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En els últims mesos, la cotització de l’euro s’ha situat en el primer pla de l’actualitat econòmica. Molts analistes han argu-
mentat que la forta apreciació que s’ha produït és contraproduent per a l’economia de la zona de l’euro, ja que en dificulta 
el creixement i agreuja el risc de deflació. Què hi ha de cert en això?

La fortalesa recent de l’euro en relació amb el dòlar obeeix, fonamentalment, a la combinació de les polítiques econòmi-
ques escollides per la zona de l’euro, que han estat molt diferents de les nord-americanes. També cal tenir en compte el fet, 
ignorat freqüentment, que la cotització de l’euro amb prou feines va patir el 2012, en plena crisi del deute sobirà a Europa.

Tant la política fiscal com la monetària han estat diferents als EUA i a la zona de l’euro. En matèria de política fiscal, a Europa, 
es va optar per una consolidació ràpida dels dèficits públics provocats per la lluita contra la recessió del 2008 i 2009, mentre 
que, als EUA, es va mantenir una política una mica més laxa. Les diferències en la política monetària duta a terme a les dues 
bandes de l’Atlàntic són encara més grans, ja que la dels EUA ha estat molt més expansiva que la de la zona de l’euro.

Per bé que és cert que el to de creixement més positiu als EUA hauria d’afavorir la cotització del dòlar, ha tingut un efecte 
de segon ordre, en especial en relació amb l’espectacular evolució de les magnituds monetàries. Fins i tot, a data d’avui, i al 
marge de les decisions que pugui adoptar el BCE el 5 de juny (posteriors al tancament d’aquesta edició), el balanç de la 
Reserva Federal s’ha continuat expandint, mentre que el del Banc Central Europeu s’ha contret a mesura que els bancs 
europeus han anat retornant el finançament extraordinari a tres anys que van rebre de l’entitat.

La política monetària del BCE no pot ser qualificada, ni molt menys, de restrictiva, ja que els tipus són molt baixos i el 
finançament als intermediaris financers és abundant i a llarg termini, però sí ho és en comparació amb la política nord-
americana. A més a més, tal com va succeir als EUA, aquesta política de laxitud monetària no ha aconseguit revitalitzar 
l’economia de manera immediata, perquè el canal de transmissió, les entitats financeres, estava obturat i en procés de 
reestructuració i de sanejament.

Malgrat que les reticències de la màxima autoritat monetària europea siguin comprensibles, la situació actual exigeix una 
nova expansió monetària que redueixi els desavantatges de l’euro enfront del dòlar. Aquesta expansió renovada podria 
operar, de manera beneficiosa a la zona de l’euro, per diverses vies.

En primer lloc, facilitaria la lluita contra les tendències deflacionistes en què la zona de l’euro corre el risc de recaure. Una 
taxa d’inflació per a la zona de l’euro més propera al 2% és imprescindible per facilitar els ajustaments de competitivitat 
entre els Estats membres i per propiciar que el procés de despalanquejament transcorri de manera menys dolorosa. La 
injecció monetària també donaria suport a l’expansió de la demanda interna, en especial als països més necessitats d’aquest 
impuls, on hi ha una àmplia capacitat productiva excedentària.

Finalment, és possible que unes polítiques monetàries més laxes repercuteixin, també, en una menor cotització de l’euro 
en relació amb el dòlar. No obstant això, aquest impacte és incert. D’una banda, el propi repunt de l’economia de la zona de 
l’euro actuaria en sentit contrari. I, de l’altra, cal recordar que, malgrat les queixes sobre la cotització de la moneda, el con-
junt de la zona de l’euro continua tenint, globalment, una posició de compte corrent amb superàvit, factor subjacent que 
continuarà incidint en la valoració internacional de l’euro.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de maig de 2014

Està car l’euro?
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CRONOLOGIA

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. 

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).

JUnY 2014 JUliol 2014

 2 Taxa d’estalvi de les llars (primer trimestre).
 3 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
 5 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 6 Índex de producció industrial (abril).
13 Comerç exterior (maig).
17 Enquesta trimestral de cost laboral (primer trimestre).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril). 

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
24 Execució pressupostària del Govern (maig).
26 Consell Europeu.
27  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juny). 

Avanç IPC (juny).
30   Balança de pagaments (abril). 

Posició d’inversió internacional neta (primer trimestre).

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

 3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7 Índex de producció industrial (maig).
16 Comerç exterior (juny).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
24 Enquesta de població activa (segon trimestre).
29 Execució pressupostària del Govern (juny).
30   Avanç del PIB d’Espanya (segon trimestre). 

Avanç IPC (juliol). 
Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juliol). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
Avanç del PIB dels Estats Units (juliol).

31 Balança de pagaments (maig).

aBRil 2014

29  L’autoritat Bancària Europea publica la metodologia i els escenaris macroeconòmics per a la realització de les proves d’estrès del 
sistema bancari europeu.

MaiG 2014

23  Standard & Poor’s revisa a l’alça la nota creditícia d’Espanya de BBB– a BBB.
25  Eleccions al Parlament Europeu per a la legislatura 2014-2019.
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trat un comportament excepcional en els últims mesos i 
han recuperat una part de les pèrdues patides el 2013. Per 
la seva banda, a la Xina, els indicadors de conjuntura apun-
ten al final de la desacceleració, i les actuacions recents de 
política econòmica, com la liberalització del mercat de 
capitals al maig, donen suport a la reposició de les expecta-
tives sobre la seva economia.

la recuperació de la zona de l’euro avança a bon ritme, 
però amb diferències creixents entre països. Per al con-
junt de la zona de l’euro, els senyals de recuperació sem-
blen duradors. S’uneix al sector exterior una demanda in -
terna que guanya cada vegada més força, amb millores 
notòries tant en el consum privat com en la inversió. No 
obstant això, l’anàlisi per països és menys encoratjadora. 
Destaca favorablement el sorprenent avanç del PIB d’Ale -
manya en el 1T 2014, del 0,8% en relació amb el trimestre 
anterior. Al costat oposat, destaquen França i Itàlia, que 
van tornar a oferir registres més negatius del que s’esperava, 
amb un creixement nul per als francesos i encara en con-
tracció per als italians (el –0,1% intertrimestral). Aquests 
resultats alimenten els dubtes sobre la capacitat de creixe-
ment dels dos països a mitjà termini i l’escepticisme sobre 
les reformes estructurals implementades. L’altra baula 
feble del quadre macroeconòmic europeu continua sent la 
inflació. Això explica que totes les mirades se centrin en el 
BCE i, sobretot, en com gestionarà les expectatives que ha 
anat creant en els últims mesos.

a Espanya, la demanda interna s’afegeix al creixement. 
El detall del PIB del 1T 2014 ha revelat una millora notable 
de la demanda interna. Destaquen, en especial, el consum 
privat i la inversió en béns d’equipament, que van conti-
nuar avançant amb empenta. Al costat oposat, van sor-
prendre de manera negativa les exportacions, que van 
recular el 0,4% en termes intertrimestrals. Una part d’a -
ques  ta desacceleració és deguda a factors temporals, de 
manera que continuem creient que el superàvit comercial 
assolit es consolidarà a mitjà termini, tot i que l’evolució del 
sector exterior s’ha convertit en un dels elements que cal-
drà seguir de prop en els pròxims mesos. Per evitar escena-
ris de risc, i reconeixent que les reformes dutes a terme fins 
avui han estat profundes i beneficioses per a l’economia 
espanyola, l’FMI manté una llista de deures que continua 
sent llarga i exigent. Destaquen, entre d’altres, la reforma 
tributària i el desenvolupament d’un marc que faciliti els 
processos de reestructuració del deute empresarial.

Bones perspectives econòmiques globals. D’una banda, 
els indicadors de conjuntura del 2T apunten a un major 
dinamisme de les economies a nivell global i de les desen-
volupades en particular. Simultàniament, els comentaris 
de la Fed sobre la seva estratègia monetària han tingut un 
caire expansiu, en haver manifestat que no té pressa per 
iniciar el procés de normalització. A més a més, el BCE ha 
espremut tant com ha pogut el caramel d’una propera am -
pliació d’estímuls. Els missatges dels bancs centrals han 
contribuït al relaxament de les rendibilitats del deute so -
birà a les dues regions. Els actius de risc, com la renda varia-
ble i els bons corporatius, han perllongat el bon comporta-
ment. De fet, alguns índexs de Wall Street i d’Europa han 
marcat nous rècords històrics. També destaca el baixíssim 
nivell de volatilitat dels mercats. Amb aquest punt de par-
tida, l’elevada complaença que impera entre els inversors 
pot donar lloc, en cas de contratemps, a reajustaments en 
les cotitzacions dels actius financers i a un entorn financer 
més volàtil. Això podria succeir si el BCE o la Fed acabessin 
mostrant un to menys acomodatici.

l’economia nord-americana reprèn la línia ascendent 
després d’un 1T en què va patir més del que s’havia calcu-
lat inicialment els efectes del mal temps. El balanç de l’àm-
 plia bateria d’indicadors coneguts durant el mes de maig 
se salda en positiu. Destaquen la majoria d’índexs de sen-
timent empresarial i de confiança dels consumidors. El 
mercat laboral també continua millorant, tot i que amb 
ma  tisos que caldria tenir en compte. A l’abril, les dades  
d’o  cu  pació van tornar a sorprendre positivament, però van 
quedar enfosquides pel nou descens de la taxa d’activitat. 
Atesa aquesta millora gradual però encara incompleta, la 
Fed ha decidit retirar l’objectiu numèric del 6,5% sobre la 
taxa d’atur de la política d’orientació monetària. Així i tot, 
és important vigilar els signes que podrien estar delatant 
un canvi de tendència, com les enquestes empresarials so -
bre les perspectives d’augments en els salaris dels em  pleats, 
on ja s’albiren pujades.

les condicions evolucionen de forma favorable als paï-
sos emergents, tot i que no ho fan de manera uniforme. 
La normalització de la situació viscuda a l’inici de l’any ha 
desembocat en un entorn de menor incertesa. L’encertada 
gestió dels Governs i dels bancs centrals de molts d’aquests 
països està sent recompensada pels inversors amb el retorn 
d’una part dels capitals que van sortir al començament de 
la crisi. Les borses i els bons sobirans d’algunes d’aquestes 
economies, com Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica, han mos-

Pendents de la política monetària
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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 3,5 3,9 3,0 3,2 3,4 3,4 3,5 3,7

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro –0,6 –0,4 1,1 1,5 –0,3 0,5 0,9 0,9 1,1 1,2

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

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

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

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

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

Regne Unit 0,3 1,7 2,7 2,1 1,8 2,7 3,1 2,8 2,5 2,3

Països emergents

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

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

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

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

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

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

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 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5 3,6 3,6

Països desenvolupats

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

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

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

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

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

Espanya 2,4 1,4 0,4 1,3 1,2 0,1 0,0 0,4 0,4 0,9

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

Regne Unit 2,8 2,6 1,9 2,1 2,7 2,1 1,7 1,8 1,9 2,0

Països emergents

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

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

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

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

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

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

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal i cost de factors.  3. 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 1,7 1,4 –1,8 0,7 1,6 1,9 1,6 1,5

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

Formació bruta de capital fix –7,0 –5,0 0,1 2,3 –5,3 –1,7 –1,1 0,8 0,2 0,7

Béns d’equipament –3,9 2,3 8,1 5,5 2,2 9,6 11,3 7,8 6,6 6,6

Construcció –9,7 –9,6 –5,4 0,2 –9,8 –8,6 –8,7 –4,8 –4,4 –3,8

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –4,1 –2,7 0,7 0,8 –2,1 –0,6 0,6 1,1 0,5 0,7

Exportació de béns i serveis 2,1 4,9 5,3 5,5 3,5 3,7 8,1 3,1 4,5 5,5

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

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,2 1,7 –1,1 –0,2 0,5 1,0 1,4 1,7

Altres variables

Ocupació –4,8 –3,4 0,8 1,4 –3,3 –1,6 –0,3 0,5 1,4 1,7

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,8 26,1 24,8 23,6 25,6 25,7 25,9 24,8 24,1 24,4

Índex de preus de consum 2,4 1,4 0,4 1,3 1,2 0,1 0,0 0,3 0,4 0,9

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 –1,2 0,8 1,3 1,6 0,7 0,8 0,4 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 1,1 1,7 1,8 1,9

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –10,6 –7,1 –5,6 –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 0,26 0,71 0,26 0,24 0,24 0,23 0,27 0,31

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,61 1,14 0,67 0,59 0,56 0,56 0,61 0,69

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,52 1,45 0,36 0,32 0,36 0,39 0,57 0,78

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 2,84 3,63 2,70 2,74 2,75 2,61 2,83 3,14

Euro

Refi BCE 0,88 0,54 0,16 0,15 0,50 0,33 0,25 0,20 0,10 0,10

Euríbor 3 mesos 0,57 0,22 0,25 0,27 0,22 0,24 0,30 0,29 0,20 0,20

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,55 0,73 0,54 0,53 0,56 0,57 0,51 0,57

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,20 0,80 0,17 0,16 0,14 0,14 0,16 0,36

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,61 2,07 1,78 1,79 1,68 1,45 1,49 1,81

TIPUS DE CANVI

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

¥/euro 102,71 129,65 142,16 147,69 131,09 136,78 140,98 141,00 142,65 144,00

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 108,08 109,43 109,24 109,23 107,74 108,39 108,07 108,14

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 79,74 82,79 82,46 80,24 78,61 79,03 80,25 81,10

Nota: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • La festa continua, 
fins quan?

l’expectativa de més creixement i més liquiditat anima el 
sentiment dels inversors. D’una banda, els indicadors de con-
juntura del 2T apunten a un major dinamisme de les econo-
mies a nivell global i de les desenvolupades en particular. Des-
taca el cas dels EUA, on el creixement recupera tracció després 
d’un 1T llastat per unes condicions climàtiques inusualment 
adverses. Simultàniament, els comentaris de la Reserva Fede-
ral (Fed) sobre l’estratègia monetària han tingut un caire 
expansiu, en el sentit que manifesten poca pressa en el procés 
de normalització. A més a més, el Banc Central Europeu (BCE) 
ha espremut tant com ha pogut el caramel d’una propera am -
pliació dels estímuls. Els missatges dels bancs centrals han con-
tribuït al relaxament de les rendibilitats (yields) del deute 
sobirà a les dues regions. Els actius de risc, com la renda varia-
ble i els bons corporatius, han perllongat el bon comporta-
ment. De fet, alguns índexs de Wall Street i d’Europa han mar-
cat nous rècords històrics. També destaca el baixíssim nivell de 
la volatilitat dels mercats. Des d’aquest punt de partida, l’ele -
vada complaença que impera entre els inversors pot donar 
lloc, en cas de contratemps, a reajustaments en les cotitzacions 
dels actius financers i a un entorn financer més volàtil. Això 
podria succeir si el BCE o la Fed acabessin mostrant un to 
menys acomodatici.

la Reserva Federal proporciona més informació sobre els 
seus plans. L’acta de la reunió celebrada a l’abril pel comitè de 
política monetària mostra una clara intenció de mantenir les 
condicions monetàries folgades «durant un temps considera-
ble» quan finalitzi el tapering. Amb aquest discurs, l’entitat  
pretén transmetre als inversors la idea que la normalització dels 
ti  pus oficials serà executada de manera lenta i gradual.  
D’a  questa manera, busca evitar repunts de la volatilitat als mer-
cats financers i, en última instància, apuntalar la recuperació 
econòmica. Gràcies a aquests missatges, ha retardat les expec-
tatives dels inversors sobre l’inici de les pujades de tipus fins al 
segon semestre del 2015 i ha aplanat la via d’augments espera-
da a partir de llavors.

