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Un cop finalitzat el parèntesi estiuenc, l’economia espanyola aborda uns mesos determinants. Les dades de conjuntura de 
les últimes setmanes han estat globalment esperançadores, tant en els indicadors d’activitat com d’ocupació. Aquesta va 
loració positiva es manté, fins i tot, quan es corregeixen els efectes estacionals. Sembla que l’economia s’estaria estabilitzant 
i que s’hauria moderat la caiguda del seu principal component, el consum privat, que gairebé ja és compensada per l’impuls 
dels components que han de ser els tractors de la reactivació: el sector exterior i la inversió en equipament productiu.

Una evolució similar a la resta de la zona de l’euro i, en especial, a Alemanya i França, que ja presenten taxes positives de 
creixement intertrimestral, pot servir de suport addicional a aquest inici vacil·lant de la recuperació.

L’estabilització és el resultat de l’èxit de les polítiques econòmiques aplicades. En primer lloc, la política laxa de liquiditat i 
el suport explícit a la irreversibilitat de l’euro impulsats pel Banc Central Europeu i, en segon lloc, i no menys important, la 
percepció per part dels mercats que les polítiques d’ajustament implementades a la zona de l’euro comencen a tenir èxit. 
Els desequilibris de pagaments dins la zona de l’euro es corregeixen amb una celeritat sorprenent, i, finalment, els desequi
libris fiscals i bancaris s’encarrilen, a la majoria de països, d’una manera creïble. Les polítiques d’ajustament han estat i estan 
sent dures, però sembla que les democràcies europees, tot i que amb dificultats ben visibles, són capaces de canalitzar 
aquest enorme esforç i de mantenir l’equilibri institucional i social.

És important tenir present, però, que la situació macroeconòmica d’Espanya és encara molt fràgil. Es podria tòrcer per 
diversos factors externs, sobre els quals el país té un control escàs. Des del conflicte a Síria, amb potencials impactes adver
sos sobre els mercats petroliers, fins a l’evolució dels països emergents, que, com s’ha pogut comprovar en les últimes set
manes, són extremament sensibles a la política de retirada d’estímuls de la Reserva Federal nordamericana. A més a més, 
al si de la zona de l’euro, no cal excloure els possibles ensurts en el procés de millores institucionals de la Unió Econòmica i 
Monetària o en algun dels països sotmesos encara a programes d’assistència financera.

De tota manera, els principals riscos que planen sobre el procés de reequilibri i de reactivació de la nostra economia són 
d’origen intern, i, amb independència de les circumstàncies internacionals, cal actuar per neutralitzarlos i cal ferho amb 
celeritat.

El primer risc és el de l’incompliment de les metes d’ajustament pressupostari establertes. Les dades conegudes fins avui 
mostren que l’exigència, per als mesos finals de l’any, serà màxima, i és imprescindible assolir els objectius, ja que, en matè
ria de consolidació fiscal, Espanya ha de recuperar encara molta credibilitat. El relaxament de les vies de reducció del dèficit 
no hauria d’anar acompanyat de desviacions significatives de les metes acordades.

El segon risc és el de la complaença en la política de reformes. L’impuls reformista s’hauria, fins i tot, d’accelerar. I, malgrat 
que els fronts són nombrosos, cal destacarne dos: el laboral i el fiscal, associat, per la seva banda, a les reformes de les 
administracions públiques i del sistema de pensions. El laboral, per la senzilla raó que, fins i tot si l’economia comença a 
registrar taxes de creixement positives, Espanya continuarà tenint una taxa d’atur inacceptablement alta.

El fiscal, perquè una de les moltes lliçons que es poden extreure de la crisi és que Espanya no disposava d’un sistema tribu
tari coherent amb les necessitats de la seva economia i de la seva societat. A aquesta qüestió, precisament, hi dediquem la 
nostra atenció en el Dossier que forma el cos central d’aquest nou número de l’Informe Mensual.

Jordi Gual
Economista en cap
31 d’agost de 2013

EDITORIAL

UN QUADRIMESTRE CLAU
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lupades, el creixement dels emergents perd tracció. El més 
preocupant, però, són les turbulències financeres que estan 
patint: la rendibilitat del deute públic i corporatiu s’ha dis
parat, les borses s’han desplomat i les monedes s’han 
depreciat. La causa és comuna: la sortida de capitals. De 
tota manera, les diferències entre països són importants: els 
que presenten una major dependència del finançament 
exterior, com ara el Brasil, l’Índia, Indonèsia, Sudàfrica i Tur
quia, pateixen una depreciació més intensa. Tampoc hi aju
da la inestabilitat a Síria, que ha incrementat el preu del 
petroli, que, si es manté en aquestes cotes, pot afectar 
negativament la competitivitat dels emergents importa
dors de cru. Tot plegat ha empès els bancs centrals a adop
tar mesures d’urgència per defensar les monedes, apujant 
tipus o establint controls de capital.

A la zona de l’euro, tot i mantenir un to de fragilitat, 
l’activitat continua donant senyals d’estabilització. Des
prés de sis trimestres consecutius de contracció, la zona de 
l’euro va registrar un creixement del 0,3% intertrimestral en 
el 2T 2013. La millora és generalitzada: Alemanya i França 
lideren la recuperació (el 0,7% i el 0,5%, respectivament), 
mentre que, a la perifèria, la recessió continua perdent 
intensitat. A més a més, els indicadors avançats d’activitat 
continuen evidenciant que el procés de recuperació conti
nuarà amb pas ferm, amb el suport d’unes condicions finan
ceres més positives i del dinamisme del sector exterior. No 
obstant això, els riscos es continuen orientant a la baixa pel 
possible impacte de l’alentiment dels emergents en el sec
tor exportador i per la necessitat de trobar una solució defi
nitiva als problemes dels països perifèrics.

A Espanya, la millora de les perspectives econòmiques no 
hauria de relaxar el ritme de les reformes. El PIB està a prop 
d’estabilitzarse (–0,1% intertrimestral en el 2T 2013) i pre
senta una composició millor: el suport del sector exterior 
continua sent clau i la demanda interna mostra signes 
d’estabilització. Els indicadors d’activitat i de confiança del 
3T 2013 auguren la proximitat del retorn a taxes de creixe
ment positives, però modestes. El mercat de treball també 
emet signes de millora més enllà de la temporada turística: 
els sectors exportadors comencen a generar ocupació. Per 
assegurar que aquests incipients senyals encoratjadors es 
consolidin, l’FMI recomana continuar flexibilitzant el mercat 
de treball i millorar la competitivitat de les empreses i de 
l’entorn de negocis. Només així s’assentaran les bases d’una 
economia moderna amb capacitat de créixer.

Les bones dades macroeconòmiques de les economies 
desenvolupades adquireixen protagonisme. Aquest estiu, 
a diferència dels dos últims, ha estat marcat per una calma 
relativa als mercats financers de la zona de l’euro: la prima de 
risc dels països perifèrics ha assolit mínims dels últims dos 
anys, gràcies, en part, al repunt del bund alemany. Sense cap 
mena de dubte, la sortida de la recessió de la zona de l’euro hi 
ha ajudat. El Regne Unit i els Estats Units també confirmen la 
bona marxa de les seves economies. Però cal no oblidar que 
la política monetària ultralaxa ha potenciat, en part, aquesta 
recuperació incipient de les economies desenvolupades.

Als EUA, continua la incertesa sobre quan i a quin ritme la 
Fed reduirà els estímuls. En principi, la Fed va anunciar un 
calendari temptatiu per a la reducció del ritme de compra 
d’actius financers en funció del descens de la taxa d’atur i de 
l’evolució de la inflació. No obstant això, durant l’estiu, s’han 
succeït nombroses declaracions, a vegades contradictòries, 
de diferents membres destacats de la Fed sobre les seves 
preferències per una retirada més o menys immediata en el 
temps. Ara com ara, la recuperació de l’economia continua a 
bon ritme, però les millores al mercat de treball estan trigant 
més a arribar. El creixement del PIB del 2T ha estat revisat a 
l’alça, fins a l’1,6% interanual, però la taxa d’atur continua 
mostrant resistència a reduirse. El mercat immobiliari tam
bé presenta signes de millora, malgrat el repunt dels tipus 
d’interès hipotecaris.

El Banc d’Anglaterra i el BCE adopten una política de 
forward guidance i anuncien que els tipus d’interès oficials 
romandran en els nivells actuals o més baixos durant un 
període llarg de temps. El Banc d’Anglaterra, seguint 
l’exemple de la Fed, va una mica més enllà i supedita la polí
tica monetària a la reducció de la taxa d’atur per sota del 7%. 
Fins i tot preveu l’ampliació dels estímuls si les condicions 
financeres es tornen més restrictives. La nova estratègia del 
BCE, tot i que menys agressiva, representa un canvi de retòri
ca important. Fins avui, el BCE s’havia mostrat reticent a 
comprometre’s amb una via predeterminada de tipus 
d’interès. No obstant això, les dificultats de transmissió de la 
política monetària a les condicions creditícies d’alguns paï
sos de la zona de l’euro l’han dut a utilitzar tots els instru
ments al seu abast. Ara com ara, els tipus, l’euro i les borses 
s’han estabilitzat.

Davant el repunt de les tensions financeres i canviàries, 
els bancs centrals dels països emergents es veuen obli-
gats a actuar. En clar contrast amb les economies desenvo

RESUM EXECUTIU

LES ECONOMIES DESENVOLUPADES AGAFEN EL RELLEU A LES EMERGENTS 
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 3  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (agost).
 5 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 6 Índex de producció industrial (juliol).
17 Enquesta trimestral de cost laboral (segon trimestre).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (juliol). 

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
20  Comerç exterior (juliol).
24   Ingressos i despeses de l’Estat (agost).
27  Avanç IPC (setembre). 

Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (setembre).
30 Balança de pagaments (juliol).

 2  Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre). 
Saldo de les administracions públiques (segon trimestre).

 8 Índex de producció industrial (agost).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
21  Taxa d’estalvi de les llars (segon trimestre).
23 Comerç exterior (agost).
24  Enquesta de població activa (tercer trimestre).
29   Ingressos i despeses de l’Estat (setembre).
30   Avanç del PIB trimestral (tercer trimestre). 

Avanç IPC (octubre). Balança de pagaments (agost). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
Avanç del PIB dels Estats Units (tercer trimestre).

Cronologia

Agenda

FEBRER 2013

22   El Govern aprova un decret llei de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocu  pa  ció. El 
decret llei inclou mesures per incrementar la competència als sectors d’hidrocarburs i ferroviari.

ABRIL 2013

19  El Govern aprova la reforma de la llei hipotecària, que introdueix modificacions en el procés d’execució de les hipoteques impagades.
26 El Govern presenta el Programa d’Estabilitat 20132016, amb un relaxament de la via de consolidació fiscal.

MAIG 2013

 2  El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial al 0,5%.
29  La Comissió Europea recomana relaxar la via de consolidació fiscal per a Espanya i situa l’objectiu de dèficit públic del 2013 en el 

6,5% del PIB. A més a més, defineix un calendari de reformes, entre les quals destaquen la del mercat laboral, la del sistema tribu
tari i la del sector energètic.

MARÇ 2013

25   L’Eurogrup i el Govern xipriota acorden el programa d’assistència financera a Xipre. La troica desemborsarà, com a màxim, 
10.000 milions d’euros. A més a més, els accionistes, els tenidors de dipòsits bancaris superiors a 100.000 euros i els bonistes assu
miran una part dels costos de recapitalització.

JUny 2013

27  El Consell Europeu aprova la Directiva de Recuperació i Resolució Bancària que estableix l’ordre de prelació dels passius per a 
bail-ins.

SETEMBRE 2013 OCTUBRE 2013

JULIOL 2013

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

12  El Govern aprova la reforma energètica per abordar el dèficit de tarifa elèctrica.
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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 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 3,2 3,2 4,1 3,2 2,9 2,8 2,9 3,2 3,5

Països desenvolupats

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

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

Alemanya 0,9 0,5 1,5 0,9 0,3 –0,3 0,5 0,6 1,5

França 0,0 0,1 0,8 0,0 –0,3 –0,5 0,3 0,3 0,5

Itàlia –2,4 –1,7 0,4 –2,6 –2,8 –2,3 –2,0 –1,8 –0,7

Espanya –1,6 –1,2 0,8 –1,7 –2,1 –2,0 –1,6 –1,1 –0,2

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

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

Països emergents

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

Xina 7,8 7,3 7,4 7,4 7,9 7,7 7,5 7,1 7,0

Índia 5,1 4,9 5,6 5,1 4,5 4,8 4,4 5,1 6,5

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

Mèxic 3,8 1,5 3,3 3,1 3,2 2,6 0,3 1,2 1,7

Polònia 2,0 1,6 2,4 1,7 0,8 0,6 1,1 1,8 2,8

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

INFLACIÓ

Mundial 3,7 3,2 3,3 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro 2,5 1,5 1,6 2,5 2,3 1,8 1,4 1,4 1,4

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

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

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

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

Japó(1) 0,0 0,2 1,2 –0,3 –0,2 –0,6 –0,3 0,8 1,1

Regne Unit 2,8 2,5 2,1 2,4 2,7 2,8 2,7 2,4 2,2

Països emergents

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

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

Índia (2) 7,6 5,6 5,4 7,9 7,3 6,7 4,7 5,3 5,6

Brasil 5,4 6,1 5,6 5,2 5,6 6,4 6,6 6,1 5,4

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

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

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

Notes: (1) No contempla la pujada de l’impost al consum previst per a l’abril del 2014.
(2) Dades de venda a l’engròs.

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,7 0,2 –2,8 –3,6 –4,3 –3,2 –2,6 –0,8

Consum de les AP –4,8 –1,5 –1,2 –4,9 –5,0 –3,3 –2,4 0,1 –0,2

Formació bruta de capital fix –7,0 –6,5 –1,1 –7,5 –7,7 –7,5 –6,4 –7,3 –4,8

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

Construcció –9,7 –10,3 –3,1 –10,9 –10,0 –10,2 –10,5 –10,6 –10,1

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –4,1 –3,1 –0,3 –4,2 –4,6 –4,7 –3,6 –2,9 –1,4

Exportació de béns i serveis 2,1 5,2 5,6 3,3 4,4 3,6 9,2 3,8 4,2

Importació de béns i serveis –5,7 –0,6 2,4 –4,6 –3,5 –4,8 3,1 –1,6 0,9

Producte interior brut –1,6 –1,2 0,8 –1,7 –2,1 –2,0 –1,6 –1,1 –0,2

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,2 25,3 25,0 26,0 27,2 26,3 25,7 25,9

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

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

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –0,6 2,3 2,9 –1,9 –0,6 0,5 1,5 1,9 2,3

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,9 –6,2 –10,0 –10,6 –10,4    

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,43 0,28 0,34 0,42 0,32 0,29 0,28 0,27 0,29

Líbor 12 mesos 1,01 0,73 0,91 1,04 0,88 0,77 0,70 0,70 0,77

Deute públic a 2 anys 0,27 0,37 0,81 0,26 0,27 0,26 0,26 0,38 0,56

Deute públic a 10 anys 1,78 2,25 2,85 1,62 1,69 1,93 1,98 2,56 2,53

Euro

Repo BCE 0,88 0,58 0,50 0,75 0,75 0,75 0,58 0,50 0,50

Euríbor 3 mesos 0,57 0,21 0,20 0,36 0,20 0,21 0,21 0,21 0,20

Euríbor 12 mesos 1,11 0,52 0,53 0,89 0,60 0,57 0,51 0,51 0,50

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,09 0,38 –0,01 0,01 0,11 0,06 0,10 0,09

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,53 1,76 1,42 1,42 1,51 1,41 1,60 1,59

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,31 1,32 1,25 1,30 1,32 1,31 1,32 1,31

¥/euro 102,71 129,96 136,83 98,44 105,44 121,84 128,88 131,96 137,16

£/euro 0,81 0,85 0,85 0,79 0,81 0,85 0,85 0,86 0,85

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 107,04 107,47 109,19 109,52 112,23 103,16 107,10 105,66

Brent (euros/barril) 86,61 81,43 81,29 87,21 84,40 85,03 78,97 81,31 80,37

  Previsions
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Estiu de contrastos als mercats financers internacionals. La 
cara ve representada pel bon to dels mercats a la zona de 
l’euro, gràcies a les bones dades de conjuntura i a la calma polí
tica. La creu l’encarna el deteriorament de les condicions finan
ceres als països emergents. Per la seva banda, els EUA traves
sen una fase de relativa calma, però amb els inversors a la 
defensiva mentre esperen el que decideixi la Reserva Federal 
(Fed) el 18 de setembre. Al final d’agost, Síria ha provocat un 
brot d’inestabilitat generalitzat, que, ara com ara, està contin
gut, però que podria ser origen de problemes més greus.

La reducció dels estímuls plantejada per la Fed continua 
sent el centre d’atenció. En la reunió del 31 de juliol, una 
àmplia majoria dels membres del Comitè de Política Mone
tària de la Fed va coincidir en la necessitat de reduir la compra 
de bons (tapering, en l’argot) abans de final d’any, però no es 
va aportar informació sobre la data d’inici ni sobre la seva 
magnitud. Segons el consens d’analistes, setembre serà el mes 
triat. Cal tenir present, però, que les perspectives de recupera
ció de l’economia i del mercat de treball considerades per la 
Fed són una mica menys positives que fa un mes, de manera 
que no es pot descartar que la decisió s’ajorni fins a les reu
nions del novembre o del desembre. Les especulacions sobre 
aquesta qüestió, aparentment menor, allarguen la inquietud 
entre els inversors i frenen l’ànim comprador de bons i 
d’accions.

