10,2% al 
Regne Unit. El pes d’aquests actius també va augmentar 
entre el 1995 i el 2005, tendència que, previsiblement, ha 
continuat. Finalment, cal apreciar que, malgrat que el ràn-
quing de països que més inverteixen (com a percentatge 
del PIB) canvia en incloure aquests actius intangibles, les 
diferències entre països es redueixen. En definitiva, sem-

bla raonable relativitzar el neguit per la disminució de la 
in  versió, ja que, en part, aquest descens s’explica per l’aug-
 ment del pes dels actius intangibles.
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1. Corrado, C., Hulten, C., i Sichel, D. (2006): «Intangible Capital and Eco-
nomic Growth», NBER working paper núm. 11948.
2. Vegeu, per exemple, Haskel i Westlake (2014), «Look to the Intangi-
bles», Free Exchange, The Economist, 20 de febrer de 2014.

Distribució dels actius intangibles  
no inclosos en la comptabilitat nacional
Pes de cada component en el total, mitjana 1995-2005 (%)

Espanya França Alemanya Regne Unit

Patents

R+D científic 14,0 21,6 29,3 14,7

Desenvolupament de nous 
productes: indústria financera

7,7 8,5 7,7 8,2

Nous dissenys  
arquitectònics i tècnics

17,9 14,9 15,0 13,0

Marca

Investigació de mercats 7,4 5,0 3,6 4,7

Publicitat 18,9 8,3 12,6 10,9

Capital organitzatiu

Capital humà específic  
de l’empresa

14,1 13,9 9,9 7,2

Estructura organitzativa pròpia 12,5 11,9 9,6 27,9

Compra d’estructura 
organitzativa

7,7 15,8 12,3 13,2

Total 100 100 100 100

Nota: Últimes dades disponibles.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Innodrive.
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FOCUS • L’empresari estranger torna a confiar  
en l’economia espanyola

A Espanya, la inversió a llarg termini en capital productiu 
duta a terme per empreses estrangeres (la inversió estran-
gera directa o IED) exerceix un paper essencial. El 2012, 
l’es  toc d’IED representava el 47,9% del PIB, i, des de fa 
anys, Espanya ocupa les primeres posicions en el rànquing 
de les economies desenvolupades que reben més IED, per 
davant dels EUA i dels principals països de la zona de l’euro, 
i lleugerament per darrere del Regne Unit. A escala mun-
dial, malgrat haver augmentat l’11% el 2013, els fluxos 
d’in  versió estrangera directa encara no han assolit els ni -
vells màxims del 2007. Així, doncs, en aquest context de 
me  nor activitat i de persistència de la incertesa sobre la 
recuperació als països de la perifèria, és rellevant constatar 
l’èxit que representa que Espanya es mantingui en el top-
10 de països desenvolupats receptors d’IED. Per entendre 
la solidesa i l’abast d’aquesta posició, analitzarem el com-
portament de les inversions estrangeres a Espanya i ens 
centrarem en la inversió estrangera productiva. És a dir, 
ex  clourem de l’anàlisi les operacions sense efectes econò-
mics directes al país, com, per exemple, les estratègies 
d’op  timització fiscal dins un grup empresarial.

La inversió estrangera va augmentar el 8,8% el 2013, des-
prés d’una caiguda important el 2012. Examinant l’origen 
d’aquestes inversions, observem que la zona de l’euro con-
tinua sent el principal emissor (el 72,8% el 2013) i que, a més 
a més, va contribuir positivament a l’augment de la inversió 
total. Fora de la zona de l’euro, destaca el major protagonis-
me dels països llatinoamericans, que, impulsats per les 
inversions procedents de Mèxic, van aconseguir el 7,1% del 
total el 2013. Si analitzem les dades per sectors, es constata 
que tres van acaparar gairebé la meitat del total de les inver-
sions: les activitats financeres (el 19,9%), les manufacture-
res (el 16,7%) i les immobiliàries (l’11,3%). Malgrat que les 
inversions en manufactures van disminuir, aquesta reducció 
pot ser interpretada com un descans temporal després dels 
grans fluxos del 2011 i del 2012. Les inversions a la banca van 
créixer, però poden ser justificades com a consolidacions 
necessàries ajornades du rant la crisi i que s’estan duent a 
terme ara. Cal destacar, també, la tendència positiva de les 
inversions immobiliàries, que, el 2013, van assolir màxims 
absoluts (i van arribar a ser més del doble que el 2007).

Finalment, l’anàlisi de les desinversions també constata la 
millora de la confiança de les empreses estrangeres a Es -
panya. Durant la crisi, van augmentar les desinversions, 
però, el 2013, aquesta tendència va canviar i van disminuir 
el 33,4%. És a dir, l’increment de la inversió estrangera di -
recta bruta (el 8,8%) infravalora l’increment de la inversió 
estrangera neta (el 36,3%). En resum, les dades confirmen 
la bona salut de l’economia espanyola com a receptora 
d’in  versions estrangeres.
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El passat 7 de març, el Govern va aprovar un Reial Decret- 
Llei (RDL) que reforma la normativa preconcursal i que per-
segueix facilitar els processos de refinançament i de rees-
tructuració del deute de societats amb una càrrega finan-
cera excessiva però viables des d’un punt de vista operatiu.

La normativa concursal actual no ha incentivat aquests pro-
cessos, la qual cosa ha provocat que moltes empreses en 
una situació financera delicada estiguessin abocades al con-
curs de creditors, tot i que, en alguns casos, poguessin ser 
viables a mitjà i a llarg termini. A més a més, la majoria de les 
empreses que entraven en concurs acabaven sent liquida-
des, amb els consegüents costos liquidatius, la generació de 
pèrdues per als seus creditors i el cost social derivat de la 
pèrdua de llocs de treball amb el tancament de l’empresa.