El BCE deixa clar que actuarà al juny. Les declaracions reitera-
des dels membres del Consell han fet que sigui ja gairebé 
unànime l’expectativa que el 5 de juny s’anunciï un paquet de 
mesures. En efecte, després de la reunió del maig, el Consell de 
Govern del BCE, atès el nivell excessivament baix de la inflació, 
ha mostrat una clara disposició a adoptar mesures expansives 
addicionals. La pèrdua de pols d’algunes economies de la zona 
de l’euro, la fortalesa de l’euro o la voluntat d’anticipar-se a 
l’espiral negativa de preus i de crèdit són justificants suficients 
per a l’actuació del banc central. Malgrat que el BCE no ha 
especificat quines serien les mesures a adoptar, és molt proba-
ble que la institució retalli al juny el tipus d’interès oficial fins al 
0,10% (des del 0,25% actual). També es contempla l’adopció 
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de mesures orientades a dinamitzar el crèdit, com una nova 
subhasta de liquiditat a molt llarg termini (LTRO), condiciona-
da a la concessió de préstecs a les pimes, o un programa de 
com  pres selectives d’ABS. La reacció dels mercats davant 
d’aquest escenari esperat de major laxitud monetària ha tin-
gut com a primers efectes la caiguda dels tipus d’interès eurí-
bor i la depreciació de l’euro. La divisa comunitària ha reculat 
més del 2% en les últimes setmanes i s’ha situat al voltant dels 
1,36 dòlars.

les yields dels treasuries responen a les expectatives de laxi-
tud monetària. El to dovish de la Fed durant l’últim mes ha es -
tat un factor molt important, just en un moment en què la 
millora incipient de les dades d’activitat podria haver provocat 
un tensionament de les yields. No solament no han augmentat, 
sinó que han baixat de forma notable. En el cas del treasury a 
10 anys, fins a la zona del 2,5%. Aquest moviment s’ha vist re -
forçat pel tancament de posicions curtes als mercats de deri-
vats de renda fixa per part d’inversors de caràcter especulatiu, 
sorpresos amb el peu canviat. La clau d’aquest escenari és l’ab-
 sència de pressions inflacionistes. La Fed intenta destacar aquest 
element i argumenta i documenta amb un èmfasi especial que 
el mercat laboral queda lluny de la recuperació completa i, per 
tant, de ser un risc per a l’estabilitat dels preus. Lògicament, 
l’evolució dels indicadors amb capacitat per anticipar la infla-
ció (per exemple, els salaris) serà clau per als moviments dels 
mercats financers en els pròxims mesos. Desviacions de l’es  ce -
nari benigne de la Fed podrien ser molt pertorbadores per al 
mercat de bons.

les yields del deute sobirà de la zona de l’euro també baixen. 
Els reiterats preavisos del BCE sobre els estímuls monetaris 
s’han sumat a aquest efecte arrossegament procedent dels 
EUA. La yield del bund alemany a 10 anys ha baixat fins a la zona 
de l’1,35% i s’ha apropat als mínims històrics del 2012. També 
s’apropen a nous mínims històrics les rendibilitats d’alguns paï-
sos de la perifèria, com en el cas del deute sobirà espanyol i 
italià. Al bon moment del bo sobirà espanyol hi han contribuït, 
al maig, a més de la millora dels indicadors macroeconòmics, 
les valoracions favorables de diferents organismes internacio-
nals. D’una banda, la pujada del rating d’Espanya per part d’S&P 
fins a BBB (des de BBB–), després de les recents millores de qua-
lificació realitzades per Fitch (BBB+) i Moody’s (Baa2). De l’altra, 
la revisió anual de l’FMI sobre l’economia espanyola, que ha 
ofert resultats positius (tot i que proposa realitzar noves  
re  formes en diversos àmbits).

Mentrestant, les condicions milloren als països emergents, 
tot i que no ho fan d’una manera uniforme. La normalització 
de la situació viscuda a l’inici de l’any ha desembocat en un 
entorn de menor incertesa. L’encertada gestió dels Governs i 
dels bancs centrals de molts d’aquests països és recompensada 
pels inversors amb el retorn d’una part dels capitals que van 
sortir al començament de la crisi. Les borses i els bons sobirans 
d’algunes d’aquestes economies, com Indonèsia, Turquia i Sud-
àfrica, han mostrat un comportament excepcional en els últims 
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mesos i han recuperat una part de les pèrdues patides el 2013. 
Per la seva banda, a la Xina, els indicadors de conjuntura apun-
ten al final de la desacceleració, i les actuacions recents de polí-
tica econòmica, com la liberalització del mercat de capitals al 
maig, serveixen de suport a la reposició de les expectatives  
so  bre la seva economia.

les borses es mantenen fermes. La projecció d’un escenari 
monetari lax en els pròxims trimestres ha servit de suport a la 
millora relativa de la cotització dels actius de renda variable. 
Aquesta circumstància s’ha intensificat a mesura que les decla-
racions dels responsables del BCE atorgaven més probabilitats 
a l’adopció de nous estímuls monetaris al juny, que s’han arri-
bat a reflectir en els nous màxims d’alguns dels índexs borsaris 
desenvolupats, com l’S&P 500 i el DAX alemany. A Europa, l’a -
pe  tència pel risc dels inversors s’ha vist entelada, en part, per 
la deslluïda campanya de resultats empresarials del 1T i per 
l’alerta propiciada per la disparitat del creixement entre els 
països core de la zona de l’euro (França i Alemanya). Malgrat 
els baixos nivells de volatilitat a les borses, l’augment dels 
dubtes sobre la capacitat de recuperació de l’activitat a la re -
gió i les tensions entre Rússia i Ucraïna han inclinat la balança 
a favor dels valors defensius enfront dels cíclics. No obstant 
això, a nivell particular, cal destacar el bon comportament re -
gistrat per l’Ibex 35, que acumula guanys superiors al 7% en el 
còmput anual. La bona marxa de l’economia, el sanejament del 
sistema bancari nacional i el descens de la prima de risc són els 
pilars de la consolidació de la tendència alcista. Pel que fa als 
mercats emergents, el relaxament dels tipus dels treasuries, la 
millora de les expectatives de creixement a l’àrea i la intensifi-
cació de l’apetència pel risc dels inversors han afavorit el retorn 
dels fluxos de capitals cap a aquestes economies i han incre-
mentat el suport a les seves borses.

El bon to dels mercats de crèdit corporatiu es consolida. Els 
abundants nivells de liquiditat global i l’entorn de tipus d’interès 
molt reduïts continuen exercint un paper clau a l’hora de soste-
nir les elevades valoracions i els reduïts spreads de la renda fixa 
corporativa del bloc desenvolupat. A Europa, aquesta dinàmica 
és reforçada per l’increment de les expectatives que el BCE faci 
ús de mesures d’estímul. Atès aquest escenari, les grans firmes 
financeres de la zona de l’euro aprofiten les condicions actuals 
dels mercats per augmentar les bases de capital mitjançant 
l’emissió de bons híbrids. Per la seva banda, les companyies no 
financeres de la regió continuen buscant finançament a través 
de l’emissió de deute, en la majoria de les ocasions amb qualifi-
cació high yield. No obstant això, la menor rendibilitat dels bons 
de risc corporatius europeus en relació amb els nord-americans 
i l’esgotament de la capacitat d’emissió d’algunes empreses 
europees han comportat, des de l’inici de l’any, un descens en 
el volum agregat de les emissions.
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El Banc Central Europeu (BCE) i el Banc d’Anglaterra (BoE) 
han divulgat, recentment, un document que aposta per res-
suscitar el mercat europeu de titulitzacions bancàries. 
D’entrada, pot sorprendre que dos dels principals guardians 
de l’estabilitat financera internacional surtin en de  fensa 
d’un instrument considerat, de manera gairebé unànime, 
col·laborador necessari de la tremenda crisi fi  nancera que 
va esclatar el 2007. Però la primera impressió enganya: el 
que el BCE i el BoE proposen és potenciar les modalitats 
«bones» de titulització i desterrar les variants «pernicioses».

La característica distintiva de la titulització d’actius banca-
ris consisteix a permetre al tenidor original (entitat ban-
cària) transformar actius il·líquids i arriscats (com hipote-
ques, préstecs a pimes i al consum, etc.) en liquiditat 
mit  jançant la venda a un tercer (en general, un fons de ti  tu-
 lització d’actius, promogut per la pròpia entitat bancària). 
Aquest, al seu torn, emet deute (bons de titulització) de 
diversa qualitat creditícia per finançar l’adquisició dels 
actius subjacents en qüestió (que passen a ser el col·lateral 
dels bons). D’aquesta manera, el banc es desprèn de la car-
tera titulitzada i aconsegueix tres objectius: obtenir liquidi-
tat, diversificar les fonts de finançament i transferir el risc 
inherent a l’actiu. El BCE i el BoE semblen convençuts que 
aquest alliberament de recursos dels balanços bancaris 
(liquiditat i capital) permetria incrementar l’oferta de crèdit 
nou i posen l’èmfasi en el segment del crèdit a les pimes. 
Però la realitat actual és que, a Europa, l’activitat de titulit-
zació està gairebé paralitzada. En bona part, això obeeix a 
l’estigma que arrossega des de la crisi del 2007, quan el 
fiasco de les hipoteques subprime als EUA va fer aflorar el 
gran risc que envolta les fórmules de reempaquetar crèdits 
bancaris que són massa opaques, complexes i precàries. En 
conseqüència, el BCE i el BoE subscriuen la necessitat 
d’actuar sobre dos grans eixos: millorar la transparència i 
alinear de forma adequada els incentius dels diferents par-
ticipants en aquest mercat. També assenyalen la conve-
niència de revisar alguns aspectes tècnics de la regulació 
sobre requisits de capital i liquiditat dels bancs i de les 
companyies d’assegurances, per augmentar l’atractiu de 
les titulitzacions per als oferents i per als demandants.

Però, possiblement, l’actuació més trencadora queda, com 
no podria ser de cap altra manera, fora del contingut del 
document esmentat: una intervenció directa del BCE al 
mercat de titulitzacions que pugui exercir de revulsiu per 
treure’l de la seva profunda atonia. Des de fa mesos, es par-
la de la possibilitat que el BCE inclogui, entre les mesures 
d’estímul, la compra d’actius, ja sigui bons sobirans, corpo-
ratius o títols ABS (asset-backed securities: bons de titulitza-
ció de préstecs bancaris diferents dels hipotecaris, entre els 
quals destacarien els concedits a les pimes). En aquest sen-
tit, la compra d’ABS és una de les opcions menys controver-
tides des del punt de vista estatutari del BCE, i podria ser 
adoptada ja en la propera reunió del juny. No obstant això, 
tant la implementació com el potencial impacte revitalit-
zador del crèdit presenten limitacions i interrogants. En 
primer lloc, la modesta dimensió del propi mercat de titu-

FOCUS • Mercat de titulitzacions: d’heroi a malvat, i viceversa

litzacions a Europa: el 2013, el saldo viu total d’operacions 
titulitzades va ser d’1,54 bilions d’euros, de les quals només 
el 8,5% corresponien a ABS recolzats per crèdits a les 
pimes. Es tracta d’un volum petit en relació amb mercats 
com el de bons corporatius o el de deute sobirà. En segon 
lloc, i vinculat amb l’anterior, el disseny de l’eventual pro-
grama de compra d’ABS afronta una disjuntiva: adquirir tí -
tols nous (mercat primari) o titulitzacions ja existents (mer-
cat secundari). La primera opció proporcionaria més 
im  pacte sobre l’oferta creditícia a les empreses, però la 
segona seria més ràpida. Un altre aspecte transcendental 
té a veure amb el nivell de risc que està disposat a assumir 
el BCE, atès que l’impacte del programa dependria, de for-
ma crítica, de la capacitat efectiva de la qual disposarien els 
originadors per transferir el risc dels actius subjacents des 
de la seva cartera cap a la del BCE. Per aconseguir-ho, el 
BCE hauria de fer extensiva la compra dels trams sènior 
(amb elevat rating creditici) a aquells amb un risc més ele-
vat (fins i tot, els trams mezzanine i equity), aspecte, com a 
mínim, delicat. Una alternativa que suavitzaria de forma 
considerable l’assumpció del risc de crèdit per part del BCE 
seria la concessió, per part del Banc Europeu, d’inversions 
de garanties o avals a les titulitzacions bancàries.

En definitiva, el propòsit de ressuscitar el mercat de titulit-
zacions d’«elevada qualitat» és un gran desafiament. Sens 
dubte, les mesures reguladores i les encaminades a millo-
rar la transparència poden ser d’una gran ajuda. Però la 
intervenció directa del BCE és una incògnita.
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Cèdules hipotecàries 907 170,2

Titulitzacions* 1.544 –

Bons corporatius 2.075 74,4

Crèdit bancari a empreses 4.000 38,6

Deute públic 11.386 13,6
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Les operacions de fusions i adquisicions empresarials aug-
menten a nivell global. Es tracta d’una altra peça que s’afe-
 geix, i ho fa amb molta força, al procés de reactivació dels 
mercats financers internacionals després de les crisis del 
2008-2012. Diverses condicions propiciatòries hi confluei-
xen: la millora de l’entorn macroeconòmic, la bona marxa 
de les borses, la reducció dels costos de finançament i l’ex-
 cés de liquiditat atresorat per nombroses companyies du -
rant els anys de crisi (atesa l’escassa inversió). En última 
ins  tància, les forces impulsores de les fusions i adquisi-
cions (M&A, per les sigles en anglès) remeten a les motiva-
cions de les parts implicades. Pel que fa a l’empresa com-
pradora, l’establiment d’objectius d’increment de la 
di  mensió o el reposicionament als mercats (amb freqüèn-
cia, en clau internacional). I, de part de l’empresa adquiri-
da, el desig dels accionistes de monetitzar el valor de la 
seva participació o de diversificar els riscos (circumstància 
clara en el cas de les empreses familiars).

Les xifres registrades entre el gener i el maig d’enguany 
són eloqüents: segons el còmput de Thomson Reuters Da -
tastream, el valor total de les operacions d’M&A globals 
(anunciades, en fase de negociació i acabades) ha superat 
el bilió de dòlars. Des que, el 1980, l’entitat va començar a 
recollir dades, és la tercera ocasió en què se supera la barre-
ra del bilió durant períodes anàlegs de l’any, la qual cosa 
representa un creixement superior al 50% en relació amb el 
ritme del 2013, i la seva projecció per al conjunt de l’exercici 
significaria l’apropament als rècords del 2006-2007. Per 
àrees geogràfiques, els EUA lideren l’activitat amb el 51% 
del volum total, seguits d’Europa amb el 24% i d’Àsia-Pací-
fic amb el 16%. Aquestes dues últimes regions van guanyant 
pes de forma gradual, i, en el cas d’Àsia, les xifres se si  tuen 
gairebé el 70% per damunt de les del 2013. Això guarda 
relació amb l’auge de les operacions cross-border, en les 
quals les companyies involucrades procedeixen de dife-
rents països. Aquesta tipologia va experimentar un fort 
increment el 2014 (de l’ordre del 80% interanual), gràcies a 
un fenomen que cal tenir en compte: empreses de països 
emergents que busquen objectius en altres països emer-
gents. En mercats amb un potencial elevat de creixement, 
com Turquia i Vietnam, això és ben visible. A nivell sectorial, 
tot i que s’han produït operacions significatives a tots els 
sectors, l’activitat més intensa s’ha concentrat en compa -
nyies de mitjans de comunicació i entreteniment, del sec-
tor immobiliari, de l’energia i de la tecnologia. Un altre tret 
distintiu d’enguany és el domini de les megaoperacions, 
entre les quals n’hi ha algunes de veritablement impac-
tants. Aquesta circumstància és clau per aconseguir els 
volums esmentats més amunt, ja que, de fet, en el recomp-
te del nombre d’acords, la xifra és similar a la del 2013.

Sembla que la crisi financera ha introduït alguns paràme-
tres nous a l’hora de dur a terme les adquisicions. El princi-
pal canvi s’observa en el terreny del finançament. Tot i 
que, durant els quatre primers mesos del 2007, més del 
70% de les transaccions es van realitzar exclusivament a 
través de préstecs sindicats, el 2014, aquesta xifra no arri-
ba al 50%. En contraposició, en l’actualitat, el nombre d’o-
 pe  racions sufragades amb accions de la pròpia companyia 
adquirent se situa en el 20%. Així mateix, una modalitat 
que guanya pes és el finançament mixt, que combina el 
crèdit i l’emissió de bons d’alt risc (high-yield, amb rating 
de bo porqueria). Segons Barclays, des del començament 
de l’any, un ampli grup de companyies europees ha col·lo-
 cat 15.000 milions d’euros en deute d’aquest tipus per fi -
nançar operacions d’M&A, enfront dels 9.600 milions 
d’euros emesos en tot el 2013.

Aquesta última dada convida a la reflexió. És ben sabut 
que, al llarg de la història, l’activitat d’M&A s’ha presentat 
en forma d’onades i no de manera gradual. Són menys co -
negudes les raons precises del comportament a cada mo -
ment. Sens dubte, hi tenen un paper fonamental factors 
com l’entorn econòmic, les innovacions tecnològiques o 
els canvis reguladors. Però també hi incideixen aspectes 
més difícils de valorar, com les condicions de liquiditat o 
l’apetència pel risc. En aquest sentit, les condicions actuals, 
creades per les polítiques monetàries ultralaxes dels prin-
cipals bancs centrals, hi tenen una certa influència, ja que 
faciliten l’emissió de bons high yield o d’accions pròpies 
per finançar adquisicions. A llarg termini, els efectes, tant 
particulars com col·lectius, dependran de l’eficiència de 
les noves combinacions empresarials. Confiem, per tant, 
que el clima d’exuberància que es comença a percebre 
sigui racional en termes de l’anàlisi de les operacions per 
part dels gestors corporatius.

FOCUS • Fusions i adquisicions empresarials:  
l’onada torna a créixer
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Tipus d’interès (%)

30-maig 30-abr Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,25 0,25 0 0,0 –25,0

Euríbor 3 mesos 0,31 0,34 –3 2,0 10,7

Euríbor 12 mesos 0,57 0,61 –4 1,1 8,9

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,08 0,16 –8 –10,9 4,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,06 0,14 –8 –14,7 –3,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,36 1,47 –11 –53,5 –12,8

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,85 3,02 –17 –132,7 –164,9

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 150 155 –5 –74,3 –147,2

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,23 0,22 1 –1,9 –4,8

Líbor 12 mesos 0,53 0,55 –2 –4,9 –15,5

Deute públic a 1 any 0,09 0,10 –1 –2,0 –4,1

Deute públic a 2 anys 0,37 0,41 –4 1,1 9,9

Deute públic a 10 anys 2,48 2,65 –17 –46,9 44,0

spreads deute corporatiu (p. b.)