Les yields del deute públic nord-americà assoleixen màxims 
de dos anys després del repunt addicional observat en les últi
mes setmanes, arran de la incertesa generada pel tapering. 
L’augment ha estat major en els terminis llargs (10 anys) que 
en els curts (2 anys). La taxa del bo a 10 anys se situa en nivells 
propers al 3%. Paral·lelament, és destacable l’escalada en els 
tipus del mercat hipotecari nordamericà, que s’han situat 
també en màxims de dos anys i han propiciat les primeres 
queixes dels agents del sector. Aquest deteriorament als mer
cats de deute ha anat acompanyat de correccions en la renda 
variable nordamericana. Previsiblement, quan la Fed esvaeixi 
els dubtes actuals, les yields corregiran una part de l’augment 
recent (tot i que la tendència, a mitjà i a llarg termini, s’orienta   
moderadament cap amunt) i Wall Street reprendrà els avanços.

S’intensifiquen les turbulències financeres a les regions 
emergents. Persisteixen els fluxos de sortida de capitals, tot i 
que a un menor ritme que al juny, i els efectes s’han fet notar 
amb virulència en les divises, en especial als països amb des
equilibris elevats. Les monedes més afectades han estat la 
rupia índia, la rupia indonèsia, el real brasiler i la lira turca, tot i 
que altres divises de països més sòlids, com ara el rand sud
africà o el peso mexicà, també n’han patit les conseqüències. 
Aquesta qüestió, que s’aborda amb més deteniment al Focus 
«Sortida de capitals als emergents», posa de manifest les vul
nerabilitats que pateix una gran part del bloc emergent, en un 
entorn de perspectives més baixes de liquiditat global i de 
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reorientació de l’apetència pel risc. Les borses emergents han 
registrat pèrdues considerables, tot i que el càstig no ha assolit 
la intensitat observada al mercat canviari. Igualment, els 
volums d’emissió de deute corporatiu s’han reduït molt i els 
spreads crediticis han repuntat.

Les autoritats econòmiques emergents estan reaccionant 
amb celeritat a l’hora d’intentar frenar la pèrdua de valor de les 
respectives divises. Les mesures adoptades són àmplies i diver
ses a les economies emergents: controls de canvis, interven
cions directes als mercats de divises i, fins i tot, pujades dels 
tipus d’interès oficials (per exemple, al Brasil i a Indonèsia). Una 
preocupació particular desperten els casos de l’Índia i Indonè
sia, on els nivells de reserves internacionals disminueixen amb 
rapidesa i la depreciació de les respectives divises, lluny 
d’aturarse, persisteix. Aquest episodi d’inestabilitat a l’Índia ha 
fet rememorar la crisi patida pel país asiàtic el 1990, quan, 
davant el col·lapse del nivell de reserves, va necessitar la inter
venció de l’FMI. A més d’encert amb les mesures d’urgència 
indicades, sembla clar que els països emergents vulnerables 
necessiten abordar les reformes estructurals que permetin 
corregir els desequilibris i potenciar el creixement. Confiem 
que això sigui possible i que es recuperi el sentiment positiu 
dels inversors internacionals.

A la zona de l’euro, els riscos continuen disminuint, gràcies a 
un entorn financer més benigne i a la millora dels indicadors 
d’activitat. Tal com s’explica amb més detall al Focus «BCE: una 
“política d’orientació” poc concreta», l’autoritat monetària va 
anunciar, en la reunió de juliol, que els tipus d’interès roman
drien en nivells reduïts durant un període llarg de temps. 
Aquesta orientació clarament acomodatícia del BCE, que con
trasta amb els plans de retirada progressiva dels estímuls 
monetaris de la Fed, contribueix a explicar l’evolució satisfac
tòria de les condicions financeres a la regió. A més a més, les 
economies del centre, en especial Alemanya, mostren avanços 
sòlids en les respectives demandes internes i propicien una 
millora notable als sectors exteriors de les economies del sud, 
en particular en el cas espanyol. Atès aquest context, les pri
mes de risc dels països perifèrics s’han orientat a la baixa 
durant l’estiu i han esborrat amb facilitat els repunts originats 
per les tensions polítiques de Portugal al juliol. Destaca el bon 
comportament de l’spread espanyol en relació amb el bo ale
many, que es va reduir fins a nivells de 250 punts bàsics i que 
va repuntar lleugerament al final d’agost arran del conflicte 
sirià. Per bé que aquesta reducció és motiu de satisfacció, cal 
tenir en compte que s’explica, en bona part, pel repunt en la 
yield del bund alemany a 10 anys.

El desenllaç de les eleccions alemanyes és clau per a la soli-
desa política i institucional de la zona de l’euro i dels seus 
mercats. El proper 22 de setembre, se celebren les eleccions 
alemanyes, una cita molt important per a la legitimació demo
cràtica del procés de refundació de la UEM en què estem 
immersos. Les enquestes atorguen una victòria còmoda a la 
coalició liderada per Angela Merkel, circumstància que, pel 
que sembla, satisfà els inversors. Les declaracions d’alts mem
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bres de l’executiu alemany en to constructiu sobre un tercer 
paquet de rescat per a Grècia i els elogis a les reformes inicia
des per països com Espanya són un factor que contribueix al 
bon to dels mercats financers de la regió. No obstant això, con
vé seguir de prop els esdeveniments a mesura que s’apropi la 
votació i se’n coneguin els resultats, ateses les eventuals sor
preses desestabilitzadores.

En clau borsària, sort dispar en funció dels països i dels sec-
tors. Ha estat molt clara la diferenciació entre les borses occi
dentals i les emergents. La bona marxa dels beneficis empre
sarials als EUA ha proporcionat suport als índexs S&P 500 i 
Dow Jones, que van assolir màxims històrics al començament 
d’agost. Pels factors esmentats més amunt (tapering i Síria), ha 
tingut lloc, en el tram final del mes, una correcció que no ha de 
representar l’inici d’una tendència a la baixa. A Europa, el perfil 
ha estat similar, però amb un saldo acumulat més favorable. El 
comportament de l’Ibex ha estat relativament millor en relació 
amb els seus homòlegs europeus, amb avanços que s’apropen 
al 10% des del final de juny. A Europa, el comportament més 
positiu, a nivell sectorial, ha correspost al sector bancari i a les 
petrolieres. Els sectors defensius (com ara les farmacèutiques) 
i les línies aèries han quedat endarrerits. El sector bancari té la 
clau per a la continuïtat d’una tendència alcista dels índexs 
europeus, circumstància per la qual s’estan consolidant unes 
condicions macro i microeconòmiques propícies. Al Japó, la 
borsa s’ha mogut en un rang lateral no lliure d’elevades dosis 
de volatilitat.

L’euro s’aprecia enfront del dòlar arran de les sorpreses posi
tives en els indicadors de conjuntura de la zona de l’euro, que 
apunten a una millora sostenible. En concret, el canvi euro
dòlar s’ha mogut cap a la zona d’1,331,34, és a dir, s’ha apro
pat als nivells més alts de l’euro dels 18 últims mesos. Aquest 
moviment no hauria d’anar a més. En canvi, a mitjà i a llarg 
termini, esperem que la tendència vagi en la direcció d’una 
lleugera apreciació del dòlar des dels nivells actuals, a causa 
del procés de normalització monetària als EUA. Per la seva 
banda, el ien ha  reprès la lleugera apreciació enfront del dòlar 
iniciada al maig.

Repunt en les cotitzacions de les primeres matèries, encap
çalades pels avanços en el petroli Brent, que, des del juliol, ha 
guanyat el 15%. Això és atribuïble, d’una banda, i com a factor 
principal, a la disminució en l’oferta de cru per part de l’Iran i 
de Nigèria i, de l’altra, a la intensificació del conflicte sirià. A 
mitjà termini, a mesura que es condueixin les tensions, el recor
regut alcista en la cotització del petroli s’anirà moderant. L’or, 
la plata i el coure han registrat increments moderats, que, mal
grat tot, no compensen les fortes caigudes acumulades des 
del gener. La recuperació del bloc emergent ha de donar 
suport a una recuperació progressiva en les cotitzacions de la 
majoria de commodities, en especial al segment dels aliments.
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turbulències sobre els mercats de divises han reaparegut 
després de la treva observada al final de juliol. Les autori
tats econòmiques s’enfronten, per tant, a un repte consi
derable. Una alternativa és esperar i confiar que els inver
sors internacionals es calmin aviat, circumstància que 
seria més versemblant si la Fed sorprengués amb deci
sions i amb missatges més «suaus» que els recents. Això, 
certament, podria succeir, però amb caràcter transitori, ja 
que la dinàmica de fons de l’economia dels EUA indica que 
el procés de normalització monetària és inexorable, i la 
Fed no sembla gaire sensible als problemes aliens. Un 
segon curs d’acció és intensificar les mesures d’emergència. 
El problema és que la seva eficàcia és incerta, i podrien 
generar efectes secundaris indesitjats (deprimir la deman
da interna, danyar la reputació del país com a destinació 
d’inversió, etc.). Hi ha una tercera opció més aconsellable 
en la majoria de casos problemàtics: abordar de forma 
decidida les reformes estructurals, de manera que s’activin 
amb força els factors d’«atracció». Països com l’Índia i el 
Brasil són paradigmes del tipus de mesures aconsellables: 
liberalitzar mercats, desindexar l’economia, sanejar i 
modernitzar el sector públic, etc. Emprendre aquest camí 
conduirà, de manera potser lenta però sens dubte segura, 
a recuperar els fluxos de capitals, a assolir l’estabilitat 
financera i a consolidar el progrés econòmic.

FOCUS • Sortida de capitals als emergents

Després de romandre en segon pla durant els anys de cri
si financera als EUA i de problemes amb el deute a la zona 
de l’euro, els països emergents han recuperat el protago
nisme. Per desgràcia, per a mal. Rememorant les sotraga
des de la dècada dels noranta, els fluxos d’inversió inter
nacionals estan jugant, de nou, un paper crucial.

Dos factors determinen l’atracció de fons cap a les econo
mies emergents. En primer lloc, els factors d’«embranzida». 
Quan l’entorn global és de liquiditat abundant i tipus 
reals baixos, al mateix temps que augmenta l’apetència 
pel risc i s’engeguen estratègies de «search for yield», els 
mercats emergents es converteixen en el pol predilecte 
per als inversors internacionals. En segon lloc, els factors 
d’«atracció». Si les perspectives de creixement dels països 
emergents són bones, el capital hi acudeix. Els dos fac
tors van jugar a favor entre el 2009 i el 2012, però, recent
ment, s’han girat en contra. Des del mes de maig, quan 
Ben Bernanke va manifestar que la Fed podria començar 
a reduir el ritme de compres de deute públic abans 
d’acabar l’any, les yields nordamericanes s’han incre
mentat de forma notable. Això ha generat incentius entre 
els inversors per desfer les posicions en actius emergents 
i recompondre les carteres. Les sortides de capitals de les 
regions emergents, principalment de les inversions de 
cartera (tant de renda fixa com d’accions), i les severes 
depreciacions de les divises han estat les conseqüències 
més visibles.

Convé precisar que no totes les economies emergents 
s’han vist afectades amb la mateixa intensitat. Els països 
amb una dependència elevada del finançament exterior 
(en termes de dèficits per compte corrent i de posició 
inversora neta en relació amb l’exterior) són els més vul
nerables quan el flux d’entrada de capitals queda inter
romput, de manera que queden exposats a crisis de liqui
ditat i, fins i tot, de solvència. Això és el que ha succeït en 
els quatre últims mesos: el Brasil, l’Índia, Indonèsia, Sud
àfrica i Turquia han patit les pressions més severes, arran, 
precisament, de la considerable magnitud dels seus des
ajustaments externs. Per donar suport a la cotització de 
les seves divises, les autoritats de nombrosos països 
emergents han adoptat mesures d’urgència. Amb fre
qüència, han recorregut a pujades del tipus d’interès ofi
cial i/o a drenatges de liquiditat per augmentar l’atractiu 
d’invertir en actius monetaris locals (així ha succeït al Bra
sil, a l’Índia i a Indonèsia). Alguns països (per exemple, el 
Brasil) han intervingut als mercats de canvis, venent una 
part de les reserves en dòlars o mitjançant altres fórmu
les. Finalment, hi ha hagut casos d’establiment de con
trols de capitals (per exemple, l’Índia).

No sembla que aquest desplegament de mesures estigui 
tenint l’efecte desitjat, si més no ara com ara, ja que les 
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FOCUS • BCE: una «política d’orientació» poc concreta

Un dels mantres més coneguts durant la presidència de 
J.C. Trichet al capdavant del Banc Central Europeu (BCE) 
va ser que la institució mai no es comprometia: «we never 
pre-commit», repetia una vegada i una altra. Però els 
temps han canviat. El president actual, Mario Draghi, s’ha 
apartat de forma significativa d’aquesta línia i ha incorpo
rat a la gestió monetària una eina addicional: la «política 
d’orientació» (forward guidance). Hi ha bones raons per 
ferho.

El principal instrument de política monetària (convencio
nal) que té el BCE són els tipus d’interès oficials: apujar
los, mantenirlos o abaixarlos. Aquest control sobre els 
tipus a molt curt termini li permet afectar, mitjançant les 
expectatives, els tipus a mitjà i a llarg termini i, per tant, 
influir en el creixement econòmic i en la inflació. No obs
tant això, en l’actual context de la zona de l’euro, on els 
tipus oficials es troben ja molt a la vora de zero, el marge 
per introduir més estímuls amb aquesta eina és molt limi
tat. Observar que, de les reunions del banc central, només 
emana la decisió de «mantenir els tipus» pot fer que els 
agents es formin unes expectatives sobre les intencions 
del banc emissor diferents de les desitjades. Segons hem 
sabut, el Consell de Govern del BCE va detectar, ja al maig, 
que les expectatives dels agents sobre l’evolució que 
seguiria la política monetària s’estaven allunyant de la via 
que la institució considerava adequada. En conseqüència, 
el Consell de Govern va decidir fer ús de la «política 
d’orientació». Aquesta eina li permet comunicar al públic 
la via que la institució pretén seguir en matèria de tipus 
d’interès, amb el grau de concreció que estimi oportú. El 
4 de juliol, es va materialitzar l’anunci, en incloure, en el 
comunicat de política monetària, la frase «el Consell de 
Govern espera que els tipus d’interès del BCE romanguin 
en els nivells actuals o més baixos durant un període llarg 
de temps». D’aquesta manera, la institució pretén aclarir 
la seva visió de la situació econòmica i reafirmar el com
promís amb l’estratègia monetària expansiva, just en un 
moment en què els tipus d’interès de mercat pateixen 
pressions alcistes generades per la Reserva Federal dels 
EUA (Fed).

La pregunta immediata que sorgeix quan es coneix la raó 
per la qual el BCE ha introduït aquest element és si ha 
aconseguit ser efectiu i creïble. És cert que el temps 
transcorregut és curt, però, en analitzar l’evolució dels 
tipus forwards EONIA, s’observa que la mesura ha tingut 
l’efecte desitjat. És a dir, les expectatives dels agents 
sobre els tipus d’interès futurs han flexionat a la baixa, tot 
i que la fórmula d’orientació hagi estat poc concreta. De 
fet, malgrat que aquest impacte inicial sigui el desitjat, hi 
ha la possibilitat que el BCE, igual que va fer la Fed a 
l’agost del 2011, necessiti especificar la data en què pre
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veu començar a apujar els tipus d’interès. En altres parau
les, concretar el final del «període extens». El benefici de 
ferho és que s’elimina una part de la incertesa que envol
ta una orientació de caràcter qualitatiu, la qual cosa faci
lita l’ancorament dels tipus de mercat en el nivell desitjat. 
El cost és que, si després el banc central es comporta 
d’una altra manera, la seva credibilitat pot quedar danya
da de forma duradora. A més a més, a mesura que 
l’economia vagi entrant en la fase expansiva del cicle, els 
inversors es plantejaran inevitablement una qüestió més 
elaborada: què ha de succeir, a nivell macroeconòmic, 
perquè el BCE consideri que és el moment adequat per 
girar cap a una política menys expansiva? Quan aquest 
tipus de dubte s’estén, i per aconseguir una claredat ade
quada en l’orientació, el banc central pot associar 
l’evolució de l’estratègia monetària al comportament de 
variables econòmiques coherents amb els seus objectius. 
La Fed i el Banc d’Anglaterra —emparats en un mandat 
dual que els exigeix mantenir l’estabilitat de preus i donar 
suport al creixement— ja han fet aquest pas i han anun
ciat en quins nivells o llindars d’atur i d’inflació iniciaran 
les pujades de tipus. A diferència dels homòlegs anglo
saxons, el BCE té un mandat estatutari únic: l’estabilitat 
dels preus. Això li resta marge de maniobra en matèria de 
«política d’orientació», ja que resultaria polèmic fer 
referència a variables com la taxa d’atur. Per aquest 
motiu, no és fàcil que el BCE adopti una orientació més 
precisa mitjançant l’ús de llindars de variables econòmi
ques, i, si ho fes, farien referència, en principi, a la inflació 
o a les expectatives d’inflació.
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Tipus d’interès (%)

30ago 31jul Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Euro

Repo BCE 0,50 0,50 0 –25 –25

Euríbor 3 mesos 0,22 0,23 0 4 –6

Euríbor 12 mesos 0,55 0,54 1 0 –27

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,11 0,06 5 –1 10

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,24 0,15 9 28 30

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,86 1,67 19 60 58

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,54 4,65 –11 –72 –231

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 268 298 –30 –131 –288

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,26 0,27 –1 –5 –16

Líbor 12 mesos 0,67 0,67 0 –18 –37

Deute públic a 1 any 0,11 0,10 1 –3 –5

Deute públic a 2 anys 0,40 0,31 9 15 18

Deute públic a 10 anys 2,78 2,58 20 103 124

Spreads deute corporatiu (p. b.)

