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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2011 2012 2013
2011 2012

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut
  Estats Units 1,8 2,2 1,9 1,6 2,0 2,4 2,1 2,6 1,5
  Japó –0,5 2,1 0,8 –0,5 0,0 3,3 4,0 0,5 0,6
  Regne Unit 0,7 0,0 1,1 0,7 0,9 0,2 –0,3 0,0 0,0
  Zona de l’euro 1,5 –0,4 0,1 1,3 0,6 –0,1 –0,5 –0,6 –0,5
    Alemanya 3,1 0,9 0,7 2,7 1,9 1,2 1,0 0,9 0,7
    França 1,7 0,1 0,4 1,5 1,1 0,2 0,1 0,1 0,0
 Preus de consum
  Estats Units 3,1 2,1 1,8 3,8 3,3 2,8 1,9 1,7 1,9
  Japó –0,3 0,0 0,1 0,2 –0,3 0,3 0,2 –0,3 –0,1
  Regne Unit 4,5 2,8 1,9 4,7 4,7 3,5 2,7 2,4 2,7
  Zona de l’euro 2,7 2,5 2,0 2,7 2,9 2,7 2,5 2,5 2,2
    Alemanya 2,3 2,1 1,7 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,0
    França 2,1 2,2 1,9 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3 1,7

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars –0,8 –1,8 –1,7 –0,2 –2,4 –1,3 –2,1 –2,0 –1,8
  Consum de les AP –0,5 –4,3 –7,3 –2,7 –1,1 –3,7 –2,9 –3,9 –6,7
  Formació bruta de capital fix –5,3 –8,8 –6,4 –4,2 –6,0 –7,5 –9,2 –9,9 –8,8
    Maquinària i béns d’equipament 2,5 –6,0 –1,4 3,4 –1,6 –5,5 –6,9 –7,3 –4,1
    Construcció –9,0 –11,4 –9,2 –8,0 –8,6 –9,4 –11,5 –12,6 –12,3

  Demanda nacional (contr. al △ PIB) –1,9 –3,8 –3,7 –1,8 –3,1 –3,2 –3,8 –4,0 –4,1
  Exportació de béns i serveis 7,7 3,9 6,4 7,6 5,8 2,4 2,9 4,3 5,9
  Importació de béns i serveis –0,8 –4,0 –1,1 –1,2 –4,9 –5,8 –5,1 –3,5 –1,5
  Producte interior brut 0,4 –1,4 –1,3 0,6 0,0 –0,7 –1,4 –1,6 –1,8
 Altres variables
  Ocupació –1,7 –4,4 –3,2 –1,6 –2,9 –3,7 –4,7 –4,6 –4,7
  Taxa d’atur (% població activa) 21,6 25,0 26,4 21,5 22,9 24,4 24,6 25,0 26,0
  Índex de preus de consum 3,2 2,4 2,1 3,1 2,8 2,0 2,0 2,8 3,1
  Costos laborals unitaris –1,4 –2,7 0,7 –1,6 –1,4 –1,7 –3,2 –3,0 –2,8
  Saldo operacions corrents (% PIB) –3,7 –1,8 0,8 –3,8 –3,7 –3,6 –3,2 –2,3 –1,8
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,2 –1,3 1,3 –3,2 –3,2 –3,1 –2,7 –1,8 –1,3
  Saldo públic (% PIB) –9,4 –8,4 –6,2 –9,0 –9,4 –9,3 –9,7 –9,9  

MERCATS FINANCERS Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
  Repo BCE 1,23 0,88 0,54 1,47 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
  Bons EUA 10 anys 2,77 1,78 2,02 2,42 2,03 2,02 1,81 1,62 1,69
  Bons alemanys 10 anys 2,65 1,55 1,72 2,30 1,98 1,88 1,50 1,42 1,42
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,29 1,31 1,41 1,35 1,31 1,28 1,25 1,30

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500

L’Informe Mensual té només propòsits informatius, motiu pel qual ”la Caixa” no es fa responsable de l’ús que se’n pugui fer. L’Informe 
Mensual es basa en informació de fonts considerades fiables, però ”la Caixa” no en garanteix l’exactitud ni es responsabilitza dels errors o 
de les omissions que contingui. Les opinions i les previsions són pròpies de l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica i estan subjectes a canvis 
sense noti�cació prèvia.
© Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona  – ”la Caixa”, 2013
Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a l’editor.

”la Caixa” Research a Twitter
@laCaixaResearch

Connecta’t a la nostra pàgina i segueix-nos al Twitter. T’informarem puntualment de les últimes publicacions de la nostra 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, així com d’altres novetats i innovacions.
El nostre objectiu és la creació i difusió de coneixement en els àmbits econòmic i social per contribuir al desenvolupament 
de la societat espanyola i europea.
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Índex La crisi econòmica i financera està obligant a reinventar la política monetària a marxes 
forçades. Les històriques baixades del tipus d’interès oficial, fins al seu límit inferior del 
0%, no van ser suficients per alleujar les preocupants dinàmiques recessives. En aquest 
context, la implementació de mesures no convencionals d’estímul va passar de ser una 
opció disponible, però discutida, a una eina d’ús indispensable. 

A grans trets, s’han implementat dues vies no convencionals: les compres d’actius a 
gran escala i la reformulació de les polítiques de comunicació (forward guidance). La 
raó de ser de les dues estratègies és reduir els tipus d’interès a llarg termini per incenti-
var, així, la inversió i el consum. Ara com ara, el balanç dels principals bancs centrals 
s’ha expandit i s’ha modificat de forma significativa. En relació amb la dimensió pre-
crisi, la Fed l’ha multiplicat per tres, mentre que el BCE l’ha duplicat. A més a més, la 
Fed s’ha compromès a mantenir el tipus d’interès de referència en els nivells actuals 
fins que la taxa d’atur no es redueixi per sota del 6,5%, sempre que la inflació a mitjà 
termini no superi el 2,5%. 

Malgrat el canvi profund en la forma de conduir la política monetària, el creixement 
dels països desenvolupats continua sent molt feble. Això, però, no vol dir que la polí-
tica monetària no sigui prou expansiva ni que no estigui tenint cap efecte. És, sobre-
tot, un reflex dels profunds processos d’ajust que s’estan duent a terme, i, si no 
s’haguessin adoptat aquestes mesures, probablement haurien generat una recessió 
molt més intensa. 

Tanmateix, tractar d’evitar aquest escenari encara més recessiu no està lliure de ris-
cos. La compra directa i massiva d’actius pot afavorir la nova formació de bombolles 
especulatives, tant domèstiques com exteriors, o desancorar les expectatives d’inflació 
i, en última instància, desmantellar la comesa fonamental de la política monetària: 
l’estabilitat de preus. 

Malgrat tot, cada vegada són més les veus que demanen anar més enllà i redissenyar de 
soca-rel l’enfocament de la política monetària. Una de les propostes que està guanyant 
més adeptes consisteix a canviar l’actual objectiu d’inflació per un de creixement del 
PIB nominal. L’atractiu d’aquest objectiu és que, davant un xoc que reduís el creixe-
ment del PIB real, l’autoritat monetària podria dur a terme una política monetària més 
expansiva, tot i que comportés un augment de la inflació.

També s’està debatent l’encaix de l’estabilitat financera en el mandat del banc central. 
En aquest sentit, alguns sectors defensen una gestió d’aquesta política que tingui en 
compte, de forma sistemàtica, els preus dels actius, en especial immobiliaris i finan-
cers, per prevenir la formació de bombolles especulatives. 

Les regles i els instruments que guiaran la política monetària del futur encara estan per 
determinar, però difícilment es tornarà a la política monetària del passat d’un instru-
ment (el tipus d’interès) i d’un objectiu (la inflació). Ara com ara, s’ha ampliat el nom-
bre d’instruments. Queda per veure fins a quin punt canvien els objectius. Cautela i 
transparència han de ser dos principis irrenunciables en aquest procés de transició, no 
sigui que les autoritats monetàries perdin el seu principal actiu: la credibilitat. 
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2013: millor, però amb cautela 

Després d’un 2012 marcat per un discurs 
econòmic gris, en especial pel que fa a la 
zona de l’euro, el 2013 està permetent 
introduir alguns matisos que dibuixen un 
futur una mica més esperançador. On mi  -
llor es reflecteix aquest canvi és en l’op  ti -
misme renovat dels mercats financers i, en 
especial, en la reobertura dels mercats de 
finançament dels anomenats països perifè-
rics. És remarcable que, en un període de 
temps tan breu, el clima inversor ha passat, 
primer, del pessimisme profund a l’es  pe -
ran  ça dubitativa i, en aquests moments, ha 
assolit un to certament optimista. Malgrat 
tot, és en aquests moments quan és més 
important recordar que els mercats poden 
ser molt volàtils i que, atesos els processos 
d’ajust encara pendents, tant a la zona de 
l’euro com als Estats Units, la cautela ha de 
continuar sent màxima. 

La millora del sentiment econòmic als paï-
sos avançats es basa, en gran part, en la 
confiança que els obstacles encara pen-
dents se superaran de forma satisfactòria. 
Però el camí per recórrer encara és llarg, i, 
a més a més, la resolució de molts d’aquests 
obstacles depèn de decisions polítiques, la 
qual cosa limita la capacitat predictiva dels 
indicadors econòmics actuals. El que sí 
sembla més segur és el manteniment de 
l’inestimable suport dels bancs centrals, 
amb tipus d’interès baixos durant un llarg 
període de temps i amb liquiditat abundant. 

A la zona de l’euro, en concret, el Consell de 
Govern del Banc Central Europeu (BCE) va 
decidir de forma unànime durant la prime-
ra reunió de l’any mantenir el tipus d’interès 
rector en el 0,75%. En conseqüència, als 
mercats monetaris europeus, es va produir 
un lleuger augment dels tipus d’interès eurí-
bor, que es trobaven en nivells molt baixos. 

Segons va manifestar el president, Mario 
Draghi, el Consell no es va plantejar una 
retallada dels tipus oficials, en especial per 
dues raons. En primer lloc, va apel·lar a les 
millores substancials de la confiança i dels 
mercats de capitals. En efecte, l’any ha co -
mençat amb una reducció significativa dels 
diferencials del deute sobirà perifèric i de 
les primes CDS, que han mantingut la ten-
dència dels mesos anteriors. Fluxos abun-
dants d’inversió s’han dirigit a aquesta 
classe d’actius, segons es percep tant als 
mer   cats secundaris com als primaris. En 
segon lloc, va afegir que no s’ha produït un 
empitjorament substancial de la situació 
macroeconòmica dels països de l’euro. Tot 
i que és molt probable que experimentessin 
una contracció del PIB en el quart trimes-
tre, els indicadors avançats d’activitat del 
primer trimestre del 2013 mostren que 
aquesta tendència podria estar canviant. 

En efecte, al gener, la confiança del consu-
midor va sorprendre amb un augment 
substancial, fins al valor més alt dels sis 
últims mesos. A més a més, l’índex de ges-
tors de compres (PMI) també va pujar en 
els últims mesos, tant per al conjunt de la 
zona de l’euro com per a Alemanya. 

No obstant això, la tendència alcista dels 
indicadors avançats no és suficient per 
assegurar taxes de creixement positives, ja 
que encara es troben en nivells molt baixos. 
A més a més, no tots els països mostren un 
comportament similar. En particular, els 
indicadors de l’economia francesa van 
experimentar una intensa reculada, tant al 
desembre com al gener. Això posa en evi-
dència que la reactivació no s’ha generalit-
zat, ni de bon tros, a tots els països de la 
zona de l’euro. En qualsevol cas, sembla 
iniciada la fase de recuperació de l’es  ta  bi -
litat financera, que afecta, primer, els mer-
cats de capital, en resposta a les mesures 

RESUM EXECUTIU 

L’any 2013 comença amb 
una millora substancial  
del sentiment econòmic. 

Els indicadors avançats del 
gener de la zona de l’euro 
es recuperen d’uns nivells 
molt baixos.

Alemanya lidera el procés 
de recuperació i França  
es queda enrere. 
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adoptades pel BCE, i s’estén, després, a les 
condicions creditícies. 

Als Estats Units, l’activitat econòmica va 
recular de forma inesperada en el quart tri-
mestre de l’any, a conseqüència de la incer-
tesa generada per la demora d’un acord 
entre demòcrates i republicans per suavit-
zar la reducció de la despesa pública. Final-
ment, amb els bons propòsits i desitjos per 
a l’Any Nou, demòcrates i republicans van 
arribar a un acord de mínims signat in ex 
tremis per evitar l’imminent «abisme fis-
cal». Així i tot, el PIB es va incrementar el 
2,2% el 2012, que cal comparar amb l’aug -
ment de l’1,8% del 2011. 

De cara al 2013, continua vigent la incerte-
sa sobre la resta de mesures necessàries per 
consolidar les finances públiques a mitjà 
termini. En aquest sentit, la Reserva Fede-
ral (Fed) va manifestar la seva preocupació 
i es manté a l’aguait davant els riscos deri-
vats de l’absència d’acords satisfactoris en 
política fiscal. Així, el manteniment de la 
política d’expansió quantitativa de la Fed, 
que té el suport de la moderació dels preus, 
i la recuperació del mercat de l’habitatge 
seran factors clau per mantenir canalitzat 
el procés de recuperació al llarg del 2013. 

El Japó, per la seva banda, està en recessió 
tècnica, amb dos trimestres consecutius de 
descensos, i en deflació. Atesa aquesta si -
tua  ció, Shimzo Abe, nou primer ministre 
després del tomb electoral del desembre, 
està disposat a portar el Japó per la via del 
creixement amb un programa expansiu, no 
exempt de controvèrsia, que s’ha acabat 
co  neixent com Abenomics. 

El Banc del Japó ha accedit a la petició del 
Govern d’Abe d’actuar de forma molt més 
agressiva del que ho ha fet fins ara. El banc 
va incrementar l’objectiu d’inflació de l’1% 
al 2%, com ja s’esperava, però va sorpren-
dre amb l’aprovació d’un nou pla de com-
pra d’actius, principalment bons i lletres 
del Govern. Aquesta injecció de liquiditat 
al sistema començarà al gener del 2014, 
quan finalitzi el programa actual, mitjan -
çant un calendari estable i de caràcter inde-

finit («fins a nou avís») per un valor equi-
valent a 110.000 milions d’euros al mes. 

Als països emergents, el panorama és dife-
rent. Les autoritats monetàries xineses i 
d’al  tres països emergents estan ajustant la 
política monetària amb més calma, ja que 
el moment crític d’aconseguir l’estabilit  za-
 ció de l’economia ja ha estat superat. En 
efecte, la Xina va avançar un robust 7,9% 
interanual en el quart trimestre del 2012, 
per damunt del que s’esperava. Però, per 
desgràcia, la inflació ha tornat a donar se  -
nyals de vida. Ara com ara, no és un pro-
blema preocupant, però fa preveure una 
pausa en el ritme d’expansió de les seves 
po  lítiques. 

Per moderar la inflació, el Govern xinès ha 
afavorit una apreciació gradual del iuan 
enfront del dòlar. Per la seva banda, el dò -
lar també es continua depreciant enfront 
de l’euro, arran de les polítiques ultralaxes 
dutes a terme per la Fed. Tots aquests mo -
viments als mercats de divises han guanyat 
rellevància i intensitat en les últimes set-
manes, i això ha comportat l’apel·lació de 
diverses institucions internacionals perquè 
no es produeixin devaluacions competitives. 

Malgrat aquests vaivens en els tipus de can-
vi, la demanda global d’actius més arriscats 
es va consolidant. La renda fixa corporativa 
va finalitzar l’any 2012 com a actiu estrella 
i s’espera que mantingui una tònica similar 
al començament del 2013. S’estan marcant 
nous rècords històrics, tant en volum d’e -
missions com en extensió de venciments i 
en nivells mínims de tipus d’interès. 

Els mercats de renda variable, que van ser 
relegats pel seu risc més elevat, podrien 
guanyar protagonisme en els primers com-
passos de l’any. En un context econòmic i 
fi  nancer més calmat, i amb el punt d’in  fle -
xió de l’economia europea de nou a l’a  gen-
 da, tot fa pensar que el rumb borsari es 
podria guiar de nou per les variables tradi-
cionals de l’escenari corporatiu. 

L’obertura dels mercats de finançament 
in  ternacionals ha donat alè al sistema fi -

Reculada sorprenent  
del PIB als Estats Units. 

La Xina supera les 
expectatives amb un avanç 
del 7,9% interanual en el 
quart trimestre del 2012. 

Les emissions de deute 
corporatiu continuen  
en auge. 
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nan  cer espanyol, que ha aprofitat la millora 
del clima als mercats de deute per fer la 
seva reaparició. Les primeres entitats que 
han retornat a aquest mercat ho han fet 
amb productes de distribució massiva, com 
el deute sènior. La renovada confiança s’ha 
traslladat també al paper hipotecari, on 
s’han reiniciat les emissions de cèdules 
hipotecàries amb una bona acollida entre 
els inversors, principalment internacionals. 

Aquesta major apetència inversora pel 
deute espanyol ha estat aprofitada pel Tre-
sor Públic, que ha incrementat l’activitat 
emissora. En concret, durant les tres pri-
meres setmanes de l’any, va col·locar al vol-
tant de 27.500 milions d’euros en deute a 
curt i a llarg termini. Conseqüentment, du -
rant aquest període, ja es va cobrir gairebé 
el 12% de la necessitat bruta de finança-
ment prevista per al conjunt del 2013, que 
el Tresor situa entre els 215.000 i els 
230.000 milions d’euros. A més del major 
ritme de col·locació, el renovat interès pels 
títols de deute també ha permès consolidar 
la reducció del cost mitjà del deute públic. 

Aquesta recuperació de la confiança en 
l’economia espanyola reforça la idea que la 
recessió podria haver tocat fons en l’últim 
trimestre del 2012. Segons l’avanç de l’INE, 
en el quart trimestre del 2012, el PIB va 
caure el 0,7% intertrimestral, quatre dèci-
mes més que en el trimestre precedent. 
Això situa la taxa de variació interanual en 
el –1,8% i la del conjunt de l’any 2012, en el 
–1,4%. En aquest context, no sorprèn que 
la destrucció de llocs de treball hagi estat, 
de nou, molt important. Segons les dades 
de l’EPA, el nombre d’ocupats va baixar en 
363.300. La històrica caiguda de la població 
activa, de 176.000 persones, va permetre 

que l’augment de la taxa d’atur fos només 
d’un punt percentual, fins al 26,0%. 

L’acceleració del ritme de caiguda en el 
tram final de l’any és deguda a la major 
reculada de la demanda interna, mentre 
que el sector exterior continua atenuant el 
descens. En efecte, durant l’any passat, es 
va avançar a bon ritme en la correcció del 
desequilibri extern. L’economia espanyola 
va presentar, en el tercer trimestre del 2012, 
una capacitat de finançament de 3.243 mi -
lions d’euros. Això significa que l’estalvi 
nacional va ser suficient per finançar tota la 
inversió realitzada al país, sense necessitat 
de recórrer a l’exterior, situació que no es 
do  nava des de l’any 1998. Esperem que 
aquesta tendència es mantingui en els prò-
 xims trimestres, per acabar aconseguint un 
superàvit corrent al final del 2013. 

En definitiva, l’any 2013 comença amb un 
to més optimista. Els indicadors del mes de 
gener, com l’índex de sentiment econòmic 
o l’índex PMI de gestors de compres de 
manufactures, exhibeixen una millora im -
portant i, tot i que parteixen de nivells molt 
baixos, evidencien que l’activitat està 
remuntant. A més a més, el relaxament de 
les tensions als mercats financers i la recu-
peració gradual de la confiança podrien 
marcar un canvi de tendència en l’evolució 
de l’economia espanyola, situació que, sens 
dubte, es veurà reforçada per les reformes 
estructurals adoptades per millorar la com-
petitivitat. Per aquest motiu, és important 
que, ara que les pressions financeres es 
podrien estar reduint, l’ànim reformista no 
decaigui. 

31 de gener de 2013

Els inversors estrangers 
tornen a ser protagonistes  
a les subhastes del Tresor 
espanyol. 

El PIB espanyol es contreu 
el 0,7% en el quart 
trimestre del 2012. 

El sector exterior continua 
avançant a bon ritme. 
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CRONOLOGIA
2012
gener 25 Els agents socials signen un acord de moderació salarial amb vigència del 2012 al 2014.
febrer  3

10
El Govern aprova un decret llei de sanejament del sector financer.
El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 

març  2

14
30

Vint-i-cinc països de la Unió Europea signen el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança per reforçar la disci -
pli  na fiscal. 
L’Eurogrup aprova el finançament del segon programa d’ajustament de Grècia. 
El Govern aprova el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, que inclouen un ajustament total de 
27.300 milions d’euros.

abril  2 El Govern aprova el copagament farmacèutic per als pensionistes i l’augment de les taxes universitàries per retallar 
10.000 milions d’euros en sanitat i educació.

maig  11 El Govern aprova l’augment de les provisions per als actius immobiliaris no problemàtics de la banca per assegurar 
la solidesa del sistema financer.

juny  25

29

El Govern sol·licita assistència financera per a la banca espanyola a l’Eurogrup després que avaluadors independents 
estimessin unes necessitats de capital que poden arribar als 62.000 milions d’euros en l’escenari més advers.
Xipre sol·licita ajuda financera a la zona de l’euro i, dos dies més tard, també la demana al Fons Monetari Internacional.
El Consell Europeu i l’Eurogrup adopten mesures rellevants per a la reconducció de la crisi de l’euro. 

juliol  5
13

20

El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial al 0,75%.
El Govern aprova un important paquet d’ajust, amb un estalvi estimat de 65.000 milions d’euros fins al 2014, mitjan -
çant diverses mesures fiscals i de retallada de despeses.
El Govern anuncia la liberalització del transport ferroviari a partir del juliol de 2013.

agost  3
22

El Govern aprova el pla pressupostari per al 2013 i el 2014 per complir els compromisos de consolidació fiscal. 
Rússia ingressa a l’Organització Mundial del Comerç.

setembre  6
27

El Banc Central Europeu aprova un programa per comprar deute sobirà a curt termini en determinades condicions.
El Govern aprova el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2013.

novembre   26 L’Eurogrup acorda desbloquejar 43.700 milions d’euros d’ajudes per a Grècia i adopta mesures per garantir la sosteni -
bi  litat del deute amb la millora de les condicions dels préstecs i la recompra de bons.

desembre   13 La Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) amplia el seu capital amb una 
con  tribució majoritària per part de socis privats.
El Consell Europeu aprova la creació del Mecanisme Únic de Supervisió per al sector bancari.

2013
gener  25 El Govern aprova l’Avantprojecte de Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, que estableix una llicència única per 

comercialitzar béns i serveis a tot l’Estat espanyol.

AGENDA
Febrer Març
 4
 7
 
14
15
20
25
 
28

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (gener).
Índex de producció industrial (desembre).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Avanç del PIB de la UE (quart trimestre).
IPC (gener).
Comerç exterior (desembre).
Preus industrials (gener).
IPC harmonitzat de la UE (gener).
Comptabilitat Nacional Trimestral (quart trimestre).
Avanç IPC (febrer).
Balança de pagaments (desembre).

  4
 7
 8
13
15

20
21
25
27

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (gener).
IPC (febrer).
Cost laboral (quart trimestre). 
IPC harmonitzat de la UE (febrer).
Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Comerç exterior (gener).
Preus industrials (febrer).
Balança de pagaments (gener).
Avanç IPC (març).
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Estats Units: una expansió  
amb dues incerteses 

La primera economia mundial va acabar 
el 2012 en un to lleugerament millor del 
que s’esperava fa dos mesos, gràcies, prin-
cipalment, al fons de resistència del con-
sum privat i a la forta recuperació de la 
construcció. Així, el producte interior 
brut (PIB) va créixer un 2,2 en el conjunt 
del 2012. No obstant això, el 2013 arriba 
marcat per dues incerteses. En primer 
lloc, hi ha la demora d’un acord entre de -
mòcrates i republicans per suavitzar la 
reducció de la despesa pública. Aquesta 
incertesa continuarà afectant la inversió i 
la confiança dels consumidors durant la 
pri  mera meitat de l’any i impedirà que 
l’avanç per al conjunt del 2013 vagi més 

enllà del 2,0%. Malgrat tot, l’economia 
nord-americana hauria de seguir una tra-
jectòria ascendent al llarg d’enguany, amb 
el suport d’un to més positiu de la inversió 
productiva en la segona meitat del 2013. 
La recuperació de l’habitatge i la conti-
nuïtat de l’expansió quantitativa de la Fed, 
que té el suport de la moderació dels preus, 
seran factors positius. La segona incertesa 
deriva de les conseqüències de la lenta re -
cuperació del mercat de treball, amb una 
taxa d’atur que continuarà millorant amb 
comptagotes. 

Després de l’acord de mínims en el front 
impositiu al qual van arribar demòcrates  
i republicans al començament de gener, i 
que manté les exempcions fiscals de l’era 
Bush a les llars amb una renda inferior als 

Els Estats Units acaba el 
2012 amb un creixement 
del 2,2%. 

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real 2,4 1,8 2,0 2,4 2,1 2,6 – 1,5 –

Vendes al detall 5,5 8,0 7,4 6,6 4,7 4,8 3,9 4,1 4,7

Confiança del consumidor (1) 54,5 58,1 53,6 67,5 65,3 65,0 73,1 71,5 65,1

Producció industrial 5,4 4,1 4,1 4,4 4,7 3,4 2,0 2,9 2,2

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 57,3 55,2 52,4 53,3 52,7 50,3 51,7 49,5 50,7

Habitatges iniciats 5,7 4,5 25,1 22,5 28,5 26,0 41,1 20,2 36,9

Taxa d’atur (2) 9,6 8,9 8,7 8,3 8,2 8,0 7,9 7,8 7,8

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

Balança comercial (3) –494,7 –559,9 –559,9 –571,0 –566,9 –556,6 –552,9 –552,8 ...