30-maig 30-abr Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 66 70 –4 –4,9 –42,2

Itraxx Financer Sènior 73 79 –6 –13,6 –81,8

Itraxx Financer Subordinat 112 121 –9 –16,1 –112,7

Tipus de canvi

30-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,364 1,387 –1,7 –1,0 4,1

¥/euro 138,740 141,760 –2,1 3,9 –6,6

£/euro 0,814 0,822 –1,0 2,2 5,0

¥/$ 101,770 102,240 –0,5 2,8 –2,8

Primeres matèries 

30-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 498,0 501,4 –0,7 9,3 5,4

Brent ($/barril) 110,7 108,7 1,8 –1,8 7,0

Or ($/unça) 1.249,7 1.291,6 –3,2 3,3 –11,7

Renda variable

30-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.923,6 1.884,0 2,1 4,1 17,3

Eurostoxx 50 3.244,6 3.198,4 1,4 4,4 18,1

Ibex 35 10.798,7 10.459,0 3,2 8,9 30,4

Nikkei 225 14.632,4 14.304,1 2,3 –9,9 13,4

MSCI emergents 1.027,7 995,3 3,3 2,5 3,1

Nasdaq 4.242,6 4.114,6 3,1 1,6 22,3

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Perspectiva de 
millora després de l’ensopegada 
del primer trimestre

Els EUa i la Xina es reactiven mentre la disparitat continua 
sent la tònica dominant a la resta de països. Els indicadors 
més recents de les dues grans locomotores del món sustenten 
el pronòstic de millora per al que queda d’any. L’economia 
nord-americana comença a recuperar tracció en un context on 
destaca la recuperació del mercat laboral. A la Xina, sembla que 
la desacceleració s’atura, i, a més a més, el Govern ha adoptat 
diverses mesures per neutralitzar els riscos que planen sobre el 
país i per assegurar que s’assoleixi l’objectiu oficial de creixe-
ment. A la resta d’economies, la disparitat es confirma com a 
nota distintiva: el Japó patirà els efectes de la pujada de l’IVA; 
l’Índia i Indonèsia comencen a corregir els desequilibris, i el  
Brasil continua estancat en la mediocritat.

ESTATS UNITS

l’economia nord-americana reprèn la línia ascendent, des-
prés d’un 1T en què va patir més del que s’havia calculat inicial-
ment els efectes del mal temps. En efecte, l’avanç del PIB en el 
1T 2014 va ser revisat a la baixa del 2,3% interanual al 2,0% (del 
0,1% intertrimestral anualitzat al –1,0%). Aquesta revisió és 
atribuïble, en la seva integritat, al component de les existèn-
cies, mentre que la xifra relativa a la demanda final es va man-
tenir. Això té implicacions positives per als pròxims trimestres. 
De fet, el balanç de l’àmplia bateria d’indicadors coneguts 
durant el mes de maig se salda en positiu. Destaquen la majoria 
d’índexs de sentiment empresarial i de confiança dels consumi-
dors. Així, l’ISM de manufactures de l’abril va pujar fins als 54,9 
punts des dels 53,7 del març; el seu homòleg en serveis també 
va millorar a l’abril (fins als 55,2 punts des dels 53,1 del març), i 
l’avanç del PMI de manufactures del maig, elaborat per Markit, 
es va situar en els 56,2 punts des dels 55,4 de l’abril. En la ma  tei-
 xa línia, l’índex de confiança del consumidor del maig del Con-
ference Board es va enfilar fins als 83,0 punts, amb el suport de 
la millora del component que valora la situació actual i del que 
té en compte les expectatives de futur. No obstant això, van 
decebre les vendes al detall (+0,1% intermensual a l’abril) i la 
producció industrial (–0,6% intermensual a l’abril).

El mercat de l’habitatge prossegueix la recuperació, tot i que 
moderada. L’índex Case-Shiller de preus a 20 grans àrees me -
tro  politanes va augmentar el 12,4% al març en relació amb el 
mateix mes de l’any anterior. Des del començament del 2014, el 
ritme d’avanç dels preus s’està moderant. Sens dubte, les adver-
ses condicions meteorològiques del 1T 2014, uns tipus hipote-
caris que se situen 1 p. p. per damunt dels de l’any passat i unes 
condicions més dures per a l’obtenció de crèdit expliquen una 
bona part d’aquest alentiment. Així i tot, alguns dels últims 
indicadors del sector immobiliari indiquen que el sector preser-
va un bon to d’activitat en el 2T 2014. En particular, les vendes 
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d’habitatges de segona mà van créixer a l’abril per primera 
vegada des del començament d’enguany, i l’inici d’habitatges 
va pujar de forma significativa (+13,2%).

El mercat laboral continua millorant, tot i que encara ho fa 
amb matisos. L’abril va tornar a sorprendre de forma positiva 
amb bones dades d’ocupació, ja que es van crear 288.000 llocs de 
treball, una xifra molt superior a la mitjana mensual dels mesos 
d’hivern (150.000). Així mateix, la taxa d’atur va baixar 4 dècimes, 
fins al 6,3%. Aquestes bones notícies van quedar una mica 
enfosquides pel descens de la taxa d’activitat (del 63,2% del març 
al 62,8% de l’abril), la qual cosa podria indicar un nou re  punt de 
l’efecte descoratjament entre els aturats. Atesa aques  ta millora 
gradual però encara incompleta, la Fed ha decidit retirar l’objectiu 
numèric del 6,5% sobre la taxa d’atur de la política d’orientació 
monetària. Uns salaris estancats a l’abril confirmen aquesta visió 
d’infrautilització de recursos (o slack) al mercat laboral. Així i tot, 
és important vigilar els signes que podrien estar delatant un 
canvi de tendència (com les enquestes empresarials sobre les 
perspectives d’augments en els salaris, on ja s’albiren pujades).

la inflació augmenta, però lluny encara de presentar ten-
sions preocupants, la qual cosa permet que la normalització 
monetària segueixi un curs lent. L’IPC de l’abril va pujar el 2,0% 
interanual i es va accelerar en relació amb l’1,5% del març, però es 
manté encara en nivells baixos. Per la seva banda, l’IPC subjacent 
(sense energia ni aliments) es va situar en l’1,8% interanual, que cal 
comparar amb l’1,6% del mes anterior. Ara com ara, no apreciem 
pressions inflacionistes en l’evolució dels preus ni en les expec-
tatives dels agents. El nostre escenari central preveu una infla-
ció mitjana de l’1,7% el 2014 i de l’1,8% interanual al final de l’any.

JAPÓ

sorpresa favorable de creixement en el 1T de l’any, atribuïble 
a l’anticipació de despesa per l’alça de l’IVA efectiva des de l’1 
d’abril. El PIB del Japó va avançar l’1,5% intertrimestral (el 2,7% 
interanual), molt per damunt del 0,1% del trimestre anterior (el 
2,5% interanual), esperonat pel consum privat i per la inversió 
en equipament en avançar-se les compres per evitar la pujada 
de l’IVA. El caràcter transitori d’aquesta embranzida ens fa revi-
sar només marginalment la previsió per al 2014 (puja 1 dècima, 
fins a l’1,4%). Així mateix, també es va revisar a l’alça l’avanç per 
al còmput total del 2013 (fins a l’1,6%).

Gairebé tots els indicadors recents pateixen distorsions per 
l’augment de l’iVa, de forma anàloga a aquest efecte observat 
en el PIB. En conseqüència, serà necessari esperar uns mesos 
abans de poder-ne valorar l’impacte definitiu. Per exemple, 
l’economia nipona va reduir el dèficit comercial de l’abril, en 
gran part per la desacceleració de les importacions, la deman-
da de les quals havia augmentat en els mesos anteriors. Tot i 
que les exportacions també van afavorir la correcció (+3,7% in -
ter  anual), els avanços encara són escassos. En aquest sentit, 
continua sent motiu de sorpresa i de preocupació l’escassa 
capacitat del ien feble per estimular les exportacions, que se 
situen encara el 18% per sota dels nivells del final del 2007.
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En aquest entorn, els preus sorprenen a l’alça a l’abril. Això 
podria retardar l’aplicació de mesures expansives addicionals a 
càrrec del banc central, que havíem pronosticat per al comença-
ment de l’estiu. L’IPC de l’abril va augmentar el 3,4% interanual, 
una xifra anormalment elevada si la comparem amb l’1,6% in  -
teranual del març. També aquí és clau l’efecte de l’augment de 
l’IVA a l’abril. Així i tot, l’increment se situa per damunt de les 
estimacions del consens, que ja tenien en compte aquest efec-
te. Per la seva banda, l’índex subjacent (sense energia ni  
aliments) va avançar el 2,2% interanual.

EMERGENTS

a la Xina, els últims indicadors d’activitat donen suport al 
pronòstic d’un creixement significatiu, del 7,5% el 2014. El 
sector exterior va sorprendre de forma favorable. A l’abril, les 
exportacions van avançar el 0,9% interanual, després de dos 
mesos de caigudes interanuals. Aquestes xifres semblen molt 
pobres en comparació amb l’avanç del 7,9% registrat el 2013, 
però cal tenir present que, durant els quatre primers mesos del 
2013, el registre exportador va ser anormalment elevat a causa 
de factors puntuals (overinvoicing), la qual cosa desllueix compa-
 rativament les xifres d’enguany. Per la seva banda, l’índex flash 
del PMI manufacturer elaborat per Markit va pujar fins als 49,7 
punts, nivell màxim dels cinc últims mesos. L’avanç ha estat es -
pecialment important en el component exportador, la qual cosa 
ratifica la millora observada en les exportacions de l’abril segons 
la balança de pagaments. Així mateix, l’Executiu no ha dubtat a 
l’hora de desplegar diferents actuacions de política econòmica 
anticíclica: en l’àmbit fiscal (amb l’augment del «miniestímul» 
anunciat a l’abril) i en el monetari (amb injeccions de liquiditat i 
reduccions en el coeficient de caixa), entre d’altres.

Es confirma la disparitat de fortunes entre la resta de grans 
emergents. En positiu, l’Índia i Indonèsia avancen en la correc-
ció dels desequilibris (dèficit per compte corrent i inflació). En 
aquest context, Indonèsia va créixer menys del que s’esperava en 
el 1T 2014, el 5,2% interanual, el ritme més baix en cinc anys. El 
veto governamental a les exportacions mineres, amb el propòsit 
de prioritzar les manufactures locals, explica aquesta moderació 
a l’inici de l’any. Per la seva banda, a l’Índia, l’àmplia victòria 
electoral de Narendra Modi ha estat molt ben acollida pels mer-
cats i podria ser clau per al desenvolupament de reformes inclu-
sives per al país. A Llatinoamèrica, Mèxic i el Brasil registren dades 
de creixement febles en el 1T. En particular, Mèxic va créixer 
l’1,8% interanual, per sota de les expectatives del consens, que 
se situaven en el 2,0%. Dos factors expliquen aquest menor 
registre: la desacceleració de l’economia nord-americana en el 1T 
i la pujada impositiva. No obstant això, uns desequilibris con-
tinguts i una recuperació del to nord-americà donaran suport a 
unes perspectives raonables per a la segona economia de la 
regió (del 2,9% el 2014). D’altra banda, el Brasil va avançar l’1,9% 
interanual, que cal comparar amb el 2,2% del trimestre anterior. 
En aquest cas, les perspectives de creixement són menys favora-
bles, en especial davant d’unes tensions inflacionistes que no 
donen treva. Malgrat aquestes tensions, el banc central no va 
moure fitxa en l’última reunió i va deixar la taxa SELIC en l’11%.
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El Congrés Nacional Africà (CNA), partit de Nelson Mande-
la, mort recentment, va obtenir una àmplia victòria en les 
eleccions del 7 de maig. En conseqüència, Jacob Zuma 
podrà gaudir d’un segon mandat com a president de Sud-
àfrica. El 62% del vot popular aconseguit va superar amb 
escreix les expectatives, ja que el balanç socioeconòmic 
dels cinc primers anys de Zuma presenta èxits, però tam-
bé llacunes importants. D’ara endavant, el seu repte serà 
consolidar els èxits i posar remei a les llacunes.

Des del final de l’apartheid el 1994, el progrés de Sud-àfri-
ca ha estat notable. En termes de creixement del PIB, el 
període més fructífer va ser el comprès entre el 2000 i el 
2008. La conseqüència d’aquells anys bons és que el nivell 
de desenvolupament és ara netament superior al dels 
seus veïns (la renda per capita de Sud-àfrica és 4,5 vega-
des la mitjana de l’Àfrica subsahariana). De fet, la nova 
Sud-àfrica es va guanyar un lloc destacat en el mapa eco -
nòmic, amb un PIB que va augmentar de forma ininterrom-
 puda el seu pes en el total. Simbòlicament, la inicial del 
seu nom va passar a formar part del cèlebre acrònim 
«BRIX». El país té el sistema financer més desenvolupat  
del continent africà, amb un mercat de capitals profund i 
amb un sistema bancari ben capitalitzat. En conjunt, la 
qualitat institucional és homologable a la de les econo-
mies avançades d’Àsia i ofereix un marc favorable per a la 
inversió estrangera.

No obstant això, els desequilibris procedents de l’era de 
l’apartheid i la incapacitat del Govern de Zuma per neutra-
litzar-los van acabar passant factura. D’un creixement 
mitjà del 4,2% el 2000-2008, es va passar a l’1,9% el 2009-
2013. L’enorme desigualtat existent és el factor sobre el 
qual pivoten els principals desequilibris i febleses del país. 
Segons els indicadors del Banc Mundial, Sud-àfrica encap-
çala els rànquings mundials de desigualtat, per davant de 
països com el Brasil, Xile o Colòmbia. El final de l’apar  theid 
no va comportar una millora en aquest front, ja que la 
desigualtat es perpetua a causa d’un sistema educatiu 
ineficaç i ineficient, d’un mercat laboral disfuncional (que 
provoca atur elevat i baixa productivitat) i un marc regu-
lador que entorpeix la creació de petites i de mitjanes 
empreses. Això és especialment visible al sector miner. El 
2000, Sud-àfrica extreia l’11% i el 75% de l’or i del platí 
mun  dials, respectivament. La baixa productivitat extrac-
tiva va fer que aquestes xifres reculessin fins al 3,5% i el 
72% el 2013. Aquesta reducció explica una part important 
del deteriorament del dèficit corrent i és una font reitera-
da de conflictivitat. Sense anar més lluny, la vaga recent, 
durant quatre mesos, de 70.000 miners ha representat 
una aturada del 40% en l’extracció mundial de platí i 
870.000 unces que s’han deixat d’extreure (equivalents al 
0,4% del PIB sud-africà).

Afortunadament, la millora de l’entorn econòmic mun-
dial ajudarà a redreçar els registres macroeconòmics de 
Sud-àfrica a curt termini (2014-2015): reactivació del PIB, 
frenada de l’increment de la inflació i contenció del dèfi-
cit co  rrent i del deute públic. És desitjable que el Govern 
no caigui en la complaença i que aprofiti aquest context 
per desencallar les palanques veritablement importants 
a llarg termini: les reformes educativa i del mercat laboral 
i l’eli  minació de traves a la creació de pimes són condicions 
essencials per capitalitzar les evidents fortaleses que pos-
seeix Sud-àfrica (sistema financer, institucions, dimensió 
de mercat). El país té al seu abast convertir-se en el centre 
financer d’una Àfrica cada vegada més atractiva per als 
in  versors internacionals. La victòria del maig concedeix 
una segona oportunitat a Jacob Zuma, però no n’hi haurà 
gaires més.

FOCUS • Sud-àfrica: com fer-se un lloc entre els grans emergents
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Sud-àfrica: principals indicadors econòmics
Percentatge de variació en relació amb el mateix període  
de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

Mitjana 
2000-2008

Mitjana 
2009-2013

2013 2014(p) 2015(p)

PIB real 4,2 1,9 1,9 2,3 2,7

Renda per capita1 8.211 10.659 11.259 11.543 11.899

Renda per capita 
Àfrica subsahariana1 1.753 2.381 2.565 2.673 2.796

Inflació 6,2 5,4 5,4 6,3 5,6

Taxa d’atur  
(% pobl. act.)

25,1 24,6 24,7 24,7 24,7

Saldo públic (% PIB) –0,6 –4,5 –4,3 –4,4 –4,5

Deute públic (% PIB) 35,1 38,6 45,2 47,3 49,6

Saldo compte  
corrent (% PIB)

–2,9 –3,9 –5,8 –5,4 –5,3

Notes: (p) 2014 i 2015 són previsions.  1. Paritat de poder adquisitiu, en dòlars interna  cio  nals.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI i de Thomson Reuters Datastream.
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El desenvolupament econòmic de Xile encara un capítol 
important del que fins ara ha estat, en molts aspectes, una 
història d’èxit. El país no va poder defugir la recessió glo-
bal del 2008 i del 2009, però es va recuperar amb una rapi-
desa encomiable: el PIB va créixer per damunt del 5% 
anual durant el trienni 2010-2012. A més a més, ho va fer 
sota unes condicions poc favorables, ja que, al comença-
ment del 2011, el preu del coure va iniciar una tendència 
clarament a la baixa. Cal recordar que el coure és la rúbrica 
més important de les exportacions xilenes, ja que acapara 
el 60% del total. El factor que va explicar la resistència del 
creixement en un context internacional poc favorable va 
ser el comportament dinàmic de la demanda interna i, en 
especial, els avanços entre el 12% i el 14% de la formació 
bruta de capital fix en cadascun d’aquests tres anys. De 
forma una mica inesperada, aquest patró de creixement 
es va interrompre el 2013, quan la inversió va progressar 
amb un prou feines el 0,4% anual. Quins poden ser els 
motius d’aquest registre preocupant? La seva incidència 
serà passatgera o permanent?