30ago 31jul Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 107 100 7 –10 –38

Itraxx Financer Sènior 150 141 9 9 –90

Itraxx Financer Subordinat 225 217 8 –10 –183

Tipus de canvi

30ago 31jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,322 1,330 –0,6 0,2 5,0

¥/euro 129,800 130,210 –0,3 –12,6 –24,7

£/euro 0,853 0,875 –2,5 –4,5 –6,8

¥/$ 98,170 97,880 0,3 –12,4 –21,0

Primeres matèries 

30ago 31jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 473,0 468,0 1,1 –2,3 –3,7

Brent ($/barril) 116,2 108,7 6,9 1,3 –1,8

Oro ($/onza) 1.395,2 1.325,3 5,3 –16,9 –17,7

Renda variable

30ago 31jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.633,0 1.685,7 –3,1 14,5 16,1

Eurostoxx 50 2.721,4 2.768,2 –1,7 4,8 13,2

Ibex 35 8.290,5 8.433,4 –1,7 3,2 13,5

Nikkei 225 13.388,9 13.668,3 –2,0 30,6 53,5

MSCI emergents 929,5 947,6 –1,9 –11,9 –1,9

Nasdaq 3.589,9 3.626,4 –1,0 18,9 17,0

PRINCIPALS INDICADORS FINANCERS
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Els EUA encaren una trajectòria alcista, i l’economia japonesa 
continua suscitant dubtes. Així i tot, els riscos a la baixa més 
importants se centren en les economies emergents. Els 
últims indicadors d’activitat suggereixen una certa millora a la 
Xina, amb els preus sota control. No obstant això, a la resta de 
grans economies emergents, el creixement és feble i el marge 
de maniobra per a polítiques expansives, escàs. En aquest con
text, l’expectativa de canvi en l’orientació de la política de la Fed 
ha impulsat una sortida continuada de capitals de les econo
mies emergents i, en especial, de les que, en tenir dèficits 
corrents importants, depenen en excés del finançament exte
rior. En particular, l’Índia, Turquia, Sudàfrica, Indonèsia i el Bra
sil són les que pateixen més aquest èxode de capital, amb enor
mes pressions depreciadores sobre les seves divises.

ESTATS UNITS

Els EUA avancen per una via de creixement modest, però els 
riscos a la baixa disminueixen. La primera economia del pla
neta va créixer el 2,5% intertrimestral anualitzat en el 2T, més 
del que s’esperava. No obstant això, un cop revisat a la baixa 
l’avanç dels dos trimestres anteriors (en especial, per la inversió 
en infraestructures i pel consum públic), el creixement del 2013 
parteix d’un punt més baix del que es pensava. Així i tot, man
tenim la nostra previsió de creixement per al conjunt de l’any 
en l’1,6%, ja que, en general, els últims indicadors d’activitat 
sorprenen en positiu i apunten a una segona meitat més vigo
rosa. Aquest vigor troba suports en la recuperació de l’ocupació 
i de l’habitatge, en la millora patrimonial de les llars, en la 
reducció de les incerteses que van llastar l’inici del 2013 (límit 
del deute i sequester) i en un sistema financer millorat. Aquesta 
tònica alcista s’ha de mantenir el 2014, de manera que esperem 
un avanç del 2,9%. Així mateix, la bona dada del dèficit comer
cial del juny fa que el sector exterior ja no llasti el creixement. 
Els riscos a la baixa es limiten a la negociació del límit del deute, 
que s’assolirà a l’octubre, i al cicle d’existències, que podria res
tar creixement en els pròxims mesos.

El to del mercat laboral ha millorat al llarg del 2013. Al juliol, 
la taxa d’atur va baixar al 7,4% i, en els 4 últims mesos, s’han 
creat, de mitjana, 181.000 llocs de treball al mes (xifra que cal 
comparar amb els 136.000 del junysetembre del 2012, quan 
va començar el QE3). Si es manté aquest ritme, la taxa d’atur 
objectiu de la Fed (el 6,5%) es podria assolir abans del previst, 
cap a la meitat del 2014, que és quan la Fed pretén finalitzar el 
QE3. De tota manera, la recuperació continua sent modesta. 
La taxa d’ocupació es manté ancorada en un baix 58,7% (lluny 
del 62,9% del gener del 2008) i, al ritme de creació actual, amb 
prou feines s’aproparia al 61%. Això explica la cautela de la 
Fed, que ha subratllat que no reduirà la cartera d’actius i  
no descarta abaixar l’objectiu d’atur, sempre que la inflació 
segueixi l’actual tònica de moderació, amb un índex de preus 
al consum subjacent, el general sense energia ni aliments, 
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que, molt probablement, es mantindrà per sota del 2,0%  
el 2014.

El creixent optimisme empresarial s’afegeix a la millora del 
mercat laboral, i el consum manté el to. Al juliol, l’índex ISM 
de sentiment empresarial, tant en manufactures com en ser
veis, va assolir nivells que es corresponen a avanços del PIB al 
voltant del 4%. Això, juntament amb uns beneficis empresarials 
que continuen robusts i amb el potencial de millora d’una 
inversió que, fins ara, es recupera més lentament que en crisis 
anteriors, augura un to inversor més positiu en la segona mei
tat del 2013. Per la seva banda, el consum privat va recular 
menys del que s’esperava en el 2T i va trobar suport en la millo
ra patrimonial de les llars i en una taxa d’estalvi que, al juny, es 
va situar en el 4,4% de la renda disponible —per sota del 6,0% 
del començament de l’any i allunyant l’escenari d’un excés de 
precaució dels consumidors que llastaria el creixement—. 
L’evolució de les vendes al detall i la confiança del consumidor 
apunten a una continuïtat d’aquest vigor relatiu.

La inversió residencial també continuarà contribuint al 
creixement, malgrat el repunt dels tipus hipotecaris. A la 
construcció li queda camí per recórrer (els habitatges iniciats 
al juliol es mantenien el 41,2% per sota dels nivells normals). 
Així mateix, troba suport en el restabliment gradual de la for
mació de llars després de l’aturada de la crisi i en la menor 
sobreoferta d’immobles. Aquest fons de fortalesa es pot apre
ciar en la millora de l’índex de la National Association of Home 
Builders (NAHB), que recull la tendència actual i futura de les 
vendes.

JAPÓ

El creixement del PIB del 2T va decebre, però la descomposi-
ció per components dóna un cert suport a l’Abenomics. El PIB 
va créixer el 2,6% intertrimestral anualitzat, el 0,9% interanual, 
la qual cosa implica una rebaixa mínima en la nostra previsió 
d’avanç per al conjunt del 2013, que queda en l’1,7%. El compo
nent inversor va concentrar tots els mals de la dada: la inversió 
productiva continua sense reaccionar a l’alça després de 5 tri
mestres de reculades, la inversió pública va repuntar menys del 
que s’esperava i l’ajustament de les existències va sostreure un 
punt percentual al creixement. En canvi, components clau com 
el consum privat i les exportacions es van mostrar vigorosos, 
gràcies als estímuls públics i a la feblesa del ien, respectivament.

La relativa feblesa del creixement del 2T pot retardar la con-
solidació fiscal. El deute públic (el 238% del PIB el 2012, 
segons l’FMI) obliga a establir una trajectòria creïble de conso
lidació fiscal, en què s’emmarca la pujada prevista de l’IVA (5 
punts percentuals a l’abril del 2014), dels més baixos de les 
economies riques. No obstant això, la relativa decepció del PIB, 
una deflació que no acaba de desaparèixer del tot i una pro
ducció industrial que, al juny, va perdre tot el que havia gua
nyat des de l’inici de l’any augmenten la probabilitat que  
Shinzo Abe reconsideri aquesta pujada impositiva i la mitigui o 
la compensi amb estímuls al consum, en especial en les rendes 
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baixes, la qual cosa dóna suport a la nostra previsió de creixe
ment per al 2014 (el 2,0%).

L’èxit a llarg termini de l’Abenomics encara genera dubtes, ja 
que les reformes estructurals a favor del creixement continuen 
sense concretarse: la liberalització del sector agrícola, les 
mesures que limitin l’estalvi excessiu de les empreses, l’augment 
dels salaris i l’impuls de la participació laboral femenina.

ECONOMIES EMERGENTS

A la Xina, repunta l’activitat, però persisteixen els riscos. La 
indústria va presentar un to més positiu, amb una producció 
industrial que va avançar el 9,7% interanual al juny i un PMI 
preliminar manufacturer que va passar dels 47,7 als 51,1 punts 
al juliol. Així mateix, el sector exterior va sorprendre a l’alça tant 
en exportacions com, en especial, en importacions, la qual cosa 
suggereix una certa recuperació de la demanda interna. Així i 
tot, persisteixen els riscos derivats de l’elevat preu de l’habitatge 
i de l’endeutament dels governs locals i de certs segments del 
sector privat, vinculats a l’increment del sector financer no 
regulat (shadow banking).

Mèxic decep en el 2T amb la primera reculada en 4 anys. El 
PIB va cedir el 0,7% intertrimestral i va deixar l’avanç interanual 
en un magre 1,5% interanual (el 0,3% un cop ajustat per efectes 
de calendari), a causa, en gran manera, de l’estancament de 
l’activitat industrial —estretament vinculada als EUA— i de la 
contenció de la despesa pública. El to ha de millorar, però, en la 
segona meitat de l’any, esperonat per la recuperació nordame
ricana. A llarg termini, el panorama és també encoratjador, ja 
que s’estima que el creixement del PIB potencial podria aug
mentar entre 2 i 2,5 punts percentuals, gràcies al pla de refor
mes estructurals iniciat el 2012. La reforma energètica, ja 
damunt la taula, sembla particularment transcendental. En 
obrir la porta a la inversió privada (en l’actualitat, l’extracció 
d’hidrocarburs està exclusivament en mans de l’empresa públi
ca PEMEX), pretén impulsar la modernització i la millora de les 
infraestructures extractives de petroli. Això permetria reduir els 
costos i potenciar la continuïtat d’una producció que s’ha reduït 
de forma significativa en els últims anys i que proporciona 
encara un terç dels ingressos fiscals. Políticament, el procés no 
serà fàcil, ja que exigeix canviar la constitució i toca un tema 
molt sensible per al país, però el clima proreforma impulsat pel 
«Pacte per Mèxic» convida a l’optimisme.

L’Índia avança el 4,4% en el 2T, i el Brasil, el 3,3%. Malgrat la 
sorpresa positiva del PIB brasiler, els significatius desequilibris 
macroeconòmics i la paràlisi en les reformes estructurals conti
nuen generant dubtes en el ritme d’avanç dels dos països. Així 
mateix, s’han amplificat les tensions financeres que afronten 
d’ençà que la Fed va avançar el final del QE3, amb sortides con
tinuades de capitals i sengles depreciacions de la rupia i del real 
(el 24% i el 19% en relació amb el dòlar des del maig). Els bancs 
centrals dels dos països han reaccionat amb mesures per frenar 
el deteriorament, inclosa una quarta pujada de tipus per part 
del Brasil, amb certs indicis d’èxit.
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FOCUS • Estats Units: un PIB més alt i més al dia      

El 31 de juliol, l’Oficina d’Anàlisi Econòmica dels EUA 
(BEA) va publicar les estimacions del PIB del segon tri
mestre, que inclouen la revisió habitual de les dades dels 
últims anys. Aquesta vegada, però, va fer quelcom més, 
quelcom que fa cada cinc anys: una revisió exhaustiva de 
la sèrie del PIB, que incorpora l’últim cens econòmic 
(2012) i les noves taules input-output de referència 
(2007), però que, a més a més, introdueix canvis metodo
lògics significatius i actualitza l’any base (del 2005 al 
2009).

Aquests canvis, que es van aplicar a tota la sèrie des del 
1929, comporten, de mitjana, una revisió a l’alça del 
nivell del PIB. El 2012, la xifra augmenta en 560.000 
milions de dòlars (+3,6%). Per fernosen una idea, equi
valdria a haverli sumat tota l’economia sueca i una mica 
més. La principal novetat cal buscarla en la comptabilit
zació de la inversió en equipament, que explica dos ter
ços de l’increment. Seguint les noves recomanacions 
d’estàndards de comptes nacionals de l’ONU, NSA 2008, 
l’antic epígraf Equipament i Programari (el 7,2% del PIB 
del 2012) es desdobla en Equipament (el 6,0% del PIB) i 
en Béns de Propietat Intel·lectual (és a dir, inversió en 
intangibles; el 3,9% del PIB). Els Béns de Propietat 
Intel·lectual inclouen el programari i l’exploració minera 
(abans ja inclosos en Equipament i Programari), però, a 
més a més, incorporen l’R+D i els originals artístics 
(espectacles, literaris, etc.), abans considerats béns inter
medis. La despesa governamental, en incloure l’R+D de 
les entitats públiques, també augmenta (104.000 milions 
el 2012).

La resta de l’increment deriva de les millores estadísti
ques en la comptabilització dels serveis (en particular, 
els bancaris) i del canvi de criteri en la comptabilització 
d’alguns plans de pensions (els de prestacions definides), 
que passen a comptabilitzarse pel criteri de meritació i 
no pel criteri de caixa —aquest canvi també implica una 
revisió de la sèrie de renda disponible (+2,3% el 2012).

La inclusió dels Béns de Propietat Intel·lectual com a 
inversió modifica el nivell del PIB i el creixement. Com 
que aquests béns estan estretament vinculats a la inno
vació —són un dinamitzador del creixement econòmic i 
de la productivitat—, el seu creixement secular és supe
rior al de la resta de l’economia, motiu pel qual el creixe
ment mitjà del PIB des del 1929 passa del 3,2% al 3,3%. 
Així mateix, el deflactor de preus del PIB és inferior, ja 
que el creixement del preu dels intangibles, que tenen 
un contingut tecnològic important, ha estat inferior al 
de la resta de béns. Així, entre el 2000 i el 2012, el deflac
tor del PIB va pujar el 28%, mentre que el dels Béns de 
Propietat Intel·lectual ho va fer el 7%.

A més curt termini, el nou PIB revela una recessió una 
mica menys profunda del que mostrava el càlcul anterior 
i una recuperació una mica més sòlida, amb un creixe
ment, per al conjunt del 2012, que passa del 2,2%  
al 2,8%. Gràcies a un PIB més elevat, les ràtios d’estalvi i 
de deute també milloren. El dèficit públic del 1T 2013 
passa del 6,7% al 5,2% del PIB, i, en el mateix període, el 
deute públic brut baixa del 104,8% al 101,4% del PIB. 
D’altra banda, una renda disponible més elevada va 
comportar un estalvi de les llars en el 1T 2013 del 4,0% 
d’aquesta renda, netament per damunt del 2,5% estimat 
prèviament.
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FOCUS • Xina: amb menys pressa, però sense pausa

L’economia xinesa ha passat de créixer al voltant del 10% 
anual a taxes lleugerament inferiors al 8%. Tot i ser una xifra 
elevada, la pèrdua dels dos dígits, afegida a la feblesa dels 
indicadors en el tram final del 2T i al recent gir restrictiu de 
la política creditícia, ha revifat els temors a un aterratge 
brusc del gegant asiàtic. Fins a quin punt són fundats?

L’èxit econòmic recent s’ha basat en l’explotació dels avan
tatges competitius que oferia una força de treball abun
dant, magnificats per una política econòmica clarament 
esbiaixada a favor de la inversió/exportació. No obstant això, 
tot sembla indicar que tant aquesta política com el model 
que defensava estarien esgotant el seu recorregut. Al marge 
dels factors conjunturals, l’alentiment estructural de l’economia 
xinesa s’atribueix a tres determinants clau: (1) la voluntat gover
namental de fomentar un creixement més equilibrat, amb un 
pes més gran del consum intern i desmantellant de forma pro
gressiva les palanques a favor del sector exportador i introduint 
reformes que impulsin la despesa interna; (2) l’alentiment natu
ral, per l’efecte catch-up, d’una economia cada vegada menys 
allunyada de les homòlogues avançades, i (3) una demografia 
estancada arran de la política del fill únic introduïda el 1979.

Per obtenir una primera estimació de l’impacte d’aquestes 
tendències sobre el creixement econòmic, realitzem una 
simple descomposició comptable d’aquest creixement 
entre els principals motors d’avanç: augment de l’ocupació, 
acumulació del capital físic i humà i canvis tecnològics (o 
productivitat).(1) Començant per la productivitat, tot i que 
no creiem que repeteixi el sostre dels 4 punts percentuals 
dels noranta, continuem preveient una contribució signi
ficativa al creixement (al voltant dels 2,8 punts percen
tuals, de mitjana, entre el 2013 i el 2020), impulsada pel 
transvasament d’ocupació del sector agrícola a sectors amb 
un valor afegit més elevat i per les reformes estructurals en 
curs o anunciades cap a una economia «més de mercat».(2) 

Pel que fa a l’acumulació de capital humà —amb una taxa 
de matriculació en ensenyament universitari molt inferior a 
la dels veïns asiàtics més avançats—, el recorregut a l’alça 
és substancial, ja que es podria arribar a duplicar amb escreix 
la contribució al creixement fins als 1,2 punts percentuals. 
Quant a l’acumulació de capital físic, per bé que tendirà a per
dre embranzida, per l’efecte catch-up i pel deliberat canvi de 
model, continuarà donant un suport ben significatiu al creixe
ment: suposant un creixement inversor del 7% (el 14% en els 
2000), la seva contribució vorejaria els 3,1 punts percentuals.