Tipus d’interès interbancari 3 mesos (1) 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 75,3 70,9 72,3 72,8 73,9 74,0 72,7 73,6 73,1

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.
(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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El llast fiscal pot sostreure 
l’1,5% del PIB el 2013. 

Les incerteses en l’àmbit 
fiscal i laboral redueixen la 
confiança dels consumidors 
i dels inversors. 

450.000 dòlars anuals, les incerteses se 
centren en la despesa i en el sostre del deu-
te. La primera qüestió que cal dirimir és 
l’ampliació d’aquest límit de deute, que 
amenaça la classificació creditícia dels 
Estats Units. La segona, suavitzar els efec-
tes de l’anomenat sequester, la reducció de 
85.000 milions de dòlars de despesa públi-
ca, el 0,6% del PIB, el 2013, que entra en 
vigor l’1 de març. Al tancament d’aquest 
informe, el Congrés havia acordat deixar 
sense efecte el límit de deute fins al proper 
19 de maig. Això estableix un precedent 
que evitaria suspensions de pagaments 
com la de l’agost del 2011. No obstant això, 
les perspectives són menys esperançado-
res pel que fa al sequester, que, a més de 
de  teriorar la confiança dels consumidors i 
dels inversors, pot propiciar que el llast fis-
cal sostregui fins a l’1,5% del PIB del 2013. 

Les incerteses pressupostàries i laborals 
fan que el pessimisme coexisteixi amb el 
fons de resistència que mostra el consum 
privat. Així, les vendes al detall del desem-

bre, sense els cotxes ni la benzina, més 
volàtils, van tornar a superar les expectati-
ves i, amb un avanç del 3,8% interanual, 
van mantenir el seu repunt. En la mateixa 
línia, la forta despesa de consum dels 
comptes nacionals del novembre permet 
esperar que el consum mantingui un bon 
to en el quart trimestre. L’índex de con-
fiança del consumidor del Conference 
Board del desembre va mostrar, però, una 
reculada des dels 71,5 punts al nivell dels 
65,1, amb un avanç de la percepció del 
moment actual que co  existeix amb una 
dràstica reculada de les expectatives, 
determinada per les incerteses pressupos-
tàries. 

Aquesta incertesa també es deixa sentir en 
la inversió, de la qual depèn, en gran part, 
la trajectòria de l’economia nord-america-
na el 2013. Des del setembre del 2011, la 
despesa inversora ha anat de més a menys, 
en especial al sector de les tecnologies de la 
informació, on les expectatives futures 
pesen més. Així, mentre que el consum 

ESTATS UNITS: AMB INCERTESA, MENYS INVERSIÓ QUE BENEFICIS

Bene�cis empresarials en percentatge del PIB i variació intertrimestral de la inversió no residencial (*)

NOTA: (*) En termes anuals.
FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.

Beneficis empresarials 
(escala esquerra)

Inversió (escala dreta)
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La reducció de la morositat, 
les condicions financeres 
laxes i la creació de llars 
continuaran donant suport 
a la recuperació de 
l’habitatge. 

La inversió productiva 
hauria de recuperar el to 
durant la segona meitat  
del 2013. 

privat es troba el 3,0% per damunt del 
nivell del desembre del 2007, la inversió 
productiva, més volàtil, continua el 7,3% 
per sota i evidencia que li queda un apre-
ciable recorregut alcista. El bon comporta-
ment dels beneficis empresarials, que, en 
el tercer trimestre, es van enfilar fins al 
12,4% del PIB, i un cert efecte de compen-
sació per la feblesa inversora actual han de 
contribuir a un to inversor més positiu en 
la segona meitat del 2013. Ara com ara, la 
percepció empresarial continua donant, 
però, mostres de cautela. L’índex d’activitat 
de l’Institute for Supply Management (ISM) 
de manufactures va pujar dels 49,5 punts 
al nivell dels 50,7, que coincideix amb crei-
xements baixos. L’índex dels serveis, que 
representen el 83,6% del total de les ocupa-
cions privades, va continuar mostrant un 
comportament més positiu i va pujar fins 
als 56,1 punts. 

Els veredictes són més clars a la construc-
ció, amb una recuperació que continua 
superant les expectatives. Al desembre, es 
van iniciar 954.000 nous habitatges en ter-

mes anuals. Això representa un increment 
del 36,9% interanual, al qual encara li que-
da recorregut alcista, ja que es troba en el 
62,6% de la mitjana del període 2000-2005, 
previ a la bombolla immobiliària. Així 
mateix, els permisos de construcció, el seu 
indicador avançat, van mantenir el fort 
repunt del mes passat. També els habitat-
ges buits estan en nivells del 2004, mentre 
que el temps per vendre un immoble, cal-
culat com la ràtio d’habitatges en venda pel 
nombre d’habitatges venuts en un mes, va 
baixar al desembre fins als 4,5 mesos, en 
línia amb els valors previs a la bombolla. 

Així mateix, la sobreoferta d’habitatges 
s’està corregint. La creació de noves llars, 
que alimenta la demanda d’habitatges, ha 
de créixer en els pròxims anys per damunt 
de la tendència secular, per compensar 
l’es  tancament causat per la recessió. Les 
condicions financeres també milloren, 
aju  dades per la política de la Fed, orienta-
da a abaixar els tipus hipotecaris. El deute 
hipotecari de les llars en el tercer trimestre 
va ser del 60,0% del PIB, després d’haver 

NOTA: (*) Percentatge d’hipoteques amb dos o més impagaments.
FONTS: US Census, Mortgage Bankers Association i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: MENYS MOROSITAT I MÉS CONSTRUCCIÓ

Habitatges iniciats en termes anuals i taxa de morositat hipotecària (*)

Habitatges iniciats (escala esquerra) Morositat hipotecària (escala dreta)
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La persistència de la baixa 
participació en l’ocupació 
és l’altre focus de risc per  
al 2013. 

L’IPC continuarà moderat, 
gràcies a la baixa utilització 
de la capacitat productiva. 

assolit el 75,5% al març del 2010, mentre 
que, en el mateix període, la morositat hi -
potecària, entesa com el percentatge de 
préstecs que acumulen dos o més impaga-
ments, va baixar del 6,60% al 4,15%. En la 
mateixa línia, les expectatives dels promo-
tors continuen a l’alça, i l’índex Case-Shi-
ller de preus de l’habitatge de segona mà 
va sumar, a l’octubre, el vuitè avanç conse-
cutiu i va acumular uns guanys del 5,3% 
des del febrer del 2012. 

El mercat de treball és l’altra gran incerte-
sa del 2013. La lentitud de la recuperació, 
en comparació amb la dels cicles anteriors, 
augmenta el risc de fer permanent la baixa 
proporció d’ocupats en relació amb la po -
blació més gran de 16 anys, amb els conse-
güents efectes negatius sobre el creixement 
a mitjà termini. La dada del desembre va 
ser millor del que s’esperava, amb 161.000 
llocs nets creats i una taxa d’atur que es va 
quedar en el 7,8%. Però la reducció de la 
taxa d’atur es va continuar fonamentant 
en un creixement sota par de la població 

activa, que treballa o que busca feina, amb 
una taxa d’activitat que va baixar en una 
dècima, fins al 63,6%. Així mateix, si con-
tinua la tendència dels tres últims mesos, 
caldrà esperar fins al final del 2015 per 
veure culminada la recuperació de l’o  cu -
pació. 

La baixa utilització de la capacitat produc-
tiva garanteix l’absència de pressions in -
fla cionistes el 2013 i compensa possibles 
repunts en el preu de les primeres matè-
ries. Així mateix, l’obtenció de petroli per 
fracking hauria de contribuir a suavitzar 
aquests repunts. Tot plegat deixa marge a 
la Fed per mantenir les polítiques expansi-
ves fins al 2015, amb un índex de preus de 
consum (IPC) que va avançar l’1,7% inter-
 anual al desembre (l’1,8% al novembre) i 
un IPC subjacent, l’índex general sense 
energia ni aliments, que va pujar l’1,9%, 
l’1,7% sense els lloguers imputats. 

Pel que fa al sector exterior, el dèficit de la 
balança de béns i serveis del novembre va 

ESTATS UNITS: LA TAXA D’OCUPACIÓ CONTINUA AL FONS

Taxa d’atur i proporció d’ocupats (*)

NOTA: (*) Proporció d’ocupats: població ocupada en relació amb la població més gran de 16 anys.
Taxa d’atur: aturats/població activa.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.
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augmentar de forma inesperada fins als 
48.731 milions de dòlars, per l’apetència 
im  portadora. El dèficit bilateral amb la 
Xina va continuar creixent i va arribar als 
28.954 milions de dòlars, per damunt del 
dèficit total un cop exclosos el petroli i els 
seus derivats. De cara al quart trimestre, 
però, una possible contribució negativa del 
sector exterior hauria de quedar compen-
sada per la fortalesa de la demanda interna. 

Japó: tothom pendent de l’Abenomics 

La tercera economia mundial està en re -
cessió tècnica, amb dos trimestres conse-
cutius de descensos, i en deflació. Les ex -
pectatives per al 2013, amb un creixement 
esperat per al conjunt de l’any al voltant 
del 0,8%, no són esperançadores. Davant 
aquesta situació, Shimzo Abe, nou primer 
ministre després del tomb electoral del 
desembre, està disposat a portar el Japó 
per la via del creixement amb un progra-
ma expansiu, no exempt de controvèrsia, 

que s’ha acabant coneixent com Abeno-
mics i que, si té èxit, podria tenir els seus 
imitadors. 

La part més rellevant de l’Abenomics cal 
buscar-la en la política monetària. A ins-
tàncies d’Abe, el Banc del Japó va canviar 
l’objectiu d’inflació al gener, de l’1,0% al 
2,0%, i va plantejar un nou programa d’ex-
 pansió quantitativa per aconseguir aques-
ta meta. En el terreny fiscal, es va aprovar 
una despesa addicional de 13,1 bilions de 
iens (el 2,6% del PIB), que incrementarà el 
deute públic, el qual supera el 230% del PIB. 

Els crítics de l’Abenomics troben a faltar 
polítiques estructurals pel costat de 
l’oferta, acusen l’excés de despesa i veuen 
una ingerència en la independència del 
banc central. Malgrat aquestes crítiques, 
els mercats, amb un índex Nikkei 225 que, 
des de mitjan novembre, s’ha revalorat el 
23,4%, han donat inicialment suport a Shim-
 zo Abe. Per la seva banda, el ien, que, en 
una economia exportadora com la japone-

La pèrdua d’embranzida 
exportadora i l’ascens de 
les importacions provoquen 
un augment del dèficit 
comercial. 

El Japó es disposa  
a emprendre polítiques 
expansives que el treguin 
de la recessió i de la 
deflació. 

NOTA: (*) L’índex subjacent exclou els aliments i l’energia.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

ESTATS UNITS: LA INFLACIÓ ES MODERA UNA MICA MÉS

Variació interanual de l’índex de preus subjacent amb i sense lloguers (*)

Índex subjacent Subjacent sense lloguers
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sa, està íntimament correlacionat amb les 
cotitzacions borsàries, s’ha depreciat el 
13,1% en relació amb el dòlar. Així, sembla 

que Abe ha guanyat la batalla de la con-
fiança, però el veritable veredicte a les 
seves polítiques el donarà el creixement de 

El banc central apuja 
l’objectiu d’inflació al 2% i 
aprova una despesa pública 
addicional.

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real 4,7 –0,5 0,0 3,3 4,0 0,5 – ... –

Vendes al detall 2,5 –1,2 0,8 5,2 3,1 0,5 –1,2 1,2 ...

Producció industrial 16,6 –2,3 0,0 2,7 5,1 –4,6 –7,0 –6,7 ...

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) 0,0 –1,3 –4,0 –4,0 –1,0 –3,0 – –12,0 –

Habitatges iniciats 2,7 2,6 –4,8 3,6 6,7 –0,9 25,2 10,1 ...

Taxa d’atur (2) 5,1 4,6 4,5 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 ...

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

Balança comercial (3) 7,9 –1,6 –1,6 –3,7 –3,7 –5,1 –5,2 –5,4 ...

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,39 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 106,0 113,5 118,6 116,5 116,2 119,2 117,0 114,6 110,1

NOTES: (1) Valor de l’índex.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
(4) Percentatge.
(5) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa. Mitjana de 2000 = 100.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Índex Nikkei 225 de la borsa de Tòquio i cotització del ien

JAPÓ: LA BONA ACOLLIDA DE SHIMZO ABE
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l’economia, que, en un escenari d’èxit rela-
tiu, hauria de començar a repuntar durant 
la segona meitat de l’any. 

Ara com ara, els últims indicadors mos-
tren un panorama d’atonia i evidencien la 
necessitat de polítiques que estimulin el 
creixement. La confiança dels consumi-
dors del desembre va continuar estancada 
en un nivell baix i l’índex Tankan de sen-
timent empresarial del Banc del Japó va 
passar de –3,0 a –12,0 en el quart trimes-
tre. Així mateix, la producció industrial, 
que, al Japó, té una forta relació amb l’e  vo-
 lució del PIB, va decebre al novembre amb 
una reculada del 6,7% interanual. Tampoc 
es veuen signes positius en les comandes 
de maquinària, que són un indicador 
avan  çat de la inversió. Pel que fa a la de -
manda, les vendes al detall del no  vembre 
es van incrementar un magre 1,2% inter -

anual i les vendes d’automòbils del desem-
bre van cedir el 4,1% interanual. 

En l’àmbit dels preus, continua la dinàmi-
ca deflacionista, amb un IPC que, a l’oc -
tubre, va recular el 0,2% interanual i amb 
un índex subjacent, el general sense ali-
ments ni energia, que va cedir el 0,5%. Els 
preus de Tòquio del desembre, que acostu-
men a actuar d’indicador avançat, van 
caure el 0,6% interanual. Tampoc arriben 
ajudes des del sector exterior, amb un dèfi-
cit comercial que, en els 12 últims mesos 
fins al novembre, va assolir el rècord de 6,5 
bilions de iens, l’1,4% del PIB, segons 
l’estadística de duanes, llastat per la com-
binació de feblesa exportadora i repunt 
importador, esperonat per la factura ener-
gètica. A l’haver, la balança per compte 
corrent va tornar a ser positiva a l’octubre 
i al novembre, gràcies al saldo dels serveis. 

Els mercats acullen bé  
les polítiques expansives 
d’Abe, però els últims 
indicadors continuen  
sent febles. 

En temps de crisi, creativitat monetària 

Einstein va dir que, «en temps de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement». Una màxima 
que, sens dubte, han fet seva els principals bancs centrals a banda i banda de l’Atlàntic i del Pacífic. La severitat de 
la crisi, la falta de suport des del flanc fiscal i l’escàs marge de maniobra per la via tradicional els han empès a bus-
car noves vies tant per aplacar les turbulències financeres com per estimular les economies afeblides. 

En circumstàncies normals, davant l’anèmia econòmica o els riscos fundats de deflació (deixant de banda les tur-
bulències), el comitè de política monetària recorreria a la caixa d’eines «convencionals» per complir el precepte 
habitual: estabilitat de preus i, en determinats casos (com el de la Reserva Federal dels Estats Units [Fed]), també 
un nivell d’ocupació acceptable. En aquesta caixa, l’instrument principal és el tipus d’interès de referència a molt 
curt termini: la Fed realitza operacions de mercat obert mitjançant la compra de deute públic al mercat secundari 
per influir en el tipus interbancari i apropar-lo a aquesta taxa de referència; el BCE fa el mateix mitjançant subhas-
tes de fons a curt termini. D’aquesta manera, es pretén influir sobre un seguit de metes intermèdies (els agregats 
monetaris i la corba de tipus d’interès tant als mercats interbancaris com de deute públic), perquè, en última ins-
tància, esperonin els objectius fonamentals del banc central: ocupació i/o preus.

Així i tot, les circumstàncies recents disten molt de ser normals. Per començar, les tensions financeres al comença-
ment de la crisi van truncar el bon funcionament dels mercats de crèdit i van obligar la majoria de bancs centrals 
de les grans economies avançades a posar-se el vestit de prestador d’última instància i injectar liquiditat en el 
sistema bancari. D’altra banda, la magnitud i la durada de la crisi han empès aquests mateixos bancs centrals a 
dur el tipus d’interès oficial gairebé al nivell zero i a tancar la possibilitat de majors estímuls per aquesta via, 
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situació que ha evidenciat les limitacions d’aquest instrument com a única eina de política monetària. És el que 
es coneix com a parany de liquiditat, circumstància en què la política monetària convencional perd la capacitat 
per influir sobre el cicle econòmic. 

A aquest parany cal afegir un altre infortuni: el trencament del canal de transmissió entre els instruments ope-
ratius i les esmentades metes intermèdies. Ni les massives injeccions de liquiditat ni la laxitud de la política 
monetària han aconseguit destravar aquest canal, a causa, en gran part, de la persistència de la disfunció als 
mercats de crèdit. Això s’atribueix, al seu torn, a les dificultats del sistema financer, a l’aversió al risc, a unes 
expectatives econòmiques futures massa pessimistes, i a la necessitat del sector privat de desendeutar-se (agreujat 
tot plegat, en el cas europeu, pel risc de convertibilitat). Sense una fluïdesa adequada d’aquest canal, les mesures 
de política monetària deixen d’influir prou sobre els objectius finals, i això explica, en part, per què les contun-
dents rebaixes del tipus d’interès a curt termini no han tingut un major impacte sobre l’activitat econòmica.

En aquesta disjuntiva, davant l’excepcionalitat de la crisi i quan les eines usuals de la política monetària no acon-
segueixen el seu objectiu (perquè s’han esgotat o perquè no funcionen com haurien de fer-ho), entra en escena 
una nova bateria de mesures «no convencionals». L’ús de la dimensió i de la composició del balanç del banc cen-
tral (polítiques de balanç), d’una banda, i una cuidada comunicació de l’estratègia de política monetària a mitjà 
termini (forward policy guidance), de l’altra, passen a ser els instruments fonamentals per redreçar l’activitat i per 
combatre les disfuncions financeres. 

La raó de ser de les dues estratègies penja de la tesi següent: el tipus d’interès que determina realment les decisions 
de despesa és el tipus d’interès real (tipus nominal menys expectatives d’inflació) a llarg termini. Per tant, fins i 

PROBLEMES AMB ELS INSTRUMENTS CONVENCIONALS: PARANY DE LIQUIDITAT 
(ZERO LOWER BOUND)

Tipus d’interès de referència
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tot amb el tipus d’interès nominal a curt termini en zero, la política monetària disposaria de marge per influir 
sobre la demanda agregada (i, per tant, sobre els preus i l’ocupació) per la via de les expectatives d’inflació o per 
la via del tipus nominal a llarg termini.(1) Una manera d’aconseguir reduir el tipus d’interès real empenyent les 
expectatives d’inflació consisteix a embarcar-se, de forma intencionada, en una conducta marcadament expan-
siva i en comprometre’s, de forma creïble, a mantenir el tipus interès nominal baix en el futur. Com? Mitjançant 
l’anunci d’un objectiu d’inflació prou elevat durant un període llarg de temps o bé reforçant aquest compromís 
inflacionista (que pot pecar de poca credibilitat) amb una forta expansió del balanç del banc central que, en cer-
ta mesura, el lligui de mans en el futur. Parafrasejant les paraules de Paul Krugman, l’autoritat monetària s’ha de 
comprometre a ser irresponsable i a resultar creïble. 

Així, doncs, tot i que ja és habitual que les autoritats monetàries explicitin tant els seus objectius com les seves 
intencions de futur, recentment es detallen molt més. Aquesta major minuciositat de comunicació pretén modi-
ficar les expectatives del mercat perquè confiï que les taxes d’interès es mantindran baixes durant un període 
llarg, la qual cosa ajuda a reduir els tipus d’interès reals a llarg termini. Per il·lustrar-ho, quan la Fed va anunciar, 
a l’agost del 2011, que mantindria els tipus oficials baixos fins a mitjan 2013, el mercat va reaccionar amb una 
davallada de la rendibilitat dels bons del Tresor a deu anys de 20 punts bàsics (un efecte equivalent al que hauria 
resultat d’una rebaixa del tipus d’interès de referència de 75 punts bàsics).(2) 

Com no podia ser de cap altra manera, també s’ha recorregut a la segona línia d’intervenció no convencional: la 
compra, per part del banc central, d’un ampli rang d’actius financers, a nivells sense precedents. Els Estats Units 
acumulen ja tres rondes del que s’ha rebatejat com «Quantitative Easing» (QE) i han adquirit deute públic i privat 
per un valor superior als 2,4 bilions de dòlars. El Banc d’Anglaterra (BoE) també ha optat generosament pel QE, 
amb un desemborsament acumulat proper als 375.000 milions de lliures. El BCE, per la seva banda, ha comprat 
deute públic i privat per un valor proper als 300.000 milions d’euros. 

Com a resultat, el balanç dels principals bancs centrals s’ha expandit i s’ha modificat de forma significativa 
(vegeu el gràfic següent). En relació amb la seva dimensió precrisi, el del BoE ha estat el que més ha augmentat, 
ja que ha triplicat amb escreix els actius (×3,4). A continuació, se situen la Fed, que els ha multiplicat per tres, i el 
BCE, que els ha duplicat. I, per bé que comparteixen l’aposta pels nous instruments, les actuacions d’aquests 
bancs centrals revelen, així mateix, diferències significatives. Mentre que els dos primers van implantar de forma 
accelerada la política de QE, el BCE ho va fer de forma molt més gradual i moderada i va recórrer, al principi, a 
instruments dels quals ja disposava fins i tot abans de la crisi. 

En definitiva, l’actuació dels bancs centrals al llarg de la crisi ha estat extraordinària. Davant la urgència i la come-
sa ineludible d’ajudar les seves economies a recanalitzar una via d’estabilitat i de creixement, no han dubtat a re -
córrer a mesures poc convencionals, malgrat que la inexperiència a l’hora d’utilitzar-les planteja dubtes rellevants 
(vegeu els requadres «Política monetària no convencional: una història (inconclusa) d’èxit (limitat)» i «Riscos d’una 
política monetària en fase experimental»). Tampoc no han dubtat a l’hora d’exercir la seva funció com a prestadors 
d’última instància i han proveït la liquiditat necessària per evitar situacions de pànic financer. Així i tot, més enllà 
d’aquest impasse, pot ser que la crisi hagi alterat el paradigma econòmic i hagi obligat a replantejar els objectius de 
la política monetària. Però això ja és un altre tema (vegeu el requadre «Nous objectius de política monetària»).

(1) Vegeu M. Noguer (2011), «Deflació, tipus zero... i altres paranys», Informe Mensual, ”la Caixa”. 
(2) Vegeu Chung et al. (2011), «Have We Underestimated the Likelihood and Severity of Zero Lower Bound Events?», Working Paper Series 
Federal Reserve Bank of San Francisco, i Chung et al. (2005), «Do Actions Speak Louder Than Words? The Response of Asset Prices to Monetary 
Policy Actions and Statements», International Journal of Central Banking. 
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Xina: superant les expectatives 

La Xina va avançar un robust 7,9% inter -
anual en el quart trimestre del 2012, per 
da  munt de les previsions del consens, tot i 
que significativament per sota de les taxes 
del 10% a les quals ens tenia acostumats. El 
creixement del conjunt del 2012 es va si -
tuar en el 7,8%, el menor augment dels tret-
 ze últims anys, tot i que la dada supera les 
ex  pectatives, consolida l’enfortiment gra-
dual de l’economia xinesa i ens empeny a 
con  templar un creixement més intens el 
2013 (al voltant del 8%), gràcies a un efecte 
de base més favorable. 

I és que, des del segon trimestre de l’any, el 
gegant asiàtic ha reaccelerat de forma gra-

dual la marxa. El punt més baix del cicle es 
va donar en el primer trimestre del 2012, 
quan l’economia va créixer un magre 1,5% 
en relació amb el trimestre anterior. De 
llavors ençà, els avanços s’han situat al vol-
tant del 2,0%. Així, podem dir que el segon 
trimestre de l’any va ser el veritable punt 
d’inflexió. 

Les polítiques monetàries expansives du -
tes a terme durant els tres primers trimes-
tres del 2012 (tres retallades del tipus 
d’in    te  rès oficial, que sumen un total de 56 
punts bàsics fins a l’actual 6%; nombroses 
baixades en el coeficient de caixa, i més fa -
cilitats al crèdit) tenen molt a veure amb 
aquest enfortiment gradual de l’economia 
asiàtica. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Clàudia Canals 
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

CREIXEN ELS BALANÇOS DELS BANCS CENTRALS

Balanços

FONTS: Bancs centrals i elaboració pròpia.
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La Xina supera les 
expectatives amb un avanç 
del PIB del 7,9% interanual 
en el quart trimestre  
del 2012. 
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Malgrat aquesta reacceleració progressiva, 
els preus s’han mantingut controlats. La 
in  flació del desembre va pujar fins al 2,5% 
interanual, per damunt del registre del no -
vembre, però molt per sota de la meta go -
vernamental del 4,0%. El repunt del de -
sembre té un caràcter estacional i es limita 
al component alimentari, que pesa un terç 
en la cistella de consum. 

Així, doncs, en un entorn com l’actual, de 
clara millora, amb un objectiu de creixe-
ment rebaixat per l’executiu del país, al 
voltant del 8%, en relació amb el 10% del 
passat, i amb uns preus relativament esta-
bles, no preveiem canvis significatius en les 
polítiques del banc central durant el 2013. 