Un primer element que penalitza la formació bruta de 
capital fix a Xile és la reducció que s’observa a nivell inter-
nacional en les inversions al sector de les primeres matè-
ries. Segons les dades d’SNL Metals & Mining, una consul-
tora especialitzada en el seguiment del sector de la 
mi  neria global, el 2013 va tenir lloc una disminució a ni -
vell mundial propera al 30% en els pressupostos de les 
grans cor  poracions del sector destinats a projectes d’ex -
plotació de metalls no fèrrics (entre els quals hi ha el cou-
re). Es tracta de la resposta de la indústria a la combinació 
de preus més baixos i incertesa sobre la demanda a molts 
països. A aquest factor advers d’origen extern se suma un 
element intern propi: la inseguretat que ha envoltat el 
relleu polític del centre-dreta pel centre-esquerra. El pro-
cés electoral ha generat dubtes pel resultat en si mateix 
(la victòria de Michelle Bachelet havia estat àmpliament 
pronosticada) i també pel que representa per al rumb de 
la política eco  nò  mica. En particular, els empresaris han 
manifestat preo  cu  pació per la reforma fiscal. L’objectiu 
de la proposta le  gislativa sobre aquesta matèria (actual-
ment a punt de ser aprovada al Senat xilè) és aconseguir 
un augment anual de recaptació equivalent al 3% del PIB, 
el qual tindrà com a finalitat fonamental finançar l’edu  ca-
 ció superior. Segons el projecte, les principals fonts d’in -
crement de recaptació seran l’augment de l’impost de 
societats (del 20% actual al 27% el 2017) i l’eliminació dels 
crèdits fiscals a la inversió.

En aquesta tessitura, què cal esperar, en matèria de dinà-
mica de la inversió, en els pròxims anys? No preveiem gai-
res canvis en la primera de les esmentades tendències 
depressores de la inversió, la fase a la baixa del cicle inver-

FOCUS • Xile: a la recerca de la inversió perduda

sor mundial de la mineria. En canvi, estimem molt proba-
ble que la incertesa derivada del canvi de política econò-
mica es vagi reduint a mesura que avanci aquest primer 
any de legislatura. Xile continua sent el país de l’Amèrica 
Llatina amb un millor entorn institucional i amb una esta-
bilitat macroeconòmica més consolidada. L’experiència 
de la primera presidència de Bachelet, durant la qual es 
va mos  trar sensible a tenir cura del marc institucional, mi -
ti   ga el risc que una agenda reformista de caire excessiva-
ment intervencionista alteri aquest factor clau de la com-
petitivitat. Això hauria de permetre que, el 2014 i, en 
es pecial, el 2015, la inversió torni a créixer de forma 
accep  table, a ta  xes superiors al 5% anual. Aquesta recu-
peració inversora, juntament amb altres factors d’impuls 
a curt termini (la de  preciació del peso, que estimularà les 
exportacions, o el relaxament monetari en un context 
d’in  flació moderada), facilitarà que, després d’un 2014 re -
la tivament temperat, el 2015 l’economia pugui tornar a 
créixer prop del 4,5%.
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Xile: principals indicadors macroeconòmics
2013 2014 (p) 2015 (p)

IPC (%, final d’any) 3,0 3,0 3,1

Compte corrent (% PIB) –3,4 –3,3 –2,8

Saldo fiscal (% PIB) –0,7 –1,1 –0,9

Deute públic (% PIB) 12,2 12,6 13,5

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream, de l’FMI i del 
Banc Central de Xile.
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ESTATS UNITS
2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,2 3,6 3,8 3,7 3,6 2,3 3,1 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 75,1 81,0 74,0 80,5 81,7 83,0

Producció industrial 3,8 2,9 2,5 2,7 3,3 3,4 3,5 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 50,8 55,7 56,7 52,7 54,9 ...

Habitatges iniciats (milers) 783,8 929,7 865 882 1.025 924 1.072 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141,3 158,2 156 161 165 170 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 7,4 7,5 7,2 7,0 6,7 6,3 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,7 58,6 58,5 58,8 58,9 ...

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

Preus

Preus de consum 2,1 1,5 1,4 1,6 1,2 1,4 2,0 ...

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

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,5 7,8 7,7 7,4 –

Vendes al detall 14,3 13,1 12,6 12,8 13,0 13,1 11,9

Producció industrial 10,0 9,9 9,1 10,1 10,0 0,0 8,7

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 50,5 50,8 51,3 50,3 50,4

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 260 269 252 260 234 235

Exportacions 8,0 7,9 3,8 3,9 7,4 –3,4 0,9

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

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,4 2,8 2,9 2,3 1,8

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

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

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14

Activitat

PIB real 1,4 1,6 1,4 2,5 2,5 2,7 –

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 44,7 44,0 41,7 38,8 37,0

Producció industrial 0,2 –0,6 –3,0 2,0 5,8 8,3 4,1

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 4,0 12,0 16,0 17,0 –

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 –0,4 0,0 0,5 0,6 2,2

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 • Recuperació,  
però a diferents velocitats

la recuperació de la zona de l’euro avança a bon ritme. Des-
prés de la doble recessió que ha copejat la zona de l’euro des 
del 2008, els signes de recuperació semblen duradors, ja que 
guanyen força i s’escampen entre els països de la regió. Les 
dades de creixement del PIB del 1T apunten a una recuperació 
econòmica incipient i heterogènia, amb diferències substan-
cials entre les diferents economies. Pel que fa a la composició 
d’aquest creixement, s’uneix al sector exterior una demanda 
interna que guanya cada vegada més força, amb millores 
notòries en el consum privat i en la inversió, la qual cosa durà la 
regió a un creixement més sostingut i equilibrat. La baula feble 
del quadre macroeconòmic europeu continua sent la inflació. 
Això explica que totes les mirades se centrin en el Banc Central 
Europeu (BCE) i, sobretot, en com gestionarà les expectatives 
que ha anat creant en els últims mesos.

augmenten les diferències entre les principals economies 
de la zona de l’euro. El PIB de la zona de l’euro va créixer el 
0,2% intertrimestral en el 1T 2014, tot i que les diferències 
entre països són molt significatives. Destaca l’avanç sorpre-
nent del PIB d’Alemanya, del 0,8% en relació amb el trimestre 
anterior, i d’Espanya, on va créixer el 0,4% i va mostrar una cer-
ta solidesa en la seva recuperació econòmica. Al costat oposat, 
destaquen França i Itàlia, que van tornar a oferir registres 
pitjors del que s’esperava, amb un creixement nul per als fran-
cesos i encara en contracció per als italians (el –0,1% intertri-
mestral). Aquests resultats alimenten els dubtes sobre la capa-
citat de creixement d’aquests dos països a mitjà termini i 
l’escepticisme sobre les reformes estructurals implementades i 
les pendents per reactivar el creixement de les respectives 
economies. Aquesta tendència és també observada per la 
Comissió Europea (CE) al seu informe de primavera. En les pre-
visions de creixement per al 2014 i el 2015, es detecten, clara-
ment, diferents velocitats entre els països de la zona de l’euro. 
De cara al 2014, Espanya creixerà a nivells similars als de 
França, per davant d’Itàlia. Per al 2015, s’espera que Espanya 
creixi per damunt d’aquestes dues economies i que ho faci a 
nivells propers als d’Alemanya.

Els indicadors d’activitat i de confiança del 2T dibuixen tam-
bé un escenari de recuperació amb importants diferències 
entre països. L’índex PMI compost es va mantenir per damunt 
dels 50 punts a Alemanya i a Espanya, en concret al voltant 
dels 56 punts. Itàlia es troba una mica ressagada, en els 52,6 
punts. A França, en canvi, l’índex PMI es va tornar a situar per 
sota del llindar dels 50 punts, xifra a partir de la qual se solen 
registrar taxes de creixement negatives. L’índex de sentiment 
econòmic que elabora la CE ofereix un escenari molt similar, 
amb avanços notables per al conjunt de la zona de l’euro en 
general i per a Espanya i Alemanya, en particular, mentre que, 
a França, aquest índex recula per quart mes consecutiu. Si les 
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diferències entre les dues principals economies de la regió es 
mantenen o, fins i tot, augmenten, en els pròxims trimestres es 
podrien generar tensions en aspectes clau de política econò-
mica comunitària.

la inversió, factor clau de la recuperació. Al conjunt de la zona 
de l’euro, fa tres trimestres consecutius que la inversió marca 
taxes de creixement intertrimestrals positives, tot i que va ser en 
el 4T 2013 quan va començar a guanyar tracció i va marcar un 
augment de l’1,0%. Diversos indicadors avançats, com la pro-
ducció industrial de béns d’inversió i les noves comandes 
d’aquests béns, suggereixen que la tendència alcista es va man-
tenir en el 1T 2014 i que continuarà guanyant força a curt i a 
mitjà termini. Per al conjunt de l’any i per al 2015, la CE augura 
una millora notable, del 2,3% i del 4,2% interanual, respectiva-
ment. La millora de la confiança dels diferents agents, la menor 
incertesa que envolta la crisi del deute sobirà i una normalitza-
ció gradual de les condicions creditícies són els principals fac-
tors sobre els quals descansa la previsió de la CE, tot i que també 
reconeix que els factors de risc continuen sent nombrosos.

la millora del consum de les llars, cada vegada més convin-
cent. Com la inversió, el consum de les llars va començar a 
registrar taxes de creixement positives en el 2T 2013. No obs-
tant això, a diferència de la inversió, la recuperació del consum 
va ser molt modesta fins al 4T 2013 (última dada disponible), 
amb un ritme d’avanç que amb prou feines va assolir, de mitja-
na, el 0,1% intertrimestral. De tota manera, els últims indica-
dors avançats suggereixen que el ritme de creixement podria 
estar començant a augmentar. Un clar exemple d’això són les 
vendes al detall, que, al març, van anotar un avanç de l’1,3% 
interanual i van consolidar, així, una tendència clarament 
ascendent. En conjunt, per tant, sembla que la demanda inter-
na va guanyant tracció i va reequilibrant les fonts de creixement 
de la zona de l’euro, fins avui molt depenent de l’evolució del 
sector exterior.

l’economia alemanya continua liderant la recuperació 
econòmica europea. Les dinàmiques destacades per al con-
junt de la zona de l’euro, impuls de la demanda domèstica en 
general i de la inversió en particular, són especialment notòries 
en l’economia alemanya, per a la qual ja es coneix el detall del 
PIB del 1T 2014. El ritme d’avanç del PIB va assolir el 2,3% inter-
 anual, i la inversió i el consum de les llars van créixer el 6,6% i 
l’1,4%, respectivament. El major dinamisme de la demanda 
interna es va traduir en un repunt de les importacions, fins al 
punt que la contribució del sector exterior al creixement va ser 
nul·la. Un fet d’especial rellevància, tractant-se de l’economia 
alemanya, que fins avui ha comptat amb el sector exterior com 
a principal impulsor del PIB. És probable que els últims indica-
dors de més alta freqüència, que, en general, han estat molt 
positius, juntament amb les bones dades de creixement del 1T 
2014, propiciïn una revisió a l’alça del creixement previst per a 
l’economia alemanya el 2014, que, en l’actualitat, el consens 
d’analistes situa en l’1,9%.
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la reactivació del crèdit continua sent l’assignatura pendent 
de la zona de l’euro. La situació del deute sobirà i corporatiu ha 
millorat de forma notable en els últims mesos, però el crèdit 
bancari amb prou feines ha progressat i la fragmentació entre 
els països del centre i de la perifèria continua sent elevada. Amb 
més o menys intensitat en funció del país, es distingeixen fac-
tors d’oferta i de demanda que dificulten una major fluïdesa del 
crèdit. Malgrat la incipient recuperació econòmica, la capacitat 
creditícia de la demanda continua limitada per la situació, 
encara delicada, de moltes empreses i famílies. Tot i que les 
perspectives han millorat de forma notable, el procés de despa-
lanquejament que moltes empreses i famílies han de dur a ter-
me fa que la recuperació de la capacitat creditícia de la deman-
da sigui especialment lenta. Les condicions que envolten 
l’oferta de crèdit tampoc no són les òptimes. La incertesa que 
envolta el llançament del Mecanisme Únic de Supervisió i, 
sobretot, els detalls sobre les proves d’estrès i l’AQR que la ban-
ca europea ha de superar fan que la màxima prudència conti-
nuï guiant la concessió de crèdit.

Els baixos nivells d’inflació continuen pressionant el BCE. 
Lluny d’iniciar una tendència alcista, el risc que la inflació es 
mantingui en el nivell actual o que baixi encara més ha aug-
mentat. A l’abril, la taxa de variació interanual de l’IPC harmo-
nitzat es va situar en el 0,7%, 2 dècimes per damunt del registre 
del març. De tota manera, és probable que, al maig, torni a re -
caure, ja que els registres per a Espanya i Itàlia per a aquest mes, 
que ja es coneixen, han sorprès notablement a la baixa. Aques-
ta davallada de la taxa d’inflació s’ha produït des del final del 
2013 i és deguda a factors domèstics (un excés elevat de capa-
citat productiva i ajustos salarials a molts dels països de la peri-
fèria) i a factors externs (preu del petroli relativament estable i 
una apreciació de l’euro que també pressiona a la baixa la infla-
ció; vegeu el focus «Els efectes de l’apreciació de l’euro», en 
aquest mateix Informe Mensual). Per tot plegat, des de fa mesos, 
les mirades se centren en el BCE.

El BCE, cap a una nova ronda d’estímuls monetaris. La màxi-
ma institució monetària de la zona de l’euro continua preocu-
pada pel manteniment de la inflació en cotes anormalment 
baixes i considera que la lentitud amb què es desenvolupa la 
recuperació del crèdit és un dels principals responsables 
d’aques  ta situació. Això explica que, des de fa uns mesos, 
Mario Draghi hagi anat modificant el to del seu discurs en les 
compareixences públiques i que, cada vegada més, recalqui 
les diferents eines que el BCE té al seu abast i, sobretot, la seva 
disposició a utilitzar-les. Arribats a aquest punt, el gran repte 
que ara ha d’afrontar el BCE és administrar de forma acurada 
les expectatives que ha generat i que mantenen la rendibilitat 
del deute públic i corporatiu en nivells extremament baixos. 
Com el propi BCE recorda en l’últim Informe d’Estabilitat Fi -
nan   cera, aquests nivells són molt fràgils i podrien repuntar de 
sobte davant de canvis en l’apetència global pel risc o si les 
expectatives generades defrauden. Un equilibri delicat al qual 
el BCE haurà de dedicar molta atenció en els pròxims mesos.
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A l’última reunió del Consell de Govern del Banc Central 
Europeu (BCE), Mario Draghi es va mostrar preocupat per 
la persistent apreciació de la moneda comunitària (que va 
arribar a cotitzar, en aquella setmana, a 1,38 dòlars per 
euro, xifra màxima des del 2011). Atès el possible impacte 
de la fortalesa de l’euro sobre l’estabilitat dels preus i el 
creixement econòmic de la regió, el president va deixar 
en  treveure la intervenció imminent per part de la institu-
ció amb mesures d’estímul monetari. La reacció dels mer-
cats no es va fer esperar i l’euro es va depreciar el 2,2% en 
relació amb el dòlar en un mes. De tota manera, des de 
diverses capitals europees, creixia la preocupació sobre la 
fortalesa de la divisa i el seu efecte nociu sobre la capaci-
tat exportadora. Per tot plegat, i en el context actual de 
baixos nivells d’inflació i d’una demanda domèstica enca-
ra feble, és de gran rellevància analitzar l’impacte real dels 
moviments del tipus de canvi de l’euro sobre l’economia 
de la zona de l’euro.

El principal canal pel qual les fluctuacions en el tipus de 
canvi afecten l’economia és l’impacte sobre els preus, que 
es produeix mitjançant dos efectes oposats: d’una banda, 
un euro apreciat encareix les exportacions, la qual cosa 
origina una pèrdua de competitivitat en relació amb altres 
competidors i, per tant, una reducció del volum d’exporta-
 cions. Però, de l’altra, una major fortalesa de l’euro dismi-
nueix els preus de les importacions, la qual cosa reverteix 
en una reducció dels costos dels béns intermedis impor-
tats (per exemple, el petroli i altres primeres matèries). La 
combinació d’aquests dos efectes oposats1 i la capacitat 
de les empreses per variar el marge amb què operen fan 
que l’impacte del tipus de canvi de l’euro no es traslladi 
ín  tegrament als preus de les exportacions, sinó que aquest 
sigui menor i que, per tant, l’impacte final sobre el volum 
d’exportacions també es redueixi.

Atès que el principal motor de creixement durant la crisi 
ha estat el sector exterior, podria semblar que les preocu-
pacions sobre la fortalesa de l’euro estan fonamentades, 
tot i que cal quantificar l’impacte econòmic real per ex -
treure conclusions. Des del gener del 2013, s’ha produït 
una apreciació del tipus de canvi efectiu nominal de l’euro 
d’aproximadament el 5,0%. Segons un estudi del BCE,2 un 
increment d’aquesta magnitud redueix les exportacions 
en 0,6 p. p. En el primer any i en gairebé 1,0 p. p. acumulat 
a llarg termini. Atès que les exportacions de béns i serveis 

per a la regió van créixer el 2,8% en el 4T 2013, l’efecte de 
l’apreciació de l’euro no sembla menor, tot i que tampoc 
no és determinant.