Finalment, l’evolució de l’ocupació és la que presenta una 
dinàmica més adversa per al creixement, tot i que es pre

veu que el seu impacte sigui limitat (–0,1 punts percen
tuals). D’una banda, la laxitud amb què es va aplicar la 
política del fill únic durant els 8090 augura un impacte 
molt gradual; de l’altra, la reculada de la força laboral es 
veurà mitigada per la flexibilització progressiva de la 
mobilitat dels treballadors, que facilitarà el transvasament 
de població de les zones rurals a les urbanes. Per tot ple
gat, situem el creixement mitjà de l’economia en els 
pròxims anys més a prop del 7% que del 10%.

En definitiva, malgrat la desconfiança que genera l’alentiment 
econòmic a curt termini, el Govern xinès mostra una fèrria 
determinació de canvi cap a un model menys distorsionat i 
més sostenible. Un procés que no hauria de ser traumàtic si es 
fan prevaler la gradualitat i un seguit de reformes clau per 
mantenir taxes d’avanç raonables. Aquestes reformes 
inclouen: canvis cap a més economia de mercat per espero
nar la productivitat; millores educatives per impulsar el 
capital humà; facilitar el transvasament campciutat; refor
çar la protecció social per promoure el consum, i minimitzar 
els riscos financers. La gradualitat, tant en la retirada dels 
estímuls desplegats des del 2008 com en el desmantella
ment de les palanques associades al model anterior, també 
és essencial per neutralitzar els riscos a curt termini i donar 
temps perquè les reformes donin els fruits esperats.

Comptabilitat del creixement – Simulació
20002012 20132020

Aportació al creixement (p. p.)

PIB 10,0 7,0

Acumulació factors 7,0 4,2

Capital físic 6,3 3,1

Força laboral 0,8 1,1

Ocupació 0,3 –0,1

Capital humà 0,5 1,2

Productivitat (PTF) 3,0 2,8

Nota: PTF: productivitat total dels factors; vegeu el document de la nota 1 per a un major 
detall en els supòsits. Font: ”la Caixa” Research.

(1) Vegeu «El creixement de Xina: de quines fonts beu el gegant asiàtic?», 
Documents d’Economia ”la Caixa”, juliol del 2010.
(2) Destaquen la reforma del sistema financer i la major liberalització dels
mercats de capital, la flexibilització del tipus de canvi i la reforma del 
registre hukou.
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ESTATS UNITS
2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 5,4 4,9 4,6 4,4 3,7 4,1 3,9 ...

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 65,0 70,4 62,8 75,1 81,0 81,5

Producció industrial 3,4 3,6 3,3 2,8 2,4 1,8 1,4 ...

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

Habitatges iniciats (milers) 612 783 781 896 957 872 896 ...

CaseShiller preu habitatge 2a mà (valor) 140 141 142 145 150 157 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,9 8,1 8,0 7,8 7,7 7,6 7,4 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,4 58,6 58,5 58,7 58,6 58,6 58,7 ...

Balança comercial (1) (% PIB) –3,6 –3,3 –3,4 –3,3 –3,1 –3,0 ... ...

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,7 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 ...

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

JAPÓ
2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13

Activitat

PIB real –0,6 2,0 0,4 0,3 0,1 0,9 –

Confiança del consumidor (valor) 37,7 40,0 40,1 40,0 44,1 44,8 43,6

Producció industrial (valor) –2,6 0,2 –3,7 –6,3 –6,5 –3,1 0,2

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

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

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

Preus

Preus de consum –0,3 0,0 –0,4 –0,2 –0,6 –0,3 0,7

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

Nota: (1) Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Fonts: Departament de Comunicacions, Banc del Japó, Thomson Reuters Datastream i ”la Caixa” Research.

XINA
2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13

Activitat

PIB real 9,3 7,8 7,4 7,9 7,7 7,5 –

Vendes al detall 17,1 14,3 13,6 14,9 12,3 12,5 13,2

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

PMI manufactures (oficial) (valor) 51,4 50,8 49,7 50,5 50,5 50,5 50,3

Sector exterior

Balança comercial (1) (valor) 154 231 196 231 274 272 264

Exportacions 20,2 8,0 4,5 9,5 18,4 3,9 5,1

Importacions 25,0 4,3 1,4 2,8 8,3 5,0 10,9

Preus

Preus de consum 5,4 2,7 1,9 2,1 2,4 2,4 2,7

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,5 6,3 6,4 6,2 6,2 6,2 6,1

Notes: (1) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars. (2) Final del període.
Fonts: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i ”la Caixa” Research.

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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La zona de l’euro abandona la recessió després d’anotar la 
primera taxa de creixement intertrimestral positiva des del 3T 
2011. L’avanç del PIB del 2T 2013 no va ser menyspreable, con
cretament del 0,3%, i va ser generalitzat a la majoria de països. 
Alemanya i França, amb uns avanços del 0,7% i del 0,5%, res
pectivament, van sorprendre la majoria d’analistes i lideren el 
procés de recuperació. Als països perifèrics, els registres també 
van millorar en relació amb els trimestres anteriors. Destaca 
Portugal, amb un avanç de l’1,1%. En molts casos, les bones 
dades de creixement són degudes a factors temporals. A Ale
manya, per exemple, el mal temps va jugar en contra en el 1T i 
ara ha tingut un paper destacat en positiu. Per tant, la velocitat 
de creixement serà, probablement, una mica inferior en els 
pròxims trimestres, però, de tota manera, sembla que les dinà
miques de fons estan ben canalitzades, i, si no hi ha sorpreses 
d’última hora, el procés de recuperació hauria de continuar 
amb pas ferm.

La millora de l’activitat guanya impuls en el 3T. L’índex PMI 
compost de la zona de l’euro, un dels millors indicadors avançats 
d’activitat, ha superat la barrera dels 50 punts aquest estiu, xifra 
a partir de la qual la taxa de creixement del PIB sol ser positiva. 
La millora és generalitzada en els principals subcomponents de 
l’índex: el de serveis va arribar als 50 punts a l’agost, i el de 
manufactures, que ja ho havia fet al juliol, va continuar avançant 
a l’agost. La millora de l’activitat també està avalada per altres 
indicadors, com l’índex de producció industrial o l’índex de con
fiança de la indústria, tots dos amb una clara tendència positi
va. No obstant això, les diferències entre països continuen sent 
molt notables. Alemanya continua destacant en positiu: l’índex 
PMI, que ja era un dels més elevats de la zona de l’euro, va 
avançar amb força a l’agost i va anotar el valor més alt dels 7 
últims mesos. A França, en canvi, malgrat les bones dades de 
creixement del 2T, l’evolució dels diferents indicadors d’alta fre
qüència no permet ser tan optimistes. L’índex PMI, per exem
ple, va recular a l’agost i continua oferint dubtes sobre la capa
citat de recuperació de l’economia francesa.

El consum també s’afegeix al procés de recuperació. Fins ara, 
el consum ha estat un dels principals frens de l’activitat, amb 
taxes de creixement clarament inferiors a les del PIB. El 2012, 
per exemple, el consum de les llars va caure l’1,3%, 0,8 punts 
percentuals més que el PIB. En aquest sentit, la millora que pre
senten els diferents indicadors del 2T i del 3T és molt encorat
jadora. La tendència positiva iniciada per l’índex de confiança 
del consumidor des del començament de l’any s’ha consolidat 
en els últims mesos. Els forts avanços que s’han produït recent
ment han situat l’índex en nivells del juliol del 2011, abans de 
la recaiguda de la zona de l’euro. Les vendes al detall també 
il·lustren la millora del consum de les llars, amb un avanç inter
mensual, de mitjana, del 0,2% durant el 1T de l’any.

La inflació, com el consum, canvia de tendència, però, ara 
com ara, es manté en nivells moderats. Després d’assolir 
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PIB
Creixement intertrimestral Creixement interanual

País 1T 2T 1T 2T

Zona de l’euro –0,3 0,3 –1,1 –0,7

Alemanya 0,0 0,7 –0,3 0,5

França –0,2 0,5 –0,5 0,3

Itàlia –0,6 –0,2 –2,3 –2,0

Espanya –0,4 –0,1 –2,0 –1,6

Portugal –0,4 1,1 –4,1 –2,0

Grècia –5,6 –4,6

Irlanda –0,6 –1,0

Fonts: Eurostat i ”la Caixa” Research.
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valors del 3% al final del 2011, la inflació va mantenir una ten
dència clarament a la baixa fins a l’abril d’enguany, moment en 
què, amb un registre de l’1,2%, va tocar fons. De llavors ençà, 
els moviments han estat lleugerament a l’alça i han reflectit, 
en part, l’incipient canvi de to del consum, però sense que això 
faci pensar que pugui perillar l’objectiu d’inflació del BCE. A 
l’agost, la taxa d’inflació per al conjunt de la zona de l’euro es  
va situar en l’1,3%. Els riscos a l’alça, però, han augmentat. 
L’escalada de les tensions polítiques a l’Orient Mitjà i, en par
ticular, a Síria ha apropat el preu del petroli de qualitat Brent 
als 90 euros per barril. Des del juny, l’augment supera ja el 
10%. Naturalment, si aquests registres es consoliden o van a 
més, això acabarà repercutint en la taxa d’inflació. Precisa
ment, el pic d’inflació del 2011, ja comentat, amb registres que 
van arribar al 3,0%, va ser propiciat, en gran part, per l’alça del 
preu del petroli: taxes de variació interanual que van superar, 
durant diversos mesos, el 30% i que el van situar per damunt 
dels 90 euros per barril.

El BCE se sent còmode amb els tipus d’interès baixos. En 
només un any, el gir que ha fet la política monetària ha estat de 
180 graus. Malgrat que els símptomes de recaiguda eren evi
dents a l’abril del 2011, JeanClaude Trichet, llavors governador 
de la màxima autoritat monetària, va apujar el tipus d’interès 
en 0,25 punts bàsics i va repetir l’error comès el 2008. Com era 
habitual en les seves rodes de premsa, no va donar cap pista 
sobre el curs que seguiria la política monetària en el futur amb 
unes paraules, que amb el temps, s’han fet cèlebres: «we never 
pre-commit». D’ençà que Mario Draghi ha agafat les regnes del 
BCE, al novembre del 2011, els tipus d’interès han baixat fins a 
mínims històrics, el tipus REPO es manté en el 0,5%, i ara, a més 
a més, ha anunciat que els mantindrà en aquest nivell, o fins i 
tot per sota, durant un període llarg de temps (vegeu Focus 
«BCE: una “política d’orientació” poc concreta» per a una dis
cussió més extensa).

L’estabilització del mercat laboral reafirma el canvi de to del 
conjunt de l’economia. La taxa d’atur de la zona de l’euro, que 
ha augmentat de forma continuada des del 2008 (llevat d’una 
lleugera disminució en el 1T 2011), s’ha estabilitzat en els 
últims mesos: s’ha mantingut en el 12,1% del març al juliol. Tot 
i que encara és aviat per observar reduccions en la taxa d’atur, 
ja que això, normalment, es produeix quan el creixement 
econòmic es troba en una fase més avançada, l’índex 
d’expectatives de contractació del sector industrial mostra ja 
clars símptomes de millora: al juliol, es va situar en els –10,5 
punts, màxim des del juliol del 2012. A més a més, la tendència 
de l’índex ha estat positiva des de l’inici de l’any i ha augmentat 
durant els quatre últims mesos. Malgrat que la relació entre 
l’índex d’expectatives de contractació i la taxa d’atur no és per
fecta, la relació entre les dues sèries és molt estreta, de manera 
que aquests registres són, certament, esperançadors.

Els primers símptomes de millora també arriben al crèdit. 
L’enquesta trimestral de crèdit bancari del BCE ofereix notícies 
encoratjadores: la millora de l’oferta de crèdit és generalitzada 
als diferents sectors de l’economia. Crida l’atenció la millora 
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que s’ha produït en el crèdit al consum, la primera des de l’inici 
de la recessió. En gran part, això és degut a la disminució de la 
incertesa macroeconòmica i a la reducció de la volatilitat als 
mercats financers. Atès que el recorregut a la baixa encara és 
ampli, cal esperar que, a mesura que aquesta tendència es vagi 
consolidant, juntament amb la confirmació de la millora de 
l’activitat, la millora de l’oferta de crèdit també vagi adquirint 
protagonisme.

El sector exterior, l’aliat fidel de la recuperació. Les dades 
del compte corrent del 2T 2013 mostren una nova millora del 
sector exterior. El superàvit de la zona de l’euro continua aug
mentant, gràcies a l’evolució positiva dels ingressos (1,7% 
interanual) i a la disminució de les despeses (–2,6%). Una de 
les claus d’aquesta millora és l’evolució del saldo de béns, que 
va anotar un màxim històric de 153.000 milions, l’1,6% del 
PIB, i continua augmentant de forma continuada des del final 
del 2011 (vegeu Focus «Millora en el compte corrent de la 
zona de l’euro: cíclica o estructural?» per a una discussió més 
detallada).

El risc de tempesta s’ha reduït, però encara hi ha núvols a 
l’horitzó. Les dades de creixement del 2T 2013 han estat 
millors del que s’esperava, i els indicadors d’activitat i de con
fiança apunten a la continuïtat d’aquesta millora. No obstant 
això, els factors que podrien fer que el procés de recuperació 
torni a descarrilar no són menors. L’impacte que pot tenir la 
desacceleració dels principals països emergents, com ara el 
Brasil, la Xina o l’Índia, sobre les exportacions pot no ser menys
preable. Ara com ara, però, les dades de comerç exterior de la 
zona de l’euro són esperançadores. Malgrat la tendència 
decreixent que mostra el creixement de les exportacions als 
principals països emergents, el comerç amb els països desen
volupats comença a guanyar impuls. Això, de moment, permet 
que, en conjunt, les exportacions mantinguin un bon to. Un 
altre factor clau serà el resultat de les eleccions federals que se 
celebraran a Alemanya el 22 de setembre. Segons els diferents 
sondejos, la victòria de l’actual cancellera, Angela Merkel, sem
bla molt probable, però el que no està tan clar és si podrà 
governar mantenint l’actual aliança amb el partit liberal, l’FDP, 
o si haurà de buscar solucions alternatives. En qualsevol cas, és 
improbable que el lideratge que Alemanya té en el procés de 
construcció europeu es dilueixi o canviï de rumb. Finalment, 
també hem de seguir de prop els progressos que es facin en 
matèria de política econòmica als països perifèrics. A Itàlia, el 
nou primer ministre, Enrico Letta, encara ha de demostrar la 
seva capacitat de lideratge; a Grècia, la possibilitat d’un nou 
rescat, en lloc de reduirse, s’ha intensificat; i, a Portugal, la troi
ca, després d’haver suspès la visita del juny, ha de donar el vis
tiplau als progressos fets en el programa d’ajustaments i de 
reformes.
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FOCUS • Portugal en el punt de mira

Portugal ha tornat al punt de mira dels mercats. La sentèn
cia del Tribunal Constitucional anul·lant importants mesu
res d’ajustament i la impopularitat de les noves mesures 
que s’han hagut d’adoptar per mantenir el compromís 
amb l’objectiu de dèficit han desgastat la coalició de 
govern. La dimissió del ministre de Finances, V. Gaspar, 
al·ludint a la incapacitat d’aplicar el programa d’ajus
taments, va ser el detonant d’una crisi de govern que s’ha 
tancat, però que ha afectat un  dels principals elements 
sobre els quals es basava la confiança dels inversors: el 
compromís de la classe política portuguesa amb el pro
grama de reformes.

Els temors a un nou rescat han reaparegut. Fins i tot la pos
sibilitat que sigui necessari aplicar quitances al deute por
tuguès, que semblava llunyana al començament de l’any, 
ha tornat a ferse present. L’ajornament fins al setembre 
de la revisió trimestral que la troica fa dels progressos en 
el programa d’ajustaments i reformes i, en conseqüència, 
del desemborsament del nou tram d’ajuda ha servit 
només per incrementar la incertesa. De tota manera, sem
bla que les necessitats de finançament del Govern portu
guès estan sota control. L’extensió dels crèdits del MEDE i 
del MEEF ha suavitzat el perfil dels venciments i les emis
sions de deute durant el primer semestre del 2013 ja han 
cobert les necessitats de finançament a mitjà i a llarg ter
mini per a enguany. A més a més, l’execució pressupos
tària fins al juny mostra un cert ajustament del dèficit en 
relació amb l’any passat, de manera que, tot i que, potser, 
no s’assoleixi l’objectiu fixat per a enguany (del 5,5% del 
PIB, en relació amb el 6,4% del 2012), és probable que la 
desviació sigui menor.