Per il·lustrar les situacions a les quals pretén posar remei 
aquest RDL, utilitzem el balanç i el compte de resultats 
adjunts de l’«Empresa Viable, SA». El balanç de situació pre-
senta un desequilibri patrimonial elevat (proporció alta de 
deute en relació amb el patrimoni net) i un fons de manio-
bra negatiu (més deute a curt termini que actiu circulant). El 
compte de resultats mostra que el resultat operatiu és posi-
tiu abans del pagament d’interessos i d’impostos, però 
insuficient per afrontar el servei del deute (per al qual supo-
sem un tipus d’interès del 10%). Per tant, el resultat final de 
l’empresa és negatiu, la qual cosa en redueix encara més el 
patrimoni net. Davant aquesta situació, una alternativa 

passaria per la reestructuració del passiu de l’empresa: per 
exemple, mitjançant l’aplicació d’una quitança sobre el 
deute o la conversió d’una part del deute en capital. El nou 
decret pretén facilitar aquest tipus de processos de rees-
tructuració. Més concretament, el RDL:

(i) Facilita la suspensió de les execucions sobre el patrimoni 
del deutor necessari per a la continuïtat de l’activitat 
empresarial. Amb aquesta finalitat, serà suficient una 
comunicació al jutge de l’inici de negociacions entre el 
deutor i els creditors. La suspensió pot afectar tot el patri-
moni del deutor si així ho sol·licita, com a mínim, el 51% 
del passiu financer (anteriorment, el 55%).

(ii) Potencia els acords de refinançament no rescindibles si 
l’empresa arriba a concurs. Amb aquesta finalitat, s’elimina 
el requisit d’un informe d’expert independent sobre el pla 
de viabilitat. També s’estableix una nova categoria d’a cords 
que no requereix una majoria de creditors, de manera que es 
pugui dur a terme, fins i tot, amb un únic creditor, sempre que 
el refinançament millori la posició pa  trimonial del deutor.

(iii) Incentiva la capitalització de crèdits. S’estableix la pre-
sumpció de culpabilitat del concurs si el deutor no va ad -
me  tre la capitalització oferta pels creditors, sempre que 
existís un informe d’un expert independent. Al seu torn, la 
CNMV dispensarà la necessitat de llançar una OPA sempre 
que es tracti d’operacions concebudes per garantir la sos-
tenibilitat a llarg termini de la societat.

(iv) Amplia l’àmbit dels acords preconcursals homologables 
judicialment (no subjectes a rescissió si l’empresa acaba en 
concurs). Es redueix la majoria exigida al 51% (anterior-
ment, el 55%). Addicionalment, aquests acords s’ampliaran 
als creditors dissidents si, com a mínim, el 60% (en funció 
de la tipologia d’acord) dels creditors amb passius finan-
cers concorren davant el jutge. Els acords homologats tam-
 bé s’aplicaran als crèdits amb garantia real, tant en la part 
del crèdit garantida com en l’import que superi la garantia.

(v) Afavoreix la injecció de nova liquiditat. De forma transi-
tòria, durant els dos pròxims anys, els nous ingressos de 
tresoreria (fresh money) passen a ser considerats contra la 
massa (pagament abans que a la resta de creditors) pel 
100% (anteriorment, el 50%). Amb aquesta mesura, el RDL 
vol impulsar, a curt termini, la reestructuració del deute en 
les empreses massa palanquejades.

El text aprovat pel Govern també recull altres mesures per 
afavorir les reestructuracions de crèdits, entre les quals 
s’inclou l’exempció en ITP de les quitances acordades en 
els acords de refinançament i el tractament, per part del 
Banc d’Espanya, del crèdit que hagi patit operacions com 
a risc normal.

FOCUS • RDL 4/2014: incentius a la reestructuració  
del deute de les empreses

Compte de resultats il·lustratiu   
de l’«Empresa Viable, SA»

Ingressos 100

Cost de vendes 60

Marge brut 40

Despeses d’explotació 25

Resultat operatiu (EBITDA) 15

Amortitzacions i depreciacions 10

Resultat d’explotació (EBIT) 5

Despeses financeres 9

Resultat abans d’impostos –4

Impost sobre beneficis 0

Resultat net –4

Balanç il·lustratiu de l’«Empresa Viable, SA»
Actiu Passiu

Actiu fix 
70

Patrimoni net 
10

Deute a llarg termini 
50

Actiu circulant 
30 Deute a curt termini 

40
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Indicadors d’activitat

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,1 –3,9 –2,3 –2,4 0,1 –0,9 –0,6 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –15,9 –15,4 –12,8 –11,6 –9,5 –8,1 –9,6

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 45,7 47,6 50,5 50,1 52,2 52,5 ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –22,8 –28,0 –27,2 –24,0 –11,9 –20,3 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,8 7,9 0,6 –9,7 –9,8 –22,7 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,7 1,7 5,3 4,9 10,8 12,3 11,2 ...

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 45,7 46,5 49,3 51,8 54,9 53,7 ...

Consum

Vendes comerç al detall –7,1 –3,7 –8,4 –5,1 –1,8 0,4 0,9 –0,3 ...

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 –11,1 2,5 8,3 22,6 7,6 17,8 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –32,6 –28,7 –20,5 –19,4 –12,4 –14,7 –8,3

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

Preus

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

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

Subjacent 1,6 1,5 2,2 1,9 1,3 0,3 0,2 0,1 ...

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 3,3 4,3 6,0 0,7 0,9 1,2 ...

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

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

Indicadors d’ocupació

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/13 02/13

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –5,3 –4,3 –5,8 –5,1 –3,9 –2,5 –1,8 –1,3

Construcció –17,0 –12,1 –15,8 –13,8 –10,8 –7,9 –6,7 –5,6

Serveis –1,7 –2,0 –3,0 –2,5 –2,1 –0,4 0,8 1,1

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 2,3 –29,0 –27,8 –2,1 –2,2 6,8

Temporals –4,0 6,4 –2,4 6,0 7,1 15,0 15,9 15,7

TOTAL –1,6 4,0 –2,1 2,0 2,7 13,5 14,3 14,8

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –4,3 –6,1 –6,4 –8,0 –7,5 –10,7

Resta d’edats 11,7 3,7 8,4 5,2 2,3 –1,2 –2,9 –3,9

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

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

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

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

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 3,9 11,9 4,4 1,8 –2,2 2,9 3,1