Pel que fa a l’impacte sobre l’IPC, sembla que guanya 
rellevància en l’actualitat, ja que l’excés de capacitat pro-
ductiva i els baixos preus de les primeres matèries han 
pressionat a la baixa la inflació i han incrementat el risc de 
deflació a tota la regió. L’augment del tipus de canvi es 
trasllada als preus dels consumidors, principalment, per la 
via d’un abaratiment del preu de les importacions. Fent 
una anàlisi similar a l’anterior, una apreciació de l’euro del 
5,0% pressiona a la baixa la inflació en 0,1 p. p. el primer 
any i al voltant de 0,6 p. p. a llarg termini. Per tant, l’efecte 
que potencialment pot tenir una apreciació sostinguda de 
l’euro no sembla menor, en especial si tenim en compte 
que la taxa d’inflació es troba, actualment, en nivells molt 
baixos. El BCE fa el correcte quan vigila de prop l’evolució 
del tipus de canvi.

FOCUS • Els efectes de l’apreciació de l’euro
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1. En funció del contingut importador de les exportacions, es podrà tras-
passar una part dels guanys en els inputs (abaratiment de les importacions) 
a un menor preu de l’output, amb el consegüent manteniment dels marges.
2. Vegeu Mauro, Rüffer Bonda, «The Changing Role of Exchange Rate in
a Globalised Economy», BCE Occasional Paper Series (2008).
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La política monetària que els principals països desenvolu-
pats han de dur a terme continua generant un intens i 
interessant debat. Als EUA i al Regne Unit, el creixement 
del PIB se situa per damunt del 2%, i ja es discuteix oberta-
ment quin és el moment idoni per començar a apujar el 
tipus d’interès. A la zona de l’euro, fa mesos que la liquidi-
tat injectada en els últims anys s’ha anat drenant, però la 
feblesa del creixement i els baixos nivells d’inflació pres-
sionen el BCE perquè continuï adoptant mesures que 
assegurin el procés de recuperació. Tot i que les eines de 
política monetària utilitzades en els últims anys són, en 
molts casos, noves, el debat de fons no ha canviat. D’una 
banda, es tem que un enduriment massa precipitat de la 
política monetària faci descarrilar el procés de recuperació 
i, de l’altra, que una prolongació excessiva de les condi-
cions monetàries laxes generi noves bombolles en deter-
minats actius reals o financers.

L’extraordinària situació dels últims anys ha obligat els 
bancs centrals a prendre mesures noves sense poder 
comptar amb el suport de teories acceptades àmplia-
ment. En aquest context, fins a un cert punt desconcer-
tant, disposar de referents per defensar una mesura pot 
ser de gran ajuda. I això és el que s’ha pretès amb el cas del 
Riksbank, el banc central de Suècia, l’actuació del qual ha 
generat un viu debat. El punt de desacord: les conseqüèn-
cies que ha tingut sobre l’economia sueca la pujada de 
tipus d’interès que el Riksbank va efectuar entre el juny 
del 2010 i el juliol del 2011. Per al premi Nobel d’Economia 
Paul Krugman, aquesta actuació ha empès el país a la 
deflació i, per tant, és una mostra del que podria succeir si 
el BCE o la Fed es precipiten a l’hora d’endurir la política 
monetària. Analitzem-ho amb una mica de detall.

L’economia sueca, com la dels principals països desenvo-
lupats, també va patir la crisi global el 2009. El Riksbank, 
que té com a mandat mantenir la taxa d’inflació al voltant 
del 2%, va respondre abaixant el tipus d’interès de referèn-
cia fins al 0,50% i mantenint-lo en aquest nivell fins al juny 
del 2010. En aquell moment, feia dos trimestres que l’eco -
no  mia sueca havia sortit de la recessió i el consens d’ana -
listes situava la taxa de creixement del 2011 en el 2,6% i la 
inflació en el 2,1%. Atesa aquesta tessitura, el Riksbank va 
decidir començar a apujar el tipus d’interès, una tendència 
que va sostenir fins al juliol del 2011, quan va dur a terme 
l’últim augment i el va deixar en el 2,00%.

Entre el juny del 2010 i el juny del 2011, les perspectives de 
creixement i d’inflació per al 2011 van incrementar de for-
ma notable i es van situar en el 4,4% i en el 3,1%, respecti-
vament. Si tenim en compte que l’efecte d’un augment 
del tipus d’interès sobre el creixement del PIB o sobre la 
inflació triga, aproximadament, tres trimestres a materia-
litzar-se, sembla estrany que, després de les pujades de 

tipus d’interès efectuades pel Riksbank, les expectatives 
de creixement, en lloc de baixar, augmentessin. De fet, no 
van començar a disminuir fins a l’estiu del 2011. Aquest va 
ser el moment, precisament, en què la zona de l’euro va 
entrar de nou en recessió, arran de la intensificació de la 
crisi del deute sobirà. Una crisi de la qual Suècia no es va 
mantenir al marge (les exportacions de béns i de serveis 
representen el 50% del PIB i les exportacions de béns a la 
zona de l’euro constitueixen el 40% del total).

És cert, per tant, que la decisió del Riksbank d’apujar els 
tipus d’interès al juny del 2010 és discutible. Per al debat, a 
més dels arguments esmentats més amunt, caldria consi-
derar també altres aspectes, com l’estabilitat financera o 
la capacitat ociosa de l’economia. Però no és obvi que 
l’actuació del Riksbank fos la causant de la recaiguda de 
l’economia sueca i de la deflació actual.

FOCUS • Política monetària a Suècia: una bona referència?
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14

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

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

Confiança del consumidor –22,1 –18,6 –20,8 –15,9 –14,4 –11,2 –8,6 –7,1

Sentiment econòmic 90,8 93,8 90,2 95,3 99,1 101,6 102,0 102,7

PMI manufactures 46,2 49,6 47,9 50,9 51,9 53,4 53,4 ...

PMI serveis 47,6 49,3 47,5 50,9 51,3 52,1 53,1 ...

Mercat de treball

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

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

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

França (% pobl. activa) 9,8 10,3 10,3 10,3 10,2 10,4 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,1 12,3 12,6 12,7 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 26,2 26,1 25,8 25,4 ... ...

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14 04/14

Saldo corrent: zona de l’euro 1,6 2,7 2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 2,8 ...

Alemanya 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 7,7 7,6 7,5 ...

França –2,1 –1,3 –1,5 –1,6 –1,3 –1,3 –1,2 –1,2 ...

Itàlia –0,3 1,0 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 97,8 101,6 100,8 101,9 103,1 103,4 103,5 104,6 104,5

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14 04/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –2,2 –2,8 –2,9 –2,8 –3,1 –3,1 –2,7

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

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

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

Dipòsits

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

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

Instruments negociables 0,5 –14,8 –15,5 –17,2 –16,8 –13,7 –12,4 –14,6 –15,2

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La demanda 
interna s’afegeix al creixement  
a Espanya

Confiança creixent en una recuperació sostinguda. La Comis-
sió Europea (CE) es va sumar a la millora generalitzada de les 
perspectives de creixement d’Espanya per al 2014 i el 2015. El 
progrés favorable dels indicadors econòmics dels últims mesos 
i els avanços en la correcció dels principals desequilibris acumu-
lats durant els anys anteriors a la crisi han permès entrar en una 
etapa de major optimisme. La millora de l’activitat es fa notar al 
mercat laboral, la qual cosa ha dut la CE a incrementar també la 
previsió de creació de llocs de treball. L’ascens de la confiança del 
consumidor i de l’activitat industrial assenyala que la demanda 
interna explica l’embranzida recent de l’economia espanyola. Tot 
i que el rol del sector exterior continuarà sent decisiu, l’impuls del 
consum i de la inversió generarà un creixement més equilibrat.

Es confirma el despertar de la demanda interna. Segons l’INE, 
la taxa de creixement intertrimestral del PIB va ser del 0,4% en 
el 1T de l’any (el 0,2% en el 4T 2013). La taxa interanual es va 
situar en el 0,5%, 1 dècima per sota del que s’havia anunciat en 
la primera estimació. Les dades avançades de consum i 
d’inversió ja apuntaven a un major dinamisme de la demanda 
interna durant els primers mesos de l’any, i les estimacions de 
l’INE han validat aquesta teoria. Efectivament, la contribució de 
la demanda interna al creixement agregat va ser de 0,7 p. p. en 
el 1T 2014, mentre que l’externa va restar 0,2 p. p. a la taxa de 
variació interanual del PIB. Es trenca, així, la tendència dels 
últims trimestres, quan el sector exterior era l’únic pilar de la 
recuperació. L’escalada de la confiança del consumidor fins als 
–6,7 punts al maig, una xifra notablement superior a la mitjana 
històrica, evidencia que el consum privat continuarà sent un 
factor determinant de la reactivació de l’economia en el 2T 
2014. No obstant això, la nova reculada de la remuneració per 
assalariat durant el 1T de l’any indica que serà difícil que el con-
sum privat continuï avançant al mateix ritme (el 0,5% intertri-
mestral de mitjana des del 3T 2013). Un aspecte favorable de la 
composició del creixement en el 1T 2014 ha estat el bon paper 
de la inversió en béns d’equipament. Els nivells elevats de 
l’excedent brut d’explotació de les empreses espanyoles ajuda-
ran, probablement, a mantenir el sòlid creixement de la inver-
sió en béns d’equipament registrat des de l’inici del 2013.

l’activitat econòmica avança a bon ritme. Els primers indica-
dors per al 2T són encoratjadors i suggereixen que el ritme de 
creixement del PIB és similar al del 1T 2014 o que, fins i tot, podria 
ser superior. L’índex PMI compost de l’abril va augmentar fins als 
56,3 punts. Destaca el fort avanç de l’índex al sector serveis, que 
es va situar en els 56,5 punts, un nivell que no s’assolia des del 
2007. S’espera que la producció industrial mantingui la tònica 
ascendent recent, atès l’increment de les co  mandes industrials 
del març, del 3,1% interanual en conjunt i del 19,5% en béns 
d’equipament. Això apunta de nou al fet que la inversió gua -
nyarà protagonisme en el procés de recuperació de l’economia.
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Canvi en les previsions de la Comissió Europea
Variació interanual (%), llevat que s’indiqui el contrari

Primavera 2014 Hivern 2013

2014 2015 2014 2015

Creixement del PIB 1,1 2,1 1,0 1,7

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,5 24,0 25,7 24,6

Ocupació 0,4 1,2 0,1 1,1

IPC 0,1 0,8 0,3 0,9

Saldo compte corrent (% PIB) 1,4 1,5 1,6 1,8

Saldo públic (% PIB) –5,6 –6,1 –5,8 –6,5

Deute públic (% PIB) 100,2 103,8 98,9 103,3

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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les dades de l’abril confirmen la recuperació del mercat labo-
ral. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va créixer per vuitè 
mes consecutiu, en 61.111 persones, un cop corregit l’efecte 
estacional. Destaca, en especial, l’impuls de l’ocupació al sector 
serveis, fins i tot si descomptem el factor positiu que representa 
la Setmana Santa. Les xifres de comptabilitat nacional mostren, 
també, que el mercat laboral va crear ocupació en el 1T 2014, 
amb un avanç del 0,1% intertrimestral en termes de llocs de tre-
ball equivalents a temps complet, la qual cosa matisa les dades 
fins a un cert punt decebedores de l’EPA per a aquest trimestre. 
Les expectatives de creació d’ocupació durant els tres pròxims 
mesos recollides a les enquestes d’opinió de la Comissió Europea 
palesen que el ritme de reactivació del mercat laboral s’accelerarà 
lleugerament. La tendència ascendent és molt evident al sector 
serveis, la mitjana del qual, per a l’abril i el maig, se situa per 
damunt de la dada del 1T 2014. Aquest comportament més 
positiu del mercat laboral hauria de donar suport al consum, i 
això ens fa pensar que, malgrat les baixes taxes d’inflació (el 
0,2% a l’abril, segons l’avanç de l’INE), el risc de deflació és limi-
tat. Així i tot, el debat sobre la probabilitat de deflació es mantin-
drà a curt termini, perquè la taxa d’inflació continuarà baixa.

El sector immobiliari entra en fase d’estabilització. El com-
portament més positiu del mercat laboral i la menor incertesa 
de l’entorn econòmic permeten abandonar l’etapa contractiva 
del mercat immobiliari, en què els preus i les vendes queien 
abruptament. Les dades mostren els primers signes de recupe-
ració de la demanda d’habitatges, ja que el nombre de compra-
vendes va augmentar el 22,8% interanual al març i va posar fi a 
deu mesos consecutius de descensos. Aquest elevat creixe-
ment és degut, en part, a l’escassa demanda d’habitatges du -
rant els primers mesos del 2013, després del final dels incentius 
fiscals per a l’adquisició d’immobles. Així i tot, la millora sostin-
guda de l’índex d’intenció de compra d’habitatges anticipa un 
major pols de la demanda en els pròxims mesos. Pel que fa a 
l’evolució dels preus de l’habitatge, el ritme de contracció es va 
desaccelerar en el 1T 2014 fins al –0,5% intertrimestral (enfront 
del –1,9% intertrimestral del trimestre anterior). Des del nivell 
màxim, assolit al març del 2008, el preu de l’habitatge acumula 
ja una caiguda del 37,2% en termes reals. La correcció del sec-
tor immobiliari s’apropa cada vegada més al final.

Dubtes sobre la sostenibilitat del superàvit comercial. El vi  gor 
creixent de la demanda interna ha provocat, en el 1T 2014, un 
repunt notable de les importacions en termes reals (el 12,7%, 
enfront del 3,0% de les exportacions), segons els registres de 
Duanes. Si aquesta elevada reacció de les importacions als aug-
ments de la demanda interna persisteix, podria acabar reduint 
l’aportació del sector exterior al creixement i desfent el superà-
vit comercial assolit. Així i tot, una part d’aquest repunt de les 
importacions és deguda a factors temporals, com l’augment 
significatiu de les vendes d’automòbils durant els úl  tims mesos, 
motivat pel pla PIVE, o la regeneració dels estocs arran de la 
millora de les perspectives econòmiques, de manera que creiem 
que el superàvit comercial continuarà millorant a mitjà termini.

Continua el procés de despalanquejament del sector privat. 
Dels diferents desequilibris que va acumular l’economia espa-
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nyola abans de l’etapa recessiva, l’endeutament elevat de les 
llars és, potser, un dels que més costa de corregir. Una de les 
conseqüències d’aquest endeutament durant la crisi va ser l’es-
 calada de la morositat. En aquest sentit, les dades més re  cents 
conviden a l’optimisme, ja que mostren que, a poc a poc, la taxa 
de morositat s’allunya del màxim del mes de desembre del 
2013. Al març, el ritme de contracció de la taxa de morositat, del 
13,4%, es va frenar, a causa d’una major caiguda del saldo cre-
ditici (el –7,6%, enfront del –6,7% del febrer). Així i tot, esperem 
que la tendència observada al començament de l’any es man-
tingui i que permeti noves reduccions de la taxa de morositat. 
D’altra banda, també és favorable l’augment en la concessió de 
nou crèdit a les pimes. Malgrat que el nivell es manté en cotes 
baixes, és destacable que, en el 1T 2014, se situés el 5,3% per 
damunt del mateix trimestre de l’any anterior.

l’esforç de consolidació fiscal ha de continuar. Un dels factors 
que determinarà el compliment de l’objectiu de dèficit públic, 
que el Govern ha fixat en el 5,5% del PIB per a enguany, serà 
l’avanç de la recaptació. Les dades d’ingressos tributaris mos-
tren una tendència positiva, deguda, en gran part, als canvis 
normatius que afecten les diferents figures tributàries. En els 
pròxims mesos, més enllà de les possibles reformes que puguin 
tenir lloc en el sistema tributari, s’espera que la recuperació de 
l’activitat econòmica permeti incrementar el volum d’ingressos. 
Paral·lelament, el Govern ha de continuar vigilant de prop 
l’evolució de la despesa pública. En aquest sentit, és positiu 
que, entre el gener i el març del 2014, la despesa corrent hagi 
estat del 9,06% del PIB, prop de 2 dècimes inferior al nivell 
registrat durant el mateix període de l’any anterior. És d’esperar 
que, durant la resta de l’any, la despesa pública mantindrà una 
tendència similar, de manera que la seva contribució al creixe-
ment serà limitada.

Principals recomanacions de l’FMi: reforma tributària i facili-
tar la reestructuració del deute privat. Segons aquest organis-
me, l’ajust dels comptes hauria d’anar acompanyat d’un aug-
ment de la recaptació fiscal, incrementant els impostos 
especials i mediambientals i reduint de forma gradual el tracta-
ment preferencial de l’IVA que perceben alguns béns. L’FMI 
també proposa rebaixar les cotitzacions quan es doni feina a 
treballadors poc qualificats i reduir les exempcions, els règims 
especials de l’IRPF i l’impost de societats. Pel que fa al sector 
financer, l’FMI demana que els bancs continuïn millorant el 
capital i limitin el pagament de dividends en metàl·lic, amb 
l’objectiu de reactivar el crèdit (per bé que admet excepcions 
en funció de la solvència i de les perspectives de marges de les 
entitats). Així mateix, per facilitar la continuïtat de les compa-
nyies operativament viables, l’FMI recomana que Hisenda i la 
Seguretat Social també siguin partícips dels processos de rees-
tructuració del deute empresarial i que la banca impulsi un 
marc d’insolvència personal per facilitar un fresh-start als petits 
empresaris. Malgrat les reformes dutes a terme en els últims 
anys, la llista de deures que posa l’FMI continua sent llarga i 
profunda. Tot plegat hauria de contribuir a millorar la competi-
tivitat de negocis a Espanya, que, segons els rànquings interna-
cionals, es troba en nivells molt baixos.
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Ranking de competitivitat en els negocis
Posició en el ranking de competitivitat de 60 països

Índex global

2014 2013

EUA 1 1

Suïssa 2 2

Singapur 3 5

Hong Kong 4 3

Suècia 5 4

Alemanya 6 9

Canadà 7 7

Unió dels Emirats Àrabs 8 8

Dinamarca 9 12

Noruega 10 6

Espanya 39 45

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’IMD World Competitiveness Yearbook 2014.
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En general, la productivitat de les empreses grans és supe-
rior a la de les petites. A Espanya, el valor afegit brut per 
treballador de les empreses de més de 250 treballadors és 
el 65% superior al de les empreses de menys de 50 treba-
lladors. La proporció de grans empreses és, per tant, un 
dels factors clau per determinar la productivitat d’un país: 
els països amb una proporció més alta de la seva força la -
boral en grans empreses solen tenir nivells de productivi-
tat més elevats.