Aquest episodi, així mateix, no hauria d’ocultar els impor
tants progressos que l’economia portuguesa ha fet en els 
últims trimestres. Sense anar més lluny, l’avanç del PIB del 
2T del 2013, de l’1,1% intertrimestral, va sorprendre positi
vament. És difícil que aquest ritme de creixement es pugui 
mantenir, però els indicadors avançats del 3T del 2013 evi
dencien que el període d’inestabilitat política no ha passat 
factura al procés de recuperació. A més a més, la millora 
incipient de l’activitat a la resta de països europeus oferirà 
un suport addicional a una economia que compta amb un 
suport important del sector exterior per esmorteir la cai
guda de la demanda interna.

Però els reptes als quals s’enfronta l’economia portugue
sa no són menors. A curt termini, és molt important que 
la revisió de la troica, prevista per al setembre, es desen
volupi amb normalitat i conclogui de forma favorable. Un 
nou ajornament de l’ajut financer afectaria seriosament 
la credibilitat del país. Les eleccions municipals previstes 
per a l’octubre també seran una fita important: serviran 
per mesurar el suport amb què compta el Govern per 

continuar implementant el programa d’ajustaments i de 
reformes.

A mitjà i a llarg termini, és important que no es tornin a 
produir nous episodis de tensions polítiques que generin 
dubtes sobre la voluntat i la capacitat d’implementar 
reformes estructurals profundes. El principal problema 
que pateix l’economia portuguesa és que, en els últims 
anys, ha estat incapaç de mantenir un ritme de creixement 
acceptable. Entre el 2001 i el 2007, el creixement mitjà del 
PIB va ser de l’1,1%, un ritme que ara, amb el deute públic 
en el 131,4% del PIB, no es pot permetre. Per tant, perquè 
el retorn als mercats previst per al juny de l’any vinent es 
pugui dur a terme amb èxit, no hi hauria d’haver dubtes 
sobre el fet que la capacitat de creixement a llarg termini 
ha millorat de forma notable. I, perquè això sigui així, tam
poc no hi hauria d’haver dubtes sobre la qualitat de les 
reformes estructurals implementades.
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FOCUS • Millora en el compte corrent de la zona de l’euro:  
cíclica o estructural? 

El saldo del compte corrent de la zona de l’euro va experi
mentar un fort canvi de tendència en el 1T 2011: el superà
vit, que s’havia mantingut pràcticament en equilibri des 
del 2005, va iniciar una marcada tendència creixent. En el 
1T 2013, es va situar ja lleugerament per damunt del 2% 
del PIB. Aquest canvi de tendència coincideix amb la des
acceleració de l’activitat econòmica europea i, per tant, 
sembla molt probable que sigui conseqüència del canvi 
de conjuntura. En gran part, això és així, però una anàlisi 
més detallada revela algunes dinàmiques interessants del 
comerç europeu.

El principal responsable de l’augment del superàvit és el 
saldo de la balança de béns, que s’havia mantingut a prop 
de l’equilibri durant l’última dècada, però que, des del 1T 
2011, ha augmentat l’1,6% del PIB. Aquest canvi de ten
dència no és degut a un canvi dels preus relatius de les 
importacions i de les exportacions ni a un major protago
nisme de les exportacions amb un contingut importador 
menor. El superàvit de la balança de béns també ha aug
mentat en termes reals i el pes dels diferents béns expor
tats s’ha mantingut gairebé constant en els últims anys. 
Pel que fa al saldo de la balança de béns, per tant, 
l’augment del superàvit és degut a aquest efecte de la 
recessió sobre la demanda interna. El consum privat es va 
desaccelerar de forma notable entre el 2011 i el 2013. La 
inversió, per la seva banda, va passar de créixer el 3,7% el 
2011 a caure l’1,6%, de mitjana, el 2012 i el 2013. La caigu
da de les importacions que això ha comportat explica per 
complet l’augment del superàvit del saldo de béns.

L’evolució del saldo comercial dels serveis és molt diferent:  
ha augmentat de forma gairebé continuada des de l’any 
2000. Les exportacions de serveis tenen un contingut impor
tador molt inferior al dels béns (0,06 i 0,17 per unitat exporta
da, respectivament, segons les estimacions de l’OCDE per a la 
Unió Europea). Això, afegit a una demanda d’importació de 
serveis a nivell europeu relativament feble, ha permès 
l’expansió creixent del saldo de la balança de serveis. L’evolució 
de la taxa de cobertura (la ràtio entre les exportacions de 
serveis i les importacions) n’és una bona mostra. El creixe
ment s’ha mantingut estable durant els tres últims anys.

El volum de les exportacions de serveis és molt inferior al de 
les exportacions de béns, 145 milions i 471 milions, respec
tivament, en el 1T 2013. Per tant, la seva contribució a 
l’augment del superàvit de la balança corrent ha estat 
menor, concretament del 20%, en relació amb el 80% res
tant aportat per la balança de béns.(1) Però caldrà seguirne 
l’evolució amb atenció, ja que, si aquesta tendència es man
té, el protagonisme que poden adquirir pot ser notable.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13

Vendes al detall (variació interanual) –0,2 –1,7 –1,4 –2,6 –1,9 –0,5 ... ...

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

Confiança del consumidor –14,5 –22,3 –23,8 –26,2 –23,7 –20,9 –17,4 –15,6

Sentiment econòmic 101,8 90,4 87,4 86,8 90,1 89,8 92,5 95,2

PMI manufactures 52,2 46,2 45,1 45,9 47,5 47,9 50,3 51,3

PMI serveis 52,6 47,6 47,1 46,9 47,6 47,5 49,8 51,0

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,3 –0,7 –0,6 –0,7 –1,0 ... – ...

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. act.) 10,2 11,4 11,5 11,8 12,0 12,1 12,1 ...

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

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

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 10,8 11,3 11,9 12,1 12,0 ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,1 25,6 26,1 26,4 26,4 26,3 ...

Fonts: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, Markit i ”la Caixa” Research.

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

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13

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

Alemanya 6,2 7,0 6,8 7,0 6,9 7,0 ... ...

França –1,8 –2,2 –2,2 –2,2 –2,1 –1,8 ... ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (1) (valor) 103,4 97,9 95,9 97,9 100,7 100,8 101,5 102,2

Nota: (1) Canvi ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Fonts: Eurostat, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i ”la Caixa” Research.

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS DE LA ZONA DE L’EURO

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

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres (1) 2,0 –0,3 –0,6 –1,5 –1,4 –2,1 –2,8

Crèdit a les llars (1) (2) 2,7 1,2 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars  
per a l’adquisició d’habitatge (4) (%) 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 ...

Dipòsits

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

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

Instruments negociables –5,5 0,5 1,1 –3,2 –9,7 –15,5 –16,6

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

Notes: (1) Dades ajustades de vendes i titulitzacions. (2) Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (3) Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus inicial. (4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus inicial.
Font: Banc Central Europeu.
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El PIB redueix el ritme de contracció, i els signes d’una recu-
peració incipient es van confirmant. En el 2T 2013, el PIB es va 
contreure el 0,1% intertrimestral, 3 dècimes menys que en el 
1T. El suport del sector exterior va tornar a ser clau, amb una con
tribució al creixement de 0,2 punts percentuals, igual que en el 
1T 2013. Per la seva banda, la demanda interna va reduir lleu
gerament l’aportació negativa (–0,3 punts percentuals en el 2T 
2013, que cal comparar amb els –0,5 punts percentuals del 1T). 
El mercat laboral també va mostrar els primers signes 
d’estabilització: en el 2T 2013, el nombre d’ocupats va registrar 
un dels augments més importants dels últims anys (149.000 
persones) i la taxa d’atur es va reduir per primera vegada des 
que es va iniciar aquesta segona fase recessiva en el 3T 2011. Els 
indicadors avançats d’activitat i de confiança del 3T auguren el 
retorn immediat a taxes de creixement positives, però modestes. 
Es confirmaria, així, el nostre escenari de previsions macroeconò
miques, que contempla creixements del 0,1% intertrimestral per 
als dos últims trimestres d’enguany. Així i tot, la taxa de variació 
anual del PIB se situaria en el –1,2%, 2 dècimes per damunt de 
la nostra previsió anterior, a causa dels efectes de base derivats 
de la revisió de la sèrie històrica del PIB. El 2014, la consolidació 
d’aquesta tendència permetria assolir un creixement del 0,8%. 

El nostre escenari contrasta amb una visió més pessimista de 
l’FMI. Al seu informe anual sobre l’economia espanyola, l’FMI fa 
una valoració global positiva dels avanços en els ajustaments 
macroeconòmics i en les reformes dutes a terme fins avui. No 
obstant això, el nou escenari de previsions és marcadament 
més pessimista que el nostre, i, fins i tot, que el del mateix FMI 
del mes d’abril, ja que preveu una variació del PIB del –1,6% el 
2013 i del 0,0% el 2014 (previsió de l’FMI de l’abril: –1,6% i 
0,7%, respectivament). Potser el més preocupant són les pers
pectives a mitjà termini: el creixement no assoliria valors supe
riors a l’1% fins al 2018. Aquest pessimisme deriva tant de 
l’efecte negatiu sobre el creixement d’una consolidació fiscal 
més intensa del que estava previst (dèficit públic el 2014: 5,9%, 
en relació amb el 6,9% previst a l’abril) com de l’escepticisme 
sobre la capacitat de la reforma laboral per millorar les dinàmi
ques del mercat de treball. Pel que fa a la consolidació fiscal, 
l’FMI creu que l’impacte sobre el creixement serà superior que 
en altres països europeus. L’ajustament del dèficit estructural 
previst per a Irlanda, Grècia o Portugal no és gaire diferent del 
previst per a Espanya. En canvi, en aquests països, l’FMI espera 
taxes de creixement positives, un fet que sorprèn, ja que, fins 
avui, el creixement espanyol ha aguantat relativament millor.

El mercat laboral és el que més preocupa: en l’escenari de l’FMI, 
no es crea ocupació fins al 2016 i l’atur es manté per damunt del 
25% fins al 2018. No obstant això, segons les nostres previsions, 
la consolidació de l’incipient procés de recuperació hauria de 
permetre que la taxa d’atur del 2014 sigui inferior a la del 2013. 
Per dinamitzar el mercat de treball, l’FMI recomana aprofundir en 
alguns aspectes de la reforma laboral, en particular: augmentar 
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Desglossament del PIB i previsions
Variació intertrimestral (%)

1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013

Consum privat –0,5 –0,1 –0,2 –0,1

Consum públic 0,0 0,9 –0,5 –0,5

Inversió –1,5 –2,1 –0,9 –0,4

Inversió en equipament 0,9 3,0 0,2 0,3

Inversió en construcció –3,7 –4,5 –1,4 –0,8

Exportacions –3,8 6,0 1,2 1,0

Importacions –4,5 5,9 –0,1 –0,1

PIB –0,4 –0,1 0,1 0,1

Fonts: INE i ”la Caixa” Research.  Previsions
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la flexibilitat interna, reduir la dualitat dels contractes i millorar 
les oportunitats d’ocupació. Probablement, alguns dels efectes 
de la reforma encara no s’han materialitzat, i, en aquest sentit, és 
aviat per fer un diagnòstic definitiu. De tota manera, segons 
l’FMI, incrementar la flexibilitat ajudaria a impulsar la creació de 
llocs de treball durant la recuperació.

El Govern, per la seva banda, fa una avaluació positiva de la 
reforma laboral. Tal com s’havia compromès amb la UE, el 
Govern va presentar un informe amb una lectura positiva dels 
efectes de la reforma laboral aprovada fa un any. La moderació 
salarial, que ha permès recuperar la competitivitat perduda, i 
l’increment de la flexibilitat (per exemple, el nombre de treba
lladors amb jornada reduïda ha augmentat) han contribuït a 
estabilitzar el mercat de treball. En concret, el Govern xifra en 
225.000 els llocs de treball que no s’han destruït gràcies a la 
reforma. De tota manera, la ministra d’Ocupació i Seguretat 
Social, Fátima Báñez, ha anunciat que el Govern treballa per 
reduir el nombre de contractes, de 41 a 5, per facilitar la contrac
tació i donar seguretat jurídica al treballador. L’OCDE, per la seva 
banda, presentarà, abans que acabi l’any, un informe indepen
dent en què valorarà la reforma laboral.

El bon inici de la temporada turística i el dinamisme dels sec-
tors exportadors esperonen la creació d’ocupació. Tot i que 
l’inici de la campanya turística sol afavorir l’evolució del mercat 
laboral, enguany ha superat les expectatives. El nombre d’ocupats 
va registrar un dels augments més importants dels últims anys 
(149.000 en el 2T 2013). A més a més, a diferència del que sol 
succeir en el 2T, la població activa va caure (–76.000) (vegeu 
Focus «Radiografia del descens de la població activa»). Tot plegat 
va servir per reduir la taxa d’atur en 9 dècimes, fins al 26,3%. La 
qüestió principal és determinar si la millora incipient del mercat 
laboral va més enllà de l’estacionalitat típica del 2T i es basa en 
factors estructurals. En aquest sentit, s’observa un patró de major 
creació d’ocupació als sectors exportadors, la qual cosa reflecteix 
els bons resultats de l’esforç internacionalitzador de les empreses 
espanyoles. En concret, en el 2T, l’increment de l’ocupació va ser 
del 6,8% a les indústries amb un pes de les vendes a l’exterior 
superior al 50%, mentre que l’ocupació va baixar el 8,8% als sec
tors amb un pes inferior al 20%. L’avanç de les expectatives de 
contractació al juliol, principalment a la indústria i les vendes al 
detall, reforça els indicis d’estabilització del mercat laboral. 

El final de la recessió de la zona de l’euro impulsa la bona 
marxa del sector exterior. En el 2T 2013, les principals econo
mies de l’euro van tornar a créixer (Alemanya, el 0,7% intertri
mestral; França, el 0,5% intertrimestral), i, a la perifèria, la inten
sitat de la recessió va perdre força. Amb la recuperació de la 
demanda europea, les exportacions espanyoles a la zona de 
l’euro es van incrementar notablement (el 9,6%, en relació amb 
el –3,2% del 1T), mentre que les de fora de la zona de l’euro van 
perdre una mica de força, a causa de la desacceleració dels paï
sos emergents (el 13,2%, en relació amb el 13,7% del 1T). 
L’entrada de turistes estrangers al juliol (7,9 milions) confirma 
la tendència positiva dels últims mesos. Enguany es podria 
assolir el màxim històric del 2008: 59,4 milions de turistes.  
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Els indicadors avançats d’activitat i de confiança reforcen el 
missatge optimista. Els indicadors disponibles del 3T mostren 
que la recuperació es consolida, tot i que de forma molt gradual 
i fràgil. Els indicadors d’oferta són els que presenten un com
portament més positiu. Malgrat que la producció industrial es 
continua contraient (–1,9% interanual al juny), l’impuls de les 
comandes industrials provinents de la zona de l’euro (el 0,7% 
interanual) i la menor reculada de les comandes nacionals 
(–5,6% interanual) auguren un possible canvi de tendència. Les 
comandes de fora de la zona de l’euro perden força, però enca
ra continuen sent les que més creixen (el 5,5% interanual). 
L’índex PMI de manufactures va recular lleugerament al juliol 
(49,8 punts, en relació amb els 50,0 del juny), però l’avanç del 
sector serveis (48,5 punts, en relació amb els 47,8 del juny) ha 
fet que l’índex PMI compost s’apropi cada vegada més al valor 
50, que delimita la zona expansiva de la de contracció. Els indi
cadors de demanda continuen caient, però a taxes menors. 
Així, les vendes al detall van recular el 3,5% al juliol (–5,0% en el 
2T), i la confiança del consumidor, tot i que continua per sota 
de la mitjana històrica, registra avanços importants.

El compliment de l’objectiu pressupostari de l’Estat no dóna 
treva. El dèficit de l’Estat es va col·locar en el 4,4% del PIB al 
juliol, 1 dècima menys que el 2012. Malgrat aquesta millora, 
l’Estat ja ha assolit el nivell de dèficit fixat per al conjunt de l’any 
(el 3,8% del PIB). El compliment de l’objectiu exigeix, per tant, 
un esforç addicional en el segon semestre (vegeu Focus «Objec
tiu de dèficit: un segon semestre exigent»). Per aquest motiu, 
hem revisat la nostra previsió de dèficit en quatre dècimes a 
l’alça, fins al 6,9% el 2013 i el 6,2% el 2014. De tota manera, no 
sembla que, ara com ara, la possibilitat que es produeixi una 
lleugera desviació afecti els mercats financers: la prima de risc 
ha baixat de forma notable i el Tresor ha obtingut bons resul
tats en les subhastes durant l’estiu.

El preu de l’habitatge no ha trobat encara el nivell mínim. La 
feblesa de la demanda i l’elevat estoc d’habitatges per vendre 
continuen pressionant el preu a la baixa (–2,4% intertrimestral 
en el 2T 2013). D’aquesta manera, la caiguda acumulada des 
del 2008 és del 29,5%, i el preu de l’habitatge se situa en nivells 
del 2004. Per la seva banda, la compravenda d’habitatges lliu
res va augmentar l’1,8% interanual en el 2T 2013, impulsada 
per la venda d’habitatges de segona mà, la qual cosa situa la 
compravenda d’habitatges lliures al voltant de les 290.000 
anuals. A mitjà termini, esperem que la recuperació econòmica 
ajudi a consolidar aquests registres.