En aquest sentit, els indicadors més recents 
d’activitat consoliden aquesta millora gra-
dual del país. En particular, la producció 
industrial va créixer el 10,3% interanual al 
desembre, per damunt del 10,1% del no -
vem  bre. Igualment, les vendes al detall 
van avançar el 15,2% interanual en termes 
nominals, per damunt de la mitjana anual 
del 14,0%. Per la seva banda, la inversió 
acumulada en capital fix urbà va conti-
nuar augmentant a taxes properes al 20% 
en l’acumulat del gener al desembre. 

Al front exterior, les exportacions van tor-
nar a repuntar després d’un mes de no -
vem  bre marcat per la decepció en termes 
comercials, la qual cosa deixa clar que els 
fluxos d’intercanvis pateixen una forta vo -
la  tilitat mes a mes, i, per tant, en general, 
és millor analitzar períodes més llargs. 
D’aquesta manera, per al total de l’any, les 
exportacions han avançat un robust 7,9% 
nominal i el creixement de les importa-
cions s’ha situat en el 4,3%. Si distingim 
per zones, les exportacions als Estats Units 
i als països de l’ANSA (Associació de Na -
cions del Sud-est Asiàtic) han crescut per 
damunt del total. En canvi, les exporta-
cions a Europa, que representen el 16% del 
total, han reculat el 6%. No hi ha dubte que 
la recaiguda en recessió de la zona de 
l’euro és un llast per als seus socis comer-
cials, inclosa la Xina. 

Brasil: cautela monetària 

Tot i que el context econòmic és de feblesa 
econòmica, la inf lació continua forta. 
L’ín  dex de preus de consum (IPC) del de -
sembre es va accelerar del 5,5% interanual 
al 5,8%, ajudat pel component alimentari i 
per la rigidesa dels preus dels serveis, 

Els indicadors confirmen la 
continuïtat de l’avanç xinès. 

Les exportacions xineses 
tornen a repuntar  
al desembre. 

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real 10,5 9,3 8,9 8,1 7,6 7,4 – 7,9 –

Producció industrial 15,7 13,7 12,8 11,6 9,5 9,1 9,6 10,1 10,3

Producció elèctrica 14,0 10,9 8,9 6,5 1,2 2,1 7,1 8,0 7,2

Preus de consum 3,3 5,4 4,6 3,8 2,8 1,9 1,7 2,0 2,5

Balança comercial (*) 184 155 155 157 179 196 211 216 231

Tipus d’interès de referència (**) 5,81 6,56 6,56 6,56 6,31 6,00 6,00 6,00 6,00

Renminbi per dòlar 6,8 6,5 6,4 6,3 6,3 6,4 6,3 6,2 6,2

NOTES: (*) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
(**) Percentatge a final de període.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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simp  tomàtic dels problemes de caràcter 
estructural que pateix la primera econo-
mia de l’Amèrica Llatina. 

Malgrat la falta de moderació de l’IPC, 
l’avanç del qual se situa més d’un punt 
percentual per damunt de la meta central 
del Comitè de Política Monetària (4,5%) i 
l’apro  pa al límit superior del rang objec-
tiu, l’autoritat monetària va decidir no 
tocar el tipus d’interès de referència 
(SELIC) al ge  ner. Després d’un llarg perío-
de de relaxament monetari, en què la taxa 
SELIC va passar del 12,5% de l’agost del 
2011 al mí  nim històric actual del 7,25%, 
aquesta decisió ratifica, una vegada més, 
la flexibilitat amb què el Banc Central uti-
litza el mandat d’estabilitat de preus. En 
paraules de la mateixa autoritat mone-
tària, la lenta i feble recuperació de l’e  co -
nomia brasilera (amb un creixement que 
no s’espera que superi l’1% el 2012) i la 
complexitat de la situació internacional 
són factors que han pesat molt en la deci-
sió de mantenir el tipus d’interès oficial 
malgrat els riscos inflacionistes. En aques-
ta línia, no preveiem canvis en la taxa SELIC 
al llarg del 2013. 

Seguint amb els preus, la indexació del 
salari mínim (que, el 2012, va pujar el 14%, 
en línia amb el PIB nominal) reflecteix al -
gu  nes de les limitacions estructurals es -
men  tades més amunt. Així, les in  versions 
previstes per millorar les infraestructures 
por  tuàries del país o la reducció de les ta -
xes energètiques promeses per al comença-
ment del 2013, entre d’altres mesures, po -
den contribuir a alleujar algunes d’aquestes 
limitacions. 

De fet, aquesta davallada de les elevades 
ta  xes energètiques coincideix amb les 
renovades pors a una nova crisi energètica 
com la que va afectar el país el 2001 i que 
va provocar que el president Fernando 
Hen  rique Cardoso perdés una bona part 
de la seva popularitat. A aquestes pors ha 
contribuït, en bona part, la sequera que  
ha assolat el país en l’estació d’estiu i que 
ha reduït de forma significativa les reser-
ves d’aigua a les estacions hidroelèctri-
ques, que generen més del 70% de l’energia 
elèctrica del país. Així i tot, les nombroses 
inversions en centrals termoelèctriques 
(que utilitzen gas natural) durant la dèca-
da dels 2000 i les pluges recents allunyen 

El Banc Central del Brasil 
manté els tipus malgrat  
que la inflació, del 5,8%  
al desembre, es manté  
per damunt de l’objectiu 
central. 

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real 7,6 2,7 1,4 0,7 0,4 1,0 – ... –

Producció industrial 10,6 0,4 –2,0 –3,6 –4,3 –2,3 0,6 –1,3 ...

Confiança del consumidor (*) 116,9 113,2 113,2 113,2 113,4 113,2 116,4 117,0 115,2

Taxa d’atur (**) 6,7 6,0 5,2 5,8 5,9 5,4 5,3 4,9 ...

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

Balança comercial (***) 20,1 29,8 29,8 29,1 23,9 22,4 21,7 21,0 19,4

Tipus d’interès SELIC (%) 10,00 11,79 11,00 9,75 8,50 7,50 7,25 7,25 7,25

Reals per dòlar (*) 1,78 1,63 1,86 1,83 2,01 2,03 2,03 2,14 2,05

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.

La sequera desperta  
el fantasma de la crisi 
energètica. 



18 FEBRER 2013 INFORME MENSUAL   

el fantasma d’una nova crisi d’aquest 
tipus. 

Pel que fa a l’activitat, els últims indica-
dors continuen esbossant moderació. Les 
dades de vendes al detall del novembre 
van revalidar la resistència del consumi-
dor intern, la qual, però, no serà suficient 
per assegurar un repunt considerable de 
les taxes d’avanç del país. Per aconseguir-
ho, serà necessària una millora clara del 
component d’inversió. A més a més, la fe -
blesa recent del crèdit al consum amenaça 
la tendència positiva del consum de les 
llars. Veurem com evolucionen aquests in -
dicadors en els pròxims mesos. 

Mèxic: pausa en tipus, avanç  
en reformes 

La inflació es va tornar a moderar al de -
sembre i es va situar en el 3,6%, molt per 
sota del 4,2% del novembre i dins el rang 
objectiu de Banxico (del 3% ±1%) per pri-
mera vegada des del maig del 2012. En 
aquest entorn, no va sorprendre la decisió 

del Banc Central de mantenir sense canvis 
el tipus d’interès de referència, en el 4,5% 
des de mitjan 2009. El que sí va sorprendre 
va ser el missatge més acomodatici que  
es va desprendre del seu comunicat. Així, 
doncs, en un escenari en què la inflació es 
manté controlada i el creixement es desac-
celera lleugerament, l’anunci de l’autoritat 
monetària reafirma el senyal de contenció 
monetària el 2013. 

El que no està en pausa és l’ambiciós pla de 
reformes acordat en el Pacte per Mèxic, 
que va reunir la signatura dels principals 
partits polítics del país. En l’àmbit ener-
gètic, les propostes ja estan en marxa, i el 
Partit de la Revolució Democràtica (PRD) 
ja ha presentat un pla en què desaconsella 
una obertura de Pemex (l’empresa petro-
liera estatal) a capital privat, si més no en 
certes àrees d’explotació. La reforma sí 
pre  tén, en canvi, modificar el sistema de 
preus i de subsidis actual perquè reflec-
teixi millor el cost real de l’energia. 

Pel que fa a la reforma laboral (que pretén 
incrementar la flexibilitat del mercat) i a la 

En un entorn de moderació 
de la inflació, Banxico 
estableix una pausa 
monetària. 

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB real 5,3 3,9 3,9 4,9 4,4 3,3 – ... –

Producció industrial 6,1 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 2,0 3,2 ...

Confiança del consumidor (*) 86,3 91,7 90,3 94,1 96,4 96,8 94,9 94,2 99,0

Índex avançat d’activitat (*) 116,8 121,6 123,7 125,0 126,0 126,8 126,8 ... ...

Taxa d’atur (**) 5,4 5,2 4,8 5,0 4,8 5,1 5,0 5,1 4,5

Preus de consum 3,9 3,2 3,5 3,9 3,9 4,6 4,6 4,2 3,6

Balança comercial (***) –3,0 –1,5 –1,5 –1,6 –1,3 1,4 0,3 –0,8 –0,8

Tipus d’interès oficial de Banxico (%) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Pesos mexicans per dòlar (*) 12,33 11,90 13,94 12,81 13,43 12,87 13,09 12,92 12,98

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Banc de Mèxic, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

La demanda interna 
continuarà donant suport  
al creixement el 2013. 
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La recuperació gradual  
de les demandes xinesa, 
nord-americana i brasilera 
encareix el petroli.

reforma educativa (que, entre d’altres co -
ses, elimina la pràctica habitual d’heretar 
o, fins i tot, de vendre les places de mestre), 
les dues aprovades al final del 2012, el Go -
vern ha tingut ja els primers conflictes 
amb el poderós Sindicat Nacional de Tre-
balladors de l’Educació (SNTE). I és que, 
per bé que la voluntat d’acord és generalit-
zada en totes les forces polítiques, veurem 
en què queden els ambiciosos plans refor-
mistes del president Enrique Peña Nieto 
quan passin pel filtre del consens polític i 
social. 

Finalment, i en aquest context de modera-
ció inflacionista i de plans reformistes, 
alguns dels indicadors d’activitat confir-
men la fortalesa de la demanda interna, en 
particular, del consum. Així, l’índex de 
confiança del consumidor va pujar al de -
sembre i va mantenir la tendència positiva, 
que mostra la resistència d’aquest consum 
intern i la possible reacceleració al llarg del 
2013. Tal com va succeir en el tercer tri-
mestre del 2012, el consum continuarà 
donant suport al creixement del país. 
Aquesta solidesa de la demanda és molt 
important, atesos els riscos que encara 
imposen la incertesa fiscal als Estats Units, 
el seu principal soci comercial, i la crisi de 
la zona de l’euro. 

El petroli s’encareix i mostra  
un fons de resistència 

El petroli s’aprecia. Entre el 21 de desem-
bre i el 22 de gener, el preu del cru va gua -
nyar el 3,1% i va quedar situat en els 112,20 

dòlars per barril (qualitat Brent, per a lliu-
raments a un mes). El petroli mostra, així, 
un fons de resistència per damunt de la 
referència dels 100 dòlars i se situa el 2,3% 
per damunt del nivell del començament 
del 2013. 

La feblesa de la demanda global queda 
compensada per la reactivació gradual de 
l’economia xinesa. Així, l’Agència Interna-
cional de l’Energia va revisar lleugerament 
a l’alça l’estimació de la demanda global de 
cru, esperonada per la previsió d’un incre-
ment de l’apetència de la Xina, dels Estats 
Units i del Brasil. A més llarg termini, els 
pos  sibles efectes a la baixa de l’obtenció de 
cru per fracking als Estats Units poden ser 
compensats per la reducció de la produc-
ció al Mar del Nord. 

Entre la resta de primeres matèries, també 
van predominar les pujades. Així, l’índex 
CRB va guanyar l’1,0% entre el 21 de de  -
sembre i el 22 de gener. Si l’or va tenir un 
guany moderat que el va deixar en els 
1.693 dòlars per unça, els metalls preciosos 
d’usos industrials van tenir alces més subs-
 tancials, entre les quals destaca l’increment 
del 10,0% del platí. Els metalls bàsics es 
van continuar beneficiant del to millorat 
de l’economia xinesa, tot i que, en l’última 
setmana, va prevaler la recollida de benefi-
cis. El ferro i el coure es van apreciar el 6,8% 
i el 3,8%, respectivament, mentre que l’alu-
 mini va recular el 5,6%. Els aliments van 
te  nir una tímida reacció alcista després 
dels descensos, gràcies a la bona collita 
bra  silera. El blat es va apreciar l’1,7% i el 
cafè, el 4,1%, però el sucre va cedir el 4,2%. 

El petroli puja fins als 
112,2 dòlars per barril. 

Alces substancials dels 
metalls preciosos d’usos 
industrials.
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EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 22 de gener).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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L’economia europea es 
continua contraient en el 
quart trimestre del 2012. 

El PIB alemany recula el 
0,3% en l’últim trimestre. 

UNIÓ EUROPEA

La recessió podria haver tocat fons  
en el quart trimestre 

Segons els indicadors d’activitat d’alta fre-
qüència, la zona de l’euro va incrementar 
lleugerament el ritme de contracció durant 
el quart trimestre del 2012 en relació amb 
el període anterior, que va ser del 0,1% in -
ter  trimestral. L’índex de producció indus-
trial del novembre, per exemple, va recular 
el 3,5% interanual, arrossegat, una vegada 
més, per la caiguda en la producció de béns 
duradors. Les vendes al detall del novem-
bre també van registrar una reculada no -
ta  ble, del 2,6% interanual. Com ja s’ha ob -
servat en els últims trimestres, la caiguda 
de l’activitat és deguda a la feblesa de la 
de    manda interna, mentre que el sector ex -
terior manté el dinamisme. 

Segons l’oficina d’estadística alemanya, 
l’e  conomia germànica, que representa 
gai  rebé el 36% del total de la zona de 
l’euro, es va contreure el 0,3% intertrimes-
tral en el tram final de l’any passat, la qual 
cosa re  presenta la caiguda més important 
des del 2009. D’aquesta manera, l’avanç 
del PIB es va quedar en un tímid 0,9% el 
2012. Per a l’economia espanyola, que 
representa el 15% de la zona de l’euro, el 
creixement intertrimestral va ser del 
–0,7%, la qual cosa situa la taxa de creixe-
ment per al conjunt de l’any en el –1,4%. 
Tot i que encara no es coneixen les dades 
de la resta de països de la zona de l’euro, és 
molt probable que la ma  joria hagi experi-
mentat una contracció del PIB en el quart 
trimestre. 

FONTS: Comissió Europea i Markit Economics Limited.

Confiança del consumidor Índexs PMI

ELS INDICADORS AVANÇATS DEL GENER ES RECUPEREN D’UNS NIVELLS MOLT BAIXOS
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La confiança del 
consumidor recupera el 
terreny perdut en els sis 
últims mesos. 

Els indicadors avançats 
mostren un possible canvi 
de tendència en el primer 
trimestre. 

No obstant això, els indicadors avançats 
d’activitat de la zona de l’euro del primer 
trimestre del 2013 mostren que aquesta 
tendència podria estar canviant. Al gener, 
la confiança del consumidor va sorpren-
dre amb un augment substancial de 2,4 
punts, fins als –23,9, el valor més alt dels 
sis últims mesos. A més a més, l’índex de 
gestors de compres (PMI) també ha aug-
mentat en els últims mesos, tant per al 
conjunt de la zona de l’euro com per a Ale-
manya. 

En concret, l’índex PMI compost de la 
zona de l’euro es va situar en els 48,2 punts 
al gener, el valor més alt dels deu últims 
mesos, però encara per sota dels 50 punts, 
valor que indica contracció. Aquesta mi -
llora de l’índex compost és deguda a l’in -
crement del component del sector serveis i 
del sector manufacturer, que es van situar 
en els 48,3 punts i en els 47,5 punts, respec-
tivament. A Alemanya, destaca l’increment 
de l’índex PMI del sector serveis, que va 
arribar als 55,3 punts, el nivell màxim dels 
19 últims mesos. També ha pujat, tot i que 
amb menys intensitat, l’índex del sector 
manufacturer. 

Així mateix, l’índex empresarial alemany 
Ifo també va experimentar un increment 
en el mes de desembre i es va situar en els 
102,4 punts, el nivell més alt des del mes de 
juliol. Aquesta millora dels indicadors 
avançats suggereix que la recessió de la 
zona de l’euro està cedint i que es podria 
estar iniciant el camí cap a la recuperació. 

No obstant això, aquesta tendència alcista 
dels indicadors avançats encara no és sufi-
cient per assegurar taxes de creixement 
po  sitives, ja que encara es troben en nivells 
molt baixos. A més a més, no tots els paï-
sos mostren un comportament similar. En 
particular, els indicadors de l’economia 
francesa van experimentar una intensa 
reculada, tant al desembre com al gener. 
Destaca la caiguda de l’índex PMI del sec-
tor manufacturer, que, al gener, s’ha situat 
en els 42,9 punts, una cota clarament infe-
rior a la mitjana del quart trimestre, que va 
ser de 44,3. Tot plegat posa de manifest 
que el procés de recuperació econòmica 
no és un fenomen generalitzat a tots els 
països de la zona de l’euro, la qual cosa fa 
que sigui molt fràgil. 

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

PIB 2,0 1,5 0,6 –0,1 –0,5 –0,6 – ... –

 Alemanya 4,0 3,1 1,9 1,2 1,0 0,9 – ... –

 França 1,6 1,7 1,2 0,2 0,1 0,0 – ... –

 Itàlia 1,8 0,6 –0,5 –1,3 –2,3 –2,4 – ... –

 Espanya –0,3 0,4 0,0 –0,7 –1,4 –1,6 – ... –

Vendes al detall 0,9 –0,6 –1,3 –1,0 –1,6 –1,2 –3,2 –2,6 ...

Confiança del consumidor (*) –14,2 –14,6 –20,6 –20,0 –19,7 –24,0 –25,7 –26,9 –26,5

Producció industrial 7,4 4,6 –0,3 –1,8 –2,3 –2,2 –3,3 –3,7 ...

Sentiment econòmic (*) 100,5 101,0 93,6 94,1 91,1 86,4 84,3 85,7 87,0

Índex d’activitat empresarial Ifo (*) 107,8 111,3 106,9 109,2 107,2 102,3 100,0 101,4 102,4

NOTA: (*) Valor.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.
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Així, preveiem que el PIB de la zona de 
l’euro iniciarà una via de millora lenta 
però sostinguda al llarg del 2013 i que crei-
xerà el 0,1% en el conjunt de l’any. Aquesta 
previsió és coherent amb les noves previ-
sions del Fons Monetari Internacional 
(FMI). En el seu informe del mes de gener, 
l’FMI pronostica un creixement del –0,2% 
per al 2013 i de l’1,0% per al 2014, tres i una 
dècimes menys, respectivament, que en les 
previsions anteriors del mes d’octubre. A 
més a més, l’FMI adverteix que, malgrat 
que, el 2012, es va evitar el col·lapse de l’e -
co  nomia europea, hi ha riscos a la baixa en 
aquesta previsió. En particular, s’indica 
que el principal risc és que es produeixi un 
període llarg d’estancament si no s’im  pul -
sen les reformes iniciades. 

En definitiva, la recessió a la zona de l’euro 
podria haver tocat fons en el quart trimes-
tre. No obstant això, el clima econòmic 
con  tinua sent feble i l’equilibri sobre el 
qual se sustenta la recuperació encara és 
molt fràgil. Des del final del 2012, la relati-
va estabilitat dels mercats financers està 
propiciant que el procés d’ajust dels països 
de la perifèria europea es pugui fer de for-
ma menys precipitada. Malgrat tot, això 
no hauria de comportar un relaxament en 
els esforços necessaris per aconseguir un 
reequilibri dels comptes públics ni en l’as -
so  liment de l’agenda de reformes, dues 
con  dicions imprescindibles per consolidar 
les bases d’un creixement sostingut i equi-
librat a llarg termini. 

L’FMI revisa a la baixa les 
previsions de creixement 
per a la zona de l’euro. 

Política monetària no convencional: una història (inconclusa) d’èxit (limitat) 

La crisi financera i econòmica que va començar el 2007 ha estat la més profunda des de la Gran Depressió dels 
anys trenta. En alguns moments, el malson d’una reedició d’aquell drama social ha tingut un aire força realista. 
Per fortuna, no ha estat així, en bona mesura gràcies a la gestió de la política monetària per part dels principals 
bancs centrals del món. Malgrat tot, això no ha estat suficient per impedir una fase de creixement lent i d’atur 
elevat. 

Durant aquests últims anys, les autoritats monetàries s’han enfrontat a dos greus problemes. En primer lloc, les 
formidables onades de turbulències financeres iniciades amb la crisi de les hipoteques subprime. Aquestes dis-
funcions dels mercats financers han entorpit el funcionament normal dels canals de transmissió de la política 
monetària convencional i han forçat el desplegament d’un ampli ventall de «mesures de suport a la liquiditat» per 
part dels bancs centrals. En segon lloc, el tipus d’interès oficial, que és l’instrument bàsic d’aquesta política con-
vencional, va assolir el límit inferior natural del 0% sense que s’apreciessin signes d’alleujament en les preocu-
pants dinàmiques recessives i deflacionistes. Aquest esgotament ha incentivat la recerca de vies addicionals 
d’estímul i ha propiciat les «compres d’actius a gran escala» (LSAP, en les sigles en anglès) i la reformulació de les 
«polítiques de comunicació» (forward guidance).(1) La Reserva Federal (Fed) i el Banc Central Europeu (BCE) 
han estat protagonistes destacats d’aquesta història, tant per la importància de les economies sobre les quals 
actuen com per la naturalesa de les mesures que han aplicat. 

En la primera fase de la crisi (entre l’estiu del 2007 i la tardor del 2008), la Fed i el BCE es van centrar en les mesu-
res de suport a la liquiditat, al mateix temps que retallaven amb fermesa els tipus d’interès oficials. El rol de pres-

(1) Per a més detalls, vegeu el requadre «En temps de crisi, creativitat monetària», d’aquesta mateixa publicació. 



24 FEBRER 2013 INFORME MENSUAL   

tador d’última instància es va ampliar molt més enllà del que era convencional i va arribar a límits insospitats 
després de l’enorme xoc que va representar la fallida de Lehman Brothers. El propòsit va ser reobrir (o suplantar 
transitòriament) els fluxos de finançament en nombroses parcel·les del sistema financer. La circumstància que, en 
el cas dels Estats Units, aquest sistema estigui basat en els mercats de capitals i que, en el cas de la zona de l’euro, 
estigui centrat en els bancs és la raó bàsica que els programes de la Fed s’hagin dirigit a intervenir directament en 
els mercats i que els del BCE s’hagin orientat a proporcionar liquiditat als bancs. S’ha acumulat una àmplia evidèn-
cia empírica sobre l’elevat grau d’eficàcia dels múltiples programes que la Fed va posar en marxa amb caràcter 
específic i temporal. Cal destacar els següents: CPFF (enfocat al mercat de paper comercial), MMIFF (fons mone-
taris), PDCF (primary dealers) i TALF (mercat de titulitzacions). Per la seva banda, el BCE també va actuar amb 
determinació i celeritat: va modificar el procediment de subministrament de liquiditat als bancs per fer-lo il·limitat 
(l’anomenada «barra lliure»), va ampliar els terminis i va relaxar els requisits de garantia. Aquestes actuacions van 
evitar el desastre que hauria comportat una eventual cadena de col·lapses d’entitats, fruit del bloqueig dels mercats 
majoristes i/o del pànic dels dipositants. De fet, de forma progressiva, la calma va tornar als mercats, el que va ser 
una fita notable de cara a l’objectiu d’assegurar l’estabilitat financera. 

En el trànsit del 2008 al 2009, va començar una segona fase de la crisi, que encara està vigent, caracteritzada per 
la necessitat de reactivar el creixement econòmic i d’evitar la deflació, en un context de descens dels preus immo-
biliaris, despalanquejament forçat, incertesa elevada i rebrots recurrents d’inestabilitat als mercats financers 
(aquesta cop amb l’epicentre a la zona de l’euro). Per afrontar aquest repte, els bancs centrals van ampliar l’arsenal 
de mesures no convencionals. Per bé que els objectius eren similars, les mesures han diferit en funció del marc 
legal i institucional de cada banc central. La Reserva Federal s’ha endinsat sense gaires miraments en l’àmbit de 
les LSAP i ha modificat en diverses ocasions les fórmules de comunicació. El BCE ha optat per mesures a mig 
camí entre el «suport a la liquiditat» i les LSAP. 

FONT: Bloomberg.