El 2010, últim any del qual l’OCDE ha publicat dades com-
parables entre països, la proporció d’empreses de més de 
250 treballadors a Espanya era sensiblement inferior a la 
dels principals països desenvolupats. Mentre que només 
el 0,12% de les empreses tenien més de 250 treballadors, 
aquestes representaven el 0,32% del total als EUA i el 0,47% 
a Alemanya. Les diferències poden semblar petites, però 
les implicacions no són menors. Així, mentre que, a Espa -
nya, les empreses de més de 250 treballadors donaven 
feina només al 24,5% dels ocupats, als EUA i a Alemanya 
els percentatges eren del 49,8% i del 37,0%, respectiva-
ment. De tota manera, les dinàmiques dels últims anys es -
tan modificant aquest patró a Espanya.

La recessió que ha patit l’economia espanyola ha afectat 
tot el teixit empresarial, però, per regla general, les grans 
empreses han estat capaces de trampejar millor el tempo-
ral. El percentatge d’empreses de més de 250 treballadors 
es va mantenir relativament estable fins a l’any 2007, però, 
de llavors ençà, va iniciar una clara tendència alcista. La 
des  trucció d’ocupació també es va concentrar en les em -
preses més petites, i, de fet, ja fa mig any que el nombre 
de treballadors en grans empreses presenta una taxa de 
creixement interanual positiva. Així, el percentatge d’o  cu -
pats en empreses de més de 250 treballadors va ser, a 
l’abril, 3,5 p. p. superior al del 2006.1

L’evolució relativament més positiva de les empreses més 
grans ha estat afavorida pel bon moment del sector exte-
rior. Segons les dades de la fundació SEPI, a la indústria 
manufacturera, el 2011, el 92,5% de les empreses de més 
de 200 treballadors exportaven els seus productes, mentre 
que només ho feien el 61,1% de les empreses amb menys 
de 200 treballadors. No sorprèn, per tant, que sigui a les 
indústries amb una major presència d’empreses grans on 
més hagin crescut les exportacions durant aquests últims 
anys. És interessant observar, però, que les empreses d’una 
dimensió mitjana també estan aprofitant el fort impuls del 
sector exterior. Tot i que encara no es disposa de dades per 
poder corroborar-ho de forma fefaent, s’observa que, a les 
indústries en què la proporció d’empreses mitjanes ha 
crescut més, també ho han fet les exportacions en els úl -
tims anys. Una tendència encoratjadora perquè Espanya 
ampliï la seva base empresarial més productiva.

FOCUS •  L’empresa espanyola creix

 

 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

C
or

ea
 d

el
 S

ud
 

Ità
lia

 
Po

rt
ug

al
 

Tu
rq

ui
a 

Es
pa

ny
a

 
Es

lo
và

qu
ia

 
M

èx
ic 

Re
p.

 T
xe

ca
 

H
on

gr
ia

 
Su

èc
ia

 
Bè

lg
ic

a 
Fr

an
ça

Ja
pó

Es
lo

vè
ni

a 
Pa

ïs
os

 B
ai

xo
s 

Po
lò

ni
a 

Es
tò

ni
a 

C
an

ad
à

Fi
nl

àn
di

a 
D

in
am

ar
ca

 
Es

ta
ts

 U
ni

ts
 

A
us

tr
àl

ia
 

À
us

tr
ia

 
Re

gn
e 

U
ni

t 
Is

ra
el

 
A

le
m

an
ya

 
Lu

xe
m

bu
rg

 
Br

as
il 

Su
ïs

sa
 

N
ov

a 
Ze

la
nd

a 
Rú

ss
ia

Empreses amb més de 250 treballadors * 
Proporció en relació amb el total d’empreses (%) 

Mitjana OCDE

Nota: * Dades del 2010.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’OCDE.

-0,3% 

4,6% 

Indústries amb disminució 
d’empreses mitjanes 

Indústries amb augment 
d’empreses mitjanes 

Canvis en el creixement de les exportacions 
i en la proporció d’empreses mitjanes * 
Canvi en el creixement anual mitjà de les exportacions 
nominals, 2010-2013 en relació amb 2000-2007 (%)
 

Nota: * Empreses mitjanes: entre 100 i 500 treballadors. 
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE i del Comex.

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ocupats en empreses de més   
de 250 treballadors
Proporció en relació amb el total d’ocupats (%)

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

1. Dades no comparables amb les de l’OCDE, que centra l’anàlisi en els 
sectors de mercat i inclou el nombre de treballadors autònoms.



28  

www.lacaixaresearch.com

ECONOMIA ESpANYOLA

jUNY 2014

06

  

Durant l’últim lustre, la correcció del dèficit públic ha estat 
una de les prioritats de la política econòmica del Govern. 
Malgrat el deteriorament de l’economia, els esforços en 
matèria de consolidació fiscal han permès reduir el dèficit 
en 4,5 p. p. entre el 2009 i el 2013, fins al 6,6% del PIB. Un 
pro  cés que, en els pròxims anys, es veurà afavorit per la 
millora del context econòmic. No obstant això, els encara 
elevats nivells de dèficit i de deute públic (aquest últim va 
assolir el 93,9% del PIB el 2013) exigeixen esforços reno-
vats que assegurin la sostenibilitat de les finances públi-
ques i que reforcin la credibilitat del procés d’ajust. El nou 
Programa d’Estabilitat mostra quines seran les principals 
eines a disposició del Govern per aconseguir-ho.

Un primer aspecte que cal tenir en compte és l’esforç que 
el Govern preveu realitzar en els pròxims anys per reduir el 
dèficit públic. Prenent com a referència el 2014, les xifres 
del Programa d’Estabilitat contemplen una disminució del 
desequilibri fiscal d’1,1 p. p. fins al 5,5% del PIB. Aquest 
ajust supera en 3 dècimes el previst al Programa d’Esta  bi -
li  tat anterior, gràcies a la major correcció del component 
cíc  lic del dèficit (el que es genera quan l’economia no fun-
ciona a ple rendiment). La menor despesa en subsidis 
d’atur i l’augment de la recaptació per l’IVA són exemples 
clars d’aquest efecte. La previsió del dèficit estructural (el 
que s’observaria si l’economia funcionés a ple rendiment) 
s’ha mantingut sense canvis.1

Segons les dades del nou programa, l’ajust del saldo cíclic 
continuarà liderant el procés de consolidació fiscal en els 
pròxims anys, amb un ritme de contracció gairebé cons-
tant de 9 dècimes anuals entre el 2015 i el 2017. Així i tot, la 
contribució de l’ajust estructural, que caurà a un ritme de 
5 dècimes a l’any, continuarà sent notable. D’aquesta ma -
nera, s’assoliria un superàvit estructural del 0,1% el 2017 i 
es compliria, amb tres anys d’antelació, l’objectiu d’equili -
bri del saldo estructural introduït per la Llei Orgànica d’Es-
 tabilitat Pressupostària.

L’estratègia fiscal del Govern mostra un clar canvi d’orien -
ta  ció de les mesures d’ajust adoptades per als pròxims 
anys: mentre que el 2012 i el 2013, l’esforç d’ajust fiscal es 
distribuïa de forma gairebé igual entre polítiques d’in -
gres  sos i de despeses, en els pròxims anys, presenta un 
clar biaix cap a aquestes últimes, que representaran el 
70% de l’impacte de les mesures totals.

Aquesta reorientació de l’esforç farà que la despesa públi-
ca es redueixi de forma significativa en relació amb el PIB, 
del 44,4% el 2013 fins al 40,1% el 2017. A diferència del que 
ha succeït en els últims anys, el principal aliat d’aquesta 
disminució serà, segons el Programa d’Estabilitat, la con-
tenció de les partides de salaris públics i de consums inter-
medis (el pes de les quals, en percentatge del PIB, es 
reduirà en 2,8 p. p.). Sens dubte, la Reforma de les adminis-

FOCUS • Palanques d’ajust del dèficit públic espanyol

tracions públiques aprovada recentment jugarà un paper 
important en aquesta disminució. Un altre factor que cal 
tenir en compte és la caiguda de la despesa en prestacions 
socials (d’1,2 p. p. del PIB), a causa, sobretot, de la davalla-
da en el pagament del subsidi d’atur que s’espera que 
generi la millora del mercat laboral. En canvi, la despesa en 
inversió, un dels principals damnificats de les polítiques 
d’ajust dels últims anys, deixarà de caure i es mantindrà en 
l’1,5% del PIB (encara lluny del 4,0% del PIB del 2010).

En definitiva, el nou Programa d’Estabilitat dibuixa una via 
d’ajust que, si es du a terme, reforçarà la credibilitat del 
procés de consolidació fiscal sense llastar el creixement 
econòmic. No obstant això, l’objectiu de complir-la ha de 
continuar centrant els esforços del Govern.
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Nivell de despesa pública i evolució   
per partides
(% del PIB i milions d’euros)

2013 
(% PIB)

Variació  
2010-2013  

(milions 
d’euros)

Variació prevista 
2013-2017  

(milions 
d’euros)

2017 
(% PIB)

Despesa total* 44,4 t30.076 s8.772 40,1

Salaris i consum  
intermedi

16,9 t15.154 t9.950 14,1

Transferències  
socials en espècie**

2,7 t3.568 t1.412 2,3

Prestacions  
socials***

16,6 s8.318 s7.663 15,4

Interessos 3,4 s14.533 s8.902 3,8

Inversió 1,5 t26.529 s2.134 1,5

Altres despeses**** 3,2 t7.676 s282 2,9

PIB nominal  
(milions d’euros)

1.022.988 22.632 130.412 1.153.400

Notes: * No inclou les despeses per ajudes a les institucions financeres (el 0,5% del PIB el 2013).  
** Inclou la despesa en educació i sanitat.  *** Principalment, la despesa en pensions i en 
prestacions d’atur.  **** Subvencions, transferències de capital i altres transferències cor  rents 
(cooperació internacional, institucions de la UE, etc.).
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la IGAE i del Programa d’Estabilitat.

1. Per a una discussió detallada sobre els problemes de mesurament del 
dèficit estructural, vegeu «Output Gap, GPS i altres guies fal·libles», de 
l’IM05 2013.
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La recent crisi econòmica ha posat de manifest la fragilitat 
del sistema de pensions espanyol. L’any passat, sense anar 
més lluny, el dèficit de la Seguretat Social es va enfilar fins 
a l’1,2% del PIB. Aquest desequilibri va obligar el Govern a 
utilitzar una part dels recursos acumulats al Fons de Reser-
va durant els exercicis amb superàvit de la primera dècada 
del segle. En concret, des del 2012, s’ha disposat de 18.651 
milions d’euros, una xifra similar a les dotacions realitza-
des entre el 2007 i el 2009.

El deteriorament dels comptes de la Seguretat Social res-
pon, fonamentalment, a dos factors de diferent naturale-
sa. El primer és conjuntural: la profunda crisi econòmica 
dels últims anys ha afectat significativament el mercat 
laboral espanyol i ha reduït el nombre d’afiliats a la Segu-
retat Social en una mica més de 3 milions entre el 2008 i  
el 2013, fins als 16,4 milions. Fruit d’això, els ingressos del 
sistema per la via de les cotitzacions socials s’han reduït al 
voltant del 10%. El segon factor que cal tenir en compte és 
de caràcter estructural i està associat a l’envelliment pro-
gressiu de la població espanyola. En els cinc últims anys, el 
nombre de pensionistes ha crescut el 9,6%, arran, sobre-
tot, de l’important augment del col·lectiu de jubilats (el 
12,8%), que, amb 5,4 milions, representa el 65% del total 
de beneficiaris de la Seguretat Social.

La combinació dels dos elements ha reduït la relació entre 
el nombre de cotitzadors i el de beneficiaris del sistema  
de pensions des dels 2,6 del 2007 fins als poc menys de 2 de 
l’abril del 2014. A llarg termini, les perspectives no són es -
perançadores. Així, malgrat la recuperació del mercat la -
boral que s’espera en els pròxims anys, un informe de la CE 
projecta que, en absència de reformes, el nombre de cotit-
zadors per pensionista es podria reduir fins a 1,3 el 2060, 
un nivell del tot insostenible.1

A més a més, un altre factor que ha pressionat la despesa 
de la Seguretat Social ha estat l’escalada progressiva de 
l’import mitjà de les pensions. Des del 2008 fins al 2013, ha 
augmentat el 19,0% (el 20,3% si només tenim en compte 
les pensions de jubilació). Una gran part d’aquest incre-
ment és deguda a un major import de les noves pen     sions, 
que, entre el 2010 i el 2013, va superar en un 28,0% el de 
les donades de baixa. Aquest fenomen explica que, mal-
grat el reduït increment aplicat a les pensions per al 2014 
(del 0,25%), l’import mitjà se situa, entre el gener i l’abril, 
l’1,8% per damunt de les del 2013.

Ateses aquestes xifres, la reforma anunciada el 2013 és un 
pas important per garantir la sostenibilitat del sistema de 
pensions a llarg termini. Una garantia que reforçarien 
nous avanços en l’eficiència del mercat laboral i en la pro-
ductivitat de l’economia.

FOCUS • Els comptes de la Seguretat Social
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Indicadors d’activitat

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14

Indústria

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

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –15,4 –12,8 –11,6 –9,1 –9,3 –8,0

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

Construcció

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

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

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,7 5,4 4,9 10,8 8,1 13,2 ...

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 46,5 49,3 51,8 54,2 56,5 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 2,5 8,3 22,6 11,8 28,7 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –28,7 –20,5 –19,4 –11,8 –7,8 –6,7

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 04/14 05/14

General 2,4 1,4 1,7 1,2 0,1 0,0 0,4 0,2

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

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 4,3 6,0 0,7 0,7 –0,5 ...

Productes energètics 8,8 0,1 –1,1 –2,1 –1,1 –1,0 1,6 ...

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

Indicadors d’ocupació

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 03/14 04/14

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –17,0 –12,1 –13,8 –10,8 –7,9 –5,3 –3,6 –3,0

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

Situació professional

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

No assalariats –1,4 –0,6 –1,1 –0,5 0,4 1,4 1,8 2,1

TOTAL –3,4 –3,2 –3,8 –3,3 –1,4 0,4 0,7 1,2

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

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –29,0 –27,8 –2,1 6,8 15,7 24,7

Temporals –4,0 6,4 6,0 7,1 15,0 19,4 26,6 11,3

TOTAL –1,6 4,0 2,0 2,7 13,5 18,2 25,5 12,4

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –6,1 –6,4 –8,0 –9,4 –10,0 –12,4

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

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

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 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 3,9 11,9 4,4 0,8 3,1 4,9 1,7

Importacions (variació interanual) –2,8 –1,3 –6,9 0,6 –0,6 2,0 –0,6 6,9 15,4

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

Béns –27,8 –11,6 –20,9 –14,5 –11,5 –11,6 –10,8 –11,1 –13,9

Serveis 37,6 40,9 38,2 38,7 39,3 40,9 41,3 41,5 41,6

Rendes –17,9 –15,3 –16,3 –15,0 –14,6 –15,3 –16,8 –17,2 –17,2

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,8 15,8 4,5 12,1 15,6 15,8 15,5 14,1 12,5

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14
Saldo  

03/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,0 –7,8 –8,2 –8,1 –7,4 –6,1 –6,1 –6,0 1.825,7

Empreses no financeres –4,1 –9,8 –10,5 –10,2 –8,7 –6,4 –6,5 –6,5 1.051,0

Llars 3 –3,8 –4,9 –4,8 –5,0 –5,5 –5,7 –5,5 –5,5 774,7

Administracions públiques 4 14,9 17,0 18,5 17,5 13,1 10,8 8,0 7,2 990,5

TOTAL 0,6 –0,9 –0,9 –0,9 –1,4 –0,9 –1,6 –1,8 2.816,1

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

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

A la vista 0,2 4,2 3,2 4,6 8,1 11,0 5,9 5,2 289,3

D’estalvi –2,8 –0,1 –1,1 –0,2 1,4 3,4 3,9 4,0 203,6

A termini –6,7 1,7 1,6 5,7 0,2 –3,0 –3,8 –4,0 663,6

En moneda estrangera –4,0 16,8 22,7 24,1 –0,1 3,5 –2,0 –4,9 20,3

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –19,2 –15,3 –12,7 –11,4 –8,4 –13,5 131,1

TOTAL –5,7 –0,2 –0,9 2,3 0,5 –0,1 –1,2 –2,0 1.307,9

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

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

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 03/14 04/14

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

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

Comunitats autònomes –1,9 –1,5 –0,8 –1,0 –1,5 –0,3 –0,3 ...