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

Saldo corrent –12,4 8,0 –2,8 4,0 7,7 9,1 9,2 8,0 7,6

Béns –27,8 –11,6 –20,9 –14,5 –11,5 –11,1 –11,1 –11,6 –10,8

Serveis 37,6 40,9 38,2 38,7 39,3 39,9 40,6 40,9 41,3

Rendes –17,9 –15,3 –16,3 –15,0 –14,6 –14,5 –14,8 –15,3 –16,8

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,8 15,8 4,5 12,1 15,6 16,6 16,2 15,8 15,5

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 

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 Saldo  
01/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,0 –7,9 –8,1 –8,3 –8,1 –7,0 –5,6 1.852,2

Empreses no financeres –4,2 –9,9 –10,6 –10,7 –10,3 –8,1 –5,5 1.070,8

Llars 3 –3,8 –4,9 –4,4 –4,8 –5,0 –5,5 –5,7 781,5

Administracions públiques 4 14,9 17,0 18,8 18,5 17,5 13,1 10,7 979,3

TOTAL 0,6 –1,0 –1,0 –1,0 –0,9 –1,1 –0,5 2.831,5

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

Total dipòsits –4,5 2,1 –0,1 1,8 4,7 2,2 1,3 1.184,1

A la vista 0,2 4,2 0,9 3,2 4,6 8,1 11,0 290,1

D’estalvi –2,8 –0,1 –0,6 –1,1 –0,2 1,4 3,4 203,1

A termini –6,7 1,7 –0,9 1,6 5,7 0,2 –3,0 670,5

En moneda estrangera –4,0 16,8 20,5 22,7 24,1 –0,1 3,5 20,4

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –20,2 –19,2 –15,3 –12,7 –11,4 127,6

TOTAL –5,7 –0,2 –2,8 –0,9 2,3 0,5 –0,1 1.311,7

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

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 70,4 65,8 63,8 58,0 58,0 –

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

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

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,6 –7,1 –0,6 –3,0 –4,5 –7,1 – ...

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

Comunitats autònomes –1,9 –1,5 –0,2 –0,8 –1,0 –1,5 –0,1 ...

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

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

Deute públic (% PIB) 86,0 93,9 90,0 92,2 93,3 93,9 – ...

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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MERCAT LABORAL: CANVIS ESTRUCTURALS I CRISI ECONÒMICA

Tendències globals dels salaris: tornarem a la normalitat  
després de la crisi?

L’evolució dels salaris globals i, en particular, la forta embranzida salarial a certs països susciten posicions oposades sobre el que, 
a vegades, s’ha anomenat «el final de la mà d’obra barata» als emergents. Tenen fonament aquests plantejaments? Per respondre 
la pregunta, al present article, compararem, en primer lloc, els nivells salarials entre països i, després, n’analitzarem l’evolució 
durant el període 2000-2011, parant un esment especial a l’efecte de la recessió del 2008-2009. Finalment, per completar aquesta 
panoràmica sobre la qüestió de les tendències globals dels salaris, revisarem el vincle entre creixement salari i competitivitat.

El Bureau of Labor Statistics (BLS) nord-americà ofereix una estadística que permet aproximar la qüestió dels nivells salarials rela-
tius. D’acord amb les dades del BLS, el cost laboral horari total al sector de les manufactures de països com Filipines, Taiwan, Mèxic, 
Polònia o Hongria es va situar, el 2012, per sota dels 10 dòlars per hora, quan, a Espanya, als EUA i a Alemanya, la xifra era de 27, 36 
i 46 dòlars, respectivament. El BLS no ofereix xifres equivalents de la Xina per al 2012, però, en un altre estudi de la mateixa insti-

tució, el nivell de salari per hora se situava en uns 1,4 dòlars/
hora el 2008. La distància entre els països industrialitzats i 
molts dels emergents és, per tant, molt àmplia.

Així i tot, aquestes distàncies han tendit a reduir-se de forma 
generalitzada en l’última dècada. Entre el 2000 i el 2007, el 
salari real mitjà a les economies emergents va tendir a pujar 
de forma generalitzada i va acumular ascensos notables en 
algunes regions.1 Així, segons l’Organització Internacional del 
Treball (OIT), durant aquest període, el conjunt de les econo-
mies emergents de l’Europa de l’Est i de l’Àsia Central va veure 
augmentar el 134% el salari real mitjà. Per la seva banda, els 
emergents de la resta d’Àsia van registrar un increment del 
60%. Malgrat que altres zones emergents es van situar en 
taxes d’avanç més baixes (el 8,5% a l’Amèrica Llatina i el 5,3% 
a l’Àfrica), les xifres de les economies desenvolupades van ser 
inferiors (augment del 4,5%).2 Atès que aquest era el quadre 
general abans de la Gran Recessió, cal preguntar-se si el pro-
cés de convergència dels salaris dels països emergents amb 
els de les economies avançades s’ha mantingut després de la 
crisi del 2008-2009.

Les dades de l’OIT reflecteixen, indubtablement, que el xoc 
econòmic mundial del 2008 va perjudicar els salaris en agre-
gat global. Mentre que, durant el període anterior a la crisi 
(2000-2007), el creixement anual del salari mundial va ser del 
2,2%, en els dos exercicis afectats directament per la Gran  
Re  ces  sió (2008 i 2009), aquest ritme es va desaccelerar fins a 
l’1,2% anual. Després de la crisi, durant el període 2010-2011, 
l’avanç anual es va situar en l’1,6%. Arran d’aquesta dinàmica, 
el salari mitjà mundial era, el 2011, el 6% superior al del 2007. 
Aquesta visió general no ha d’obviar el fet que, entre les dife-
rents regions i, en particular, entre les emergents i el grup  
d’e  co  nomies avançades, el ritme de creixement difereix nota-

0 10 20 30 40 50 60 70 

Filipines 
Mèxic 

Polònia 
Hongria 
Taiwan 
Estònia 

Brasil 
Eslovàquia 

República Txeca 
Portugal 

Argentina 
Grècia 

Israel 
Corea 

Singapur 
Nova Zelanda 

Espanya  
Regne Unit 

Itàlia 
Japó 

Estats Units 
Canadà 
Irlanda 

Països Baixos  
França 
Àustria 

Finlàndia 
Alemanya  

Austràlia 
Dinamarca 

Suècia 
Bèlgica 

Suïssa  
Noruega 

Cost laboral per hora  * al sector  
manufacturer
2012 (dólares) 

Nota: * Inclou salaris, contribucions a la Seguretat Social i altres impostos a càrrec de l’empresa 
relacionats amb el treball.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Bureau of Labor Statistics (BLS).