S’intensifica la tendència alcista de la morositat bancària i es 
redueixen els efectes comercials impagats. Al juny, els crèdits 
dubtosos van augmentar en 6.214 milions d’euros, la qual cosa 
va incrementar la taxa de morositat bancària en 4 dècimes, fins a 
un nou màxim històric, concretament de l’11,6%. Això reflecteix, 
en part, l’aplicació de criteris més estrictes per a la classificació 
dels crèdits refinançats. En canvi, la morositat comercial mostra 
una lleugera tendència a la baixa: els efectes impagats van repre
sentar el 3,6% dels efectes vençuts al juny, la qual cosa s’explica 
per la millora de la qualitat del crèdit comercial concedit.
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FOCUS • Objectiu de dèficit: un segon semestre exigent

El mes de juny, el Consell Europeu va aprovar un nou 
relaxament de la via de consolidació fiscal. El nou objec
tiu de dèficit per a enguany s’ha fixat en el 6,5% del PIB, 
només cinc dècimes per sota del registre del 2012 (un 
cop descomptat l’efecte de les pèrdues per l’ajuda al 
sector bancari). Per tant, un objectiu que sembla asse
quible: l’any passat, l’ajustament va ser de 2,0 punts per
centuals.

No obstant això, l’esforç fiscal que s’ha de realitzar no és 
menor (vegeu Focus «El ritme de consolidació fiscal es 
relaxa, l’esforç no», publicat a l’IM del maig). A més, tot i 
que els registres d’execució pressupostària disponibles 
fins avui són similars als de l’any passat (–4,1% del PIB el 
2013 i –4,0% el 2012), aquesta comparació pot ser enga
nyosa. La raó és que una bona part de les mesures 
d’ajustament del dèficit del 2012 es van concentrar en els 
últims mesos de l’any (com l’eliminació de la paga extra 
de Nadal als funcionaris, la recaptació per l’amnistia fis
cal i l’augment de l’IVA). En canvi, en el tram final d’en
guany, no està previst que es dugui a terme un esforç 
similar. Per tant, que el dèficit sigui ara lleugerament 
inferior al de l’any passat no és garantia que aquesta 
diferència es mantingui o es pugui ampliar.

Per què no s’està produint un major ajustament del 
dèficit?  La resposta la trobem en l’evolució dels ingres
sos. La contracció de les cotitzacions socials i de l’IRPF 
durant la primera meitat de l’any contrasta amb el crei
xement previst per al 2013. Certament, cal esperar que 
la millora de l’activitat econòmica durant el segon 
semestre atenuarà el ritme de reculada, però difícilment 
es podran satisfer les previsions fixades als Pressupos
tos Generals de l’Estat. De fet, la desviació de les princi
pals partides d’ingressos es podria situar al voltant de 
l’1% del PIB.

Malgrat tot, això podria ser compensat, en part, pel com
portament més positiu de la despesa en el pagament 
per interessos del deute. En el cas de l’Estat, la reducció 
del cost del deute a un ritme major del que s’havia pre
vist podria comportar un estalvi de les despeses, en rela
ció amb el nivell pressupostat, del 0,5% del PIB. Aquesta 
millora és especialment important si tenim en compte 
que no ha estat conseqüència d’un augment significatiu 
de la vida mitjana del deute. Els efectes de la millora de 
la confiança, per tant, no són gens menyspreables. En 
definitiva, els objectius de dèficit per al 2013 són assoli
bles, però exigiran esforços renovats en el segon semes
tre de l’any.
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Desglossament del saldo públic  
per administracions

2012 Objectiu 
2013

Dades disponibles 
el 30 d’agost  

del 2012

Dades 
comparables 

per al 2013

Estat(*) –4,1 –3,8 –4,5 –4,4

Seg. Social(**) –1,0 –1,4 0,4 0,2

Com. autònomes (**) –1,8 –1,3 0,0 –0,1

Corp. locals(**) –0,2 0 0,1 0,2

Total –7,0 –6,5 –4,0 –4,1

Notes: (*) Última dada disponible: juliol.
(**) Última dada disponible: 1T.
Fonts: IGAE i ”la Caixa” Research.

Evolució de les principals partides  
d’ingressos i despeses

2012
Milions de €

Previsió PGE
% var. 

interanual

2T 2013
% var. 

interanual

Ingressos

IRPF 70.619 5,1 –7,2

IS 21.435 –11,3 –6,8

IVA 50.464 8,3 17,8

IIEE 18.209 15,9 13,5

Cotitz. socials 101.106 4,7 –15,3

Despeses

Pagament interessos (Estat) 26.059 39,9 20,3

Remuneració assalariats 
Estat

27.338 3,5 1,7

Pensions 115.664 4,3 0,6

Subsidi atur 28.805 –8,1 –3,9

Nota: (*) Calculada com a saldo pressupostat - saldo previst.
Fonts: Agència Tributària, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, IGAE i ”la Caixa” Research.
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FOCUS • Radiografia del descens de la població activa

La població activa va créixer ràpidament a Espanya durant 
l’etapa expansiva. Dels 16,3 milions del 1996 es va passar 
als 23,1 en el 2T 2011. Durant aquests anys, el creixement 
va ser gairebé ininterromput, impulsat, sobretot, per la 
incorporació de la dona al mercat laboral i per la immigra
ció. En els dos últims anys, però, aquesta tendència s’ha 
invertit. La reculada, que s’ha accelerat en els últims tri
mestres, ha arribat ja a les 375.000 persones i la taxa de 
variació interanual s’ha situat en el –1,5%. En el 2T 2013, la 
caiguda no va ser gaire intensa, de 76.000 persones, però 
va sorprendre, perquè aquest és el període de l’any en 
què, tradicionalment, l’augment és més fort.

La caiguda de la població activa ajuda a contenir l’augment 
de la taxa d’atur. Des del 2T 2011, s’han destruït 1,5 milions 
de llocs de treball, mentre que el nombre d’aturats ha 
augmentat en 1,1 milions. Aquesta diferència és deguda, 
en part, a l’augment de la població inactiva, de 120.000, i, 
sobretot, a la caiguda de la població més gran de 16 anys, 
de 255.000. Dit d’una altra manera, si la població activa 
s’hagués mantingut constant, la taxa d’atur s’hauria situat 
en el 27,9%, en lloc del 26,3% actual.

La reducció de la població activa es concentra, fonamen
talment, en el col·lectiu d’estrangers: des del màxim asso
lit en el 1T 2009, amb 3,7 milions, s’ha reduït en 485.000, 
fins als 3,2 milions. Els moviments d’aquest col·lectiu són 
molt sensibles a les perspectives laborals: quan, a Espa
nya, les perspectives eren favorables, l’augment va ser 
notable, però, quan la situació ha canviat, els fluxos 
migratoris s’han invertit. La millor situació econòmica als 
països d’origen o en altres països europeus també ha aju
dat a revertir aquesta tendència.

El total d’actius amb nacionalitat espanyola també ha 
experimentat un important replegament en els últims tri
mestres. Des del 3T 2012, moment en què la població acti
va nacional va assolir el nivell màxim, amb 19,3 milions de 
persones, el descens ha estat de 177.000 persones. En 
aquest cas, però, aquesta davallada ha anat acompanya
da d’un augment important de la inactivitat, amb 129.000 
persones més. Però també hi ha un col·lectiu important 
de persones que, atesa la conjuntura econòmica, ha deci
dit emigrar a països on les perspectives laborals són 
millors. La lectura no ha de ser negativa, no solament des 
d’un punt de vista estrictament econòmic (contenció de 
la despesa pública), sinó, sobretot, perquè aquests treba
lladors mantindran o, en molts casos, milloraran la seva 
formació. Quan la recuperació econòmica s’hagi consoli
dat, el gran repte d’Espanya serà atreure de nou aquest 
col·lectiu, que gaudirà d’una experiència laboral molt 
valuosa per a una economia cada vegada més internacio
nalitzada.
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El Fons Monetari Internacional (FMI) i la Comissió Europea 
(CE) analitzen trimestralment el progrés en la implemen
tació del Memoràndum d’Entesa (conegut com a MoU 
per les seves sigles en anglès) que va acompanyar el prés
tec del MEDE a Espanya al juliol del 2012 per recapitalitzar 
la banca. En el tercer informe, publicat al juliol, les dues 
institucions emeten una valoració global positiva.

L’FMI i la CE coincideixen a destacar que la immensa 
majoria de les mesures especificades al MoU ja s’han apli
cat. Destaquen les recapitalitzacions realitzades mit
jançant el FROB i les transferències d’actius problemàtics 
a la Sareb. També s’han completat els exercicis de reparti
ment de les pèrdues entre els accionistes i els tenidors de 
participacions preferents i de deute subordinat. Arran 
d’aquestes mesures, les ràtios de solvència de totes les 
entitats identificades com a problemàtiques en les pro
ves de resistència de l’any passat, juntament amb les de la 
resta d’entitats, superen actualment el mínim regulador.

D’ara endavant, un dels reptes és mantenir els nivells de 
solvència assolits. En aquest sentit, els organismes inter
nacionals subratllen les pressions que encara planen 
sobre la banca espanyola: un entorn macroeconòmic 
feble, que implica un volum creixent de provisions per a 
crèdits dubtosos; l’augment, també, de les provisions vin
culades als crèdits refinançats, d’acord amb els nous cri
teris del Banc d’Espanya; l’entrada en vigor de Basilea III, 
que penalitza, en especial, les entitats espanyoles pel seu 
elevat nivell d’actius fiscals diferits (que s’hauran de 
deduir del capital), i els costos potencials derivats de la 
sentència sobre l’eliminació de les clàusules sòl no trans
parents, dels arbitratges en curs de preferents i de deute 
subordinat, o d’algunes iniciatives legislatives en temes 
d’habitatge a les comunitats autònomes.

Les principals estratègies i recomanacions per afrontar 
aquestes pressions inclouen: reforçar la capacitat de 
generació de beneficis de les entitats financeres, que, 
atesa la limitada capacitat de generar nous ingressos, 
implica un ajust important dels costos; restringir la distri
bució dels dividends, en línia amb la comunicació del 
juny del Banc d’Espanya, en què limitava el pagament en 
efectiu al 25% dels beneficis; i considerar la conversió 
dels actius fiscals diferits en crèdits fiscals (com, per 
exemple, ha fet Itàlia recentment).

A més de mantenir un nivell adequat de capital, 
s’assenyalen altres mesures per estimular el crèdit: a 
Espanya, per exemple, més finançament a la banca per 
part de l’ICO per al crèdit a les pimes i la continuïtat dels 
programes de pagaments a proveïdors de les administra
cions públiques, que injecten liquiditat i milloren la sol

vència de moltes empreses. L’FMI també destaca, en 
especial, la necessitat, a Europa, d’accelerar i d’aprofundir 
en la unió bancària per trencar el vincle entre sistema 
bancari i sobirà i, d’aquesta manera, aconseguir que les 
empreses puguin captar finançament d’acord amb els 
seus propis mèrits, sense ser penalitzades pel seu país 
d’origen.

Els organismes internacions també subratllen la necessi
tat de prosseguir la reestructuració de les entitats nacio
nalitzades. Més concretament, l’FMI urgeix la concreció 
de l’«estratègia de sortida» de l’Estat en cada cas. En 
aquest sentit, el Govern ha anunciat que preveu vendre, 
en els pròxims mesos, les participacions del FROB a NCG 
Banc i a Catalunya Banc.

Pel que fa a la Sareb, destaca el repte que representarà la 
implementació del seu pla de negoci. En aquest sentit,  
la CE i l’FMI aconsellen basar aquest pla en previsions de 
preus de l’habitatge més conservadores que les actuals.

Entre les poques mesures pendents de ser implementa
des completament, destaca la Llei de Fundacions Ban
càries. La proposta, que es troba actualment en procés de 
tramitació a les Corts, conté, tal com ho especificava el 
MoU, incentius perquè les caixes d’estalvi redueixin les 
posicions com a accionistes majoritaris als bancs que con
trolen. Està previst que aquesta proposta s’aprovi abans 
que acabi l’any.

FOCUS • L’FMI i la Comissió Europea avaluen de forma favorable  
el programa de reformes del sistema bancari                  

Focus de pressió sobre el sistema bancari  

Font: ”la Caixa” Research.
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PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS D’ESPANYA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

Indicadors d’activitat

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13

Indústria

Consum d’electricitat –0,9 –2,2 –2,8 –2,6 –3,6 –1,7 –3,2 ...

Índex de producció industrial –1,3 –6,0 –5,2 –5,7 –4,2 –1,7 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –12,5 –17,5 –20,0 –17,9 –15,9 –15,4 –14,2 –12,7

PMI de manufactures (valor) 47,3 43,8 43,6 44,5 45,7 47,6 49,8 ...

Construcció

Habitatges (visats obra nova) –13,5 –42,7 –47,8 –43,5 –28,0 ... ... ...

Compravenda d’habitatges (INE) –18,1 –8,7 0,4 3,5 7,9 0,6 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 46,5 43,1 42,6 42,6 45,7 46,5 48,5 ...

Consum

Vendes comerç al detall –5,4 –7,2 –7,2 –10,2 –8,5 –5,0 –3,5 ...

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –16,9 –21,6 –11,1 2,5 14,8 ...

Indicador de confiança dels consumidors –17,1 –31,7 –35,2 –37,8 –32,6 –28,7 –22,7 –21,2

Fonts: Ministeri d’Economia i Competitivitat, Ministeri de Foment, Institut Nacional d’Estadística, Markit, Comissió Europea i ”la Caixa” Research.

Preus

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13

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

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

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 2,5 3,3 3,3 4,3 7,4 ...

Productes energètics 15,8 8,8 11,0 8,8 4,8 –1,1 –0,4 ...

Font: Institut Nacional d’Estadística.

Indicadors d’ocupació

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,2 –17,0 –17,7 –16,8 –15,8 –13,8 –11,6

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

Situació professional

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

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

TOTAL –1,3 –3,4 –3,5 –4,1 –4,4 –3,8 –3,6

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

Contractes registrats (3)

Indefinits –9,2 –1,3 –3,9 23,8 18,4 1,5 5,7

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

TOTAL 0,3 –3,9 –3,3 –1,5 –0,8 5,6 8,6

Atur registrat (3)

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

Resta d’edats 5,4 11,7 12,8 11,7 8,4 5,2 3,3

TOTAL 4,8 10,9 11,9 10,5 7,1 4,0 2,4

Notes: (1) Dades mitjanes mensuals. (2) Estimació EPA. (3) Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Fonts: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Institut Nacional d’Estadística, Servei Públic d’Ocupació Estatal i ”la Caixa” Research.
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Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 15,4 3,8 4,2 4,2 3,9 18,6 7,3 10,5

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

Saldo corrent –39,8 –11,5 –24,3 –11,5 –1,0 0,2 3,3 6,8

Béns –42,3 –25,7 –32,7 –25,7 –19,2 –17,1 –15,0 –12,7

Serveis 34,6 37,0 37,1 37,0 38,0 37,8 38,4 38,9

Rendes –25,7 –18,7 –21,4 –18,7 –16,3 –16,3 –15,8 –14,7

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,9 –19,1 –4,9 6,3 8,2 11,9 14,9

Fonts: Departament de Duanes i Impostos Especials, Banc d’Espanya i ”la Caixa” Research.

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

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 Saldo  
06/13 (1)

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –2,0 –4,1 –4,2 –5,8 –8,2 –8,8 1.904,4

Empreses no financeres –2,0 –4,3 –4,3 –7,0 –10,8 –11,5 1.090,6

Llars (3) –2,0 –3,8 –4,1 –4,1 –4,4 –4,9 813,8

Administracions públiques (4) 15,9 14,9 15,0 17,2 18,7 18,5 943,7

TOTAL 1,8 0,6 0,5 0,0 –1,0 –1,3 2.848,1

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –6,2 –2,7 –0,1 1,8 1.192,8

A la vista 1,9 0,2 –0,9 –1,9 0,9 3,2 279,5

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

A termini 0,6 –6,7 –9,6 –4,4 –0,9 1,6 689,7

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

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –19,2 –18,3 –20,2 –19,0 136,6

TOTAL –0,4 –5,7 –8,0 –4,8 –2,8 –0,8 1.329,4

Taxa de morositat (6) 7,8 10,4 10,7 10,4 10,5 11,6 –

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

Notes: (1) Milers de milions d’euros. (2) Residents a Espanya. (3) Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (4) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre adminis tra -
cions 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.
Fonts: Banc d’Espanya i ”la Caixa” Research.

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

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –9,4 –10,6 –6,3 –10,6 –1,2 ... –

Estat (1) –5,6 –7,8 –5,3 –7,8 –1,7 –3,9 –4,4

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

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

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

Deute públic (% PIB) 70,4 79,0 79,0 85,9 89,9 92,2 –

Nota: (1) Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària.
Fonts: IGAE, Ministeri d’Hisenda i administracions públiques, Banc d’Espanya i ”la Caixa” Research.
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EL SISTEMA TRIBUTARI A DEBAT

Reformes tributàries: una història interminable que torna al primer pla

El sistema tributari juga un paper molt important en les economies modernes: incideix sobre el conjunt de variables macro i 
microeconòmiques a través de múltiples efectes (directes i indirectes per la via dels incentius) i té implicacions sociopolítiques de 
gran rellevància. Per aquest motiu, el debat sobre la configuració dels impostos ha estat una constant al llarg del temps, tot i que, 
durant els últims anys, ha quedat en un segon pla per deixar el protagonisme a la crisi financera, la política monetària o la políti
ca fiscal. A mesura que la crisi va quedant enrere, la necessitat de revisar el sistema impositiu es fa més evident a nombrosos 
països, per bé que les claus de la discussió difereixen en funció de les circumstàncies de cada lloc.