Diferencial entre tipus interbancari i 
Overnight Indexed Swap a tres mesos

LA POLÍTICA MONETÀRIA NO CONVENCIONAL HA ESTAT IMPORTANT EN L’ESTABILITZACIÓ DELS MERCATS FINANCERS 
I EN LA NEUTRALITZACIÓ DEL RISC DE DEFLACIÓ
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La Fed ha executat diverses rondes de compres de bons del Tresor i de les agències hipotecàries, encaminades a 
pressionar a l’alça les seves cotitzacions, i esperant que l’impacte alcista es transmeti, mitjançant diferents canals, 
als preus de la resta d’actius financers (bons corporatius, accions, monedes estrangeres, etc.), i ha promogut, així, 
el relaxament de les condicions financeres per al conjunt d’agents econòmics, la qual cosa, al seu torn, hauria 
d’incidir de forma favorable sobre l’economia real. L’evidència empírica mostra que aquests efectes s’han produït. 
En concret, s’estima que la intervenció de la Fed ha reduït les rendibilitats del deute a mitjà i a llarg termini en un 
rang comprès entre els 70 i els 150 punts bàsics. Per bé que les estimacions són estadísticament significatives, cal 
tenir en compte que hi ha altres factors que han pressionat les rendibilitats a la baixa (com l’aversió al risc dels 
inversors), molt difícils de controlar a l’hora de fer els càlculs. Aquestes anàlisis també posen de manifest que s’ha 
produït un contagi positiu cap a altres actius de risc, principalment els bons corporatius i els índexs borsaris. Els 
estudis que analitzen l’efecte sobre les variables macroeconòmiques presenten més discrepàncies en els resultats 
obtinguts. En conjunt, detecten l’existència d’un impacte positiu però modest sobre el PIB i sobre l’ocupació i 
d’un impacte alcista sobre la inflació esperada i materialitzada. A més a més, és important considerar que la 
incidència de les LSAP és transitòria i que les rondes successives tenen un impacte cada vegada menor. De fet, 
alguns economistes consideren que els seus efectes no actuen tant per la via dels preus dels actius com per la via 
de la modificació de les expectatives dels agents, i, en aquest sentit, són un succedani de la política de comunica-
ció. En aquest últim àmbit, la Fed ha rebut, amb part de raó, crítiques per les erràtiques fórmules que ha anat 
assajant, les quals, en ocasions, han introduït més confusió que claredat. 

El BCE s’ha mostrat més prudent que la Fed en aquesta segona fase, però no per això ha estat menys efectiu. A 
diferència d’altres bancs centrals, el BCE considera que les mesures no convencionals són un complement de les 
decisions de tipus d’interès i han d’estar supeditades al mandat d’estabilitat de preus. La institució qualifica les 
seves actuacions com a mesures de «suport reforçat al crèdit» (Enhanced Credit Support) i les justifica per la 
necessitat de sanejar el canal de transmissió de la política monetària. No obstant això, la irrupció de la crisi del 
deute sobirà a la perifèria de la zona de l’euro va dinamitar gairebé per complet aquesta transmissió, ja que va 
induir un procés de fragmentació profunda dels mercats financers entre centre i perifèria. El BCE va respondre 
amb un lloable grau de pragmatisme i d’encert, va anar més enllà de les mesures de suport a la liquiditat i es va 
apropar al terreny de les compres d’actius. Al maig del 2010, amb la creació del Securities Market Program (SMP), 
es va fer un primer pas per contenir les friccions. Durant l’estiu del 2012, es va augmentar l’aposta amb l’anunci 
del programa Outright Monetary Transactions (OMT), que ha propiciat una reducció espectacular de les primes 
de risc del deute sobirà i bancari dels països perifèrics. 

En suma, els principals bancs centrals han demostrat capacitat d’innovació i gran determinació davant els reptes 
que s’han anat presentant i han aconseguit uns resultats satisfactoris. Es diria que van aprendre les lliçons 
d’alguns episodis històrics desafortunats, quan errors de judici i una subestimació del poder dels instruments a 
la seva disposició van derivar en situacions econòmiques penoses. Però, per això mateix, convé ara estar a 
l’aguait(2) perquè els errors no es cometin en la fase de normalització, de manera que l’epíleg pendent d’aquesta 
història se saldi també amb èxit.

(2) Vegeu el requadre «Riscos d’una política monetària en fase experimental», d’aquesta mateixa publicació. 

Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament de Mercats Financers 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La feblesa econòmica perjudica  
el mercat de treball 

La crisi econòmica de la zona de l’euro 
con   tinua pesant sobre el mercat de treball. 
La taxa d’atur de la zona de l’euro es va in -
crementar de nou en una dècima al no -
vembre, fins a l’11,8%, 4,5 punts per da -
munt del mínim històric registrat al març 
del 2008. 

Així mateix, els resultats de l’enquesta de 
la Comissió Europea sobre la intenció de 
contractar treballadors en els tres pròxims 
mesos al sector serveis mostren una con-
tracció més intensa en el quart trimestre 
que durant el període anterior. En efecte, 
aquest índex va caure 16 dècimes en l’úl -
tim trimestre de l’any, fins a un valor ne -
ga  tiu de 5,5 punts. També s’observa un de -
te  riorament, tot i que menys intens, en les 
expectatives de contractació al sector ma -
nufacturer i del comerç al detall. 

No obstant això, la lectura d’aquest indica-
dor en el mes de desembre és una mica 
més optimista i apunta a un canvi de ten-

dència en l’evolució de l’ocupació. Així, 
l’ín  dex va recuperar un punt i tres dècimes 
al sector manufacturer i al de serveis, res-
pectivament (vegeu la taula següent). D’a -
questa manera, el mercat laboral a la zona 
de l’euro tanca un mal 2012, amb una dada 
relativament positiva que suggereix que el 
ritme de deteriorament de l’ocupació po -
dria estar tocant fons. El fet que els indica-
dors d’activitat, com, per exemple, l’ín  dex 
PMI de manufactures, estiguin co  men -
çant a guanyar terreny també ajuda a sos-
tenir un discurs més esperançador. 

La feblesa del mercat de treball en aquest 
últim any ha comportat que les pressions 
salarials a la zona de l’euro hagin estat més 
moderades que durant el 2011, una etapa 
en què, gràcies al repunt de l’economia, la 
situació laboral va ser lleugerament més 
favorable. Així, doncs, malgrat que la re -
muneració per assalariat va augmentar en 
dues dècimes en el tercer trimestre del 
2012, fins a l’1,8% interanual, aquesta xifra 
va ser inferior al 2,2% observat, de mitja-
na, el 2011. 

El creixement de  
la remuneració dels 
assalariats se situa en 
l’1,8% interanual en el 
tercer trimestre. 

FONTS: Eurostat, enquestes d’opinió de la Comissió Europea i elaboració pròpia.

ES MANTÉ LA CONTENCIÓ DELS COSTOS LABORALS A LA ZONA DE L’EURO

Indicadors d’ocupació i PIB Indicadors de costos laborals
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La taxa d’atur augmenta  
en una dècima al novembre, 
fins a l’11,8%. 
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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 
Dades d’ocupació i atur corregits d’estacionalitat

2010 2011 2012
2012

I II III IV Octubre Novembre Desembre

Ocupació 

 Persones –0,5 0,3 ... –0,5 –0,7 –0,7 ... – ... –

 Hores 0,0 0,2 ... –1,2 –1,5 –1,6 ... – ... –

Expectatives de creació d’ocupació (*)

 Manufactures –7,7 2,6 –9,0 –3,7 –7,1 –12,3 –13,1 –13,6 –13,3 –12,3

 Serveis 1,5 6,3 –2,3 3,0 –2,9 –3,9 –5,5 –5,7 –5,5 –5,2

Costos laborals unitaris per països

 Zona de l’euro –0,7 0,9 ... 1,5 1,3 1,5 ... – ... –

 Alemanya –1,0 1,3 ... 2,4 2,5 2,5 ... – ... –

 França 0,7 1,6 ... 2,3 1,9 1,7 ... – ... –

 Itàlia –0,5 0,8 ... 1,1 0,9 2,3 ... – ... –

 Espanya –2,0 –1,5 ... –1,7 –3,3 –3,0 ... – ... –

Taxa d’atur per països (**)

 Zona de l’euro 10,1 10,2 ... 10,9 11,3 11,5 ... 11,7 11,8 ...

 Alemanya 7,1 5,9 ... 5,6 5,5 5,5 ... 5,4 5,4 ...

 França 9,7 9,6 ... 10,0 10,2 10,3 ... 10,4 10,5 ...

 Itàlia 8,4 8,4 ... 10,0 10,5 10,6 ... 11,1 11,1 ...

 Espanya 20,1 21,7 ... 23,8 24,7 25,6 ... 26,2 26,6 ...

NOTES: (*) Saldos nets (diferència entre respostes positives i negatives, en percentatges). Enquestes de la Comissió Europea sobre les expectatives de creació d’ocupació durant 
els pròxims tres mesos. Els valors oscil·len entre –100 (tots els entrevistats escullen l’opció negativa) i +100 (tots escullen la positiva).
(**) Percentatge sobre població activa.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, OCDE i elaboració pròpia.

Una altra manera d’avaluar si els canvis en 
l’activitat econòmica es reflecteixen en els 
ajustaments salarials és observar la varia-
ció dels salaris negociats en conveni (vegeu 
el gràfic anterior), els quals van augmentar 
el 2,0% interanual en el tercer trimestre de 
2012, un nivell força inferior al 2,5% regis-
trat en el conjunt del 2011. Aquesta major 
contenció salarial també es manifesta en 
l’índex de cost laboral, la taxa de creixe-
ment interanual del qual va ser del 2,1% en 
el tercer trimestre, al voltant de mig punt 
per sota de l’anotada el 2011. Durant el 
2013, s’espera que, en paral·lel a la tònica 
de recuperació molt gradual de l’economia, 
aquesta moderació salarial continuï. Això 
hauria d’ajudar a guanyar competitivitat 
al conjunt de la zona de l’euro. 

Estabilitat de preus a la zona  
de l’euro 

L’evolució dels preus continua sense gene-
rar titulars, i això és bo. Si l’objectiu a mitjà 
termini del Banc Central Europeu (BCE) 
és mantenir el creixement de l’índex de 
preus de consum (IPC) al voltant, però per 
sota, del 2%, es pot considerar que el banc 
emissor ha assolit l’objectiu en circums -
tàn  cies molt adverses. Tot i que, per al con-
junt de l’any 2012, la mitjana de la inflació 
de la zona de l’euro va ser del 2,5% inter -
anual, al final de desembre, l’IPC ja es va 
situar en el 2,2% i va repetir el registre del 
mes d’anterior. La inflació, per tant, es 
manté en nivells raonables, tot i que, en els 
últims mesos, diversos països de la zona 

La inflació de la zona  
de l’euro es manté en  
el 2,2% interanual. 
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de l’euro han apujat de forma considerable 
els impostos indirectes. 

La feblesa persistent de la demanda expli-
ca, en gran part, aquesta situació. L’evo  lu -
ció de la inflació subjacent, un cop exclo-
sos els preus de l’energia i de l’alimentació, 
és una bona mostra: per quart mes conse-
cutiu, es va mantenir en l’1,6% interanual. 
De fet, durant tot l’any 2012, va romandre 
per sota del 2%. 

Per components de la despesa, la rúbrica 
que va contribuir més a l’alça de la inflació 
el 2012 va ser l’electricitat, que va augmen-
tar el 6% interanual i va contribuir amb 0,1 
dècimes a la variació interanual de l’IPC 
ge  neral. L’epígraf d’energia per a trans-
port, que va créixer a una taxa del 4,3% in -
teranual, va efectuar la mateixa aportació. 
En canvi, el sector de les telecomunica-
cions, amb una reculada interanual del 
4,1%, va ser un dels que més va contribuir 
a la contenció de preus. Llevat dels epígrafs 
esmentats, els principals components que 
formen l’IPC general amb prou feines van 
patir canvis significatius. 

En el desglossament geogràfic, es va man-
tenir la diferència entre les inflacions d’I  tà-

 lia (2,6%) i Espanya (3,0%) i entre les de 
França (1,5%) i Alemanya (2%). No obs-
tant això, esperem que, a mesura que avan-
 ci l’any, el diferencial entre aquests països 
es redueixi, a causa de la cancel·lació de 
l’e  fecte esglaó a l’alça derivat de l’increment 
impositiu a Itàlia i a Espanya. 

El 2013, l’efecte esmentat més amunt, la 
feblesa de la demanda i un nivell de preus 
energètics continguts permetran que la 
inflació sigui lleugerament inferior a la de 
l’any anterior. Aquesta trajectòria seria 
compatible amb la visió del banc emissor, 
que també espera que els preus es conti-
nuïn moderant al llarg d’enguany. 

Les exportacions continuen 
impulsant la millora del saldo  
de béns 

El 2013, i si no es tornen a produir esdeve-
niments inesperats, la zona de l’euro es po -
dria començar a encaminar cap a una len-
ta recuperació, que depèn, en gran part, de 
la capacitat de millora de la demanda in -
terna, un fet que encara genera força dub-
tes. El que sembla més probable és que el 
sector exterior mantingui, en els pròxims 

La millora de la 
competitivitat i l’augment 
de la demanda dels països 
en desenvolupament 
impulsen les exportacions. 

ZONA DE L’EURO: ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM HARMONITZAT (IPCH)

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Zona de l’euro

 IPCH 1,6 2,7 2,9 2,7 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2

 IPCH subjacent 1,0 1,7 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6

Índexs de preus de consum harmonitzat  
 dels principals països
 Alemanya 1,1 2,5 2,7 2,4 2,1 2,1 2,1 1,9 2,0

 França 1,7 2,3 2,6 2,6 2,3 2,3 2,1 1,6 1,5

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

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

FONT: Thomson Reuters Datastream.
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Saldo comercial 
(escala dreta)

Exportacions 
(escala esquerra)

Importacions 
(escala esquerra)

Percentatge de variació interanual de les exportacions i de les importacions i saldo comercial (*)

EL MAJOR DINAMISME DE LES EXPORTACIONS ACCELERA L’AUGMENT DEL SUPERÀVIT 
DE LA BALANÇA DE BÉNS
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NOTA: (*) Corregides d’estacionalitat i, per al saldo comercial, dades acumulades de dotze mesos.
FONTS: Fons Monetari Internacional i elaboració pròpia.

trimestres, la contribució positiva que, en 
l’últim lustre, li ha permès convertir-se en 
el principal suport de l’economia europea. 

Aquest bon comportament de les exporta-
cions va ser el resultat dels guanys conti-
nuats de competitivitat i de la creixent 
de manda provinent dels països en desen-
volupament. Les últimes dades disponi-
bles en són un clar exemple. En efecte, la 
competitivitat de la zona de l’euro, mesu-
rada mitjançant els costos laborals unita-
ris dels principals socis comercials, va mi -
llorar, per cinquena vegada consecutiva, 
en el tercer trimestre del 2012. D’a  ques  ta 
manera, l’índex de competitivitat es va si -
tuar en nivells del 2002 i va corregir la pèr-
 dua registrada entre aquest any i el 2009. 
La contenció salarial prevista a la ma  joria 
de països europeus convida a es  perar nous 
avanços a curt termini. 

Pel que fa al dinamisme de la demanda 
pro  vinent dels països en vies de desenvo-

lupament, l’informe «Perspectives Econò-
miques Globals» del Banc Mundial, publi-
cat al gener, mostra que el percentatge del 
comerç mundial amb destinació cap a 
aquests països ha augmentat intensament 
des del 2008. La zona de l’euro no ha que-
dat al marge d’aquest fenomen. Prenent 
com a referència els onze primers mesos 
del 2012, observem que el 68,3% de les ex -
portacions de la unió monetària van tenir 
com a destinació països en vies de desen-
volupament. Aquesta xifra supera en 5,9 
punts percentuals la quota registrada qua-
tre anys enrere. Entre les regions que van 
presentar un major dinamisme en la de -
manda de béns europeus durant aquest 
pe  ríode, destaquen l’Amèrica Llatina i 
l’Àfrica, amb creixements del 16,2% i del 
12,3% interanual, respectivament. 

El bon ritme de les vendes als països en 
desenvolupament va ser determinant per-
què el creixement de les exportacions 
assolís el 6,0% interanual al novembre de 

El superàvit de béns 
acumulat durant dotze 
mesos puja als 83.448 
milions d’euros al novembre 
del 2012. 

S’esperen noves millores  
del saldo corrent el 2013.



30 FEBRER 2013 INFORME MENSUAL   

Els organismes 
internacionals valoren 
positivament els processos 
de consolidació fiscal a la 
perifèria. 

2012, enfront del 0,7% registrat per les im -
portacions. En conseqüència, el saldo de la 
balança de béns es va situar, en aquest 
mes, en els 13.732 milions d’euros. Com 
ho mostra el gràfic anterior, el superàvit de 
béns, en termes acumulats dels dotze úl -
tims mesos, va pujar fins als 83.448 mi -
lions d’euros, un nivell que no s’assolia des 
de l’any 2002. 

Per al 2013, el manteniment dels dos fac-
tors de fons que han impulsat les exporta-
cions en els últims mesos hauria de perme-
 tre nous increments del superàvit co  rrent. 
No obstant això, el ritme de creixement 
del saldo exterior es podria veure reduït 
per la recuperació de les importacions 
europees durant la segona meitat de l’any, 
a conseqüència de la reactivació de la de -
manda interna. No obstant això, quantifi-
car l’impacte d’aquest augment sobre el 
saldo corrent no és senzill, en especial si 
te  nim en compte que la reducció del preu 

del petroli prevista per al 2013 podria dis-
minuir el valor de les importacions petro-
lieres d’enguany. Cal recordar que, durant 
els nou primers mesos del 2012, aquesta 
partida va representar gairebé el 20% del 
total de les importacions de béns. 

Sector públic i governança 

La zona de l’euro està vivint un dels perío-
des més plàcids des de l’inici de la crisi del 
deute. El disseny, per part del Banc Cen-
tral Europeu (BCE), d’un programa de 
com  pra condicionada de deute sobirà per 
als països de la zona de l’euro que el sol  ·li -
citin ha aconseguit relaxar les tensions als 
mercats financers des del setembre de 
l’any passat. Aquest procés s’ha vist afavo-
rit pels avanços en l’agenda de reformes 
estructurals i en la consolidació dels des-
equilibris fiscals als països de la perifèria. 

Les tensions als mercats 
financers europeus es 
rebaixen significativament. 

SECTOR EXTERIOR 

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Zona de l’euro

 Importacions 21,6 14,5 6,9 3,7 1,1 0,2 7,4 –0,3 ...

 Exportacions 20,1 13,4 9,2 8,5 8,1 7,2 14,2 5,4 ...

 Balança comercial (1) 0,7 –15,7 –15,7 3,5 33,8 64,7 74,7 83,5 ...

Saldos corrents (2)

 Zona de l’euro 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 ... ... ...

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

  França –1,6 –2,0 –2,0 –1,9 –2,1 –2,2 –2,1 –2,2 ...

  Itàlia –3,5 –3,1 –3,1 –2,5 –1,8 –1,3 –1,2 –1,0 ...

  Espanya –4,5 –3,5 –3,5 –3,4 –2,9 –2,2 –2,0 ... ...

Tipus de canvi euro/dòlar (3) 1,33 1,40 1,35 1,32 1,30 1,25 1,29 1,29 1,31

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,7 103,4 102,1 99,4 98,2 95,9 97,80 97,20 98,70

NOTES: (1) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
(2) Saldo acumulat de 12 mesos en percentatge del PIB dels 4 últims trimestres.
(3) Valors superiors indiquen una apreciació de la moneda.
(4) Canvi ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
FONTS: Eurostat, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.       
  .
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És necessari avançar cap a 
una unió bancària i fiscal. 

Els requeriments de 
liquiditat de Basilea III  
es flexibilitzen. 

En efecte, els esforços fiscals realitzats en 
aquests països comencen a donar els pri-
mers fruits. Sens dubte, el cas d’Irlanda 
destaca per damunt de la resta. La possibi-
litat que el dèficit públic del 2012 se situï 
per sota del 8% del producte interior brut 
(PIB), enfront de l’objectiu del 8,6%, va 
per  metre al Govern irlandès realitzar la 
primera emissió de bons a llarg termini des 
del novembre del 2010. 

Pel que fa als altres dos països rescatats, 
Portugal i Grècia, tant la Comissió Euro-
pea (CE) com el Fons Monetari Internacio-
 nal (FMI) valoren positivament els avan -
ços realitzats en els últims mesos. Així, 
s’es  tima que el sector públic portuguès va 
complir l’objectiu revisat de dèficit fiscal 
per al 2012, del 5,0% del PIB. Per la seva 
banda, el Govern grec va adoptar, al gener, 
les reformes acordades amb els organis-
mes internacionals, la qual cosa va com-
portar un nou desemborsament, de 3.240 
milions d’euros, d’ajuda per part de la troi-
ca. Entre les mesures implementades, des-
taca l’augment del tipus màxim de l’impost 
sobre la renda fins al 42% per als ciutadans 
amb ingressos superiors als 42.000 euros. 
Un altre país que ha presentat avanços im -
portants és Espanya, en aquest cas en la 
implementació de l’agenda de reformes del 
sector bancari, que li ha permès rebre l’a -
pro  vació de l’Eurogrup per al desembor-
sament del segon tram d’ajuda per a la re   -
capitalització bancària. 

Tot plegat s’ha vist reflectit en la clara mi -
llora de la rendibilitat exigida als títols de 
deute dels països perifèrics durant l’últim 
mes. No obstant això, parafrasejant la di -
rectora gerent del Fons Monetari Interna-
cional, Christine Lagarde, «encara queda 
molt treball per fer». No li falta raó. La cor-
 recció dels desequilibris fiscals a la perifè-
ria ha d’anar acompanyada de nous avan -
ços cap a una unió bancària i fiscal. Aquest 
procés es va reprendre en les reunions de 

l’Eurogrup i de l’Ecofin del final de gener. 
La discussió es va continuar centrant en el 
paper que el Mecanisme Europeu d’Esta -
bi  litat (MEDE) ha d’exercir als països amb 
sistemes bancaris amb problemes de sol-
vèn  cia. Especialment transcendent és la 
pos  sibilitat que sigui el mateix mecanisme 
de rescat el que recapitalitzi directament la 
banca, sense intervenció del sector públic. 
A més a més, en aquestes mateixes reu-
nions, onze països de la zona de l’euro van 
acordar avançar en la creació d’un impost 
sobre les transaccions financeres. 

Aquests processos, tot i ser lents, van do -
nant forma a la nova arquitectura institu-
cional europea. Una voluntat que es reflec-
teix en la iniciativa franco-alemanya per al 
foment de la competitivitat i del creixe-
ment de la zona de l’euro. Però els reptes 
pen  dents encara són nombrosos: els pro-
cessos electorals a Itàlia i a Alemanya al 
fe    brer i a l’octubre del 2013 poden fixar el 
curs de la crisi a la zona de l’euro. 

Es redueix l’apel·lació al Banc  
Central Europeu 

La persistència de la crisi de la zona de 
l’euro i les seves greus conseqüències so-
bre l’evolució del crèdit, en especial als paï-
sos perifèrics, han dut el Banc de Paga-
ments Internacionals a relaxar la nova 
re  gulació bancària sobre liquiditat. Així, el 
passat 6 de gener, el Comitè de Supervisió 
Bancària de Basilea va anunciar una sèrie 
de modificacions que flexibilitzen sensi-
blement les exigències de liquiditat dels 
bancs. Les no  ves mesures afecten la ràtio de 
cobertura de liquiditat (LCR, en les sigles en 
anglès) introduïda en la nova normativa del 
sector bancari, coneguda com Basilea III. 
Aquesta ràtio determina la quantitat d’actius 
lí  quids que han de tenir els bancs en el seu 
balanç per afrontar una retirada d’actius 
sota condicions d’estrès durant un mes. 

Els reptes pendents encara 
són nombrosos.
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Els països en crisi poden 
ajornar l’aplicació de la 
normativa sobre la ràtio  
de cobertura de la liquiditat 
bancària. 

La flexibilització ha estat introduïda per 
tres canals diferents. El primer està rela-
cionat amb el calendari, ja que s’amplia el 
termini d’implementació de l’LCR, que 
passa d’instaurar-se íntegrament l’1 de ge -
ner del 2015 a efectuar-se parcialment 
(60%) i de forma progressiva a partir d’a -
questa data i que ha d’estar íntegrament en 
vigor l’1 de gener del 2019. A més a més, els 
països amb sistemes bancaris danyats tin-
dran una flexibilitat completa en l’aplicació 
de l’LCR fins que hagin sortit de la crisi. El 
segon consisteix en l’ampliació de la defi-
nició d’actius líquids d’elevada qualitat, 
que permetrà la inclusió de determinats 
tí  tols de deute privat en aquest grup. El ter-
cer consisteix en el relaxament de les hi -
pòtesis de sortida d’efectiu de les entitats 
bancàries en cas d’un escenari d’estrès. 
Amb aquestes mesures, es pretén evitar el 

«parany de liquiditat» que es podria gene-
rar als països amb sistemes bancaris frà-
gils a conseqüència d’un augment de les 
exigències de liquiditat, fet que obstaculit-
zaria la recuperació econòmica. 

Les dades disponibles fins avui confirmen 
que es manté la feblesa del finançament al 
sector privat en conjunt. En concret, al no -
vembre, el crèdit a les empreses no finan-
ceres va caure l’1,4% interanual, enfront de 
la reculada d’1,5 punts percentuals del mes 
anterior. Aquesta absència de dinamisme 
és atribuïble, en part, als processos de des-
palanquejament que les empreses conti-
nuen duent a terme. Pel que fa als agregats 
monetaris, els dipòsits a la vista presenten 
taxes de creixement del 7,7% in  teranual, 
en línia amb les que veníem ob  servant. Per 
la seva banda, els instruments negociables, 

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

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Finançament al sector privat (1)  

 Societats no financeres –1,0 2,0 1,9 0,7 0,2 –0,6 –1,5 –1,4 ...

 Llars (2) 2,7 2,7 2,2 1,9 1,3 0,9 0,8 0,7 ...

Dipòsits  (1)

 Dipòsits a la vista 8,7 1,4 1,1 1,9 2,5 4,9 7,1 7,7 ...

 Altres dipòsits a curt termini –5,3 2,6 1,9 2,7 2,4 1,1 1,7 1,8 ...

 Instruments negociables –9,1 –5,4 –3,0 0,4 2,8 0,8 –0,4 –3,6 ...