1. Mitjana mundial obtinguda com a suma ponderada de sis regions econòmiques: Àfrica, Amèrica Llatina i Carib, Àsia, països desenvolupats, Europa de l’Est i Àsia
Central i Pròxim Orient.
2. L’OIT utilitza, com a mesura del salari, el salari mensual nacional (sense transferències ni impostos), mesurat en termes reals i ajustat per la paritat de poder de com-
pra. Les dades d’aquest article procedeixen de Global Wage Report, 2012/13, OIT, 2013.
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blement. Així, abans, durant i després de la crisi, les economies 
avançades han mostrat ritmes de creixement salarial clarament 
inferiors als de les regions emergents. Per tant, el procés de 
convergència salarial continua el seu curs. Per la seva dimensió 
econòmica, un cas que demana una atenció especial és el de la 
Xina. Atès que les mitjanes regionals i mundial s’obtenen com a 
mitjana ponderada, el gegant asiàtic afecta la lectura de les 
tendències esmentades. Les dades corroboren aquesta intuï-
ció, tot i que, probablement, en un extrem major del que s’es -
pe  rava. Així, mentre que el salari a Àsia el 2011 era el 22% supe-
rior al del 2007, si es realitza el càlcul excloent la Xina, el resultat 
és que el salari del 2011 de la regió hauria estat l’1% inferior a 

l’inicial. L’efecte de la Xina no té solament una importància regional, sinó una influència autènticament global: l’augment, entre el 
2007 i el 2011, del salari mitjà mundial passa de ser el 6%, quan s’inclou la Xina, a l’1,8%, quan s’exclou.

En aquest context, continuen tenint rellevància els temors al fet que els emergents vegin erosionada una de les seves bases com-
petitives, el salari barat, abans que completin la plena modernització i s’apropin als nivells de prosperitat relativa dels països 
avançats? D’entrada, cal recordar que l’evolució salarial no permet determinar si la competitivitat d’un país s’està erosionant o no: 
si el creixement de la productivitat és superior al dels salaris, la competitivitat del país millorarà. Les dades de l’OIT suggereixen 
que, entre el 2008 i el 2011, aquesta va ser la realitat a un bon nombre d’economies d’Àsia, de l’Amèrica Llatina i de l’Àfrica. Per tant, 
en nombroses ocasions, es produeix un creixement salarial que podríem qualificar de «sa». No obstant això, entre les excepcions 
més notòries, destaca el cas de la Xina. Durant els anys 2008-2011, sempre d’acord amb els càlculs de l’OIT, el creixement salarial 
real es va situar a la zona de l’11% anual. Ja que el creixement de la productivitat, durant aquest període, va ser de l’ordre del 8%, 
hi ha hagut una pèrdua de competitivitat del país mesurada pel cost laboral unitari.

En resum, d’aquesta revisió panoràmica, es poden concloure tres idees fonamentals. En primer lloc, la distància salarial entre paï-
sos avançats i emergents continua sent àmplia. Així i tot, i aquesta és una segona conclusió que cal retenir, el procés de conver-
gència salarial fa anys que es desenvolupa, sense que la Gran Recessió del 2008-2009 hagi representat un canvi substancial 
d’aquesta tendència. Finalment, cal recordar que, en nombroses ocasions, el creixement dels salaris dels països emergents té lloc 
en el context que hem anomenat «sa», és a dir, amb augments de la productivitat superiors als increments salarials.

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

Creixement del salari real per regions econòmiques 
Variació anual acumulativa (%)

2000-2007 2008-2009 2010-2011

Àfrica 0,74 1,55 4,15

Àsia 6,83 4,86 5,65

Europa de l’Est i Àsia Central 12,91 2,22 5,36

Economies desenvolupades 0,63 0,19 0,05

Llatinoamèrica i el Carib 1,17 1,15 1,83

Nota: Les següents dades són provisionals: Àfrica del 2008 al 2011 i Àsia el 2011.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Global Wage Report 2012/13, OIT.
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Mecanismes d’ajust de l’ocupació

L’impacte de la crisi econòmica sobre el mercat laboral ha estat, en els últims anys, una de les principals preocupacions als països 
desenvolupats. La destrucció d’ocupació, en especial si és de llarga durada, descapitalitza el país, augmenta el risc de pobresa, 
desanima les persones afectades i representa un important cost per a les arques públiques. Per tant, quan es produeix una cai-
guda de l’activitat econòmica, és preferible minimitzar, en la mesura del possible, l’efecte sobre el conjunt de la població ocupa-
da. En el present article, analitzem quina ha estat l’evolució del mercat laboral a Espanya, els EUA, el Regne Unit i Alemanya i 
destaquem alguns dels factors que han ajudat a esmorteir l’impacte de la recessió sobre el mercat laboral.

La reculada del PIB que van patir aquests països durant la crisi 
no va ser gaire diferent: al Regne Unit, va caure el 7,2% entre 
el 2007 i el 2009; als EUA i a Alemanya, el 4,3% i el 5,9% entre 
el 2008 i el 2009, respectivament, i, a Espanya, malgrat que la 
recessió ha durat més temps, la caiguda no ha estat gaire 
superior: en concret, del 7,0% entre el 2008 i el 2013. Llevat 
d’Espanya, l’evolució del total d’hores treballades tampoc no 
va ser gaire diferent. Als EUA, van recular el 5%, mentre que, al 
Regne Unit i a Alemanya, el descens es va apropar al 3%. A 
Espanya, en canvi, la reculada ha assolit el 16,5%.