Als EUA, on la recuperació sembla ben encarrilada, el tema estrella és el grau de redistribució que ha d’aportar l’impost sobre la 
renda personal, seguit pel tractament que l’impost de societats dóna als beneficis obtinguts per les grans multinacionals a 
l’estranger. Al Japó, on el nivell de deute públic és molt elevat, està en plena discussió si l’augment dels impostos indirectes és la 
millor manera d’augmentar la recaptació. A nivell paneuropeu, les qüestions centrals són l’harmonització de les bases de deter
minats impostos (com l’IVA i el de societats), la coordinació de la lluita contra l’evasió (paradisos fiscals) i la instauració d’impostos 
per corregir determinades fallades de mercat (com en el cas de l’energia i de les transaccions financeres). A Espanya, és necessària 
una reforma integral i en profunditat del sistema impositiu, ateses les greus disfuncions que s’han posat de manifest amb la crisi, 
a més dels requeriments derivats de la creixent integració europea i de l’organització territorial de l’Estat (comunitats autònomes 
i ens locals). La Comissió Europea ha identificat aquesta necessitat i ha instat el Govern perquè presenti una proposta de reforma 
al començament del 2014. El repte és considerable, atesos els trade-offs que planen entre els diferents objectius que aquesta 
reforma ha de perseguir. En particular, és molt convenient que compatibilitzi els objectius tradicionals a llarg termini (vinculats a 
l’eficiència i a l’equitat del conjunt del sistema, ja prou conflictiu) amb els objectius a curt termini (augmentar la recaptació i esti
mular el creixement econòmic). Un breu repàs de les principals conclusions de la teoria de la imposició i de l’experiència d’altres 
països pot aportar punts de referència útils sobre aquest tema.

Com en molts altres camps de l’economia, la teoria sobre la imposició no està lliure de controvèrsies, sobretot quan l’anàlisi gira 
cap a la normativa («el que ha de ser») des d’allò que és merament positiu («el que és»). En qualsevol cas, amb el pas del temps, 
s’ha anat formant un consens convencional que ofereix conclusions valuoses.(1) El punt de partida és identificar els justificants i els 
propòsits bàsics del sistema tributari: recaptar prou fons perquè l’Estat pugui sufragar els serveis públics i altres despeses, corre
gir les fallades de mercat (per exemple, les externalitats) i redistribuir la renda i la riquesa en funció de les preferències col·lectives 
sobre l’equitat social. Atès aquest plantejament, la teoria aporta algunes recomanacions que convé considerar a l’hora de disse

nyar el sistema tributari (en sentit ampli, per incloure cotitza
cions socials, taxes, etc.) d’una economia desenvolupada i 
oberta com l’espanyola. Primer: adoptar una visió integral del 
sistema, disposant d’una estratègia general orientada a llarg 
termini i deixant espai per a ajustaments ocasionals a curt ter
mini; el disseny ha de considerar les interaccions entre els dife
rents impostos i els programes de despesa pública (per exem
ple, el subsidi d’atur) per aconseguir complementarietats i 
defugir les inconsistències. Segon: evitar la incertesa, la inse
guretat, l’arbitrarietat i la complexitat innecessària. Tercer: 
anticipar les reaccions dels agents (translació, elusió, evasió, 
etc.), la qual cosa fa que sigui aconsellable, per exemple, 
reconèixer que la llibertat de moviments del capital condicio
na les possibilitats de tractament tributari a nivell nacional. 
Quart: preservar la neutralitat sobre les decisions dels agents, 
llevat que hi hagi raons justificades i explícites per fer el con
trari. En aquest sentit, els impostos indirectes són més neutrals 
que els directes. Cinquè: buscar la redistribució (progressivitat) 

(1) Vegeu Mirrlees J.A., Adam S., Besley T., Blundell R., Bon S., Chote R., Gammie M., Johnson P., Myles G. i J. Poterba (eds.) (2011). Tax by Design: The Mirrlees Review. 
Oxford University Press.
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afectant el mínim possible l’eficiència. Per aquest motiu, és preferible, en termes generals, que la instrumentació es faci mit
jançant la tarifa de l’impost sobre la renda personal, juntament amb els programes de despesa social, i no mitjançant deduccions, 
exempcions o distorsions sobre la base impositiva. D’altra banda, és crucial calibrar la tarifa de l’impost sobre la renda per mitigar 
els desincentius al treball i a la iniciativa empresarial.

Malgrat que els sistemes tributaris dels principals països desenvolupats presenten diferències notables, és un fet molt destacat 
que, al llarg de les tres últimes dècades, les reformes hagin estat coherents amb les directrius de la teoria impositiva òptima. Una 
fita destacada va ser la Tax Reform Act de l’Administració Reagan dels EUA el 1986, que va permetre simplificar el sistema fiscal 
nordamericà, ampliar les bases imposables mitjançant l’eliminació d’exempcions i rebaixar les tarifes. Amb posterioritat, nom
brosos països desenvolupats han iniciat reformes en aquesta línia. Aquest és el cas dels països membres de la zona de l’euro. Com 
ho mostra el gràfic anterior, els tipus impositius dels tributs directes del conjunt de països de la zona de l’euro s’han reduït de 
forma significativa. Entre el 1995 i el 2010, el tipus màxim de l’IRPF i, en especial, el tipus estatutari de l’impost de societats han 
estat rebaixats de forma significativa (en 5,9 i en 11,4 punts percentuals, respectivament). Això ha estat compensat, en part, amb 
l’augment de la imposició indirecta, principalment sobre el consum mitjançant un increment del tipus estàndard de l’IVA. Al seu 
torn, aquest major gravamen sobre el consum ha anat acompanyat d’ampliacions de les bases imposables i de la simplificació del 
conjunt del sistema (així, per exemple, a Espanya, el nombre de trams de la base imposable de l’IRPF va passar de 34 el 1983 a 4 
el 2006). No obstant això, l’esclat de la recent crisi econòmica ha truncat de forma temporal aquesta tendència. La necessitat de 
sanejar els comptes públics ha obligat una gran part dels països europeus, i més concretament els de la perifèria, a augmentar la 
pressió fiscal amb pujades gairebé generalitzades en totes les figures tributàries (tot i que, una vegada més, amb un major impac
te relatiu sobre els impostos indirectes). El cas espanyol no n’ha estat una excepció. Les diferents mesures de consolidació fiscal 
han permès incrementar els ingressos tributaris en 1,4 punts percentuals entre el 2009 i el 2012, fins al 33,5% del PIB. Però no ha 
estat suficient, de manera que està justificat el requeriment per a una revisió integral del sistema. La reforma que cal fer, per tant, 
ofereix l’oportunitat d’avançar cap a un sistema tributari que asseguri la sostenibilitat dels comptes públics a mitjà i a llarg termi
ni de manera eficient i equitativa. A curt termini, a més a més, també és de gran interès que el nou sistema contribueixi a reactivar 
el creixement econòmic.

Hi ha dues línies d’actuació que poden servir per escometre 
aquest doble objectiu: l’anomenada «devaluació fiscal» i 
l’augment de les bases imposables de les principals figures 
impositives. La primera engloba les mesures tributàries que 
redueixen els costos laborals —generalment amb la rebaixa de 
les cotitzacions socials— a canvi d’augmentar la tributació sobre 
el consum. La implementació d’aquesta mesura estimula el crei
xement de l’economia, a causa del seu efecte positiu sobre la 
competitivitat exterior. A més a més, atès que Espanya se situa 
entre els països de la zona de l’euro amb una menor tributació 
sobre el consum, hi ha prou marge de maniobra per ampliarlo. 
Però no convé que aquest augment de la recaptació dels tributs 
es faci mitjançant tipus impositius més elevats, amb el conse
güent impacte negatiu sobre els incentius a l’activitat econòmi
ca. En efecte, el segon aspecte que ha de tractar la reforma fiscal 
és l’ampliació de les bases imposables mitjançant l’eliminació 
d’una gran part de les desgravacions i de les exempcions fiscals 
existents en el sistema actual. El pressupost general de l’Estat 

xifra els beneficis fiscals pressupostats per al 2013 en gairebé el 4,0% del PIB, concentrat, principalment, en IRPF, IVA i IS. La reducció 
d’aquests beneficis permetria augmentar la recaptació tributària espanyola fins i tot amb retallades d’alguns tipus impositius relati
vament elevats. Aquest seria el cas del tipus màxim sobre l’IRPF, que, en algunes jurisdiccions, arriba al 56%, un dels més alts del món.

La introducció d’aquests aspectes en la reforma fiscal espanyola estimularia el creixement a curt termini i milloraria l’eficiència del 
sistema tributari. Es tracta, doncs, d’una ocasió immillorable que no s’hauria de desaprofitar.

Joan Daniel Pina i Avelino Hernández
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Economia submergida: un llast excessivament onerós

Quan es planteja la qüestió de la fiscalitat a Espanya, és inevitable tractar el frau fiscal i, per tant, l’etern problema de l’economia 
submergida, també anomenada encoberta, negra, irregular, B i una infinitat de qualificatius similars. No en va, aquesta economia 
encoberta —aquest conjunt d’activitats productives i, habitualment, legals però ocultades deliberadament a les autoritats públi
ques per esquivar determinats costos fiscals o compliments normatius— no solament dificulta l’estimació de la dimensió verídica de 
l’economia, sinó que, a més a més, redueix, de forma significativa, l’eficiència fiscal i el creixement econòmic. Com minimitzarla?

El primer que caldria fer és quantificar la magnitud del problema, una tasca gens trivial ni precisa (per la naturalesa oculta de 
l’objectiu que cal mesurar), ja que es basa en aproximacions més o menys fidedignes. En aquest sentit, una de les referències 
bàsiques és l’informe elaborat cada any per Friedrich Schneider, que, el 2013, estima que l’economia submergida a Espanya —in 
cloent l’ocupació no declarada i el registre inadequat d’ingressos per vendes o per prestacions de serveis— equivaldria al 18,6% 
del PIB.(1) Tot i que no s’allunya gaire de la mitjana europea (18,5%), és una xifra que supera àmpliament el registre dels països de 
referència, com ara Alemanya (13%), França o el Regne Unit (10%). A Espanya, destaca l’elevat pes, dins de l’economia submergida, 
del frau en matèria laboral, estimat al voltant del 8% del PIB o l’equivalent a ocultar un milió de llocs de treball a temps complet.(2) 

Atesa la rellevància econòmica del fenomen, no sorprèn que el seu impacte en matèria de recaptació fiscal perduda també sigui apre
ciable. Així doncs, es calcula que l’eradicació de l’economia submergida implicaria un augment de la recaptació fiscal que se situaria entre 
els 60.000 i els 80.000 milions d’euros, una xifra notable si es té en compte que, el 2012, el total d’impostos i contribucions socials pagats 
a Espanya va ser de 347.000 milions. Si partim d’una correcció més realista, per exemple d’una reducció del pes de l’economia submergi
da fins a l’equivalent alemany, afloraria una recaptació d’uns 18.00020.000 milions d’euros.(3) Això ajudaria, sens dubte, a escurçar la dis
tància amb la zona de l’euro en termes de recaptació fiscal sobre el PIB: el 2012, el 33% del PIB, en relació amb el 42% de mitjana a la UEM. 
En un context de crisi econòmica, i amb la imperiosa necessitat de consolidar els comptes públics, és evident que aquesta menor recap
tació fiscal derivada de l’elevada economia submergida és un llast per a l’economia espanyola. I és que, en un entorn recessiu, augmentar 
la recaptació per la via de la pujada de les taxes impositives és molt més nociu per al creixement que aconseguirho per la via de l’increment 
de la base imposable, fent aflorar les activitats encobertes o aconseguint un millor compliment de les obligacions fiscals ja vigents.

(1) Vegeu Schneider, Friedrich (2013). The Shadow Economy in Europe Visa Europe, AT Kearney.
(2) Dades per al 2008. Vegeu Jiménez, Alfredo i MartínezPardo del Valle, Ramiro. 2013. «L’economia submergida a Espanya», Document de treball, 4, Fundació d’Estudis 
Financers.
(3) Per al detall d’aquestes estimacions, vegeu l’estudi esmentat de Jiménez, Alfredo i MartínezPardo del Valle, Ramiro, 2013.
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Atesa la importància de l’economia submergida, i abans de plantejar possibles solucions, és obligat indagar sobre el perquè de la 
seva prevalença. Des del punt de vista individual (empresa, treballador o consumidor), els motius per ocultar activitats econòmi
ques són evitar el pagament d’impostos i de contribucions socials o obviar el compliment d’estàndards legals (salari mínim, jor
nada laboral màxima...) i d’obligacions administratives. En conseqüència, dos elements determinants del volum de l’economia 
submergida seran la càrrega fiscal en totes les seves formes i la intensitat reguladora del país. Així mateix, aquesta pràctica serà 
més o menys probable en funció de tres factors addicionals: la possibilitat que sigui detectada i sancionada, el grau d’acceptació 
social de les activitats submergides i la facilitat per incórrerhi. Pel que fa a l’últim aspecte, cal esmentar que resulta més fàcil, per 
exemple, en una economia amb escàs recurs a les transaccions electròniques —vegeu el gràfic— o en sectors com ara la cons
trucció o el comerç, que, a diferència d’altres, com ara els serveis financers o els subministraments, tendeixen a una major utilit
zació d’efectiu en les transaccions comercials.

Quins d’aquests factors són més rellevants en el cas espanyol? Un dels pocs estudis empírics disponibles (Schneider i Buehn, 
2012) relaciona la dimensió de l’economia submergida espanyola, relativament gran, amb l’excessiva i ineficient regulació en un 
àmbit molt concret: el mercat laboral.(4) A una certa distància d’aquesta sobreregulació laboral, també identifiquen el nivell 
d’imposició indirecta i la imposició personal (no estudien l’impacte de l’impost de societats) com a factors que incentiven 
l’ocultació d’activitats a Espanya. Així mateix, estableixen que el grau d’acceptació social de les pràctiques fraudulentes és un 
factor rellevant, tot i que molt menys que les variables laborals i fiscals.(5) Schneider i Buehn no n’analitzen ni la facilitat ni la pro
babilitat de detecció.

Amb el diagnòstic a la mà, es poden traçar estratègies per fer aflorar l’economia submergida a Espanya i, de retruc, per incremen
tar la recaptació fiscal? L’origen del problema suggereix que les actuacions de l’administració pública s’han de centrar en dues 
grans vies: augmentar els costos d’incórrer en l’ocultació d’activitats (dissuasió) i disminuirne els beneficis (incentivació). En 
l’àmbit dissuasori, les accions solen entrar en dues categories, destinades a incrementar la percepció de risc per part de l’infractor: 
les que busquen intensificar la capacitat de detecció de les activitats no declarades i les que persegueixen endurir el càstig en cas 
de detecció. Com més baixa sigui la probabilitat de detecció o més gran siguin el cost de maximitzar aquesta probabilitat, més 
efectiu resultarà, com a via dissuasòria, optar per una sanció exemplar quan es detecti una infracció. En el cas espanyol, el Pla 
Nacional de Reformes vigent s’inclina per incrementar les actuacions d’inspecció tributària, en especial en l’àmbit de l’hoteleria i 
de la construcció, com a mesura explícita per reduir l’economia submergida.

Pel que fa a la via de la incentivació, les estratègies habituals són dues: d’una banda, promoure el trànsit de l’economia submer
gida a la formal, incloent les diferents variants d’«amnistia fiscal», amb els seus avantatges i amb els seus inconvenients reputa
cionals; de l’altra, tractar d’evitar el pas de l’economia formal a la submergida. En aquest segon àmbit, de caire preventiu, les 
accions clau que cal seguir són tres: la simplificació administrativa i de la regulació, l’impuls de la inclusió financera i la generació 
d’una major conscienciació social. Tot i que, sovint, la motivació explícita no és la lluita contra l’economia submergida, sembla 
indubtable que la simplificació dels tràmits administratius i tributaris redueix els incentius per orientarse cap a l’activitat no 
regulada. En aquest sentit, tant a Espanya com als països del nostre entorn, es tracta, amb més o menys encert, de simplificar 
l’entorn legal de l’activitat empresarial. Pel que fa a la inclusió financera, les mesures més comunes són vincular determinats 
beneficis socials al fet d’estar registrat o promoure l’ús de mitjans de pagament diferents de l’efectiu —de mitjana, un augment 
de l’ús de mitjans de pagament electrònics del 10% s’associa a 5 punts de PIB menys d’economia submergida—. En aquest àmbit, 
una de les vies més freqüents és limitar les transaccions en metàl·lic en el cas de certs imports relativament baixos. Entre el 2011 
i el 2013, han adoptat aquesta línia, o han anunciat plans per ferho, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Espanya, França, 
Grècia, Itàlia i Romania. Finalment, un major desenvolupament de la conscienciació social contribuiria a reforçar la idea que el 
frau fiscal va en detriment de la qualitat dels serveis públics o comporta un esforç fiscal addicional important, orientació que 
podria ser tant o més efectiva que augmentar les inspeccions o les multes.
 