Tipus d’interès del mercat monetari (%)

 Repo BCE 1,0 1,3 1,42 1,00 1,00 0,83 0,75 0,75 0,75

 Euríbor a 3 mesos 0,8 1,4 1,54 1,14 0,71 0,44 0,22 0,20 0,19

 Euríbor a 12 mesos 1,3 2,0 2,08 1,76 1,32 0,98 0,69 0,62 0,57

Tipus d’interès de préstecs i dipòsits (%)

 Crèdit a les societats no financeres (3) 2,2 2,8 3,0 2,7 2,6 2,3 2,2 2,2 ...

 Préstecs a les llars per a l’adquisició d’habitatge (4) 2,7 3,3 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 ...

 Dipòsits fins a 1 any de les llars 2,1 2,6 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 ...

NOTES: (1) Dades ajustades d’efectes estacionals, calendari, vendes i titulitzacions.
(2) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(3) Crèdits superiors a 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.
FONTS: Banc Central Europeu i elaboració pròpia.
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El crèdit a les empreses  
es continua contraient. 

que són els menys líquids, exhibeixen una 
notable caiguda, del –3,6%. Aquest enfon-
sament és degut al fet que els bancs no han 
renovat les amortitzacions de deute a curt 
termini, ja que estan substi  tuint aquestes 
fonts de finançament per al  tres més esta-
bles, com poden ser els di  pòsits. 

De fet, les fonts de finançament bancari 
encara no s’han normalitzat. En efecte, els 
préstecs nets del BCE a les entitats ban-
càries dels països de la zona de l’euro con-
tinuen sent elevats. No obstant això, en els 
últims mesos, han disminuït significativa-
ment i de forma generalitzada als països 
de la moneda comuna. El gràfic anterior 
mostra la quantitat de fons del BCE que 
tenien els diferents països a l’octubre del 
2012 i la diferència amb el valor màxim 
que han arribat a tenir en els dos últims 
anys. S’observa, així, que les correccions 
dutes a terme pels països són significati-

ves, en especial les dels països perifèrics. 
Cal destacar la reducció realitzada en els 
úl  tims mesos per Espanya, que ha passat 
de tenir 411.654 milions d’euros a l’agost 
del 2012 a 357.291 al desembre del 2012 i 
que ha reduït els préstecs del BCE en 
54.363 milions d’euros. Aquest ajustament 
és degut, en gran part, a la reobertura dels 
mercats de finançament internacionals. 
De fet, aquesta tendència es podria accele-
rar en els pròxims mesos si les entitats de 
crèdit realitzen les amortitzacions antici-
pades dels préstecs a tres anys (LTRO, 
Long Term Refinancing Operations). 

En definitiva, sembla que, de cara al futur, 
el panorama de la zona de l’euro s’orienta 
cap a aigües més tranquil·les. La disminu-
ció dels préstecs nets del BCE és, sens dub-
te, un signe de la normalització gradual 
dels mercats financers i del sector bancari. 

Els fons de liquiditat del 
BCE dels països de la zona 
de l’euro es redueixen. 

LES ENTITATS FINANCERES REDUEIXEN LA DEPENDÈNCIA DEL BANC CENTRAL EUROPEU

Préstecs bruts del Banc Central Europeu

NOTES: (*) Dades �ns al setembre del 2012.
(**) Dades �ns al desembre del 2012.
FONTS: Bruegel i elaboració pròpia. La reducció en el volum de préstecs es calcula com la diferència entre el valor dels préstecs a 
l’octubre del 2012 i el valor màxim dels préstecs entre l’octubre del 2010 i l’octubre del 2012 (última dada disponible).

Reducció del volum de préstecsPréstecs bruts BCE

Milers de milions d’euros
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Riscos d’una política monetària en fase experimental

«Temps extraordinaris exigeixen mesures extraordinàries.» Així de simple ho va resumir Ben Bernanke al febrer 
del 2009 després de declarar que la Reserva Federal faria tot el que estigués a les seves mans per restablir 
l’estabilitat financera i la prosperitat econòmica. Quatre anys més tard, Mario Draghi va fer el mateix (amb el seu 
ja famós «Creieu-me!») i va ratificar una comesa que el BCE havia assumit des del començament de la crisi. 
Comptat i debatut, els comandants de la política monetària de les principals economies avançades (també del 
Banc d’Anglaterra i del Banc del Japó) han demostrat que estan disposats a treure tota la munició, incloses les 
actuacions extraordinàries a les quals feia referència Bernanke, per donar suport als respectius feus. Però, per 
molt lloable que sigui la intenció (que ho és) i per molt efectives que resultin les mesures (més qüestionables),(1) 

l’aposta no està exempta de riscos. 

Per començar, les mesures no convencionals a les quals han apel·lat recentment els grans bancs centrals no deixen 
de ser això: poc convencionals.(2) Per aquest motiu, en molts aspectes, encara es troben en fase experimental i 
poden assemblar-se a un fàrmac que, sobre el paper, funciona, però que encara no s’ha assajat prou per poder-lo 
administrar sense recel. En aquest cas, tots sabem que només s’hi recorreria en situacions d’extrema urgència i si 
no hi hagués cap altra alternativa. Ens sona? Efectivament, el que va precipitar la «nova» política monetària va 
ser l’embat d’una crisi extrema quan les defenses tradicionals estaven gairebé desarmades. 

Seguint amb el símil, el risc principal sorgeix de la inexperiència en la dosi i en la durada adequades del remei: 
una interrupció prematura del tractament pot provocar una recaiguda, però una ingesta excessiva (per la seva 
magnitud o per la seva durada) pot generar addicció, reaccions adverses o efectes secundaris indesitjats. Atesos 
el biaix habitual en la gestió de la política econòmica i un seguit d’agreujants que van del temor a una recaiguda 
a necessitats de finançament del Govern, cal assignar una major probabilitat al fet que la retirada dels estímuls es 
demori en excés que no pas el contrari. 

Comencem, doncs, pels efectes d’addicció: la persistència dels altíssims nivells de liquiditat actuals pot forjar 
l’anomenat risc moral en la mesura que alimenta l’expectativa (de les entitats financeres, del tresor públic o de 
qualsevol que es beneficiï de les facilitats monetàries actuals) de poder comptar amb aquest tipus de suport en el 
futur. Al mateix temps, pot generar dependència del finançament del banc central i frenar la normalització del 
mercat interbancari, ja que substitueix les estructures de mercat habituals de gestió de liquiditat per les injeccions 
del prestador d’última instància. 

Encara que no creï addicció, un excés d’estímuls pot resultar tòxic per al pacient (en aquest cas, l’economia). 
D’una banda, hi ha la possibilitat que la compra directa i massiva d’actius per part dels principals bancs centrals 
distorsioni l’assignació del crèdit, infli de forma artificial els preus de certs actius i contribueixi a la formació de 
bombolles especulatives, tant domèstiques com exteriors. De l’altra, l’allargament d’una laxitud monetària tan 
extraordinària com l’actual pot desancorar les expectatives d’inflació, desencadenar pressions sobre els preus i, 
en última instància, desmantellar la comesa fonamental de la política monetària: l’estabilitat de preus. 

(1) Vegeu el requadre «Política monetària no convencional: una història (inconclusa) d’èxit (limitat)», d’aquesta mateixa publicació. 
(2) Vegeu el requadre «En temps de crisi, creativitat monetària», d’aquesta mateixa publicació.
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Si es tractés d’un medicament comú, el símil no donaria per a més, de manera que tornem al no convencional: 
suposem que som davant un tractament radioactiu, la manipulació del qual exigeix cauteloses mesures de pre-
caució per no contaminar l’administrador. Perquè, efectivament, dur la política monetària al límit implica riscos 
per al banc central. En expandir o en canviar la composició del balanç, el rector monetari modifica el perfil de 
risc financer i s’exposa a possibles deterioraments de la posició patrimonial i de la reputació. 

Fonamentalment, incorre en tres tipus de risc: de tipus d’interès, de crèdit i, en definitiva, de pèrdua de credibi-
litat. Les adquisicions d’actius de renda fixa el preu dels quals baixa si augmenta el tipus d’interès (per exemple, 
els bons sobirans) poden dur el banc central a registrar pèrdues per canvis de valoració (per a la part de la carte-
ra mark-to-market) o per la venda a un preu inferior al d’adquisició. D’altra banda, està subjecte a risc de crèdit 
derivat tant de les compres directes d’actius (per exemple, les titulacions hipotecàries en el cas de la Fed o els bons 
sobirans adquirits sota el programa SMP del BCE) com de la provisió de crèdit a la banca a canvi de col·lateral 
(per exemple, les LTRO del BCE). En els dos casos, si es produeix algun tipus d’impagament a nivell d’actiu o a 
nivell de col·lateral, l’autoritat monetària podria registrar pèrdues. 

LA COMPOSICIÓ DELS ACTIUS EN BALANÇ DELS PRINCIPALS BANCS CENTRALS HA CANVIAT 
DE FORMA SUBSTANCIAL DES DE L’INICI DE LA CRISI

Balanç de la Reserva Federal: actius, milers 
de milions de dòlars

Balanç de l’Eurosistema: actius, milers 
de milions d’euros

NOTA: Dades del desembre del 2007 i del desembre del 2012. A la partida de deute privat, s’inclouen els préstecs al sector bancari, 
les titulitzacions hipotecàries, etc. A la del deute públic del BCE, s’inclou el deute sobirà europeu adquirit arran del programa SMP.
FONTS: Reserva Federal dels Estats Units, Banc Central Europeu i elaboració pròpia.
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Europa emergent: realment,  
el pitjor queda enrere? 

El moment econòmic continua sent extre-
madament confús. Tot i que, certament, a 
nivell global, comencen a abundar els 
indicis d’un repunt cíclic, en el cas de 
l’Europa emergent, la situació no està gens 
clara, ja que es tracta d’una regió notable-
ment vinculada a la zona de l’euro, on el 
deteriorament de l’activitat encara és 
notable. Per tractar d’identificar el punt 

del cicle de l’Europa emergent en què ens 
trobem, cal aprofitar la informació de 
tipus qualitatiu disponible i, en última ins-
tància, respondre la pregunta amb què 
obrim el present apartat. 

En aquest sentit, l’indicador de sentiment 
econòmic de l’Europa emergent per a la 
mitjana del quart trimestre mostra una 
certa reculada en relació amb el trimestre 
anterior (vegeu el gràfic següent). Això fa 
esperar que el creixement, en termes inter-

De tota manera, l’exposició d’aquests bancs centrals al risc de crèdit és relativament menor, ja que s’han adoptat 
mesures significatives per protegir-se de les eventualitats relatades, com, per exemple, imposar haircuts sobre el 
col·lateral per absorbir potencials pèrdues de valor o exigir, en general, una bona qualitat dels actius tant en les 
compres directes (cas de les cèdules hipotecàries adquirides pel BCE) com en el col·lateral. A més a més, és 
important tenir en compte que un banc central pot operar amb capital negatiu. En altres paraules, si es donés un 
escenari extraordinàriament advers, que impliqués tantes pèrdues per al banc central que li comportessin que-
dar-se sense patrimoni, fins i tot llavors, podria continuar operant, a curt termini, sense més problemes. 

I per bé que és cert que la significança operativa d’aquest capital negatiu seria, fins a un cert punt, irrellevant, 
també ho és que, si arriba a coartar la independència del banc central o a enterbolir-ne la credibilitat (condicio-
nant la gestió de la política monetària), pot resultar inconvenient. És a dir, en principi, un capital negatiu pot ser 
reposat mitjançant beneficis successius o mitjançant una recapitalització per part del tresor públic. No obstant 
això, la possibilitat que el banc central hagi de recórrer a aquesta recapitalització del tresor pot ser percebuda com 
una pèrdua d’independència. D’altra banda, recórrer en excés al monedatge(3) pot minar la credibilitat del com-
promís del banc central amb l’estabilitat de preus, desancorar expectatives i generar inflació. Així i tot, com ja 
s’ha dit, és un risc, però poc probable. Més probable seria que aquesta pèrdua de credibilitat derivés d’una retira-
da tardana dels estímuls o d’un pes excessiu de determinats actius en el balanç del banc central i pogués compro-
metre l’estabilitat de preus o l’estabilitat financera. 

En definitiva, minimitzar els riscos comentats exigeix calibrar i planificar de forma cautelosa la retirada dels 
estímuls i compassar-los amb altres instruments de política econòmica. En aquest sentit, serà de gran ajuda una 
bona comunicació d’aquesta estratègia de sortida, que transmeti confiança i salvaguardi la tan preuada credibi-
litat. Al cap i a la fi, que un medicament estigui en fase experimental no significa que no funcioni, però, davant 
els riscos, sempre val més curar-se en salut.

Aquest requadre ha estat elaborat per Marta Noguer 
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(3) Per «monedatge» entenem la capacitat del banc central d’obtenir ingressos mitjançant l’emissió de diners. Aquesta emissió té un cost gairebé 
nul, mentre que la seva contrapartida (com, per exemple, els títols públics o els préstecs a bancs privats) genera interessos per al banc central. 

A l’Europa emergent, tot  
fa pensar que, en el quart 
trimestre del 2012, el 
creixement s’haurà tornat  
a desaccelerar... 
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 anuals a la regió en conjunt durant els tres 
mesos finals del 2012, haurà estat mí  nim. 
Partint d’aquest mal to del final de l’any 
anterior, cal esperar un nou descens del 
ritme d’activitat en el tram inicial del 2013? 

Tot i que les dades no permeten encara 
donar una resposta sense incertesa, segons 
el nostre parer hi ha prou elements per 
avalar la hipòtesi que el pitjor moment de 
la fase actual a la baixa del cicle pot haver 
quedat enrere. D’entrada, la mitjana tri-
mestral del sentiment econòmic oculta 
una evolució mes a mes en què destaca la 
forta embranzida a l’alça del desembre pas-
sat. Atès que les inflexions cícliques solen 
presentar una certa inèrcia, no seria des-
cartable que, al gener, continuï la dinàmica 
de recuperació de l’últim mes del 2012. 

Així i tot, considerada de forma aïllada, 
aquesta dada seria insuficient per substan-
tivar el nostre escenari de recuperació en el 
primer trimestre del 2013. Per aquest 
motiu, cal considerar altres components 

de l’indicador de sentiment econòmic que 
reforcen el diagnòstic. En particular, pel 
seu caràcter més contemporani amb el 
cicle, ens interessa aprofundir en el pols 
actual de la indústria. L’índex de sentiment 
econòmic s’obté agregant la confiança del 
consumidor, serveis, comerç minorista, 
construcció i indústria. Precisament, és 
aquest últim element, la confiança indus-
trial, el que presenta més valor a l’hora de 
considerar els canvis de cicle i, per tant, el 
que serveix millor de «lent d’augment» per 
analitzar la tessitura actual. 

En aquest sentit, la confiança industrial va 
repuntar gairebé quatre punts en el còm-
put global del novembre i del desembre. 
L’enquesta als industrials revela que una 
gran part d’aquest gir va ser deguda a can-
vis en les expectatives de la producció, res-
posta que evidencia que els empresaris 
estan planejant augmentar la producció en 
el futur. De fet, en la mateixa enquesta, els 
empresaris mostren que, efectivament, 
s’està materialitzant una recuperació, tot i 

A L’EUROPA EMERGENT, L’ACTIVITAT CONTINUA A LA BAIXA EN EL QUART TRIMESTRE

Indicador de sentiment econòmic i variació interanual del PIB real (*)

NOTA: (*) Mitjana ponderada de Polònia, Hongria, la República Txeca, Eslovàquia i Romania. La dada del primer trimestre del 
2012 del sentiment econòmic és la corresponent al gener.
FONTS: Eurostat, Comissió Europea, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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...tot i que hi ha indicis que 
suggereixen que l’activitat 
pot estar iniciant un suau 
repunt. 

Fa dos mesos que creix  
la confiança industrial, 
fruit de la millora de  
les expectatives. 
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que feble, però ja visible, en aquest àmbit, 
la qual cosa suggereix que els empresaris 
estan fonamentant la seva reavaluació de 
les expectatives en dades efectives de ma -
jor activitat. No obstant això, cal destacar 
que aquestes expectatives, i el canvi inci-
pient en la producció, no tenen encara el 
suport d’un augment clar de les comandes, 
especialment de les exteriors. 

Aquest últim matís ens recorda que l’ele -
ment fonamental que permetrà donar 
con  tinuïtat a aquest inici de recuperació és 
l’evolució de la zona de l’euro, mercat crític 
per a l’Europa emergent. Si es compleixen 
les previsions per a l’àrea de la moneda 
úni  ca, i que apunten a una sortida de la re -
cessió cap al final de la primera meitat del 
2013, llavors les economies de l’Europa 
emer  gent registraran un suport substan-
cial a la seva recuperació. 

No acaben aquí les repercussions a la regió 
dels desenvolupaments de la zona de l’euro. 
La reconstrucció de les expectatives dels 
agents econòmics als països de l’Europa 
emergent s’ha vist indubtablement benefi-
ciada per la percepció que la crisi del deute 
sobirà de l’euro està sent reconduïda. Des 
de l’estiu passat, quan es van fer passos de -
cisius en aquest àmbit, la prima de risc dels 
països considerats en aquestes pàgines 

s’ha reduït de forma apreciable. Així, en el 
cas dels països més afectats, Hongria ha 
passat de la zona dels 500 punts bàsics de 
l’es  tiu a situar-se per sota dels 300 en l’ac -
tualitat, mentre que Romania ha passat, en 
el mateix període, dels 400 als 200 punts 
bà  sics. Encara menor és la percepció de 
risc que els inversors consideren per als 
casos de Polònia, de la República Txeca i 
d’Eslovàquia, situada en valors de l’ordre 
dels 60-80 punts bàsics. 

Aquesta transició cap a l’esperada intensi-
ficació del creixement va rebre el moderat 
suport d’una política monetària més laxa. 
Deixant de banda Eslovàquia, que com-
parteix l’euro i que, per tant, no disposa de 
po  lítica monetària autònoma, entre el no -
vembre i el gener, van reduir el tipus d’in -
te  rès de referència els bancs centrals de 
Polònia, de la República Txeca i d’Hongria. 
Romania, amb el programa actual d’ajuda 
financera amb el Fons Monetari Interna-
cional i amb la Unió Europea en fase de 
re  negociació inicial, ha evitat, ara com ara, 
aquest moviment. Per als pròxims mesos, 
s’espera que Polònia i Hongria mantin-
guin la tònica de relaxament de tipus (la 
Re  pública Txeca, amb el tipus de referèn-
cia en el 0,05%, ha esgotat aquesta via con-
vencional de política monetària). 

Aquest moviment de 
recuperació no se sostindrà 
si la zona de l’euro no 
abandona la recessió en el 
primer semestre del 2013. 

La regió es beneficia de 
forma apreciable de la 
reconducció de la crisi  
del deute sobirà de la  
zona de l’euro. 
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Es consolida l’estabilitat als mercats 

El gener ha estat un mes constructiu als 
mercats financers i ha servit per consoli-
dar la tendència de l’últim semestre del 
2012. És remarcable que, en un període de 
temps tan breu, el clima inversor ha pas-
sat, primer, del pessimisme profund a l’es -
perança dubitativa i, en aquests moments, 
ha assolit un to certament optimista. Això 
és el que es desprèn de les enquestes realit-
zades a diferents grups d’inversors i, el que 
és més important, de les actuacions que 
adopten. En conjunt, la comunitat inver-
sora s’ha mostrat interessada en actius 
amb més risc i més rendibilitat esperada i 
s’ha allunyat dels actius refugi. Els mercats 
de bons sobirans de la perifèria europea, 
els de bons corporatius i els de renda varia-
ble han experimentat un increment subs-
tancial dels volums d’emissió i de negocia-
ció i han reforçat la tendència alcista de les 
cotitzacions. 

Aquesta evolució no s’ha aturat davant els 
focus problemàtics que continuen pre-
sents en l’escenari internacional. El primer 
procedeix d’Europa, que encara ha de de -
mostrar la seva capacitat per superar la re -
cessió i entrar en una via de creixement 
sos  tenible, i on encara queda una llarga 
llista de reformes institucionals i estructu-
rals pendents d’implementar. El segon cal 
buscar-lo als Estats Units, on persisteixen 
els dubtes sobre la capacitat del Govern i 
del Congrés per consolidar les finances 
públiques sense afectar la recuperació 
econòmica del país. Les notícies positives 
que vénen de la Xina, en forma de reacti-
vació del creixement econòmic, tenen com 
a contrapunt el repunt preocupant de la 

in  flació. Sembla que els inversors confien 
que aquests obstacles s’aniran superant 
satisfactòriament, al mateix temps que 
per  durarà l’inestimable suport dels bancs 
centrals (tipus d’interès baixos i liquiditat 
abundant). Certament, aquest és el curs 
d’ac  ció més probable com a tendència a 
mitjà termini, però no seria estrany que al -
guna decepció o alguna sorpresa es creui 
en el camí. La correcció dels mercats estarà 
llavors servida. 

El Banc del Japó assumeix  
el protagonisme 

Al llarg del 2012, l’estratègia implementa-
da per la gran majoria de bancs centrals va 
consistir en un relaxament sostingut de les 
condicions monetàries. La implementació 
de múltiples mesures convencionals i no 
con  vencionals s’ha dut a terme amb la fi -
nalitat de generar un entorn monetari i 
financer folgat, que permeti accelerar el 
ritme de creixement global i mitigar les 
inestabilitats financeres generades per la 
crisi de la zona de l’euro. Aquestes actua-
cions, liderades pels bancs centrals dels 
Es  tats Units i d’Europa, han tingut una 
gran rellevància als mercats financers, ja 
que han estat una peça clau en el gir del 
sentiment esmentat més amunt. En l’inici 
del 2013, ha estat el Banc del Japó el que ha 
assumit el protagonisme, ja que s’ha en -
dinsat decididament en el terreny ultraex-
pansiu. 

A la zona de l’euro, el Consell de Govern 
del Banc Central Europeu (BCE) va deci-
dir de forma unànime, durant la primera 
reunió de l’any, mantenir el tipus d’interès 

Els inversors incrementen 
l’apetència pel risc i els 
mercats mantenen la tònica 
positiva... 

Mercats monetaris i de capital 

MERCATS FINANCERS

El 2013, les autoritats 
mantindran una política 
monetària molt laxa. 

...tot i que persisteixen 
alguns focus problemàtics 
en l’escenari internacional. 
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rector en el 0,75% i la remuneració de la 
fa  cilitat de dipòsit, en el 0%. Segons va 
manifestar el president Mario Draghi, el 
Consell no es va plantejar una retallada 
dels tipus oficials, en especial per dues 
raons. La primera és que no s’ha produït, 
en el tram final del 2012, un empitjora-
ment de la situació macroeconòmica, evi-
denciada per alguns indicadors de con -
juntura que mostren signes positius i 
apuntarien a una recuperació econòmica 
gradual per part dels països capdavanters. 
La segona raó remet a les millores substan-
cials en la confiança i en les condicions 
operatives experimentades pels mercats 
de capitals. Aquest fet va ser destacat per 
Mario Draghi, que va remarcar, en espe-
cial, la forta reducció que ha tingut lloc en 

les rendibilitats dels bons i de les primes 
CDS dels països perifèrics. També va es -
mentar la tendència alcista als mercats 
borsaris i la reducció de la seva volatilitat. 
Igualment, va identificar, com a senyals 
fa  vorables, el redireccionament dels fluxos 
de capital i la disminució del balanç del 
BCE. Ateses aquestes consideracions, es 
redueix la probabilitat que es produeixi 
una davallada del tipus referència. No obs-
tant això, mentre els indicadors d’activitat 
econòmica no millorin de forma convin-
cent, no descarta del tot aquesta possibili-
tat. Així, el BCE va comunicar que manté 
la valoració que els riscos estan esbiaixats 
a la baixa en relació amb els objectius de 
creixement econòmic i d’inflació. En con-
cret, opina que les pressions inflacionistes 

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Subhastes 
BCE (2)

Euríbor (5) Nivell
objectiu de

Reserva
Federal (3)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tipus
d’intervenció 

Banc 
d’Anglaterra (4)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tres mesos Un any

2012

 Gener 1,00 1,13 1,75 0,25 0,54 0,20 0,50 1,08 0,47

 Febrer 1,00 0,98 1,61 0,25 0,48 0,20 0,50 1,06 0,57

 Març 1,00 0,78 1,42 0,25 0,47 0,20 0,50 1,03 0,35

 Abril 1,00 0,71 1,31 0,25 0,47 0,20 0,50 1,01 0,54

 Maig 1,00 0,67 1,23 0,25 0,47 0,20 0,50 0,99 0,13

 Juny 1,00 0,65 1,21 0,25 0,46 0,20 0,50 0,90 0,09

 Juliol 0,75 0,39 0,95 0,25 0,44 0,20 0,50 0,74 0,08

 Agost 0,75 0,28 0,81 0,25 0,42 0,19 0,50 0,68 0,00

 Setembre 0,75 0,22 0,68 0,25 0,36 0,19 0,50 0,60 0,05

 Octubre 0,75 0,20 0,62 0,25 0,31 0,19 0,50 0,53 0,08

 Novembre 0,75 0,19 0,57 0,25 0,31 0,19 0,50 0,52 0,00

 Desembre 0,75 0,19 0,54 0,25 0,31 0,18 0,50 0,52 –0,18

2013

 Gener (1) 0,75 0,21 0,59 0,25 0,30 0,17 0,50 0,51 0,04

NOTES: (1) Dia 21.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 7-04-11 (1,25%), 7-07-11 (1,50%), 3-11-11 (1,25%), 8-12-11 (1,00%), 5-07-12 (0,75%).
(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%). 
(4) Últimes dates de variació: 10-04-08 (5,00%) 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bancs centrals nacionals, Bloomberg i elaboració pròpia.