Com s’ha dut a terme l’ajust del nombre total d’hores treballa-
des sí evidencia les grans diferències entre països. A Espanya, 
la reducció es va concentrar en el descens del nombre d’ocu -
pats, en especial durant els primers anys de recessió, ja que la 
quantitat d’hores treballades per treballador va augmentar. 
En els últims anys, en canvi, el nombre d’hores treballades per 
treballador va contribuir a atenuar l’impacte de la recessió. A 

Alemanya, el nombre d’ocupats es va mantenir gairebé constant durant la recessió, mentre que el nombre d’hores treballades 
per treballador va baixar el 2,7%. Als EUA i al Regne Unit, l’ajust se situa en posicions intermèdies: la major part es va dur a terme 
mitjançant la disminució del nombre de persones ocupades, però el paper que va exercir la caiguda del nombre d’hores treballa-
des per ocupat no és menyspreable.

L’ajust a través de les hores treballades per ocupat és útil quan té lloc una caiguda temporal de l’activitat. Als EUA i a Espanya, atès 
que la recessió ha estat especialment intensa i duradora al sector immobiliari, és normal que s’hagi pogut esmorteir menys 
l’impacte de la recessió utilitzant aquest mecanisme d’ajust. De tota manera, paga la pena analitzar amb una mica més de detall 
els factors que van permetre un ús tan efectiu de la disminució de les hores treballades per ocupat a Alemanya. Segons Schmitt 
(2011),1 es va aconseguir, principalment, per mitjà de quatre instruments. En primer lloc, el 25% de la reducció de les hores es va 
produir gràcies al subsidi per a atur a temps parcial. Amb aquesta fórmula, si una empresa disminueix, per exemple, el 20% la 
jornada, el treballador percep el 20% dels beneficis per atur. En segon lloc, es van adoptar nombrosos acords entre treballadors i 
empresaris en què es va pactar una reducció transitòria de la jornada. Aquesta última mesura, segons l’estudi, explica el 40% del 
descens de les hores per treballador que es va registrar a Alemanya durant la crisi. En tercer lloc, un altre 20% de l’ajust es va 
aconseguir mitjançant el sistema de borses d’hores. En concret, els empresaris van reduir la jornada dels seus treballadors a 
compte de les hores que havien acumulat prèviament. I, finalment, la resta del descens d’hores s’explica per una disminució de 
les hores extra.

La flexibilitat horària no és l’únic mecanisme per atenuar la caiguda del nombre d’ocupats en una etapa recessiva, ja que els 
ajustos salarials també poden contribuir a suavitzar-la. La inflació redueix els salaris reals, en la mesura que el salari nominal 
avança a un ritme inferior al de l’IPC, tot i que, amb més o menys intensitat, a tots els països esmentats el creixement dels 
salaris per hora treballada ha estat, en els últims anys, inferior al de la inflació. Als EUA, el creixement dels salaris nominals per 
hora al sector manufacturer va ser, entre el 2007 i el 2013, relativament contingut (el 2,0% anual, de mitjana), però també ho 
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1. Schmitt, J. (2011), «Labor Market Policy in the Great Recession. Some Lessons from Denmark and Germany», CEPR.
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va ser la inflació (el 2,1%). En canvi, al Regne Unit, al creixement relativament moderat dels salaris nominals (el 2,4%), es va 
afegir una inflació força més elevada (el 3,4%). A Espanya, durant els primers anys de la recessió, els salaris nominals a la indús-
tria van continuar creixent a taxes elevades (del 3,7% entre el 2007 i el 2011), però, a partir del 2012, es va registrar un canvi molt 
notable: entre el 2012 i el 3T 2013, el creixement dels salaris 
va ser, de mitjana, de l’1,8% interanual, mentre que la infla-
ció es va situar en el 2,2%.

Tradicionalment, se suposava que els salaris eren molt rígids 
i que, difícilment, s’ajustaven a la baixa. Atès que, per al con-
junt d’ocupats, de mitjana, no se solen donar taxes de varia-
ció negatives dels salaris, es considerava que la inflació era la 
principal via d’ajust. No obstant això, un estudi recent per als 
EUA i per al Regne Unit mostra que una proporció important 
dels treballadors va experimentar reduccions nominals del 
salari. En concret, Elsby et al. 2 observen que, als EUA, el 25,5% 
dels enquestats van reportar una reducció del salari nominal 
el 2012. Per al Regne Unit, les dades són similars: el 2011, el 
23,1% dels canvis de salari nominals van ser negatius.

En conclusió, l’experiència viscuda en els últims anys ha de 
servir de lliçó perquè millorin les institucions que governen 
les relacions laborals a totes les economies desenvolupades. Cal identificar els factors que han permès esmorteir amb més eficà-
cia l’impacte de l’última recessió a cada país per poder afrontar amb més garanties la següent. El marge de maniobra és ampli.

Oriol Aspachs i Maria Gutiérrez-Domènech 
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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2. Elsby, M. W., Shin, D. i Solon, G. (2013), «Wage Adjustment in the Great Recession», NBER Working Paper, núm. 19.478.



36  DOSSIER: MERCAT LABORAL: CANVIS ESTRUCTURALS I CRISI ECONÒMICA

www.lacaixaresearch.comABRIL 2014

04

Les recessions i els ajustos de la tecnologia

«[...] les depressions no són simples mals que es pugui intentar suprimir,   
[...] sinó formes d’alguna cosa que cal fer, és a dir, una adaptació [...] al canvi.»

Schumpeter (1934)

És una obvietat afirmar que, quan una economia entra en recessió, es destrueixen llocs de treball: algunes empreses fan fallida i 
d’altres, en patir una disminució de les vendes, es veuen obligades a reduir el nombre de treballadors. En aquest article, analitzarem 
si existeix un costat positiu (o menys negatiu) de les recessions. Per ser precisos, investigarem si és veritat, com va insinuar Schumpeter 
durant la Gran Depressió (1929-1939), que les empreses aprofiten els períodes de recessió per adoptar noves tecnologies.