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

(4) Vegeu Schneider, Friedrich i Buehn, Andreas. 2012. «Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What are the Driving Forces?», Institute for the Study 
of Labor Discussion Paper, núm. 6891.
(5) Aquestes conclusions són similars a les presentades en l’estudi esmentat prèviament de la Fundació d’Estudis Financers, que destaca, entre les causes de l’elevada 
economia submergida espanyola, l’augment de la càrrega fiscal, el seu paper com a vàlvula d’escapament en situacions de recessió econòmica, la manca de conscièn
cia fiscal entre la ciutadania, la sobreregulació i les rigideses del mercat laboral.
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L’ús d’incentius fiscals per incrementar la participació laboral

La Maria acaba de rebre una oferta laboral. Fa 2 anys que està aturada, és soltera i té un fill de 2 anys; viu en un habitatge social i 
rep un ajut mensual per a les despeses més necessàries. Si accepta l’oferta, superarà el límit d’ingressos per continuar rebent 
aquest ajut i perdrà el dret a l’habitatge social. Amb el nou sou, no pot cobrir les despeses de l’escola bressol ni d’un lloguer al 
mercat lliure. En la seva situació, és millor rebutjar l’oferta que acceptarla. El cas de la Maria no és aïllat. A més de les famílies 
monoparentals, altres col·lectius, com ara els treballadors més grans o els treballadors que no són la font principal d’ingressos de 
la llar, són molt sensibles als diferents incentius proveïts per la fiscalitat dels ingressos laborals i pels ajuts socials.

Des de fa anys, els economistes han analitzat en profunditat les interaccions entre la política fiscal, el sistema de protecció social 
i el sistema públic de pensions i com aquestes interaccions afecten la decisió de participar, o no, al mercat laboral. El que es busca 
és millorar el disseny d’aquestes polítiques per assegurar que la fiscalitat i els beneficis socials no desincentivin la participació 
laboral. Així, per exemple, un tractament fiscal neutral dels ingressos del segon perceptor de la llar tendeix a incrementar la par
ticipació laboral de les dones. De la mateixa manera, limitar la generositat (o augmentar les penalitzacions) de la jubilació antici
pada incrementa la participació laboral dels treballadors més grans.

Però, potser, les mesures més reeixides són les que vinculen la percepció de beneficis fiscals a la participació laboral. Els Estats 
Units van ser pioners i van  implementar el crèdit fiscal per ingressos del treball (Earned Income Tax Credit, EITC) el 1975. Més 
recentment, altres països han anat adoptant aquestes mesures, com, per exemple, el Regne Unit el 1999 o Suècia el 2007. Tot i 
que les diferències entre països són notables, tant en els requisits per optar als beneficis fiscals com en la seva generositat, 
l’objectiu que persegueixen aquestes mesures és comú: donar un ajut financer a les llars amb ingressos més baixos sense desin
centivar la seva participació al mercat laboral. Per aconseguirho, l’import del crèdit fiscal s’incrementa amb els ingressos de la llar 
(fins a un cert llindar), és a dir, com més elevats són els ingressos laborals més alt és l’import del crèdit fiscal, de manera que les 
llars tenen incentius per treballar més i no menys.

Als Estats Units, i també en altres països, l’EITC és un crèdit 
fiscal reemborsable, és a dir, els beneficis fiscals poden arribar 
a superar els impostos pagats, i, per tant, és un complement 
net als ingressos de la llar. S’estructura en 3 fases en funció 
dels ingressos i de la composició de la llar (vegeu el gràfic). En 
la primera fase («phase-in»), l’import de l’EITC s’incrementa 
amb els ingressos. Per exemple, una llar formada per una 
parella casada i 3 fills amb ingressos anuals de 10.000 dòlars 
rep 4.500 dòlars addicionals en concepte d’EITC i situa els 
ingressos anuals totals en 14.500 dòlars. En una segona fase 
(«plateau»), s’obté l’import màxim de l’EITC entre un rang 
d’ingressos determinat. En l’exemple anterior, l’EITC màxim és 
de 5.891 dòlars, que és percebut per les llars amb ingressos 
anuals entre 13.000 i 22.250 dòlars. Finalment, en la tercera 
fase («phase-out»), l’import de l’EITC es va reduint fins a arri
bar a un llindar a partir del qual les llars deixen de percebre 
l’EITC. En l’exemple anterior, aquest llindar se situa en els 
50.200 dòlars. Aquesta estructura incrementa la progressivi

tat de l’impost sobre la renda i és, doncs, una mesura redistributiva que busca complementar els ingressos de les llars amb un 
risc més elevat de pobresa.

Existeix una àmplia literatura acadèmica que demostra l’efectivitat d’aquests programes en relació amb els objectius d’incrementar 
la participació laboral i els ingressos d’aquestes llars. No és estrany que els efectes més notables es concentrin en els col·lectius 
que, abans de la introducció de les mesures, tenien una taxa de participació laboral reduïda i, en especial, en els que tenien un 
baix nivell educatiu. Destaquen els resultats sobre les dones en llars monoparentals i sobre les dones en llars biparentals amb la 
parella a l’atur. Blundell, Brewer i Shephard (2005)(1) estimen que la introducció del crèdit fiscal per a famílies treballadores al 

(1) «Evaluating the Labour Market Impact of Working Families’ Tax Credit Using Differenceindifferences». HM Customs and Revenue Working Paper, 4 (2005).
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Regne Unit el 1999 va incrementar en 3,6 punts percentuals la participació laboral de les dones en llars monoparentals i en 2,6 
punts percentuals la de les dones en llars biparentals amb la parella a l’atur. No obstant això, aquestes mesures tenen l’inconvenient 
que poden arribar a desincentivar la participació laboral de les llars en què els ingressos addicionals que s’obtenen si treballa una 
segona persona facin que se superi el llindar per a la percepció de l’incentiu fiscal. Així, per exemple, l’EITC desincentiva la parti
cipació laboral de les dones casades quan la seva parella treballa. De tota manera, la literatura empírica mostra que aquest segon 
efecte és menor i que, per tant, l’ocupació total tendeix a augmentar gràcies a aquests incentius.

L’EITC redueix la pobresa de forma directa, ja que complementa els ingressos dels treballadors amb salaris baixos. Segons les 
estimacions del Center on Budget and Policy Priorities, als Estats Units, el 2011, l’EITC va permetre que els ingressos de 6,1 milions 
de persones, inclosos 3,1 milions de nens, se situessin per damunt del llindar de pobresa.(2) Però, a més a més, els avantatges de 
l’EITC també es manifesten a llarg termini: en fomentar la participació laboral, s’afavoreix l’acumulació de capital humà. Al mateix 
temps, els perceptors d’aquests incentius fiscals depenen menys dels ajuts socials, la qual cosa permet que aquestes mesures es 
paguin per si mateixes. És a dir, el cost de l’incentiu fiscal per a l’erari públic és compensat amb els ingressos addicionals recaptats 
per l’impost sobre la renda i amb el cost més baix dels ajuts socials.

Malgrat que els avantatges de l’EITC semblen clars, el seu ús als països de l’OCDE no és generalitzat (tot i que cada vegada està 
més estès). Això contrasta amb l’elevat nombre de països que, des de fa dècades, van establir un salari mínim amb la finalitat de 
protegir els ingressos dels treballadors amb salaris més baixos. No obstant això, l’EITC és una mesura molt més focalitzada en 
lluitar contra la pobresa, ja que es fixa en funció dels ingressos totals de la llar. En canvi, la majoria de treballadors que reben el 
salari mínim no són els principals perceptors d’ingressos de la llar i, en molts casos, no acostumen a viure en llars en risc de 
pobresa (per exemple, els estudiants). A més a més, el salari mínim pot tenir efectes negatius sobre la creació de llocs de treball. 
L’EITC, en canvi, contribueix a la creació de llocs de treball i, fins i tot, pot afavorir l’aflorament d’ocupació submergida, ja que, per 
poderlo percebre, els treballadors han de demostrar els seus ingressos a la declaració de la renda. En canvi, també cal tenir en 
compte que la introducció de l’EITC pot pressionar a la baixa els salaris, tot i que la retribució final, un cop inclòs el crèdit fiscal, es 
mantingui. Així, Rothstein (2010)(3) estima que, per cada dòlar d’EITC, els ingressos fiscals dels treballadors només augmenten en 
73 cèntims, ja que els ocupadors poden reduir els salaris pagats, perquè estan complementats per l’incentiu fiscal.

En conclusió, el disseny d’un sistema tributari òptim no és, ni de bon tros, una tasca senzilla. La fiscalitat té efectes molt rellevants 
sobre les decisions individuals, en especial sobre determinats col·lectius en què les decisions de participació laboral són molt 
sensibles als diferents incentius financers. La complexitat encara és més gran quan es tenen en compte les interaccions amb els 
ajuts socials o amb el sistema públic de pensions. En aquest sentit, cal perseverar en la recerca de solucions creatives que equili
brin l’objectiu de garantir uns ingressos suficients a tots els ciutadans sense desincentivar la participació laboral i que, al mateix 
temps, continguin el cost del finançament públic.
 

Judit Montoriol-Garriga
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(2) Center on Budget and Policy Priorities, «Policy Basics: The Earned Income Tax Credit» (2013).
(3) «Is the EITC as Good as an NIT? Conditional Cash Transfers and Tax Incidence». American Economic Journal: Economic Policy, 2(1), 177208 (2010).
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(1) «An Applied Analysis of ACE and CBIT Reforms in the EU» (2011). International Tax and Public Finance, vol. 18, núm. 1, pàgs. 93120.
(2) «Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding Solutions» (2011). IMF Staff Discussion Note.

Impost de societats: propostes per eliminar el subsidi al deute

L’abril passat, Apple va emetre bons per valor de 17.000 milions de dòlars per ajudar a finançar un pla de recompra d’accions. La 
companyia tecnològica disposa d’una posició de liquiditat privilegiada (145.000 milions de dòlars), però la major part es troba 
fora de les fronteres nordamericanes. Repatriar l’efectiu hauria comportat una factura fiscal considerablement superior al cost 
del deute corporatiu. Això explica que optés per endeutarse. A més a més, el cost per interessos és deduïble en l’impost de 
societats. L’estratègia d’Apple és un exemple clar de com la fiscalitat no és neutral a l’hora de determinar l’estructura de finança
ment de les empreses.

En aquest sentit, els sistemes tributaris permeten, generalment, que el cost del deute sigui deduïble, però no el cost dels recur
sos propis, la qual cosa representa un subsidi implícit a l’endeutament. Així, i mantenint la resta de variables constants, una 
empresa amb un nivell de palanquejament alt paga menys per l’impost de societats que altres companyies més capitalitzades. 
Aquest biaix impositiu a favor del deute comporta, com a mínim, tres implicacions econòmiques. En primer lloc, provoca un 
augment del palanquejament, que, al seu torn, intensifica la inestabilitat financera en els cicles econòmics. En segon lloc, 
penalitza les empreses que tenen dificultats per accedir al mercat de deute o al crèdit i basen fonamentalment el seu finança
ment en el capital o en el patrimoni dels accionistes. Aquest és el cas, per exemple, d’empreses amb risc elevat i amb volatilitat 
en els resultats, com les start-ups dedicades a la innovació o les empreses noves. I, en tercer lloc, la recaptació de l’impost de 
societats acaba resultant menor per l’existència d’aquest subsidi implícit al deute (l’impacte és més gran com més alts són els 
tipus d’interès).

En els últims anys, alguns països han introduït reformes fiscals que han limitat el biaix a favor del finançament en forma de deute. 
No obstant això, no s’ha establert una neutralitat completa. En general, s’han barrejat dues opcions: un tipus de proposta consis
teix a eliminar les deduccions per pagament d’interès (i establir, així, l’anomenada Comprehensive Business Income Tax). L’eliminació 
de les deduccions assegura la neutralitat fiscal, però a costa d’encarir el finançament amb deute i de reduir, a curt termini, els 
incentius a la inversió.

Una altra alternativa (ACE, Allowance for Corporate Equity) consisteix a deduir el rendiment nocional del capital en el càlcul dels 
beneficis societaris, al mateix temps que es mantenen les deduccions al tipus d’interès del deute. Per calcular el rendiment nocio
nal dels recursos propis, es pot utilitzar com a referència un tipus d’interès lliure de risc, com ara el dels bons sobirans, i afegirli 
una prima de risc (situació que, a la pràctica, no sempre es dóna). Aquesta proposta, elaborada el 1991 per l’Institut d’Estudis 
Fiscals britànic, no distorsiona el cost del finançament i garanteix una mateixa factura fiscal independentment de l’estructura del 
passiu i del patrimoni net de les empreses. No obstant això, aplicar aquest esquema comporta menys ingressos per a l’administració 
pública, perquè, en introduir noves deduccions, es redueix la base imposable.

De Mooij i Devereux(1) han estimat els efectes que tindria la introducció de l’ACE a la Unió Europea mitjançant l’ús de diferents 
escenaris i simulacions. En el cas de mantenir el tipus nominal de l’impost de societats i compensar la menor recaptació mit
jançant un augment d’impostos sobre el consum, s’estima que la ràtio de palanquejament (deute sobre total d’actius) es reduiria 
al voltant de 5 punts percentuals i la inversió creixeria el 6%. Si la disminució de recaptació impositiva es compensés amb un 
augment del tipus de l’impost de societats, els efectes serien menors: 3,5 punts percentuals sobre la ràtio de palanquejament i 
d’un 4% sobre la inversió. Els països amb els impostos de societats més alts i, per tant, amb una distorsió més gran serien els més 
beneficiats per la mesura. Aquest seria el cas, per exemple, d’Alemanya, Itàlia i Espanya.

En canvi, els beneficis de la reforma són molt més reduïts si s’incrementa el tipus nominal de l’impost de societats per compensar 
la disminució de la base imposable. Si un país incrementés l’impost de societats de forma unilateral, la mobilitat del capital, jun
tament amb l’arbitratge fiscal de les grans empreses, tendiria a neutralitzar els beneficis derivats de la reforma. Per aquest motiu, 
qualsevol iniciativa que vagi en aquesta direcció tindrà més garanties d’èxit si la seva implementació és coordinada a nivell inter
nacional, com ara en el marc de la Unió Europea.

De Mooij(2) estima que, de mitjana, el descens dels ingressos fiscals derivat de l’aplicació de l’ACE seria de l’ordre del 0,5% del PIB. 
Una manera de reduir aquest impacte consisteix a permetre les deduccions fiscals només per al capital nou, provinent de bene
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ficis retinguts o de noves emissions. Permetre deduccions també per als recursos propis existents representaria un cost fiscal 
elevat a curt termini i no modificaria els incentius per a les empreses.

Hi ha exemples de països que han modificat els sistemes tributaris per incorporar l’esquema ACE. Àustria, Itàlia i Croàcia van 
introduir deduccions del rendiment del capital, però les van eliminar anys més tard, quan van reduir els tipus nominals dels 
impostos de societats. En l’actualitat, el sistema brasiler permet aquest tipus de deduccions, tot i que estan limitades a la distri
bució de dividends, i no als beneficis retinguts. Fins avui, Bèlgica és el cas paradigmàtic de la reforma ACE.

Des del 2006, el sistema belga permet deduir dels beneficis societaris el rendiment teòric dels recursos propis. Per calcularlo, 
s’usa el tipus mitjà dels bons sobirans a deu anys, que es va situar al voltant del 4% entre el 2006 i el 2011. No obstant això, el 
Govern va limitar el tipus al 3% el 2012 i el va reduir al 2,7% el 2013. La major part de les societats es poden beneficiar d’aquesta 
mesura i no hi ha requeriments en termes de retenció de beneficis ni d’inversió. S’utilitza el saldo mitjà ponderat del capital 

durant l’any, i els resultats de l’exercici no s’inclouen en el còm
put de l’any present. Inicialment, si el rendiment teòric del 
capital propi superava el valor dels beneficis, es permetia 
generar actius fiscals diferits amb set anys de caducitat, però, 
el 2012, es va eliminar aquesta possibilitat.

En un article recent, guanyador del Vè Premi Jaime Fernández 
de Araoz sobre Corporate Finance, Panier, PérezGonzález i 
Villanueva(3) han demostrat que la reforma belga ha impactat 
de forma significativa en l’estructura de finançament de les 
empreses. La ràtio de recursos propis sobre actius totals de les 
empreses grans i mitjanes va augmentar en 5 punts percen
tuals, del 32,6% al 37,6%, entre el 2005 i el 2009. Utilitzant com 
a grup de control les companyies dels països veïns (França, 
Alemanya, Luxemburg i els Països Baixos), els autors estimen 
que la reforma va ser responsable directa, com a mínim, de 3 
punts percentuals d’aquest augment. L’ascens s’explica per 
l’increment dels recursos propis en termes absoluts i no tant 

per la reducció del deute, que va baixar només lleugerament. Les empreses es van capitalitzar mitjançant noves emissions de 
capital i gairebé no han alterat la política de dividends ni de retenció de beneficis.

El cas belga mostra l’abast de les distorsions de l’impost de societats sobre l’estructura de finançament. Per bé que la reforma ACE 
té repercussions fiscals, pot contribuir a solucionar reptes conjunturals i estructurals. Conjunturals: en la mesura que facilita el 
procés de recapitalització de les empreses en períodes de despalanquejament com l’actual. I estructurals: garantint la neutralitat 
fiscal en el tractament del deute.

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

(3) «Capital Structure and Taxes: What Happens When You (Also) Subsidize Equity?» (maig 2013). Working Paper, Stanford University.

Més capitalització després de la reforma ACE a Bèlgica
Recursos propis, sobre actius totals (%) 

Font: Panier, Pérez-González i Villanueva (2013).
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