El BCE es mostra optimista  
i redueix la probabilitat 
d’una nova retallada  
del tipus oficial. 
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són inapreciables. A més a més, el mateix 
Mario Draghi va reconèixer que la frag-
mentació dels mercats entre centre i peri-
fèria continua sent massa elevada, tot i que 
espera que, amb la perseverança de les 
polítiques d’ajust, la situació millori. 

Als Estats Units, el panorama de política 
mo  netària està, directament o indirecta-
ment, connectat amb les maniobres de 
política fiscal. Després del diluït acord de 
mínims signat in extremis per evitar 
l’«abis  me fiscal», continua vigent la incer-
tesa sobre la resta de mesures necessàries 
per consolidar les finances públiques a 
mit  jà termini. Efectivament, amb els bons 
propòsits i desitjos per a l’any nou, demò-
crates i republicans van arribar a un acord 
per evitar l’imminent «abisme fiscal», 
però l’abast va ser només parcial (bàsica-
ment, referit a les partides d’impostos). No 
obstant això, la Reserva Federal (Fed) va 
manifestar la seva preocupació i es manté 
a l’aguait davant els riscos derivats de 
l’absència d’acords satisfactoris i definitius 
en matèria de reducció de la despesa públi-
ca i d’ampliació del sostre d’endeutament. 
Així mateix, alguns membres del comitè 
de la Fed han començat a mostrar la seva 
preocupació pels potencials efectes indesit-
 jats de les mesures que han anat adoptant 
al llarg dels últims anys, temorosos que la 
laxitud monetària es mantingui més temps 
del que seria oportú. Això representa reo-
brir tímidament el debat sobre les «estratè-
gies de sortida», que probablement gua -
nyarà intensitat a mesura que avanci l’any. 

El Banc del Japó (BoJ) ha estat el gran pro-
tagonista de l’escena monetària durant el 
mes de gener, pressionat pel nou Govern, 
que pretén trencar el cercle viciós de reces-
sió i deflació engegant tots els ressorts de 
la política econòmica. De fet, el primer 
mi  nistre Shinzo Abe va demostrar el seu 
compromís amb el creixement econòmic 
en aprovar un paquet addicional de despe-
sa pública per al 2013 equivalent al 2% del 

PIB. Per la seva banda, el Banc del Japó ha 
accedit a la petició del Govern d’Abe d’ac -
tuar de forma molt més agressiva del que 
ho ha fet fins ara. El banc va incrementar 
l’objectiu d’inflació de l’1% al 2%, com ja 
s’esperava, però va sorprendre amb l’apro-
 vació d’un pla agressiu d’expansió quanti-
tativa, que consisteix en un programa de 
compra d’actius, principalment bons i lle-
tres del Govern. Aquesta injecció de liqui-
ditat al sistema començarà al gener del 
2014, quan finalitzi el programa actual, 
mitjançant un calendari estable i de caràc-
ter indefinit («fins a nou avís») per un va -
lor equivalent a 110.000 milions d’euros al 
mes. Així mateix, el BoJ va modificar les 
perspectives de creixement en relació amb 
les dades presentades a l’octubre. Per a 
l’any fiscal en curs, espera que el PIB real 
creixi l’1% interanual, enfront de l’1,5% 
pre  vist amb anterioritat, i, per al següent, 
es mostra més positiu i revisa a l’alça les 
pre  visions de creixement de l’1,6% al 2,3%. 
Pel que fa a les previsions sobre l’evolució 
dels preus, anticipa per a l’any fiscal actual 
una situació de deflació, però, de cara al 
vi  nent, preveu un increment del nivell ge -
neral de preus del 0,4%. 

Als països emergents, el panorama és dife-
rent. Les autoritats monetàries xineses i 
d’altres països emergents estan ajustant la 
política monetària amb més calma, ja que 
el moment crític d’aconseguir l’estabilit  za-
 ció de l’economia i de les magnituds mo -
ne  tàries ja ha estat superat. Per tant, es 
pre  veu una pausa en el ritme d’expansió 
de les seves polítiques, confiant que ja esti-
gui canalitzada la recuperació econòmica. 
Aquest és, com a exemple destacat, el cas 
de la Xina, que està consolidant la recupe-
ració amb aires de sostenibilitat, com així 
ho avalen cada vegada més indicadors 
con  junturals (millores en les exportacions 
i en el consum domèstic). Per desgràcia, i 
de forma una mica frustrant, la inflació ha 
tornat a donar senyals de vida (pels preus 
de les primeres matèries, en especial les 

Als Estats Units, la 
incertesa es trasllada a la 
necessitat d’elevar el sostre 
d’endeutament. 

El Banc del Japó fixa 
l’objectiu d’inflació en el 
2% i practicarà un agressiu 
relaxament monetari. 

Pausa en la política 
monetària dels països 
emergents. 
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Els tipus interbancaris  
a Europa podrien haver 
assolit el seu nivell mínim. 

alimentàries). Ara com ara, no és un pro-
blema preocupant, però sí convé vigilar-ne 
l’evolució, atès que podria condicionar la 
política monetària del país i el conjunt de 
l’escena econòmica internacional. 

Als mercats monetaris europeus, la ten-
dència a la baixa dels tipus d’interès eurí-
bor està arribant al final, i es comença a 
percebre un lleuger augment dels nivells i 
de la volatilitat. Aquesta tendència ha estat 
pro  piciada per l’anunci que va haver-hi 
una  nimitat al consell del BCE sobre el 
manteniment sense canvis del tipus d’in -
terès rector. Aquesta menor inquietud per 
rebaixar els tipus descansa, al seu torn, en 
la millora de les condicions creditícies de 
la perifèria europea. Un altre factor és l’a -
cos  tament de la data, 31 de gener, a partir 
de la qual s’obrirà el termini perquè els 
bancs puguin retornar de forma anticipa-
da els préstecs a 3 anys (LTRO) atorgats pel 
BCE al final del 2011. 

Millora espectacular del deute 
perifèric europeu 

A Europa, l’any ha començat, seguint la 
tendència dels mesos anteriors, amb una 
reducció significativa dels diferencials del 
deute sobirà perifèric. Abundants fluxos 
d’inversió s’han dirigit cap a aquesta clas-
se d’actius, segons es percep tant als mer-
cats secundaris com als primaris. Així, per 
exemple, les subhastes del Tresor espanyol 
han estat tot un èxit en termes de deman-
da i de tipus d’interès. Els inversors del 
nord d’Europa, sobretot alemanys, han 
aca  parat un volum elevat de les subhastes 
perifèriques. 

Ni el deteriorament dels indicadors econò-
mics contemporanis ni la incertesa sobre 
el compliment dels objectius de reducció 
del dèficit públic han impedit aquesta mi -
llora del deute perifèric, en un procés que 
ha afectat tots els països del col·lectiu. Di -

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

Deute públic a 10 anys, final del període, en percentatge anual

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2012

 Gener 1,79 3,05 4,97 5,95 1,80 0,97 1,97 0,72

 Febrer 1,82 2,88 4,99 5,19 1,97 0,96 2,15 0,72

 Març 1,79 2,89 5,35 5,12 2,21 0,99 2,20 0,87

 Abril 1,66 2,96 5,77 5,51 1,91 0,90 2,11 0,72

 Maig 1,20 2,36 6,56 5,90 1,56 0,82 1,57 0,55

 Juny 1,58 2,69 6,33 5,82 1,64 0,84 1,73 0,67

 Juliol 1,29 2,06 6,75 6,08 1,47 0,79 1,47 0,48

 Agost 1,33 2,16 6,86 5,85 1,55 0,80 1,46 0,52

 Setembre 1,44 2,18 5,94 5,09 1,63 0,78 1,73 0,54

 Octubre 1,46 2,24 5,62 4,96 1,69 0,78 1,85 0,50

 Novembre 1,39 2,05 5,32 4,50 1,62 0,72 1,78 0,45

 Desembre 1,32 2,00 5,27 4,50 1,76 0,79 1,83 0,53

2013

 Gener (*) 1,60 2,18 5,11 4,18 1,84 0,74 2,06 0,69

NOTA: (*) Dia 21.
FONT: Bloomberg.
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Es redueixen les primes  
de risc de la perifèria. 

La decisió del BCE  
de mantenir el tipus  
rector enforteix l’euro.

Les compres de la Fed 
continuaran sent el major 
suport del deute sobirà  
dels Estats Units. 

versos factors positius s’han imposat, de 
manera que la percepció dels inversors és 
que el risc tendeix a disminuir. Així, els 
pas  sos fets cap a la unió bancària i el des-
emborsament de les ajudes a la banca es  pa-
 nyola són elements que estan contribuint a 
millorar la confiança. El desbloqueig del 
deute a Grècia és un altre element molt 
positiu per consolidar l’escenari de con-
fiança que, de forma progressiva, es va 
estenent als mercats. En el terreny polític, 
els Governs del centre s’han començat a 
mostrar més transigents amb el procés de 
consolidació fiscal i han concedit més aten-
ció a l’objectiu de millorar les condicions 
de creixement econòmic a curt termini. 

Sense ànim de caure en un excés d’opti -
mis  me, fins i tot el mateix Draghi s’ha 
mos  trat satisfet per l’evolució de les primes 
de risc sobirà i ha apuntat tímidament a 
un procés que anomena cercle virtuós en -
tre reducció de diferencials, confiança en 
el procés de reformes i ajustaments i resul-
tats efectius. No obstant això, cal tenir pre-
sent que la millora de les condicions credi-
tícies és desigual: d’entrada, incideix més 
sobre les grans empreses amb accés als 
mer  cats de bons i menys sobre les petites i 
mitjanes empreses i sobre les famílies dels 
països de la perifèria. En qualsevol cas, 
sem  bla que s’ha iniciat la fase de recupera-
ció de l’estabilitat financera, que afecta 
pri  mer els mercats de capital, en resposta a 
les mesures adoptades pel BCE, i després 
s’estén a les condicions dels crèdits i dels 
préstecs atorgats pels bancs. 

El procés de reducció de diferencials s’està 
duent a terme amb un increment de les 
taxes internes de rendibilitat del deute dels 
països del centre, sobretot del bund ale -
ma  ny, que ha exercit d’actiu refugi en mo -
ments de nervis als mercats. No obstant 
això, cal destacar que l’increment d’a  ques-
 tes taxes és modest, de manera que els ni -
vells actuals es mantenen per sota dels 

con  siderats normals en relació amb el mo -
ment cíclic de l’economia alemanya. El 
més probable és que, a mitjà termini, la 
ten  dència continuï sent de suaus alces. 

Les taxes de rendibilitat dels bons públics 
nord-americans també estan experimen-
tant lleugeres pressions a l’alça. No obstant 
això, aquests bons disposen d’un poderós 
element de suport en els programes de 
com  pres de la Fed, que fa pensar que la 
tendència no tindrà gaire recorregut en els 
pròxims trimestres. De fet, la volatilitat 
d’aquest mercat es manté en nivells extre-
madament baixos, aliena a la incertesa 
sobre les negociacions entre demòcrates i 
republicans. L’expectació sobre aquesta 
qüestió també afecta les autoritats xineses, 
que s’han mostrat preocupades per l’e  vo -
lu  ció de les negociacions i han recordat 
que disposen d’un elevat import de bons 
americans i que, per tant, consideren bàsic 
per als seus interessos que s’assoleixi un 
acord satisfactori. 

El mercat de divises s’anima,  
però amb volatilitat controlada 

Als mercats de divises, els moviments han 
guanyat rellevància i intensitat en les últi-
mes setmanes. Les declaracions de diver-
ses institucions internacionals perquè no 
es produeixin devaluacions competitives 
no impediran desplaçaments importants 
en els tipus de canvi. Les actuacions dels 
bancs centrals expliquen una gran part 
d’aquests moviments. Les polítiques ultra-
laxes dutes a terme per la Fed durant la 
segona meitat del 2012 han desencadenat 
una depreciació del dòlar en relació amb 
l’euro que encara sembla un procés en 
marxa. Aquesta situació s’ha vist reforça-
da per la decisió unànime del Consell de 
Govern del BCE de mantenir el tipus rec-
tor en el 0,75%, la qual ha reduït la proba-
bilitat d’una rebaixa dels tipus que, només 
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Les actuacions del Banc  
del Japó recolzen  
la depreciació del ien. 

Els interessos de la Xina  
i dels Estats Units 
afavoreixen la tònica alcista 
del iuan enfront del dòlar. 

unes setmanes enrere, es considerava gai-
rebé com un fet se  gur. Aquesta pressió 
alcista sobre l’euro podria amenaçar la 
recuperació de la re  gió, ja que afebleix la 
competitivitat de les exportacions euro-
pees en relació amb la resta de països. No 
obstant això, cal esperar que sigui mode-
rada des dels nivells ja assolits, atès que no 
està basada en factors econòmics fona-
mentals a llarg termini, i, a més a més, 
considerant la bona marxa de l’eco  nomia 
nord-americana, no seria es  trany que es 
reobrin aviat els rumors sobre la necessitat 
de contenir els estímuls mo  netaris en 
aquell país. 

Per la seva banda, el ien japonès ha man-
tingut la vertiginosa tònica de depreciació 
iniciada a l’octubre. Aquesta dinàmica és 
el resultat de les mesures desesperades del 
nou primer ministre, Shinzo Abe, per res-
catar l’economia japonesa de la deflació i 
de la recessió econòmica. Com s’ha indicat 
més amunt, arran de les pressions del pri-
mer ministre, el Banc del Japó ha anunciat 

noves mesures de f lexibilització mone-
tària per complir el nou objectiu d’inflació 
del 2%. Sota aquestes condicions, és d’es -
pe  rar que la feblesa del ien s’allargui més 
temps. 

Un tercer moviment alcista destacat en el 
panorama canviari internacional és el 
pro  tagonitzat per la divisa xinesa, el iuan. 
Sotmès al control del Govern, el iuan man-
 té una tònica d’apreciació gradual enfront 
del dòlar. Aquesta tendència és ara més 
persistent que durant la primera meitat del 
2012, atès que els seus interessos coinci-
deixen amb els dels Estats Units. D’una 
ban  da, el país asiàtic busca l’apreciació de 
la seva moneda per moderar la inflació i 
millorar el poder adquisitiu de les famílies 
incentivant el consum domèstic. De l’altra, 
per als Estats Units és millor mantenir el 
dòlar feble per millorar la competitivitat, 
augmentar les vendes exteriors i millorar 
el dèficit extern. En la mesura que aquests 
determinants es mantinguin, la tendència 
del iuan enfront del dòlar continuarà. 

FONT: Bloomberg.
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Les emissions de deute 
corporatiu continuen  
en auge. 

Les entitats bancàries 
també aprofiten la situació 
per emetre deute sènior  
i cèdules hipotecàries. 

El deute corporatiu assoleix  
un punt àlgid 

La renda fixa corporativa va acabar l’any 
2012 exercint d’actiu estrella i s’espera que 
mantingui una tònica similar al comença-
ment del 2013. S’estan marcant nous rè -
cords històrics, tant en volum d’emissions 
com en extensió de venciments i en nivells 
mínims de tipus d’interès. L’activitat en 
aquest mercat s’ha vist afavorida per la po -
lítica monetària expansiva duta a terme 
pels bancs centrals i per la millora en la 
con  fiança dels inversors, que han propi-
ciat un desplaçament de fluxos de capital 
cap al deute privat (més atractiu que altres 
actius per la seva combinació de seguretat 
i de rendibilitat). A aquest context de bo -
nan  ça s’ha sumat la necessitat d’obtenir 
fi  nançament per part de les empreses, que 
han vist l’oportunitat per introduir-se al 
mercat de bons realitzant emissions inau-
gurals. 

Les entitats financeres, que el 2012 van 
quedar al marge del «festival» de la renda 
fixa, han participat en aquest bon comença-
ment del 2013. La seva aparició en aquest 
mercat ha estat propiciada per diversos fac-
tors. En primer lloc, l’esperança que en -
guany es continuïn fent passos decidits cap 
a la unió bancària europea, més enllà dels 
que es van fer al final de l’any passat amb 
l’acord per a la creació d’un supervisor 
ban  cari únic. En segon lloc, la reestructu-
ració del sistema bancari espanyol, que ha 
ajudat a refer la confiança en aquestes ins-
titucions. Un tercer factor que contribueix 
a la millora de la confiança és la reducció 
de les necessitats de despalanquejament de 
la banca europea, gràcies al retard en la im -
plementació dels requisits de liquiditat. Fi -
nalment, i en el cas espanyol, la limitació 
del Banc d’Espanya a les remuneracions 
dels superdipòsits, que ha propiciat un mo -
viment cap a altres actius amb un perfil de 
risc similar però més rendibles. 

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

21-1-13

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual s/desembre 2011 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 89,5 5,9 3,1 13,9

 Lliura esterlina 0,630 –1,9 –2,4 1,9

 Franc suís 0,933 1,9 1,8 0,5

 Dòlar canadenc 0,993 0,0 0,1 –1,5

 Pes mexicà 12,691 –1,9 –1,3 –3,8

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,330 –0,9 –0,8 –2,2

 Ien japonès 119,1 6,7 3,9 15,8

 Franc suís 1,240 2,6 2,6 2,7

 Lliura esterlina 0,838 2,7 3,1 0,3

 Corona sueca 8,702 0,7 1,4 –0,9

 Corona danesa 7,463 0,0 0,0 0,4

 Zloty polonès 4,178 2,2 2,4 –2,4

 Corona txeca 25,58 1,7 1,9 0,9

 Forint hongarès 292,7 1,0 0,5 –2,5

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.
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Els inversors estrangers  
són protagonistes a les 
subhastes del Tresor 
espanyol. 

Seguint amb Espanya, la majoria d’entitats 
financeres han aprofitat aquesta situació 
pròspera als mercats de deute per reaparèi-
xer en aquest nínxol, que no trepitjaven de 
manera ferma des d’un any enrere (perío-
de en què es van veure obligades a finan -
çar-se mitjançant altres mètodes, com les 
am  pliacions de capital). Les primeres enti-
tats que van fer el salt a aquest mercat ho 
van fer amb productes de distribució mas-
siva, com el deute sènior. La confiança re -
novada s’ha traslladat també al paper hi -
po  tecari, on s’han reiniciat les emissions 
de cèdules hipotecàries amb una bona 
aco  llida entre els inversors. Les emissions 
de deute privat es van caracteritzar per 
uns costos de finançament baixos (en al -
guns casos, a tipus d’interès per sota dels 
bons sobirans), per uns registres de de -
man  da notablement superiors al total 
ofert i per subscripcions realitzades, prin-
cipalment, per inversors internacionals 
(que van subscriure entre el 70% i el 90% 
del deute emès). Aquest increment massiu 
de participació internacional és degut a la 

major apetència pel risc i a la consegüent 
recerca de rendibilitat, ja que, malgrat que, 
als països perifèrics, els interessos són bai-
 xos en comparació amb els mesos ante-
riors, en relació amb els seus homòlegs 
europeus, es mantenen força per damunt.

La renda variable vol treure 
protagonisme a la fixa

Seguint la tendència imperant des de mit-
jan 2012, els principals índexs borsaris 
han començat el 2013 amb alces (de mag-
nitud desigual segons el país) en un con-
text d’estabilització gradual als mercats 
financers. 

L’evolució de la borsa nord-americana, des 
de les acaballes de l’any fins al gener, s’ha 
vist afectada pel progrés en les negocia-
cions pressupostàries per evitar l’«abisme 
fiscal». Durant l’última setmana de l’any 
2012, els índexs nord-americans van expe-
rimentar una reculada, a causa de la incer-

EVOLUCIÓ FAVORABLE DELS ACTIUS DE RISC DE CARA AL 2013

Volum setmanal d’emissions de deute corporatiu Cotització dels principals índexs borsaris

FONTS: Dealogic i Bloomberg.
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Les borses internacionals 
comencen l’any amb alces. 

tesa generada per la demora de l’acord en -
t  re republicans i demòcrates, tot i que, un 
cop tancat el pacte, els parquets van des-
bordar optimisme amb alces immediates 
de l’ordre del 3%. Aquesta onada d’op  ti -
misme s’ha sostingut en les setmanes pos-
 teriors, propiciada per la situació d’es  ta -
bilitat dels mercats de deute sobirà de la 
perifèria europea i per l’inici de la cam-
panya de publicació dels comptes de resul-
tats de l’últim trimestre del 2012. La major 
part de les empreses nord-americanes que 
han presentat resultats han complert o su -
perat les previsions dels analistes i han 
con  solidat, així, el corrent comprador. 

Les borses europees i, en particular, l’es  pa-
 nyola han participat de la tendència alcista 
dominant als parquets internacionals. El 
sector bancari s’ha situat al capdavant, en 
clar contrast amb les dinàmiques domi-

nants uns mesos enrere. Les principals 
raons cal buscar-les en els progressos en 
termes d’estabilitat financera i de reforç de 
la solvència bancària esmentats més 
amunt. A més a més, els primers anuncis 
de resultats per part d’empreses europees 
no han ofert sorpreses negatives. 

Les borses dels països emergents evolucio-
nen també de forma positiva i acumulen 
guanys apreciables des de l’inici d’enguany, 
amb especial atenció a la Xina. En aquest 
sentit, cal destacar l’estratègia política que 
el Govern xinès està duent a terme al mer-
cat de renda variable. Amb el clar objectiu 
d’obrir el seu mercat financer als opera-
dors internacionals, el Govern xinès va 
augmentar, el 2012, les llicències QFII 
(qualified foreign institutional investors), 
que permeten operar al seu país i, el 2013, 
pretén mantenir aquesta tendència d’in -

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

21-1-2013

Índex
(*)

% variació
mensual

% variació
acumulada

% variació
anual

Nova York

 Dow Jones 13.649,7 3,5 4,2 7,3

 Standard & Poor’s 1.486,0 3,9 4,2 13,0

 Nasdaq 3.134,7 3,8 3,8 12,5

Tòquio 10.747,7 8,1 3,4 22,6

Londres 6.167,4 3,8 4,6 7,7

Zona de l’euro 2.718,8 2,6 3,1 12,0

 Frankfurt 7.730,1 1,2 1,5 20,7

 París 3.750,2 2,4 3,0 12,9

 Amsterdam 352,3 2,4 2,8 10,0

 Milà 17.558,9 7,5 7,9 12,3

 Madrid 8.629,3 4,1 5,7 0,8

Zuric 7.347,1 6,6 7,7 20,0

Hong Kong 23.590,9 4,8 4,1 17,3

Buenos Aires 3.197,4 14,7 12,0 11,5

São Paulo 61.956,1 1,6 1,6 –0,6

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial Times 100; 
Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: Ibex 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires: 
Merval; São Paulo: Bovespa.
FONT: Bloomberg.
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crementar la presència estrangera al mer-
cat. Així mateix, el Govern xinès vol que 
reverteixin en els inversors una part dels 
be  neficis que les empreses han generat, 
com a mesura econòmica per millorar la 
renda de les famílies i, al mateix temps, es -
timular el consum domèstic. 

De cara al 2013, és d’esperar que els actius 
de renda variable consolidin el seu prota-

gonisme i agafin el relleu al mercat de deu-
te corporatiu. En un context econòmic i 
fi  nancer més calmat, i confiant que el 2013 
sigui l’any que marqui el punt d’inflexió 
cap a una recuperació de les economies 
europees, tot fa pensar que el focus borsari 
tornarà a estar marcat per les variables 
prò    pies de l’escenari corporatiu que tra  di -
cio    nalment mouen aquest mercat. 

Nous passos de la Xina  
per obrir el seu mercat 
financer al món.

Nous objectius de política monetària 

La política monetària està vivint una revolució. Els esdeveniments recents han empès els bancs centrals a adoptar 
mesures excepcionals, algunes de les quals eren impensables abans de l’esclat de la crisi. Una prova d’això és que 
la dimensió dels balanços s’ha incrementat a nivells inusitats. No obstant això, el que podria representar un can-
vi encara més radical en política monetària consisteix en l’adopció de nous objectius, o targets. Tot plegat se situa 
en l’epicentre del debat actual sobre el paper que el banc central ha d’exercir a l’hora de promoure el creixement 
econòmic i l’estabilitat financera, molt desitjables en la conjuntura actual. 

Durant els 20 últims anys, la majoria de bancs centrals han perseguit un objectiu d’inflació (inflation targeting). 
Així, s’argumentava, s’aconsegueix l’estabilitat de preus, que, al seu torn, promou un entorn macroeconòmic 
estable per créixer de forma sostinguda i equilibrada. És indiscutible que la inflació és, i continuarà sent, un 
objectiu primordial de la política monetària. I, de fet, aquesta visió més ortodoxa continua tenint molts adeptes. 
No obstant això, la crisi financera global iniciada el 2007 va posar de manifest que la moderació dels preus dels 
béns de consum no implica un comportament similar en els preus d’altres actius, com els financers o els immo-
biliaris (vegeu el gràfic següent). Així, després d’un període d’excés de liquiditat, es van generar bombolles espe-
culatives, l’esclat de les quals va tenir greus conseqüències per a l’estabilitat financera. 

A més a més, la recessió econòmica posterior al període de turbulències financeres ha fet que la majoria de països 
desenvolupats estiguin creixent per sota del seu potencial. Una vegada més, els bancs centrals han aconseguit 
mantenir la inflació prop del nivell objectiu, però no han pogut evitar l’estancament de l’economia. Tot plegat ha 
servit per qüestionar que l’assoliment d’un objectiu d’inflació sigui la millor estratègia per aconseguir els objec-
tius últims de creixement econòmic i de creació d’ocupació. I, en conseqüència, cada vegada hi ha més veus que 
clamen per la necessitat de redefinir o, fins i tot, canviar els objectius de la política monetària. 