Centrarem l’atenció en les últimes recessions als EUA, que és 
on millors estudis s’han dut a terme, i assumirem que les con-
clusions poden ser extrapolades a països de característiques 
político-econòmiques similars. El primer que observem és 
que l’evolució de l’ocupació ha estat molt diferent en les re -
ces  sions posteriors al 1990 (1991, 2001 i 2009) si la comparem 
amb les tres recessions anteriors (1970, 1975 i 1982). Jaimovich 
i Siu mostren que, mentre que després de les tres primeres 
recessions, l’ocupació no va trigar més de sis mesos a recupe-
rar-se, després de les tres últimes, va necessitar un mínim de 
17 mesos. 1 Com expliquem aquest fet diferencial? Per què, en 
aquestes últimes recessions, s’ha trigat més temps a crear 
ocupació?

Una possibilitat és que les empreses hagin aprofitat les tres 
últimes recessions per ajustar la tecnologia, de manera que, 
d’aquesta forma, han reduït el nombre de treballadors i han 
augmentat la productivitat de cada treballador. Això podria 
explicar que les empreses, havent canviat la fabricació o la tipologia dels productes, necessitin ara menys treballadors, i que 
aquests, en haver-se de recol·locar en altres empreses (o, fins i tot, canviar d’indústria), triguin més temps a trobar feina. Abans 
de confirmar aquesta hipòtesi, hem de ratificar dues premisses: (i) que aquest fenomen hagi tingut lloc especialment en les 
tres últimes recessions i (ii) que els treballadors més susceptibles de ser reemplaçats per la nova tecnologia siguin els que han 
trigat més a trobar feina. Per fer-ho, cal trobar una tecnologia que no estigui present abans dels anys noranta i comprovar si és 
veritat que han estat els treballadors que exerceixen tasques més fàcilment substituïbles per aquesta tecnologia els que han 
perdut la feina.

La millor candidata és la revolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que va començar al final dels anys 
vuitanta. Només cal pensar en les vegades que traiem diners d’un caixer automàtic, que hem comprat bitllets d’avió o que hem 
reservat una habitació d’hotel per Internet o que hem marcat un reguitzell de tecles del mòbil per comunicar una incidència al 
servei d’atenció al client. Tots aquests processos automatitzats que ens resulten tan familiars han transformat de forma substan-
cial el treball dels empleats de banca, dels agents de viatges i dels operadors de telefonia, per posar alguns exemples quotidians. 
Menys visibles, però no per això menys notables, han estat les reestructuracions, tant internes com externes, que l’adopció 
d’aquestes tecnologies ha propiciat a les empreses. Així, abans d’Internet, les empreses es podien veure obligades a replicar 
centres d’informació (com, per exemple, dades sobre vendes, comandes, estoc, existències, etc.) en diferents departaments, 
perquè era més car accedir a la informació necessària per prendre decisions. No obstant això, gràcies a Internet, ara centralitzen 
la informació de manera que tots els departaments poden compartir-la amb facilitat. Una mostra de reestructuració externa seria 
la possibilitat de deslocalitzar un o més departaments en un altre país. En resum, l’adopció de les TIC ha provocat que moltes 
feines hagin desaparegut, ja que es duen a terme en un altre país o mitjançant ordinadors.
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1. N. Jaimovich i H. Siu (2013), «The Trend is the Cycle: Job Polarization and Jobless Recoveries», mimeo Duke.
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Un cop identificada la tecnologia candidata per corroborar la nostra hipòtesi, hem de trobar el tipus de treballador que és més 
susceptible de perdre la feina. Per fer-ho, és molt útil descompondre el contingut de cada professió en tres tipus de tasques: 
rutinàries, manuals i abstractes. La millor forma d’entendre aquesta composició és simplificant-la amb exemples. Comencem 
amb el treball d’un metge, la tasca del qual és molt abstracta i poc rutinària i manual, ja que necessita estudiar cada cas que se li 
presenta (no pot aplicar una regla única per a tots els casos) i, en general, no necessita manipular objectes. El treball d’un taxista 
és poc rutinari, poc abstracte i manual, perquè necessita estar al volant, controlar els cotxes, estar atent als senyals de trànsit i 
desviar la ruta si és necessari. Un altre exemple és el del caixer d’un supermercat, un treball molt rutinari, manual i poc abstracte, 
en què es limita, bàsicament, a passar els productes per l’escàner de codi de barres, enunciar el preu i retornar el canvi. Analitzant 
aquesta descomposició, sembla que el tipus de tasca que poden exercir millor les TIC és la rutinària, perquè segueix un procedi-
ment molt estandarditzat i sense ambigüitats, conclusió que 
confirmen els estudis de diferents economistes per als EUA. 
Per exemple, Autor i Dorn documenten que les àrees metro-
politanes més especialitzades en treballs rutinaris als anys cin-
quanta són les que més van adoptar les TIC i les que van 
recol·locar els seus treballadors de tasques rutinàries en ser-
veis no rutinaris i de baixa qualificació. 2 Cal tenir en compte 
que, dels tres treballs que hem descompost, el que mostra un 
major pes de la tasca rutinària i que, per tant, és més suscepti-
ble de ser executat per un ordinador és el de caixer de super-
mercat, característica que comparteix amb la resta d’exemples 
de la nostra vida quotidiana que ara duen a terme ordinadors 
(caixers automàtics, agències de viatges per Internet i opera-
dors de telefonia). De fet, a Espanya, ja hi ha establiments de gran consum on és possible que el client pagui les compres sense 
necessitat de ser atès per una persona. Cal tenir en compte, també, que, en tots els casos, fem referència a feines que ara poden 
exercir els ordinadors, no a les que puguin fer-ho en un futur més o menys llunyà: cotxes que circulin sense conductor, robots que 
realitzin pronòstics mèdics, ordinadors que escriguin informes econòmics...