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

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

Deute públic (% PIB) 86,0 93,9 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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ÀSIA EMERGENT: pERSpECTIVES ENCORATjADORES

Àsia emergent: passat, present i, clarament, futur

Els principals països que integren el que comunament es coneix per Àsia emergent són la Xina, l’Índia, Filipines, Indonèsia, Malài-
sia, Tailàndia i Vietnam, tot i que la regió sigui molt més àmplia (l’FMI, per exemple, inclou un total de 29 països). Tant l’epítet 
«emergent» com la presència en la llista de la Xina i de l’Índia suggereixen de seguida que l’evolució econòmica del conjunt de 
l’àrea ha estat positiva en els últims anys, però les dades no deixen de sorprendre. Com es reflecteix en el primer gràfic, mentre 
que, el 1980, la regió representava el 7,5% del PIB mundial, una xifra que quedava lluny del 24,9% dels EUA o del 30,9% de la Unió 
Europea, el 2010, el seu pes s’havia disparat fins al 23,3% i havia superat amb claredat el 19,9% dels EUA i el 20,3% de la Unió 
Europea. Ateses les múltiples preguntes que ha originat aquesta excel·lent evolució, intentarem respondre’n dues de forma sen-
zilla: com va aconseguir conquistar l’Àsia emergent aquesta posició? i, sobretot, aquesta tendència té continuïtat?

Abans de començar a analitzar les principals característiques 
de la regió, és oportú fer un breu parèntesi per destacar que 
les diferències entre els diferents països que la integren han 
estat i continuen sent substancials. Destaquen, a la part alta 
de la llista, Malàisia, la Xina i Tailàndia, amb un PIB per capita 
en paritat de poder de compra de 16.000, 8.600 i 9.000 euros, 
respectivament. Al costat oposat, Nepal, Myanmar i Bangla-
desh presenten un PIB per capita al voltant dels 1.500 euros. 
Conscients, doncs, que el bloc asiàtic és profundament hete-
rogeni, analitzarem els factors que el caracteritzen i que han 
convertit el conjunt de la regió en un dels principals blocs 
econòmics del globus.

Un dels factors que ha acompanyat el creixement de la regió 
en les últimes dècades és el fort augment del crèdit, circum-
stància que, sovint, ha suscitat dubtes sobre la sostenibilitat 
del nivell d’activitat assolit per la regió. Però, tot i que és cert 
que el percentatge de crèdit privat en relació amb el PIB ha 
augmentat de forma considerable en les últimes dècades, en 
general, ha estat un procés de convergència natural, ja que el sistema financer estava molt poc desenvolupat: als principals països 
de l’Àsia emergent, la ràtio de crèdit privat en relació amb el PIB representava, el 1980, només el 35,6% i va arribar, el 2010, al 
98,2% del PIB (als EUA, el crèdit privat ja representava el 94,2% del PIB el 1980). En aquest sentit, però, cal destacar també la falta 
d’homogeneïtat de la regió. En general, és als països més madurs des del punt de vista econòmic on aquesta ràtio és més elevada, 
com Malàisia, on se situa en el 117% del PIB. En canvi, a Indonèsia, amb un PIB per capita de 4.700 euros, es queda en el 29,0%.

Així mateix, cal destacar que l’augment del crèdit s’ha produït mantenint el finançament extern en cotes moderades. Al conjunt 
de la regió, el deute extern va assolir el punt més alt el 1998, quan es va situar en el 35% del PIB. De llavors ençà, va baixar fins al 
15%, xifra en què s’ha estabilitzat en els últims anys. Una de les lliçons de la crisi asiàtica de les acaballes dels noranta, i que van 
aprendre els països que la van patir, és que havien de mantenir un creixement més equilibrat, sense recórrer en excés al finança-
ment extern. El compte corrent, que s’havia mantingut deficitari durant els anys vuitanta i noranta, va augmentar de forma sig-
nificativa a partir de llavors i es va situar, de mitjana, en el 3,0% entre el 2000 i el 2013. Això ha permès que, en general, els països 
de la regió hagin acumulat un important matalàs de reserves, que els permet afrontar potencials episodis d’inestabilitat finance-
ra amb més confiança.

La combinació d’una posició externa sòlida i una capacitat de creixement lloable s’ha aconseguit gràcies a la forta expansió de la 
capacitat exportadora. Aquest és, segurament, el principal ingredient de l’èxit de la regió. Serveixi d’exemple que, el 2010, les 
exportacions de béns i serveis de l’Àsia emergent van assolir el 30% de la quota mundial, segons dades de la UNCTAD, un registre 
superior al de la Unió Europea i al dels països de l’Àrea de Lliure Comerç d’Amèrica. Fonamentalment, dos factors van propiciar el 
canvi. Primer, la Xina es va convertir, el 2001, en membre de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). Segon, la revolució de les 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). L’entrada de la Xina a l’OMC i l’avantatge competitiu que els seus costos laborals 
fossin baixos van atreure de forma massiva la producció de les tasques més intensives en treball, la qual cosa, de forma indirecta, 
va beneficiar també els països veïns de la regió, que, a poc a poc, s’han integrat en la cadena de producció liderada per la Xina i li 
han subministrat béns intermedis.
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI.
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La revolució de les TIC és igualment important. La disminució dels costos de comunicació ha permès a les empreses exercir un 
bon monitoratge del procés productiu, amb independència de la localització de les diferents fases de producció, i els principals 
països asiàtics l’estan aprofitant. Segons l’índex del Fòrum Econòmic Mundial, que mesura la capacitat tecnològica de cada 
país, la situació de la regió ha millorat de forma notable en els últims anys, però és especialment destacable l’avanç que s’ha 
produït als principals emergents asiàtics, que ocupen ja el segon lloc en el ranking de les diferents àrees emergents, només per 
darrere d’Europa.

La bona evolució d’aquestes economies asiàtiques es basa en dos factors addicionals: la millora del nivell educatiu de la població 
i la sòlida inversió en infraestructures. De nou, l’índex del Fòrum Econòmic Mundial és útil per resumir les dinàmiques en matèria 
educativa dels diferents països emergents. També en aquesta dimensió, els europeus es desmarquen positivament dels seus 
homòlegs asiàtics, però, en aquesta ocasió, a una distància menor. Pel que fa a la inversió en infraestructures, és revelador que, 
dels deu principals ports del planeta, nou es trobin a Àsia.

Però no tot són bones notícies. Com no podria ser de cap altra manera, també hi ha riscos que amenacen la regió, entre els quals 
destaquen la desigualtat i la fragilitat institucional. No sorprèn que un país que estigui industrialitzant-se i creixent a taxes molt 
altes gràcies a la demanda externa vegi com augmenta la desigualtat entre les regions que participen de la globalització (per 
exemple, les que tenen sortida al mar) i les regions interiors sense accés al comerç internacional. No obstant això, la tendència 
creixent dels últims anys ha provocat que diferents indicadors hagin assolit valors preocupants. Per exemple, una forma de mesu-
rar la desigualtat és comparar els ingressos de les persones que representen el 10% més ric i les que representen el 10% més 
pobre. Seguint aquest procediment, mentre que l’individu que formava part del 10% més ric als EUA tenia, el 2004, 5,6 vegades 
més que el 10% més pobre, la xifra ascendia a 10,8 a l’Índia i a 13,7 a la Xina. És evident que es tracta de xifres molt elevades, les 
quals podrien provocar serioses tensions socials.

El creixement econòmic també posa a prova la qualitat institucional de la regió. A mesura que s’incrementa el nivell d’activitat, és 
més important disposar d’institucions sòlides que siguin capaces de proveir un marc legal estable i eficient. En aquest sentit, l’índex 
«principi de legalitat» que calcula el Banc Mundial és molt il·lustratiu, ja que mesura la confiança que dipositen els ciutadans en el 
compliment dels drets de propietat i contractes i en la qualitat de la justícia i la policia. Aquest índex varia entre –2 i +2, on el dígit 
més alt reflecteix unes institucions millors. Com a referència, el 2010, aquest índex era d’1,6 als EUA. Destaquem que la mitjana per 
a la regió ha disminuït entre el 2000 i el 2010 i ha passat de 0,1 a 0,0. De nou, abunden també les diferències entre països: per exem-
ple, va millorar a la Xina (de –0,5 a –0,3) i a Malàisia (de 0,3 a 0,5) i va disminuir a l’Índia (de 0,3 a 0) i a Tailàndia (de 0,5 a –0,2).

Per concloure, tot i que hem vist que els països de l’Àsia emergent no poden ser tractats com un conjunt homogeni, sembla que 
el rol protagonista de la regió en l’economia global es mantindrà en el futur. Perquè aquest sigui el cas, serà necessari dur a terme 
reformes institucionals, continuar invertint en les TIC (per beneficiar-se dels seus avantatges i del seu potencial) i, naturalment, 
millorar també l’educació.

Departaments d’Economia Europea i d’Economia Internacional, 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Xina, al centre de la «Fàbrica Àsia»

Més enllà de ser la primera potència demogràfica i econòmica de la regió, la Xina s’ha convertit en l’eix central de l’anomenada 
«Fàbrica Àsia». Aquest terme fa referència al peculiar entramat industrial del continent, que, sens dubte, ha estat un artífex des-
tacat del notable avanç econòmic registrat durant les últimes dècades en un bon nombre dels països implicats. Però la conti-
nuïtat de l’èxit no es pot donar per garantida, sobretot tenint en compte les importants transformacions que està experimentant 
el gegant xinès.

Segons les dades de les Nacions Unides, els béns i serveis intermedis copen al voltant del 60% del comerç internacional. Aquests 
inputs intermedis es desplacen d’uns països a uns altres per integrar-se, de manera successiva, en els processos de producció d’altres 
béns o serveis, fins que s’arriba al final de la cadena. En aquest moment, els béns o serveis ja estan llestos per al consum final. En altres 
paraules, en els últims anys, la fragmentació en els processos productius s’ha estès més enllà de les fronteres entre països i ha gene-
rat les «cadenes globals de valor» (CGV). Les diferents estratègies de deslocalització empresarial modelen la forma de les cadenes. 
La seva proliferació descansa en dues fites clau, que han permès «escurçar» fins a límits insospitats les distàncies geogràfiques: 
primer, els avanços en el transport de mercaderies i, després, la revolució de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 

Els països asiàtics (i, en particular, els del sud-est) són un cas 
paradigmàtic d’aquestes cadenes per l’elevat grau de frag-
mentació que s’aplica en l’elaboració de nombrosos dels 
seus productes i per l’extrema complexitat de molts d’a -
quests productes (per exemple, del sector electrònic). Preci-
sament, aquesta excepcionalitat, juntament amb el fet que 
la major part de la producció final es destini als països avan-
 çats (és a dir, als EUA i Europa), ha suscitat l’ús dels apel·latius 
«Fàbrica Àsia» i «Fàbrica del món» per designar el conjunt 
de països i processos que formen aquesta integradíssima 
CGV. La contundent retallada d’aranzels que han realitzat 
molts països de la regió, de manera individual o multilateral, 
ha estat un altre factor clau en l’aparició i en l’èxit de la CGV 
asià  tica. En aquest tipus de producció en cadena extraterri-
torial, les diferents peces (entrades o intermedis) que s’in -
corporen al bé final creuen en nombroses ocasions les fron-
teres dels països involucrats en el procés, de manera que 
uns aranzels elevats encaririen molt la manufactura final. En 

el cas que ens ocupa, destaquen l’acord de lliure comerç establert el 1992 pels països que formen l’Associació de les Nacions del 
Sud-est Asiàtic (ANSA) i els acords posteriors d’aquesta associació amb altres països de la regió, com la Xina (2005), el Japó (2009) 
o Corea i l’Índia (2010).

El paper de la Xina és central en aquest entramat de relacions comercials i empresarials que formen la «Fàbrica Àsia». Així, avui 
dia, la Xina absorbeix la meitat dels béns intermedis que exporten la resta de països asiàtics i els subministra gairebé un terç de 
tots els intermedis que reben de l’estranger. Això converteix el gegant asiàtic en la principal destinació i origen d’entrades de la 
regió (vegeu, al primer gràfic, la importància de la Xina per als seus veïns en termes de comerç total). Es tracta d’una hegemonia 
indiscutible, però relativament recent, ja que, en la dècada dels noranta, l’eix central d’aquesta factoria d’Orient encara es loca-
litzava al Japó. No va ser fins a la meitat de la dècada dels 2000 quan la Xina va conquerir la posició de líder (com s’aprecia al 
segon gràfic).

Sens dubte, l’impuls de l’Executiu xinès per obrir de forma progressiva l’economia del país al comerç i a la inversió internacionals 
ha propiciat aquest ràpid desplaçament del centre de gravetat de la cadena asiàtica de producció. El gir aperturista xinès es va 
iniciar en la dècada dels vuitanta amb l’autorització dels fluxos d’entrada d’inversió estrangera directa, incentivada, a més a més, 
amb la creació de quatre zones amb privilegis econòmics especials. Un moment culminant va arribar el 2001, amb la incorporació 
del país a l’Organització Mundial del Comerç i amb l’obligada reducció aranzelària que aquesta adhesió implicava. Així mateix, el 
gran nombre d’empreses xineses especialitzades en el processament de components o en l’assemblatge dels diferents béns 
intermedis procedents de la resta de països asiàtics també ha afavorit la centralitat de la Xina. Una mà d’obra abundant i barata 
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al començament d’aquest moviment reformista d’obertura va fomentar aquest tipus de negocis. Com a resultat, un gran nombre 
de les manufactures «Made in Asia» que es consumeixen als EUA o a Europa tenen la seva última escala a la Xina, on, després de 
fer els últims retocs, es carreguen en els contenidors que abarroten els atrafegats ports del país (sis dels deu ports més grans del 
món en capacitat de tonatge es troben al gegant asiàtic). No és estrany, doncs, que, any rere any, la Xina registri importants su -
peràvits comercials amb la zona de l’euro i amb els EUA (de 62 i de 222 milers de milions de dòlars, respectivament, el 2013, xifres 
equivalents a l’1% i al 2,5% del PIB de la Xina) i dèficits amb molts veïns asiàtics (de l’1% amb Corea o del 0,5% amb Taiwan, per 
posar dos exemples).

Aquesta singular anatomia del procés productiu ha de ser tinguda en compte a l’hora de valorar aspectes com la política econò-
mica i les perspectives de futur. Així, les freqüents acusacions de comportament mercantilista que la Xina rep pels superàvits 
comercials que manté amb les grans economies avançades no sempre consideren que, en bona part, són conseqüència de 
l’organització productiva de la cadena asiàtica i que, per tant, hi ha molts més agents en el repartiment de beneficis i de càrregues. 
D’altra banda, atesa la centralitat de la Xina a la «Fàbrica Àsia», cal preguntar-se per les conseqüències que el tan temut alentiment 
del gegant asiàtic tindria sobre la resta de països participants en la cadena. Abans de res, és important identificar que, a curt ter-
mini, la principal amenaça sobre la demanda dels productes «Made in Asia» és la incertesa sobre les perspectives dels EUA i de la 
zona de l’euro, i no tant les de la Xina. En efecte, malgrat la millora que cal esperar a les economies avançades en els pròxims anys, 
és cert que la seva demanda potencial de manufactures asiàtiques és moderada i vulnerable en comparació amb els cicles ante-
riors, a causa de tres factors: unes condicions financeres i de confiança més febles després de la dura crisi, una població més 
envellida i la tendència creixent d’algunes multinacionals de tornar a produir «a casa» (reshoring). En aquest sentit, el canvi en el 
model de creixement que l’economia xinesa desitja fomentar a mitjà termini, atorgant una major rellevància al consum intern, 
ajudarà a sostenir la producció asiàtica davant una demanda més continguda dels avançats. Aquest model anhela donar a la nova 
i creixent classe mitjana xinesa una major capacitat de consum, que, sense cap mena de dubte, podria ser proveïda còmodament 
amb les manufactures de la regió. Però és cert que, fins que aquesta transformació no maduri, una desacceleració de la Xina degu-
da a factors interns (per problemes, per exemple, als sectors immobiliari i financer) afectaria la resta de països de la regió. En pri-
mer lloc, per la menor demanda de manufactures de la «Fàbrica Àsia» per part de l’actual consumidor xinès de classe mitjana. 
Però, sobretot, perquè aquesta desacceleració implicaria, molt probablement, una disminució important de la inversió pública i 
empresarial del país, rúbriques que han requerit grans quantitats de productes primaris i intermedis dels països veïns.

En definitiva, el desenvolupament de la «Fàbrica Àsia» ha estat una aposta clarament guanyadora. La millor prova d’això són els 
avanços econòmics del sud-est asiàtic en les últimes dècades. Així mateix, l’enfocament aperturista de la Xina, gradual però pode-
rós, ha estat un factor crucial per a l’èxit d’aquesta cadena de producció regional. Però la prolongació d’aquest èxit passa, de nou, 
pel gegant asiàtic i per la seva capacitat per orquestrar un canvi de model que impulsi de manera sostinguda el consumidor xinès.

Clàudia Canals
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Indonèsia i Malàisia recuperen el rumb després de capejar el tapering

Els països emergents d’Àsia constitueixen un grup heterogeni, tant en termes de condicions estructurals de cada economia com 
d’estratègies de política econòmica adoptades. Dos veïns, Malàisia i Indonèsia, il·lustren bé aquesta circumstància. Aquests dos 
països estan adquirint un protagonisme creixent, gràcies a unes bases econòmiques favorables, tot i que clarament diferents.