La primera a moure fitxa ha estat la Reserva Federal dels Estats Units (Fed). En un moviment sense precedents, 
la Fed va anunciar, el passat mes de desembre, que mantindrà una política monetària expansiva fins que la taxa 
d’atur no es redueixi per sota d’un objectiu específic, concretament el 6,5%, sempre que la inflació a mitjà termi-
ni no superi el 2,5%. Amb aquesta actuació, la Fed mostra el seu compromís amb el compliment del seu doble 
mandat: mantenir l’estabilitat de preus i promoure la plena ocupació. Es tracta, en definitiva, d’adoptar, per pri-
mera vegada, a més de l’objectiu d’inflació, un objectiu d’atur explícit, amb la finalitat de posar en el mateix nivell 
de prioritat l’assoliment dels dos mandats. 
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Malgrat l’important canvi que això suposa, són molts els qui demanen anar més enllà i redissenyar de soca-rel 
l’enfocament de la política monetària. Una de les propostes que està guanyant més adeptes consisteix a canviar 
l’actual objectiu d’inflació per un de creixement del PIB nominal.(1) L’atractiu d’aquest objectiu és que no distin-
geix entre inflació i creixement del PIB real. Així, davant un xoc que reduís el creixement del PIB real per sota del 
nivell potencial, la nova regla permetria una política monetària més expansiva, malgrat que comportés un aug-
ment de la inflació. D’aquesta manera, el banc central suavitzaria les fluctuacions macroeconòmiques a costa 
d’una major volatilitat de la inflació. Repassant l’evolució de les últimes dades, el banc central es podria compro-
metre a mantenir una taxa de creixement del PIB nominal, per exemple del 4,5%, que correspondria al voltant 
del 2% a la inflació, prop de l’objectiu actual, i el 2,5% al creixement potencial del PIB real a llarg termini. El 
gràfic següent mostra que el creixement del PIB nominal ha seguit un patró similar als Estats Units des del 2010. 

I per bé que, en el cas anterior, la disjuntiva es planteja en l’assignació de prioritats entre inflació i ocupació, un 
segon focus de debat se centra en com redefinir l’enfocament de la política monetària per donar més pes a una 
altra de les funcions que també recau sobre el banc central: vetllar per l’estabilitat financera. En aquest sentit, 
alguns sectors defensen una gestió d’aquesta política que tingui en compte, de forma sistemàtica, els preus dels 
actius, en especial els immobiliaris i els financers, per prevenir la formació de bombolles especulatives. 

De fet, aquest debat no és nou. Ja durant l’època d’Alan Greenspan, la Fed va discutir àmpliament el paper de la 
política monetària davant d’aquestes situacions. D’una banda, es reconeixia la impossibilitat de detectar les bom-

(1) Aquesta proposta ha rebut el suport del professor Michael Woodford, de la Universitat de Columbia, i de la professora Christina Romer, de la 
Universitat de Berkeley. Fins i tot des dels àmbits oficials, es desprèn una certa simpatia per aquesta proposta, com ho ha evidenciat, per exemple, 
un discurs recent de la vicepresidenta de la Fed, Janet Yellen. 

FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

LA INFLACIÓ ES VA MANTENIR ESTABLE MENTRE ES FORMAVEN BOMBOLLES ESPECULATIVES
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bolles ex ante, a causa de la dificultat de discernir quan els preus dels actius estan per damunt del seu valor 
fonamental. De l’altra, l’augment de tipus d’interès necessari per desinflar bombolles era de tal magnitud que es 
corria un risc elevat de generar una profunda recessió. Així, el consens assolit va ser que l’única alternativa era 
actuar ex post, és a dir, adoptar una política monetària expansiva quan la bombolla ha esclatat. Aquesta estratègia 
es coneix com mop-up, terme que il·lustra la idea que el paper del banc central és, simplement, «netejar» els en  -
derrocs després de l’esclat. 

Ateses les devastadores conseqüències d’aquesta estratègia d’escombrada, els defensors que creuen que el banc 
central ha d’actuar per desinflar la bombolla, en el que s’anomena leaning against the wind o «anar contra el 
vent», s’estan posicionant ràpidament per guanyar la partida. S’ha reconegut que el tipus d’interès és un instru-
ment poc efectiu per assolir aquest objectiu, motiu pel qual s’ha decidit adoptar un nou marc per a la gestió dels 
riscos sistèmics: les polítiques macroprudencials. 

Actualment, existeix també un intens debat sobre quines eines caldria utilitzar. Per exemple, es proposen mesu-
res com establir restriccions en el crèdit que es pot atorgar en relació amb el valor de l’actiu, per evitar, així, que 
un excés de crèdit incrementi els preus molt per damunt del seu valor fonamental. Malgrat que s’ha considerat 
un gran nombre d’instruments macroprudencials, encara no hi ha consens sobre quins podrien ser més efectius, 
ni tampoc sobre com combinar-los per mitigar els riscos sistèmics. 

Fins i tot quan s’acordi el conjunt d’instruments, la seva utilització no està exempta de dificultats. En primer lloc, 
es redueix la transparència de les decisions de política econòmica, ja que es disposa de múltiples instruments per 
assolir diversos objectius, de manera que els esforços de comunicació del banc central hauran de ser encara més 
grans. És important recordar que l’efectivitat de la política monetària rau, en gran part, en la seva capacitat 

FONTS: Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Descomposició del creixement del PIB nominal entre PIB real i deflactor del PIB, Estats Units
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d’afectar les expectatives dels agents econòmics, de manera que és molt important que aquests agents siguin 
capaços d’interpretar les decisions del banc central. En segon lloc, i potser encara més important, l’actuació sobre 
determinats actius, reals o financers, pot perjudicar certs sectors o grups d’interès, que podrien oposar-se a la 
seva aplicació. Això podria dificultar-ne la utilització, en ser políticament molt costosa, i reduir-ne l’efectivitat. 
En aquest context, garantir la independència del banc central adquireix, sens dubte, més importància. 

En definitiva, canvis de paradigma com els proposats podrien millorar el creixement econòmic i l’estabilitat 
financera. No obstant això, cal no oblidar que no estan exempts de riscos. El que podria estar en joc és la credi-
bilitat dels bancs centrals com a garants de l’estabilitat de preus. I això s’hauria de considerar amb la màxima 
cautela. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Judit MontoriolGarriga 
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica ”la Caixa”
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L’any 2013 comença amb tímids 
senyals de recuperació 

Segons avança l’INE, la contracció del 
producte interior brut (PIB) es va accelerar 
en quatre dècimes en l’últim trimestre de 
l’a  ny, fins al 0,7% intertrimestral. D’a -
questa manera, per al conjunt de l’any 
2012, la reculada es va situar en l’1,4%, una 
dècima per damunt de la previsió oficial 
del Govern espanyol (–1,5%). Aquesta evo-
lució més favorable és deguda, en part, al 
relaxament de les tensions als mercats 
financers, que ha ajudat a millorar la con-
fiança en l’economia espanyola. 

Així, l’índex de sentiment econòmic va 
pujar al desembre per quart mes consecu-

tiu i es va situar en els 86,7 punts. Tots els 
seus components es van moure a l’alça, 
excepte la confiança del consumidor, que 
va continuar retrocedint i és probable que 
tingui més problemes per recuperar-se, a 
causa de l’elevada taxa d’atur i de la pèrdua 
de poder adquisitiu de les llars. 

Aquesta lleugera millora en els índexs de 
confiança en el mes de desembre encara 
no ha arribat a l’economia real. En efecte, 
els indicadors d’activitat del quart trimes-
tre mostren encara un declivi important. 
Pel costat de l’oferta, l’índex de producció 
industrial corregit d’efectes de calendari 
va presentar una variació interanual del 
–7,2% al novembre, arrossegat per la pro-
ducció de béns d’equipament, que va caure 

El PIB es contrau el 0,7% en 
el quart trimestre del 2012. 

Activitat econòmica 

CONJUNTURA ESPANYOLA

NO SEMBLA QUE LA RECULADA DE L’ACTIVITAT VAGI A MÉS

Producte interior brut i índex de sentiment econòmic

FONTS: INE i Comissió Europea.
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L’índex PMI millora 
lleugerament en el  
quart trimestre... 

el 12,9%. La resta de sectors industrials 
també van experimentar taxes de variació 
interanuals negatives. 

Altres indicadors d’activitat, com el con-
sum d’electricitat o de ciment, també van 
anotar reculades en el mes de desembre, 
del 3,1% i del 36,8%, respectivament. No -
més l’índex de gestors de compres PMI 
ofereix una visió una mica més optimista. 
Concretament, l’índex PMI del sector ma -
nufacturer va disminuir lleugerament al 
desembre, fins als 44,6 punts, però va tan-
car el quart trimestre amb uns nivells cla-
rament superiors als dels dos trimestres 
anteriors. L’índex PMI del sector serveis, 
per la seva banda, també va millorar en els 

últims mesos i va acabar l’any en 44,3 punts. 
De tota manera, els nivells actuals encara 
són compatibles amb taxes de creixement 
del PIB negatives, ja que es troben molt per 
sota dels 50 punts, llindar a partir del qual 
se solen produir taxes de creixement posi-
tives. 

Pel costat de la demanda, els indicadors 
d’ac  tivitat del quart trimestre també van 
mostrar una gran feblesa. Per exemple, les 
matriculacions d’automòbils i de vehicles 
industrials van accelerar la taxa de caigu-
da al desembre, fins al –23,0% i el –35,7% 
interanual, respectivament. La producció 
de béns de consum, per la seva banda, va 
recular el 6,4% interanual al novembre. 

INDICADORS D’OFERTA

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Indústria
 Consum d’electricitat (1) 2,7 –1,3 –4,1 –1,8 –1,3 –1,9 –1,2 –3,0 –3,1

 Índex de producció industrial (2) 0,8 –1,4 –5,0 –5,8 –7,1 –5,5 –3,1 –7,2 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –13,8 –12,5 –16,5 –14,8 –17,1 –20,0 –20,5 –17,2 –16,0

 Utilització capacitat productiva (4) 72,0 73,3 72,7 72,5 73,4 71,6 74,1 ... ...

 Importació béns interm. no energ. (5) 24,6 3,1 –4,0 –9,6 –7,2 –4,6 –0,1 –3,3 ...

Construcció

 Consum de ciment –15,4 –16,4 –24,6 –31,3 –37,8 –34,6 –24,7 –33,7 –36,8

 Indicador de confiança en la construcció (3) –29,7 –55,4 –53,6 –50,4 –52,2 –55,5 –56,6 –67,0 –60,7

 Habitatges (visats obra nova) –17,3 –14,6 –26,1 –35,2 –46,4 –49,4 –45,9 ... ...

 Licitació oficial –38,0 –46,2 –59,8 –50,6 –43,6 ... ... ... ...

Serveis
 Vendes comerç minorista (6) –1,0 –5,4 –6,5 –4,9 –6,3 –6,2 –9,3 –7,9 ...

 Turistes estrangers 1,0 6,7 6,7 2,6 3,1 4,8 –3,2 0,2 ...

 Ingressos turisme 3,9 8,6 5,7 0,5 –0,1 2,4 –1,7 ... ...

 Mercaderies ferrocarril (t-km) 6,4 2,0 –9,8 –12,6 –7,6 –8,3 13,6 –2,4 ...

 Tràfic aeri passatgers 2,9 6,0 1,5 –5,4 –4,0 –3,0 –7,1 –9,9 –10,3

 Consum de gasoil automoció –1,2 –3,7 –5,6 –4,3 –5,8 –7,8 –3,4 –6,6 ...

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.
(6) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.
FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’In  dús tria, 
Energia i Turisme, Ministeri d’Economia i Competitivitat i elaboració pròpia.
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En efecte, el Banc d’Espanya estima que la 
demanda nacional va accelerar el ritme de 
caiguda en el quart trimestre, amb una 
aportació negativa al creixement intertri-
mestral del PIB de –1,9 punts percentuals. 
Aquesta contribució va ser vuit dècimes 
inferior a la registrada en el trimestre an -
terior. Això s’explica perquè, en gran part, 
s’ha desfet l’efecte temporal de l’avanç del 
consum i de la inversió registrat en el ter-
cer trimestre a causa de l’increment de 
l’IVA al setembre. Per la seva banda, s’es -
tima que la demanda externa va tenir una 
aportació positiva al PIB d’1,4 punts per-
centuals, sis dècimes més que en el trimes-
tre anterior. D’aquesta manera, el sector 
exterior continua atenuant la velocitat de 
caiguda de l’economia espanyola. 

L’any 2013 ha començat amb un relaxa-
ment substancial de les tensions als mer-
cats financers i amb una tímida recupera-
ció de la confiança. Això podria marcar 

un canvi de tendència en l’evolució de 
l’economia espanyola. Així, malgrat que el 
PIB continuarà reculant durant la primera 
meitat de l’any, esperem que la magnitud 
de la contracció sigui menor que l’ex  pe  ri -
mentada en el quart trimestre del 2012, 
per assolir taxes de creixement positives, 
però moderades, durant la segona meitat 
de l’any. Segons les nostres previsions, el 
creixement per al conjunt de l’any 2013 
serà del –1,3%. Aquesta previsió és lleuge-
rament més optimista que la del consens 
d’analistes, que, en el mes de gener, la si -
tua  ven en el –1,6%, però força més pessi-
mista que la previsió del Govern, que és 
del –0,5%. 

El Fons Monetari Internacional (FMI), a 
l’informe de perspectives de l’economia 
mundial, va augmentar la recessió prevista 
per a Espanya. Així, l’FMI preveu que el 
2013 serà pitjor que el 2012, amb una con-
tracció del PIB de l’1,5%, una dècima me  nys 

INDICADORS DE DEMANDA

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Consum 

 Producció de béns de consum (*) 0,8 –1,0 –2,2 –3,7 –4,5 –4,8 –2,5 –6,4 ...

 Importació de béns de consum (**) –9,5 –2,2 0,4 –6,1 –11,3 –12,3 –26,0 –7,2 ...

 Matriculacions d’automòbils 3,1 –17,7 –5,5 –1,9 –13,7 –17,8 –21,7 –20,3 –23,0

 Crèdit al consum de béns duradors –12,3 –9,9 –10,4 –12,8 –13,6 ... ... ... ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –20,9 –17,1 –16,8 –24,6 –29,0 –35,2 –35,8 –37,7 –40,0

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) –3,3 0,8 –4,8 –10,3 –13,9 –10,8 –6,2 –12,8 ...

 Importació de béns d’equipament (**) 6,5 –3,1 –7,2 –11,5 –11,9 –15,8 1,4 –12,4 ...

 Matriculació de vehicles industrials 7,0 –6,6 –15,1 –19,1 –26,6 –27,9 –18,0 –24,9 –35,7

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 10,3 1,0 –3,1 –8,7 –8,5 –7,6 –8,9 –5,3 ...

 Exportacions 15,6 10,1 5,4 –0,3 2,7 2,5 8,6 –2,7 ...

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.
(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia i Competitivitat, Comissió Europea i elaboració pròpia.

...tot i la intensificació de 
la caiguda de la demanda 
interna. 
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del que preveia a l’informe de l’octubre. El 
2014 començarà la recuperació, amb un 
creixement del 0,8%, dues dècimes per 
sota del que també preveia l’informe de 
l’octubre. 

L’informe de l’FMI és força més optimista 
sobre l’evolució de l’economia mundial, 
sobretot per l’embranzida que espera per 
als països emergents. La directora gerent 
de l’FMI, Christine Lagarde, ha assenyalat 
que, el 2012, es va evitar el col·lapse, que 
hau  ria tingut conseqüències devastadores. 
Així, espera que el creixement mundial es 
consolidarà de forma gradual el 2013, la 
qual cosa podria ajudar el sector exporta-
dor espanyol, un suport imprescindible 
per canalitzar el camí cap a la recuperació. 

En aquest sentit, és interessant revisar l’e -
vo  lució dels diferents sectors d’activitat 
des que es va iniciar la recessió en el pri-
mer trimestre del 2008, amb la finalitat 

d’establir quins sectors podrien liderar la 
recuperació (vegeu el gràfic següent). En 
primer lloc, no sorprèn que el sector de la 
construcció sigui el que acumula una cai-
guda més important. En els 5 últims anys, 
el valor afegit brut d’aquest sector ha recu-
lat el 34,3% en termes reals. A més a més, 
les perspectives per a aquest sector no són 
gens esperançadores, ja que l’excés d’oferta 
d’habitatges continua sent considerable. 

La resta de sectors, però, van mostrar una 
evolució una mica més esperançadora. La 
indústria va ser el que va recular més du -
rant la primera fase de la recessió, va tocar 
fons en el tercer trimestre del 2009 i ha 
acumulat una caiguda del 13,0% en dos 
anys. A partir d’aquí, es va iniciar una re -
cu  peració ràpida, la qual, però, es va trun-
car a partir del primer trimestre del 2011 i 
encara no mostra signes de millora. En 
conjunt, aquest sector acumula una varia-
ció del –8,5% des del 2008. 

L’FMI pronostica una 
reculada del PIB de l’1,5% 
el 2013. 

El sector de la construcció 
acumula una caiguda del 
34,3% des del primer 
trimestre del 2008. 

FONTS: INE i elaboració pròpia.

MALGRAT EL CONSTANT DETERIORAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ, ALTRES SECTORS MOSTREN 
UNA EVOLUCIÓ MÉS POSITIVA

Valor afegit brut per sectors d’oferta
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El mercat laboral tanca un mal any

La intensificació de la caiguda de l’activitat 
econòmica en el quart trimestre del 2012 
va afectar el mercat de treball, que va con-
tinuar destruint ocupació a gran velocitat. 
No obstant això, els indicadors avançats 
d’activitat suggereixen que s’ha frenat el 
de  clivi, de manera que, en els pròxims me -
sos, es podria veure un canvi de tendència 
en el to contractiu. Per bé que aquesta 
millora pot trigar a traslladar-se al mercat 
laboral, els resultats de les enquestes sobre 
la intenció de contractar treballadors mos-
tren també un optimisme moderat. Pa -
ral·lelament, l’obertura dels mercats de fi -
nançament internacionals i la posada en 
marxa de la Sareb poden donar alè al siste-

ma financer i facilitar, així, l’accés al fi -
nan  çament per part de les empreses. 

En l’últim trimestre del 2012, els registres 
del mercat laboral van continuar exhibint 
un deteriorament important. El nombre 
d’afiliats en alta a la Seguretat Social va 
recular en 364.929 persones, de manera 
que la taxa de variació interanual de l’o  cu-
 pació va empitjorar en sis dècimes de l’oc -
tubre al desembre, fins al 4,6%. D’a  questa 
manera, el 2012 va tancar amb 787.241 afi-
liats menys, una xifra propera a l’ocupació 
destruïda el 2008, el pitjor any de la his-
tòria, i més del doble del volum perdut el 
2011. El nombre d’afiliats se situa, actual-
ment, en 16,4 milions, nivell comparable 
amb el registrat cap a la meitat del 2002. 

El ritme de caiguda del 
total d’afiliats s’accelera  
en sis dècimes en l’últim 
trimestre, fins al 4,1% 
interanual...

Mercat de treball

NOTA: (*) Corregit l’efecte dels canvis normatius que afecten el conveni especial dels cuidadors no professionals de la Llei de Dependència (RD 20/2012).
FONTS: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.

EL MERCAT LABORAL TANCA L’ANY AMB UN BALANÇ DECEBEDOR

Afiliats en alta a la Seguretat Social (*) Atur registrat (*)
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...impulsat per l’efecte  
de l’extinció del conveni 
especial de cuidadors  
no professionals. 

La pèrdua d’afiliació es 
concentra al sector serveis. 

No obstant això, els resultats d’aquest quart 
trimestre inclouen l’efecte de l’extinció 
dels convenis especials de la Seguretat So -
cial per a cuidadors no professionals, que 
sumen gairebé 150.000 persones. Un cop 
descomptat aquest canvi normatiu, la 
reculada d’afiliats se situaria en 218.450 en 
el trimestre, de manera que la caiguda de 
l’ocupació seria més coherent amb el que 
s’havia observat en els mesos precedents. 
Corregint aquest efecte, el descens en el 
nombre d’afiliats del quart trimestre s’as -
sembla al que es va produir el 2011, quan 
va començar la recaiguda de l’eco  nomia 
espanyola, i s’allunya de la històrica recu-
lada del 2008. 

Entre els diferents sectors, el dels serveis és 
el que presenta l’evolució més negativa en 
termes de destrucció d’ocupació, ja que es 
va accelerar de forma significativa, en mig 
punt, fins al 2,5% interanual. Pel que fa al 

sector de la indústria, el ritme de caiguda 
d’afiliats es va mantenir estable en el 6,0% 
interanual. En canvi, l’evolució de la cons-
trucció va mostrar un lleuger repunt, però 
encara és aviat per dilucidar si això mar-
carà un canvi de tendència. 

Una lectura més positiva l’atorguen les 
dades d’afiliats per compte propi, que, 
amb una taxa de caiguda que s’ha mantin-
gut sense variació al voltant de l’1,6% in -
teranual entre l’octubre i el desembre, 
mos  tren una estabilització en el procés 
d’a  jus  tament. Això contrasta amb l’evo  lu-
ció negativa del nombre d’assa  la  riats, que, 
en l’últim trimestre del 2012, va intensifi-
car el deteriorament fins al –4,7% inter -
anual. Aquesta trajectòria diferent segons 
la situació professional respon, principal-
ment, a dos factors. En primer lloc, la difí-
cil situació del mercat laboral ha impulsat 
la recerca de fórmules alternatives i ha 

INDICADORS D’OCUPACIÓ

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2010 2011
2011 2012

IV I II III Octubre Novembre Desembre

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

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

  Construcció –13,4 –12,2 –14,9 –16,4 –17,3 –17,7 –17,4 –17,0 –16,0

  Serveis 0,0 0,2 –0,3 –0,9 –1,6 –1,8 –1,9 –2,6 –3,2

 Situació professional

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

  No assalariats –2,8 –1,2 –1,0 –1,3 –1,3 –1,4 –1,6 –1,6 –1,5

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

Població ocupada (2) –2,8 –1,1 –1,0 –4,0 –4,8 –4,6 – – –

Llocs de treball (3) –2,5 –1,7 –2,9 –3,7 –4,7 –4,6 – – –

Contractes registrats (4)

 Indefinits –6,4 –9,6 –22,8 –19,3 –5,7 –3,8 34,3 19,4 17,8

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

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

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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La taxa d’increment 
interanual de l’atur  
es manté elevat.

incrementat el nombre d’emprenedors. En 
segon lloc, en els últims mesos, la pèrdua 
d’assalariats del sector públic ha anat 
guanyant més profunditat en termes rela-
tius. 

Per la seva banda, l’any 2012 es tanca amb 
un increment del nombre d ’aturats 
re gistrats de 426.364, fins a un total de 
4.848.723. No obstant això, cal destacar 
que les dades del desembre es van desmar-
car de l’evolució negativa del conjunt de 
l’any. Així, el nombre d’aturats va dismi-
nuir en 59.094, la caiguda més intensa en 
un mes de desembre des que es disposa de 
dades, i això va fer que la taxa de variació 
interanual es reduís en 14 dècimes, fins al 
9,6%. 

Tot i que les discrepàncies entre la variació 
del nombre d’aturats registrats i l’afiliació 
són habituals i marquen els moviments de 
la població activa, l’observada en el quart 
trimestre del 2012 és especialment relle-
vant. Si considerem els registres depurats 
per l’efecte dels cuidadors, l’atur registrat 

va augmentar en 104.000 persones i l’a  fi -
lia  ció va cedir, aproximadament, el doble. 
La divergència entre les dues sèries va ser 
encara més important al desembre. Aquest 
distanciament entre el total d’afiliats i d’a -
turats fa pensar que la correcció trimestral 
de la població activa serà, probablement, la 
més elevada des de l’inici de la crisi. 

Malgrat aquest final d’any tan decebedor 
al mercat laboral, les perspectives són una 
mica més esperançadores quan s’observen 
els resultats de l’enquesta de la Comissió 
Europea sobre la intenció de contractar 
tre  balladors en els tres pròxims mesos. En 
efecte, tot i que aquest índex va caure de 
forma significativa a tots els sectors durant 
els mesos d’octubre i de novembre, va 
experimentar un repunt al desembre. En 
concret, l’indicador va millorar en sis i en 
quatre dècimes en aquest mes al sector ma -
nufacturer i al sector serveis, respecti  va -
ment. Esperem que, en els pròxims mesos, 
aquesta millora en les expectatives acabi 
generant més ocupació i comenci, així, la 
tònica de recuperació del mercat laboral.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS

Desembre 2012

Aturats
Variació sobre
desembre 2011 %  

participació
Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 187.876 41.915 28,7 3,9

 Indústria 543.055 33.585 6,6 11,2

 Construcció 755.832 –20.096 –2,6 15,6

 Serveis 2.993.492 380.963 14,6 61,7

 Primera ocupació 368.468 –10.003 –2,6 7,6

Per sexes

 Homes 2.407.907 198.169 9,0 49,7

 Dones 2.440.816 228.195 10,3 50,3

Per edats

 Menors de 25 anys 456.635 –3.926 –0,9 9,4

 Resta d’edats 4.392.088 430.290 10,9 90,6

TOTAL 4.848.723 426.364 9,6 100,0

FONTS: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.       
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NOTA: (*) Corregit l’efecte dels canvis normatius que afecten el conveni especial dels cuidadors no professionals de la Llei de Dependència (RD 20/2012). Saldos nets (diferència 
entre respostes positives i negatives, en percentatge). Enquestes de la Comissió Europea sobre les expectatives de creació d’ocupació en els tres pròxims mesos. Els valors oscil·len 
entre –100 (tots els entrevistats trien l’opció negativa) i +100 (tots trien la positiva).
FONTS: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, enquestes d’opinió de la Comissió Europea i elaboració pròpia.