Així, doncs, un cop identificats el canvi tecnològic (revolució de les TIC) i el tipus de tasca (rutinària) més exposada a les noves 
tecnologies, el següent pas és comprovar si, durant les últimes recessions, les empreses han eliminat les tasques més rutinàries i 
aquestes tasques ja no s’han recuperat. Jaimovich i Siu descomponen l’evolució de l’ocupació durant les sis últimes recessions als 
EUA i mostren que, en les recessions anteriors al 1990, els treballs rutinaris es van començar a recuperar set mesos després del 
final de la recessió. No obstant això, en les tres últimes recessions, els llocs de treball rutinaris perduts no s’han recuperat, sinó que 
se’n continuen destruint. És a dir, mentre l’economia es recupera i l’ocupació en treballs abstractes i manuals augmenta, els tre-
balls rutinaris continuen desapareixent. D’aquesta anàlisi es deriva que hi ha una tendència a substituir treballadors per les TIC 
per exercir tasques rutinàries, però ha estat durant les últimes recessions quan aquesta tendència s’ha intensificat i quan s’ha dut 
a terme l’ajust més important.

Per concloure, volem emfatitzar que només disposem d’evidència indirecta de la tesi shumpeteriana que les empreses han apro-
fitat les últimes recessions per adoptar les TIC i, per tant, és només una de les possibles explicacions dels fets documentats per 
Jaimovich i Siu. En qualsevol cas, hi ha evidència que l’adopció de les TIC s’associa a una destrucció de feines rutinàries i que 
aquesta destrucció s’ha intensificat en les tres últimes recessions. Com vam explicar a «La globalització i la redistribució de la 
renda», al Dossier de l’Informe Mensual del febrer, la implicació social d’aquesta anàlisi és que, per minimitzar els efectes negatius 
de les recessions i tenir una societat més ben preparada per aprofitar les noves tecnologies, és necessari invertir en educació. En 
particular, en un sistema educatiu que se centri en la potenciació de les capacitats més abstractes, el camp en què els humans 
encara guanyem les màquines.

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

2. Autor, D., Dorn, D. (2013): «The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market» American Economic Review, 103(5), pp. 1553-1597.

Exemples d’ocupacions per importància   
de la tasca rutinària

Molt rutinari Poc rutinari

Carnisser Taxista

Secretari Cambrer

Comptable Bomber

Caixer de banca Policia

Mecanògraf Metge

Font: Autor i Dorn (2013) construeixen l’índex i ofereixen aquests exemples d’ocupacions.
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La reducció de la població activa nord-americana:  
jubilats o desanimats?

La recuperació del mercat laboral nord-americà després de l’última gran crisi és un camí llarg i tortuós. Han estat molts els qui 
n’han qüestionat la flexibilitat, tan lloada en altres temps. Entre el gener del 2008 i el març del 2010, es van perdre gairebé 9 milions 
de llocs de treball i la taxa d’atur es va disparar del 5,0% al 9,9%, una cota que no s’assolia des de la recessió del començament dels 
vuitanta. En els quatre últims anys, la taxa d’atur ha experimentat una millora lenta, fins a situar-se en el 6,7% al febrer, xifra pro-
pera a l’objectiu (del 6,5%) que la Reserva Federal (Fed) va establir al final del 2012 per iniciar la normalització de tipus d’interès 
oficials. No obstant això, un examen d’altres constants vitals del mercat laboral mostra que la millora de la taxa d’atur exagera la 
bondat del diagnòstic. Tant és així que, en la seva última reunió, el Comitè Federal de Mercat Obert de la Fed va retirar l’objectiu 
numèric del 6,5% de la seva política d’orientació monetària. El marge de millora pendent del mercat laboral és una variable crucial 
per calibrar si les mesures expansives de política monetària corren el risc de provocar problemes de sobreescalfament. 1 Si el mar-
ge és considerable, la recepta de tipus baixos durant un període llarg anunciada per la Fed no ens hauria de preocupar. Però, si és 
escàs, les pressions alcistes sobre els salaris seran una amenaça seriosa.

Una anàlisi més detallada de la taxa d’atur (ràtio entre població 
aturada i població activa, entesa com la que té feina o en busca 
de manera activa) mostra que la bona notícia de la reducció 
queda enfosquida perquè és fruit, en gran part, de la contrac-
ció de la població activa o força laboral i no del fet que els atu-
rats hagin trobat feina. En particular, la taxa d’activitat (ràtio 
entre la població activa i la població més gran de 16 anys) ha 
passat del 66,4% abans de la crisi al 63,0%, una disminució sen-
se precedents entre la resta de països desenvolupats durant el 
mateix període. Ateses la magnitud i la transcendència 
d’aquest fenomen, han proliferat els estudis que intenten 
explicar-lo i fer projeccions. 2

A grans trets, la taxa d’activitat ve determinada per tres grups 
d’elements. Primer, els factors demogràfics, principalment la 
proporció d’adults en el total de la població. Segon, les pre-
ferències socioeconòmiques, com la incorporació de la dona al 
mercat de treball, que va marcar la tendència alcista de la taxa 
a partir dels anys seixanta. I, tercer, els factors cíclics (enfront 
dels anteriors, de caràcter més estructural), en particular l’efecte descoratjament, que es produeix quan les condicions econòmi-
ques són tan adverses que hi ha persones que decideixen deixar de buscar feina (i el contrari quan es produeixen millores cícliques 
de l’activitat econòmica).

Aparentment, la demografia ha tingut un paper significatiu en la reducció recent de la població activa. En concret, l’envelliment 
de la generació del baby boom nord-americà (els nascuts entre el 1946 i el 1964) estaria empenyent la taxa d’activitat a la baixa des 
del 2000, quan la primera onada de baby boomers es va començar a apropar a l’edat de jubilació. No obstant això, crida l’atenció la 
disparitat de resultats en els estudis empírics sobre el grau de rellevància del factor demogràfic: mentre que els analistes de la 
Reserva Federal de Filadèlfia estimen que la jubilació dels baby boomers explica un aclaparador 66% de la disminució de la taxa 
d’activitat, els de la Reserva Federal de Chicago calculen que només és responsable d’un modest 25%. 3 A favor d’atorgar una 
importància més aviat moderada a la demografia hi ha el fet que la taxa d’activitat també hagi disminuït de forma substancial des 
de l’any 2000 en el grup d’adults amb edats entre els 25 i els 54 anys (prime-age workers), justament el grup que mostra unes taxes 
d’activitat més elevades entre el total de la població.