Malàisia és un país que, amb un nivell de renda per capita d’uns 
16.000 euros (en paritat de poder de compra) i en plena transi-
ció cap a nivells més elevats de terciarització, està en condi-
cions d’accedir a l’estatus d’economia avançada en menys 
d’una generació. Aquest és l’eix que guia un ventall molt ambi-
ciós de programes governamentals de transformació econòmi-
ca. Les dues palanques principals són l’impuls de la inversió en 
tecnologia, en telecomunicacions, en energia nuclear, etc. i la 
modernització de l’entorn dels negocis, mitjançant la reducció 
de la corrupció i la millora de l’educació. La seva dimensió, rela-
tivament petita per als estàndards asiàtics (30 milions 
d’habitants) i el seu elevat grau d’obertura comercial (les 
exportacions de béns i serveis representen el 82% del PIB) fan 
plausible aquesta aspiració.

En comparació, Indonèsia és un país menys pròsper (la seva ren-
da per capita no arriba a un terç de la malàisia, uns 4.700 euros 
en paritat de poder de compra) i amb un model econòmic que 
encara depèn molt del sector primari i de les exportacions de 
primeres matèries, la contribució de les quals no impedeix que es tracti d’una economia relativament tancada (el total d’exportacions 
equival al 24% del PIB), tenint en compte la seva formidable dimensió (té més de 251 milions d’habitants i, després de la Xina i de 
l’Índia, és la tercera economia de l’Àsia emergent). No obstant això, la potencialitat del país continua sent elevada. Segons un estudi 
recent de l’FMI, el creixement tendencial a llarg termini se situa a la zona del 6%. 1 Si segueix aquest ritme, el país podria experimen-
tar un augment important del segment de població amb un estàndard de consum propi de les classes mitjanes emergents: segons 
un estudi del McKinsey Global Institute, el 2030, integrarien aquest grup 135 milions de persones, enfront dels 45 milions del 2010. 2

La materialització d’aquestes perspectives tan atractives 
s’haurà d’assolir, però, sense seguir dreceres, que poden ser 
temptadores a curt termini, però que, a la llarga, poden ser 
pernicioses. Els episodis recents d’estrès financer que han afec-
tat les economies emergents són advertiments que caldria 
tenir en compte. Recordem la seqüència dels fets. Al maig de 
l’any passat, el llavors president de la Reserva Federal, Ben S. 
Bernanke, va anunciar, per sorpresa, la intenció d’iniciar la dis-
minució gradual de les compres mensuals de bons (tapering) al 
final del 2013, sempre que l’economia continués progressant 
de forma favorable. La reacció dels inversors internacionals va 
ser brusca: alces ràpides en els tipus d’interès a llarg termini en 
el deute públic nord-americà i fort repunt en els nivells 
d’aversió global al risc, que es va fer notar amb una especial 
virulència als mercats financers d’un gran nombre de països de 
l’Àsia emergent. L’entorn financer de la regió va patir un greu 
deteriorament arran de les importants sortides de capitals 
durant la segona meitat del 2013, amb afectació sobre les divi-

ses i sobre les cotitzacions de la majoria d’actius (bons sobirans, bons corporatius i borses). Al començament del 2014, va tenir lloc 
un rebrot de les turbulències, desencadenades, aquest cop, per factors com la devaluació del peso argentí o la crisi d’Ucraïna.
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1. Rahul, A., Cheng, K., Rehman, S. i Zhang, L. (2014), «Potential Growth in Emerging Asia», FMI WP 14/02.
2. McKinsey Global Institute (2012), «The archipelago economy: Unleashing Indonesia’s potential».
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El continent asiàtic ja havia patit múltiples episodis de ten-
sions financeres en el passat, però aquests últims han presen-
tat, com a novetat, una clara discriminació en el càstig infligit 
als diferents països. Així es constata en comparar les depre-
ciacions nominals de les respectives monedes al llarg de 
l’últim any. En aquest sentit, Indonèsia i Malàisia són un cas 
paradigmàtic: la rupia indonèsia es troba, ara com ara, el 20% 
per sota del seu valor enfront del dòlar al maig del 2013, men-
tre que el ringgit malaisi amb prou feines registra una depre-
ciació del 6%. Així mateix, l’evolució de la volatilitat implícita 
del tipus de canvi d’aquestes monedes enfront del dòlar (un 
indicador del risc percebut pels operadors al mercat de divi-
ses) proporciona una conclusió similar: sistemàticament, 
durant els episodis d’estrès financer de l’últim any, la volatili-
tat de la rupia indonèsia s’ha situat en nivells superiors a la del 
ringgit malaisi.

Què ens diu aquesta disparitat en la valoració del risc? Els epi-
sodis de turbulències financeres van ser interpretats ràpida-
ment com el resultat d’uns desequilibris macroeconòmics excessius, tant externs (compte corrent) com interns (inflació, saldo 
públic). Els països amb més vulnerabilitat en aquests àmbits van ser considerats fràgils i més susceptibles de patir sortides de 
capitals, amb les consegüents caigudes en les cotitzacions de les divises i els actius de risc. Sota aquesta lectura, sembla que el 
càstig a Indonèsia s’entén ràpidament: el 2012, a l’avantsala de la crisi, el compte corrent mostrava un dèficit equivalent al 2,8% i la 
inflació se situava a la zona del 4%. En canvi, Malàisia, amb un superàvit corrent del 6,1% i una inflació de l’1,2%, oferia un perfil de 
risc menor. Així i tot, en el cas malaisi, el pitjor saldo de les finances públiques va pesar en sentit negatiu (el 2012, el dèficit públic 
va ser del –3,6%, més del doble del registrat per Indonèsia). Una avaluació dinàmica d’aquests mateixos indicadors de vulnerabili-
tat permet enriquir el diagnòstic. Però també el complica. Les dues economies havien experimentat, durant el període 2010-2012, 
una sortida de la recessió global del 2008-2009 amb un important tret comú: el notable dinamisme econòmic (després de la Xina i 
de l’Índia, Indonèsia va ser el país de l’Àsia emergent que va créixer més en el període i Malàisia, el quart) va empitjorar els desequi-
libris esmentats. En particular, la combinació de l’apreciació real de la divisa i el creixement de la demanda interna va laminar la 
posició exterior de les dues economies: Malàisia va passar de registrar un superàvit corrent del 15% del PIB el 2009 al 6,1% del 2012, 
i Indonèsia va passar d’un superàvit corrent del 2% del PIB a un dèficit del 2,8%. A més d’aquests elements principals, els analistes 
van destacar altres desajustaments particularment apressants en el cas indonesi, com el fort creixement de la borsa o l’important 
augment del crèdit privat. Com s’ha esmentat més amunt, eren indicis d’un creixement excessivament accelerat. A partir de 
l’episodi de crisi financera, Indonèsia va patir una primera etapa d’augment de la inflació. Afortunadament, en els últims mesos, ha 
començat a descendir. Un altre desequilibri que comença a corregir-se és el dèficit exterior. La forta depreciació nominal de la rupia 
i la reducció del diferencial d’inflació amb els principals socis comercials afavoreixen la reconducció del dèficit corrent. Per la seva 
banda, Malàisia també ha començat una incipient correcció de la inflació i, més visiblement, ha augmentat el superàvit corrent 
després d’anys a la baixa.

Les sotragades financeres dels últims mesos i la inevitable necessitat de reconduir els desequilibris amenacen amb passar fac-
tura al creixement d’aquests països en els pròxims anys. L’informe de perspectives globals de l’FMI publicat el passat mes d’abril 
preveu, en els cinc pròxims anys, un creixement mitjà del 5,0% a Malàisia i del 5,9% a Indonèsia. A l’abril del 2013, poques set-
manes abans de l’esclat de les turbulències, les xifres pronosticades per l’organisme internacional eren el 5,2% i el 6,4%, respec-
tivament. Es tractaria, per tant, d’una factura modesta en el cas de Malàisia i més onerosa en el d’Indonèsia, situació coherent 
amb les febleses relatives d’aquesta economia. Però dista de ser un escenari dramàtic. És probable que, quan contemplem amb 
una perspectiva històrica l’episodi del 2013 i les últimes sacsejades del 2014, tendim a minimitzar-ne la importància. No s’ha 
tractat, en absolut, d’una crisi com la que va assolar Àsia el 1997. De fet, les lliçons d’aquell episodi continuen presents avui en 
dia (com ho testifiquen l’elevada acumulació de reserves i la prudent gestió del deute extern de les economies asiàtiques) i han 
impedit, probablement, que la crisi recent fos més greu. Així i tot, convé no oblidar que, en el camí cap a la prosperitat, és pre-
ferible evitar les dreceres.

Àlex Ruiz i Carlos Martínez Sarnago
Departaments d’Economia Internacional i Mercats Financers,  

Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Índia: full de ruta per a Narendra Modi

El 16 de maig, es va anunciar oficialment la victòria del partit Bharatiya Janata de Narendra Modi en les eleccions legislatives. Va 
ser un triomf aclaparador: 282 escons, enfront dels 44 del Partit del Congrés. Amb aquest resultat, es va posar fi a l’era Nehru-
Gandhi, una dinastia virtual que ha governat, gairebé de forma ininterrompuda, la major democràcia del món durant més de 60 
anys. Narendra Modi, un asceta no pertanyent a les elits urbanes dels anteriors governants de l’Índia, té una doble faceta. Existeix 
un Modi reformista, que anteposa la sanitat a la devoció i que fa prevaler la despesa en higiene i la transparència administrativa 
sobre la veneració dels temples. Però també existeix un Modi amb un passat lligat a l’hinduisme radical, el pitjor moment del qual 
va ser el seu paper com a màxim governant de l’estat de Gujarat durant els disturbis entre els hinduistes i la comunitat islàmica el 
2002. Quin Modi prevaldrà ara? Si s’ha de jutjar per la pujada de la borsa de Bombai i per l’apreciació de la rupia en saber-se que 
la victòria seria àmplia, sembla que els mercats i els analistes aposten amb claredat per l’escenari del Modi reformista.

L’Índia que es troba Modi és un mastodont amb un gran poten-
cial de creixement. És la segona nació més poblada del planeta i 
la tercera per dimensió del PIB en termes de paritat de poder 
adquisitiu (la 13a en dòlars a preu de mercat). L’Índia va multipli-
car el PIB per cinc entre el 1993 i el 2013, amb un notable desen-
volupament del sector serveis i amb 12 empreses col·locades en 
el FT500 (Alemanya n’hi té 20; Espanya, 6). Així mateix, les previ-
sions d’organismes de referència com l’FMI situen el creixement 
a llarg termini de l’Índia prop del 7% anual, per damunt del de la 
Xina. Però l’Índia és, també, el país amb més persones pobres del 
món. Segons el Banc Mundial, 295 milions d’hindús (el 24% del 
total) sobrevivien amb menys de 2 dòlars al dia (en paritat de 
poder adquisitiu) el 2010, enfront de 121 milions de xinesos. La 
renda per capita de l’Índia és la cinquena part de la de la Xina, la 
inversió en infraestructures i les manufactures són assignatures 
pendents i el sector públic és especialment ineficient. La majoria 
parlamentària deixa Modi via lliure per emprendre un programa 
de reformes que ha de ser ambiciós. L’objectiu és superar els 
obstacles que impedeixen explotar l’enorme potencial del país. El detall del full de ruta per aconseguir-ho planteja més dubtes. El risc 
és perdre’s en el camí o aturar-se. Un document recent de la consultora McKinsey conté propostes interessants sobre aquest tema.

El nus gordià és com sortir del parany de la pobresa. De fet, 
aquest problema és significativament més greu del que mos-
tra l’estadística sobre el llindar de 2 dòlars al dia. La consultora 
McKinsey utilitza el terme «llindar d’apoderament», entès com 
la renda mínima que dóna accés a la sanitat i a la higiene més 
bàsiques, a la il·luminació, a l’energia per cuinar, a l’educació 
primària, a la ingesta de 2.100 calories diàries, a l’aigua pota-
ble i a un habitatge entre 21 i 28 m2. Segons McKinsey, 680 
milions d’hindús (el 56% de la població) estan per sota 
d’aquest llindar d’apoderament (que se situaria en una despe-
sa mensual de 1.336 rupies) o, el que és el mateix, no tenen 
accés als serveis bàsics esmentats.

Malgrat que l’àmplia victòria de Modi li possibilita un mandat 
sense necessitat de compromisos amb altres forces polítiques, 
el desitjable és que dugui a terme reformes inclusives per 
abordar el problema de la pobresa. Reduir el percentatge de 
població que està per sota del llindar d’apoderament equival-
dria a crear una classe mitjana hindú, com ja està succeint, amb 

major o menor mesura, en altres països emergents de l’Àsia oriental. Les reformes inclusives que hauria d’afrontar Modi s’articulen 
sobre quatre pilars bàsics: augmentar l’ocupació (la taxa d’activitat), millorar la productivitat agrícola, reforçar la despesa pública 
en els serveis bàsics esmentats i introduir reformes que assegurin que aquesta despesa en serveis arriba als seus destinataris.
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El primer pilar, crear llocs de treball augmentant la taxa d’activitat, és el que tindria un efecte quantitatiu més important. El 2012, 
l’Índia tenia una taxa d’activitat del 58% (per a la població entre 15 i 64 anys, segons el Banc Mundial), mentre que el conjunt de 
l’Àsia oriental emergent presentava el 76%. Considerant que el 65% de la població índia es troba en aquest interval d’edat, el 
dèficit de població activa de l’Índia se situaria en 142 milions 
de llocs de treball, la major part dels quals s’han de crear a la 
indústria (construcció i manufactures). Les actuacions neces-
sàries per incrementar la taxa d’activitat inclouen una millora 
dràstica de les infraestructures (generació d’energia i trans-
port, principalment) destinades a afavorir el creixement del 
sector manufacturer, que és un autèntic punt feble de 
l’economia. També es necessitaria reduir les càrregues admi-
nistratives que ofeguen les empreses, eliminar alguns impos-
tos distorsionadors i millorar el funcionament del mercat 
immobiliari. Aquestes millores haurien d’ajudar a combatre 
una de les febleses més importants de l’Índia: la dimensió insu-
ficient de les empreses, que es tradueix en una reducció de la 
productivitat. A l’Índia, el 84% de les empreses manufacture-
res tenien menys de 50 empleats el 2009, proporció que, a la 
Xina, era, només, del 25%.

Un altre objectiu essencial del pilar del treball és la reducció de 
les diferències de gènere. La baixa taxa d’activitat de l’Índia 
s’explica, íntegrament, per l’escassa participació de la dona al mercat laboral. El 83% de la població masculina entre 15 i 64 anys 
treballava o buscava feina el 2012, una xifra molt similar al 84% de l’Àsia oriental emergent. No obstant això, entre les dones, 
aquest percentatge es reduïa al 30%, mentre que, a l’Àsia oriental emergent, se situava en el 68%. El gap entre homes i dones (de 
53 p. p.) és dels més alts del planeta. És desitjable que les mesures correctives no triguin a arribar, perquè, segons l’Organització 
Mundial del Treball, la dinàmica és d’empitjorament: la taxa d’activitat femenina decreix. Per bé que és cert que hi ha hagut un 
increment de la incorporació de dones a la universitat i que sempre hi ha errors de mesurament en aquestes estadístiques, això 
només explicaria una part d’aquest descens. Altres possibles causes remeten a factors culturals: moltes dones abandonen la feina 
quan la renda familiar puja per damunt de la subsistència o estan «adscrites» a sectors de poc creixement, com l’agricultura, o que 
han patit més les conseqüències de la crisi.

En aquest sentit, adquireix importància el segon pilar: incrementar la productivitat agrícola. Les deficiències hindús al sector 
secundari fan que una gran part de la població continuï treballant a l’agricultura (segons el Banc Mundial, l’agricultura absorbia 
el 47% dels empleats de l’Índia, enfront del 34% de la Xina). Aquest retard s’intensifica per la baixa productivitat del sector agrí-
cola indi en relació amb altres economies emergents. Les reformes haurien d’incloure l’eliminació de restriccions als preus agrí-
coles (amb una revisió de la Llei de Comitès de Mercat del 2003 i la racionalització dels controls administratius de preus, que 
introdueixen moltes distorsions). Així mateix, també és desitjable establir programes d’assegurances per a les males collites (amb 
participació del sector privat), reformar el mercat del sòl, millorar l’accés al crèdit dels grangers, estimular l’ús de la tecnologia i 
reduir el nombre d’organismes públics involucrats en la política agrícola.

El tercer pilar consisteix a augmentar la despesa pública en els serveis bàsics, que, el 2012, va ser equivalent a l’11% del PIB. 
Segons la consultora McKinsey, un increment del 6,7% anual durant 10 anys (raonable si es té en compte el creixement de 
l’Índia) hauria de ser suficient per situar la majoria de la població per damunt del llindar d’apoderament. No obstant això, atesa 
la ineficiència governamental, l’èxit d’aquesta actuació no es concep sense la contribució del quart pilar. És a dir, augmentant la 
despesa s’aconseguirà poc si no s’escomet, abans o en paral·lel, la reforma del funcionament de l’Administració. Aquesta refor-
ma ha d’aconseguir una major transparència, una descentralització de poders cap als Gram panchayats (governs locals), un 
redisseny dels incentius dels buròcrates, la lluita contra la corrupció i la creació d’una agència independent focalitzada en les 
grans prioritats.

El repte és gran, però la claredat de la victòria allibera Modi de compromisos, i poques vegades la recompensa val tant la pena. 
1.200 milions de ciutadans indis esperen.

Jordi Singla
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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