Així, doncs, a part de l’envelliment de la població, altres factors són importants per justificar la reducció de la taxa d’activitat, entre 
els quals el més notori és el descoratjament que la duresa de la recessió ha comportat per als aturats que, després de mesos de 

1. Per marge de millora del mercat laboral, ens referim al marge existent sobre els recursos ociosos.
2. La taxa d’activitat és equivalent a la participation rate, segons la denominació del Bureau of Labor Statistics. Cal notar que aquesta taxa també es calcula sovint com 
la ràtio entre la població activa i la població entre 16 i 64 anys.
3. Chicago Fed Letter (2012), «Explaining the Decline in the U.S. Labor Force Participation Rate»; Special Report Federal Reserve Bank of Philadelphia (2014), «On the 
Causes of Declines in the Labor Force Participation Rate».

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mesuraments de la infrautilització del treball  
 (%) 
 

Taxa d’atur U-6 

Nota: Taxa d’atur = (aturats/població activa). U-6 = (aturats + persones marginalment vinculades a la 
població activa + persones que treballen a temps parcial per motius econòmics)/(població activa + 
persones marginalment vinculades a la població activa).
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Bureau of Labor Statistics.
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recerca sense resultats, han tirat la tovallola i que, per tant, 
han deixat de formar part de la població activa, la qual cosa 
ha rebaixat, de manera simultània, la taxa d’activitat i la 
d’atur. En aquest sentit, durant la crisi actual, el percentatge 
d’aturats de llarga durada sobre el total d’aturats ha assolit 
màxims desconeguts al mercat laboral nord-americà (el 
45%). I, malgrat que, en l’actualitat, aquesta proporció ha 
baixat fins al 37%, aquest descens es pot atribuir, de nou i en 
gran part, als desanimats d’aquest col·lectiu.

L’abundància de desanimats exigeix que, a més de la taxa 
d’atur, ens fixem en altres mesuraments de la infrautilització 
de l’ocupació si volem apreciar la realitat del mercat de tre-
ball, com, per exemple, una sèrie difosa mensualment pel 
Bureau of Labor Statistics que inclou, a més dels aturats, les 
persones desanimades que han deixat de buscar activament 
feina i les que treballen a temps parcial obligades per la con-
juntura actual però que desitjarien fer-ho a temps complet. 
Si observem el primer gràfic, apreciem de seguida una millora de l’ocupació molt més feble que la transmesa per la taxa d’atur.

Pel que fa als desanimats, i tot i que és d’esperar que, amb la millora econòmica, molts tornin a les files de la població activa, preocu-
pa la seva capacitat d’inserció laboral després d’un llarg període d’inactivitat. Això implicaria que un factor que, d’entrada, jutjàvem 
cíclic també té, en realitat, un component de caràcter més permanent. Aquesta contingència es coneix com «risc d’histèresi» i, 
juntament amb el factor demogràfic, podria haver rebaixat el potencial de creixement de l’economia dels EUA a mitjà termini.

A més del descoratjament, la duresa de la recessió ha afectat la força laboral a través d’un ajornament de l’entrada al mercat labo-
ral dels joves. Aquest fenomen és particularment visible en l’elevat nombre de dones que han decidit allargar els estudis o formar 
una família abans del que ho haurien fet un temps enrere. Com en el cas dels desanimats, aquesta demora és un factor principal-
ment cíclic, amb aspectes estructurals de segon ordre, malgrat que, en aquesta ocasió, el component estructural podria influir 
positivament sobre el creixement potencial, ja que la força laboral estarà més ben formada en el futur.

Un altre element que ha rebut una atenció especial als mitjans especialitzats ha estat l’augment extraordinari del nombre de 
sol·licituds per rebre una pensió per incapacitat, sens dubte més elevat del que l’envelliment de la població sembla justificar. 
Aquest increment és degut a la circumstància que aturats amb algun tipus de discapacitat en grau parcial, havent esgotat el sub-
sidi d’atur, han decidit provar sort per la via de la inhabilitació amb l’esperança de rebre alguna compensació que els permeti 
subsistir. Malgrat que, segurament, es tracta d’un factor molt menys rellevant que els esmentats amb anterioritat, la seva natura-
lesa estructural mereix una certa consideració, ja que les persones que han vist acceptada la seva incapacitat difícilment tornaran 
a treballar quan millori el cicle econòmic.

Finalment, a més dels factors interns nord-americans, la globalització també ha influït en la reducció de la taxa d’activitat. Entre el 
2000 i el 2007, el dur cop que va representar per als treballadors del sector manufacturer l’entrada de la Xina a l’Organització Mun-
dial del Comerç va ser compensat per un sector immobiliari pròsper, que va ser capaç d’absorbir una bona part dels acomiada-
ments, majoritàriament llocs de treball de baixa qualificació. No obstant això, l’esclat de la bombolla immobiliària que va donar el 
tret de sortida a la Gran Recessió va trencar aquesta via de transvasament entre llocs de treball. 4 Ja coneixem la resta de la història: 
els treballadors, en la seva majoria poc qualificats, han abandonat la recerca activa de feina a causa del descoratjament.

En definitiva, els estudis empírics assenyalen que tant els factors estructurals com els cíclics (és a dir, el descoratjament) expliquen 
la reducció de la taxa d’activitat. No obstant això, la incidència exacta de cada factor encara és motiu de polèmica. Una polèmica 
que no solament s’aprecia entre els analistes de la Fed, sinó també entre els màxims responsables de la institució, inclosos els mem-
bres del comitè de política monetària. Això explica, entre d’altres raons, la disparitat d’opinions que manifesten sobre si el ritme de 
la normalització monetària ha de ser ràpid o lent. Fins avui, la Fed s’ha inclinat per la segona opció, però farà bé de vigilar els signes 
que poden delatar un marge de millora del mercat laboral inferior a l’estimat, com, per exemple, el ritme d’augment dels salaris.

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

4. K. K. Charles, I. Hurst i M. J. Notowidigdo (2013), «Manufacturing Decline, Housing Booms, and Non-employment», National Bureau of Economic Research, núm. 
w18949.
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