EL COMPORTAMENT MÉS POSITIU DE LES EXPECTATIVES DE CREACIÓ D’OCUPACIÓ PODRIA MARCAR L’ESTABILITZACIÓ 
DEL MERCAT DE TREBALL

Indicadors d’ocupació del sector de la indústria Indicadors d’ocupació del sector serveis

A�liats a la Seguretat Social 
al sector de la indústria 
(escala esquerra)

Expectatives de 
creació d’ocupació 
a les manufactures 
(escala dreta)

Variació interanual (%) Saldos nets
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L’IPC es manté estable al desembre 

La dada d’inflació del mes de desembre va 
pujar en una dècima en relació amb el mes 
anterior. Això va propiciar que l’índex de 
preus de consum (IPC) mantingués la 
taxa interanual en el 2,9% i igualés el re -
gistre del mes de novembre. En canvi, l’ín-
 dex subjacent, que exclou els components 
més volàtils, és a dir, l’alimentació i l’e  ner -
gia, va presentar un creixement intermen-
sual nul i va permetre la reducció de dues 
dècimes, fins al 2,1%, de la variació inter -
anual. 

Aquesta diferència entre la inflació gene-
ral i la subjacent respon a l’increment en la 
rúbrica d’alimentació i begudes no alco-

hòliques, que va presentar una taxa men-
sual del 0,5% i va tenir una repercussió de 
0,08 dècimes en el creixement interanual 
de l’índex general. En concret, destaquen 
les pujades dels preus dels llegums i horta-
lisses fresques, del peix fresc i dels olis, 
acompanyades per l’increment dels preus 
en oci i cultura, amb una variació mensual 
de l’1,8%. 

Aquests increments van ser contrarestats 
per la caiguda intermensual de vestit i cal-
 çat, amb una taxa de l’1,6%, que recull els 
efectes de les primeres baixades de preus 
de la campanya de rebaixes d’hivern, que, 
en algunes comunitats autònomes, s’han 
avançat. L’altre epígraf que ha contingut la 
pujada de l’IPC ha estat el transport, la 

La inflació es manté  
en el 2,9% interanual  
al desembre. 

Preus

LA INFLACIÓ ES MANTÉ EN NIVELLS RELATIVAMENT ELEVATS

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística (INE).
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La volatilitat en la inflació 
durant l’any 2012 es 
justifica per l’increment 
dels impostos. 

variació mensual del qual, del –0,2%, és 
deguda a la reculada dels preus dels carbu-
rants i lubrificants. Per tant, manté la ten-
dència iniciada al novembre. 

Fent un repàs global de l’any 2012, desta-
quem que l’IPC interanual es va moure en 
un rang entre l’1,9% i el 3,5% interanual. 
Els nivells més alts es van assolir en els 
me  sos de setembre i d’octubre. Els motius 
van ser l’entrada en vigor de la pujada de 
l’impost sobre el valor afegit i l’encariment 
dels medicaments a causa d’un canvi en la 

normativa del seu finançament, com les 
fórmules de copagament. La important 
cai  guda dels preus energètics en el mes de 
novembre ha permès retallar la inflació 
fins al 2,9% interanual, registre en què ha 
tancat l’any 2012. 

A la taula següent, es pot observar el des-
glossament de la inflació per components. 
Les classes de despesa més inflacionistes 
van ser medicina, amb un creixement del 
13,3% interanual, pels motius ja comen-
tats, i ensenyament, amb un creixement 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Desembre 2012

Índexs
(*)

% variació mensual % variació 
s/desembre anterior % variació anual

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 104,2 0,3 0,5 2,1 3,0 2,1 3,0
 Begudes alcohòliques i tabac 107,6 0,0 0,2 4,2 5,4 4,2 5,4

 Vestit i calçat 109,2 –1,4 –1,6 0,3 0,3 0,3 0,3

 Habitatge 106,9 0,1 –0,1 5,8 5,6 5,8 5,6

 Parament 102,2 0,1 0,1 1,1 1,2 1,1 1,2

 Medicina 110,8 0,1 –0,1 –2,8 13,3 –2,8 13,3

 Transport 103,9 –0,2 –0,2 4,9 3,1 4,9 3,1

 Comunicacions 96,4 0,0 0,0 –1,6 –2,7 –1,6 –2,7

 Oci i cultura 102,1 2,2 1,8 1,3 0,8 1,3 0,8

 Ensenyament 112,7 0,0 0,1 2,8 10,5 2,8 10,5

 Hotels, cafès i restaurants 100,8 0,2 0,0 1,2 0,8 1,2 0,8

 Altres 104,0 0,2 0,0 2,7 3,3 2,7 3,3

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 104,6 0,2 0,2 3,1 3,1 3,1 3,1

 Aliments sense elaboració 104,7 0,5 1,1 0,7 3,9 0,7 3,9

 Conjunt no alimentari 104,2 0,1 0,0 2,4 2,7 2,4 2,7

 Béns industrials 105,7 –0,3 –0,4 3,0 3,3 3,0 3,3

  Productes energètics 109,1 –0,3 –0,3 10,3 7,6 10,3 7,6

  Carburants i combustibles 107,5 –0,4 –0,4 10,6 5,7 10,6 5,7

  Béns industrials sense productes energètics 104,3 –0,3 –0,5 0,3 1,5 0,3 1,5

 Serveis 102,7 0,5 0,4 1,7 2,2 1,7 2,2

 Inflació subjacent (**) 103,6 0,2 0,0 1,5 2,1 1,5 2,1

ÍNDEX GENERAL 104,3 0,1 0,1 2,4 2,9 2,4 2,9

NOTES: (*) Base 2011 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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del 10,5%, arran, sobretot, de l’increment 
de les taxes universitàries. En canvi, la 
feblesa de l’activitat econòmica va conte-
nir el preu d’altres productes, entre els 
quals cal destacar les rúbriques de vestit i 
calçat, que va mostrar un creixement inte-
ranual del 0,3%, i d’oci i cultura, que va 
presentar una alça del 0,8%. Finalment, les 
comunicacions van presentar una caiguda 
interanual del 2,7%. Aquestes tres rúbri-
ques són, probablement, les que han patit 
de forma més intensa la reducció de des-
pesa de les famílies. 

Les perspectives d’inflació per a enguany 
estan marcades, en part, per la lleugera 
tendència a la baixa que s’espera que regis-
tri el preu del petroli. Efectivament, espe-
rem que el preu actual del petroli de quali-
tat Brent es redueixi des dels 110 dòlars 
actuals fins als 105 dòlars per barril al fi -
nal d’enguany. D’altra banda, la nostra 
previsió de la cotització de l’euro enfront 
del dòlar presenta una lleugera apreciació 
de la moneda única. Aquests efectes com-
binats esbossen uns nivells de preus ener-
gètics que, en comparació amb els del 

2012, no haurien d’aportar pressions in -
flacionistes a l’IPC. A més a més, la feblesa 
de l’economia i la cancel·lació, a partir del 
setembre, de l’efecte esglaó produït per la 
pujada de l’IVA haurien de permetre una 
lleugera tendència a la baixa de la inflació. 
Tots aquests efectes ens obliguen a realit-
zar una lleugera revisió a la baixa de l’IPC 
per al conjunt d’enguany del 2,3% al 2,1% 
interanual de mitjana. 

Una taxa d’inflació més baixa permetrà 
re  duir una mica el diferencial amb la zona 
de l’euro, que, actualment, és de 0,8 punts 
percentuals, i ajudarà a millorar la compe-
titivitat de l’economia espanyola. Això és 
positiu en un context en què Espanya està 
realitzant un ajustament de reducció de 
costos sense la possibilitat de depreciar la 
divisa. D’altra banda, i després de les últi-
mes dades sobre la renda disponible i so -
bre la capacitat d’estalvi de les famílies 
espanyoles, un descens de la inflació en 
comparació amb la de l’any 2012 implicarà 
un deteriorament menys intens de la capa-
citat de consum de les llars. 

Medicina i ensenyament 
són els epígrafs més 
inflacionistes el 2012. 

Rebaixem la nostra previsió 
d’inflació per a enguany en 
dues dècimes, fins al 2,1%.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2011 2012

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2011

%
variació

anual

Gener –0,7 –0,7 3,3 –1,1 –1,1 2,0

Febrer 0,1 –0,6 3,6 0,1 –1,0 2,0

Març 0,7 0,1 3,6 0,7 –0,3 1,9

Abril 1,3 1,4 3,8 1,4 1,1 2,1

Maig 0,0 1,3 3,5 –0,1 0,9 1,9

Juny –0,1 1,2 3,2 –0,2 0,7 1,9

Juliol –0,5 0,7 3,1 –0,2 0,5 2,2

Agost 0,1 0,8 3,0 0,6 1,1 2,7

Setembre 0,2 1,0 3,1 1,0 2,1 3,4

Octubre 0,8 1,8 3,0 0,9 2,9 3,5

Novembre 0,4 2,2 2,9 –0,1 2,8 2,9

Desembre 0,1 2,4 2,4 0,1 2,9 2,9

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Nova correcció del dèficit exterior, 
malgrat la feble demanda externa 

En el tercer trimestre del 2012, l’economia 
espanyola va presentar una capacitat de fi -
nançament de 3.243 milions d’euros. Això 
significa que l’estalvi nacional va ser sufi-
cient per finançar tota la inversió realitza-
da al país, sense necessitat de recórrer a 
l’ex  terior, situació que no es donava des de 
l’any 1998. Aquesta nova dada confirma el 
bon ritme de correcció del desequilibri ex -
tern durant l’any passat. Esperem que 
aquesta tendència es mantingui en els prò-

 xims trimestres per aconseguir un superà-
vit corrent en finalitzar l’any 2013. No obs-
tant això, una recuperació de la demanda 
europea durant el segon semestre de l’any 
inferior a la prevista podria modificar la 
tònica d’ajustament del dèficit exterior. 

Durant l’últim lustre, el sector exterior 
s’ha convertit en el principal suport de l’e -
conomia espanyola i ha neutralitzat, par-
cialment, la feblesa de la demanda interna 
del país. En un marc de despalanqueja-
ment del sector privat i de guanys conti-
nuats de competitivitat, la necessitat de 

L’economia espanyola 
presenta una capacitat  
de finançament de 3.243 
milions d’euros en el tercer 
trimestre del 2012. 

Sector exterior 

BALANÇA DE PAGAMENTS

Octubre 2012  

Acumulat any Dotze últims mesos

Saldo en 
milions
d’euros

% variació 
anual

Saldo en 
milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –23.209 –31,8 –28.915 13.867 –32,4

 Serveis

  Turisme 28.623 2,5 31.309 873 2,9

  Altres serveis 5.968 131,9 7.030 4.511 179,1

  Total 34.591 13,4 38.339 5.384 16,3

 Rendes –17.523 –15,6 –22.858 1.218 –5,1

 Transferències –8.770 19,1 –7.313 –1.767 31,9

 Total –14.910 –52,9 –20.748 18.702 –47,4

Compte de capital 4.927 10,6 5.960 314 5,6

Balança financera

 Inversions directes 6.641 – 8.382 11.067 –

 Inversions de cartera –60.773 251,5 –66.559 –42.996 182,5

 Altres inversions –156.944 – –202.588 –200.937 –

 Total –211.075 – –260.765 –232.867 –

Errors i omissions 5.536 – 3.576 1.161 48,1

Variació d’actius del Banc d’Espanya 215.522 309,0 271.976 212.690 358,7

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la 
variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i les omissions.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Les dades del quart 
trimestre apunten a noves 
millores del desequilibri 
exterior. 

finançament de l’economia espanyola s’ha 
reduït de forma significativa en aquest pe -
ríode. Concretament, entre el juny del 2008 
i el setembre del 2012, la necessitat acumu-
lada de finançament de quatre trimestres 
es va reduir del 10,2% a l’1,8% del producte 
interior brut (PIB) espanyol. El bon com-
portament de la balança comercial, amb 
un ajustament del dèficit de 7,2 punts per-
centuals del PIB, explica una gran part 
d’aquesta millora. 

Les últimes dades publicades apunten a 
una nova reducció del desequilibri exte-
rior en el quart trimestre del 2012. Així, el 
dèficit de la balança corrent, impulsat per 
la caiguda del dèficit comercial, va millo-
rar en 2.230 milions d’euros a l’octubre. 
En aquest sentit, destaca el bon comporta-
ment dels serveis no turístics, que mante-
nen la tendència registrada en els últims 

me  sos. Segons les dades trimestrals del 
Banc d’Espanya, l’increment dels ingres-
sos per serveis prestats a empreses estran-
geres va jugar un paper important en l’in -
crement del saldo de serveis. Així mateix, 
les dades de comerç de béns mostren una 
nova correcció del dèficit comercial al no -
vembre. 

No obstant aquest ajustament del saldo 
corrent, els últims mesos del 2012 van pre-
sentar un cert estancament de les exporta-
cions espanyoles. Així, prenent com a re -
ferència les vendes a l’ex  terior acumulades 
durant tres mesos, per analitzar millor les 
tendències de fons, ob  servem que, entre el 
setembre i el novembre, les exportacions 
van augmentar el 2,9% interanual. Això 
significa un descens de 3 punts percen-
tuals en relació amb el ritme de creixe-
ment mostrat entre el juny i l’agost del 

COMERÇ EXTERIOR

Gener-novembre 2012

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)Milions

d’euros
% variació

anual 
en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual 

en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

 Energètics 57.749 13,3 24,6 14.368 2,0 7,0 –43.380 24,9

 Béns de consum 51.761 –8,3 22,1 64.581 1,9 31,5 12.821 124,8

  Alimentaris 14.663 –1,4 6,3 25.809 10,9 12,6 11.146 176,0

  No alimentaris 37.097 –10,7 15,8 38.772 –3,3 18,9 1.675 104,5

 Béns de capital 13.879 –13,3 5,9 16.853 –0,7 8,2 2.974 121,4

 Béns intermedis no energètics 110.931 –4,3 47,3 109.053 5,8 53,2 –1.878 98,3

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 117.582 –7,0 50,2 128.880 –1,7 62,9 11.298 109,6

  Zona de l’euro 94.630 –7,7 40,4 101.801 –3,0 49,7 7.170 107,6

 Altres països 116.737 3,4 49,8 75.975 14,4 37,1 –40.761 65,1

  Rússia 7.382 –8,7 3,2 2.728 16,8 1,3 –4.654 37,0

  EUA 8.957 –8,4 3,8 8.286 14,4 4,0 –671 92,5

  Japó 2.753 –7,5 1,2 1.948 13,0 1,0 –805 70,8

  Amèrica Llatina 20.212 30,0 8,6 12.877 16,3 6,3 –7.335 63,7

  OPEP 29.538 17,6 12,6 9.882 29,7 4,8 –19.655 33,5

  Resta 47.894 –6,8 20,4 40.253 10,5 19,6 –7.641 84,0

TOTAL 234.319 –2,1 100,0 204.855 3,7 100,0 –29.463 87,4

FONTS: Ministeri d’Economia i Competitivitat i elaboració pròpia.
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La feblesa de l’economia 
europea fa perillar el  
ritme de correcció del  
saldo corrent. 

Esperem que la capacitat  
de finançament se situï  
en el 0,8% del PIB el 2013.

2012. Aquest alentiment del va  lor de les 
exportacions espanyoles va ser neutralit-
zat per un deteriorament encara més 
intens de les importacions, que es van 
reduir el 5,2% interanual entre el setembre 
i el novembre. En conseqüència, el saldo 
comercial es va continuar corregint durant 
aquests mesos. 

No obstant això, el manteniment de la fe -
blesa de les exportacions espanyoles po -
dria alentir el procés d’ajustament del dèfi-
cit corrent, en especial si tenim en compte 
que, com ho mostra el gràfic anterior, una 
gran part de l’estancament del ritme ex -
portador és deguda a la caiguda de les ven-
des destinades a la zona de l’euro, principal 
soci comercial espanyol. En concret, les 
exportacions cap a la resta de països mem-
 bres de la Unió Monetària acumulades 
entre el setembre i el novembre de l’any 
passat es van reduir el 7,5% en relació amb 
el mateix període del 2011. Destaca, princi-
palment, el deteriorament del co  merç amb 
els dos països veïns, França i Por  tugal, que 
van presentar, en aquest mateix període, 

caigudes del 17,5% i del 19,4% interanual, 
respectivament. Aquest comportament 
contrasta amb el bon ritme de les exporta-
cions cap a la resta de països, principal-
ment cap a l’Àfrica o l’Amèrica del Nord. 

La contracció de l’economia europea en 
l’úl  tim tram del 2012 també va repercutir 
en l’arribada de turistes estrangers al nos-
tre país, que es va reduir l’1,8% interanual 
en el quart trimestre de l’any passat. 
Aquest pols més feble no va impedir un 
nou increment del turisme en el conjunt 
del 2012, del 2,7%, que va situar el nombre 
d’arribades en els 57,7 milions d’estrangers. 

En definitiva, la recuperació de l’economia 
europea prevista per a la segona meitat 
d’enguany serà clau per mantenir el ritme 
d’ajustament del desequilibri exterior. 
D’acord amb les nostres previsions, el 2013, 
l’economia espanyola assolirà una capaci-
tat de finançament del 0,8% del PIB, que 
re  presentaria una millora de 2,6 punts 
per  centuals en relació amb el saldo esti-
mat per al 2012. 

Contribució a la variació de les exportacions acumulades en els tres últims mesos

Total exportacionsZona de l’euro Resta
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Espanya defuig l’ombra del rescat 

La percepció dels mercats sobre la solidesa 
dels comptes públics espanyols ha millorat 
sensiblement. El compromís de l’Executiu 
amb el procés de consolidació fiscal i els 
avanços cap a una major unió bancària i 
fiscal europea han reduït les tensions en el 
deute sobirà del país, un efecte que s’ha 
reflectit en la bona acollida de les últimes 
emissions de deute del Tresor Públic. No 
obstant això, tant l’objectiu d’ajustament 
del dèficit fiscal com les necessitats de 
fi nançament públic del 2013 continuen 
sent molt exigents. Evitar caure en la com-
plaença és, per tant, clau per al seu compli-
ment. 

En efecte, les tensions financeres als mer-
cats de deute sobirà perifèric van remetre 
de forma significativa durant les tres pri-
meres setmanes de l’any. En el cas espa-
nyol, la prima de risc, computada com el 
diferencial entre la rendibilitat exigida als 
bons a 10 anys espanyols i als alemanys, es 
va reduir fins als 343 punts bàsics al tanca-
ment d’aquest Informe. Aquesta xifra 
representa una correcció de 295 punts 
bàsics en relació amb el màxim assolit al 
juliol del 2012, una millora que, en dife-
rent mesura, es va fer extensible a la resta 
de títols de deute públic. 

Aquest increment de l’apetència inversora 
cap al deute espanyol va ser aprofitat pel 
Tresor Públic, que va augmentar l’activitat 
emissora. Concretament, durant les tres 
primeres setmanes de l’any, va col·locar al 
voltant de 27.500 milions d’euros de deute 
a curt i a llarg termini. En conseqüència, 
durant aquest període, ja es va cobrir  
gairebé el 12% de la necessitat bruta de 

finançament prevista per al conjunt del 
2013, que el Tresor situa entre els 215.000 i 
els 230.000 milions d’euros. La xifra final 
dependrà de l’ús que les comunitats autò-
nomes facin del Fons de Liquiditat 
Autonòmica (FLA), dotat amb 23.000 
milions d’euros, enfront dels 16.600 
milions d’euros de l’any passat. A més del 
major ritme de col·locació, el renovat 
interès pels títols de deute també ha per-
mès consolidar la reducció del cost mitjà 
del deute públic. 

La treva atorgada pels mercats durant els 
últims mesos respon, en part, al canvi de 
discurs sobre el compliment de l’ajust fis-
cal exigit al sector públic. Segons la Comis-
sió Europea (CE), l’esforç realitzat per 
l’Executiu el 2012 va ser coherent amb les 
exigències del Pla d’Estabilitat espanyol. 
En conseqüència, la desviació de l’objectiu 
de dèficit del 2012, que la CE situa en 7 
dècimes, s’explica per un deteriorament de 
l’economia més intens del que s’esperava. 

Malgrat tot, el procés de consolidació fis-
cal encara es troba lluny del final. D’acord 
amb el Pla Pressupostari del 2013-2014, el 
dèficit s’hauria de reduir en 1,8 punts per-
centuals del PIB enguany. Per tant, si man-
tenim aquest mateix ajust a partir del 
nivell de dèficit estimat per la CE el 2012, 
del 7,0% del PIB abans de comptabilitzar 
les pèrdues reconegudes per les ajudes al 
sector bancari, el nou objectiu de dèficit 
per al 2013 se situaria en el 5,2% del PIB. 
Si, en canvi, mantenim l’ajust del dèficit 
estructural exigit al Pla Pressupostari d’1,4 
punts percentuals i assumim que el saldo 
cíclic es manté constant, l’objectiu de dèfi-
cit del 2013 augmentaria fins al 5,6%. En 
aquest sentit, serà clau l’escenari ma  cro -

S’alleugen les tensions  
als mercats de deute sobirà 
perifèric. 

El Tresor Públic augmenta 
l’activitat emissora al 
gener. 

L’ajust del dèficit exigit per 
la CE és de l’1,8% del PIB  
el 2013.

Sector públic 
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El Govern prepara una 
reforma del sector públic 
espanyol el 2013. 

econòmic que presentarà la Comissió al 
final de febrer. La previsió de creixement 
de l’economia espanyola i del PIB po -
tencial el 2013 determinaran el nou ni  vell 
de dèficit fixat al Programa d’Esta  bi  litat 
espanyol. 

Fins i tot aquest nou objectiu de dèficit 
serà difícil d’assolir. La reculada del PIB el 
2013, que preveiem de l’1,3%, continuarà 
llastant l’evolució dels ingressos imposi-
tius i de les partides de despeses socials, 
com el subsidi d’atur. A més a més, l’es  tan-
 cament del cost mitjà de finançament no 
evitarà noves pressions sobre el pagament 
d’interessos, a causa del volum creixent de 
l’es  toc de deute públic. En conseqüència, 

és possible que calguin noves mesures de 
consolidació fiscal al llarg del 2013. En 
aquest sentit, el marge de maniobra en al -
gunes de les partides de despesa és molt 
li  mitat. Aquest és el cas de la inversió pú -
blica, que, com ho mostra el gràfic ante-
rior, va ser la principal via d’ajust de la des-
pesa entre el desembre del 2009 i el setem-
bre del 2012, en passar del 4,5% al 2,1% del 
PIB. Atesa aquesta tessitura, el Govern 
està preparant una reestructuració del 
sector públic que permeti impulsar la cor -
recció del dèficit estructural. Tot fa pensar 
que aquesta reestructuració es basarà, 
principalment, en l’eliminació de les du -
plicitats i en les millores en l’eficiència de 
les administracions públiques. 

UNA GRAN PART DE L’AJUSTAMENT DE LA DESPESA ÉS DEGUDA A LA CAIGUDA 
DE LA INVERSIÓ PÚBLICA

Variació de la despesa pública des del desembre del 2009 fins al setembre del 2012

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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L’obertura dels mercats  
de finançament internacionals  
dóna alè al sistema financer 

La major estabilitat dels mercats financers 
des de les acaballes del 2012 ha propiciat 
un augment important del volum d’emis -
sió de deute per part de les entitats finan-
ceres espanyoles. Així, en el mes de gener, 
el volum de col·locació, que inclou bons 
cor  poratius i cèdules hipotecàries, se si -
tua  rà per damunt dels 9.500 milions d’eu -
ros. Si se segueix a aquest ritme, es podria 
tancar el primer trimestre amb un volum 
comparable al del 2011 (vegeu el gràfic se -
güent). També és destacable que els emis-
sors ja no són només les entitats més grans, 
sinó també les mitjanes, que han recuperat 
l’accés als mercats. A més a més, el tipus 
d’interès d’aquestes emissions s’ha reduït 

sensiblement en relació amb el vigent el 
2012. Tot plegat és un pas primordial per a 
la normalització gradual de les fonts de 
finançament del sector bancari. 

En conseqüència, les entitats financeres 
espanyoles estan reduint la dependència 
del Banc Central Europeu (BCE). Les 
da des corresponents al mes de desembre 
mostren que els préstecs nets van dismi-
nuir per quart mes consecutiu, fins als 
313.000 milions d’euros. No obstant això, 
a diferència dels mesos anteriors, aquesta 
reducció en l’apel·lació neta és atribuïble, 
en la seva major part, a l’increment de 
20.000 milions d’euros en la facilitat mar-
ginal de dipòsit en relació amb el mes de 
desembre. D’ençà que, al desembre del 
2011, el BCE va decidir deixar de remune-
rar els dipòsits d’aquesta facilitat, els bancs 

El retorn de la confiança  
en les entitats financeres 
permet que tornin a emetre 
deute. 

Estalvi i finançament

NOTA: (*) Dades fins al 20 de gener del 2013.
FONT: Elaboració pròpia segons les comunicacions de les entitats col·locadores.

Volum d’emissions de deute per part d’institucions financeres espanyoles
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Nova caiguda en l’apel·lació 
neta de les entitats 
espanyoles a l’Eurosistema. 

La Comissió Europea 
dictamina que el programa 
per a la reestructuració  
del sector bancari segueix 
pel bon camí. 

n’havien reduït dràsticament la utilització. 
L’increment produït en el mes de desem-
bre podria reflectir la intenció de retornar 
de forma anticipada una part dels fons 
obtinguts en les subhastes a 3 anys (LTRO, 
en les sigles en anglès) que el BCE va dur a 
terme al final del 2011 i al començament 
del 2012. Això implica que l’apel·lació al fi -
nançament del BCE es podria reduir enca-
ra més en els pròxims mesos. 

Un altre element d’optimisme sobre l’evo -
lució recent del sector bancari espanyol el 
concedeix la Comissió Europea (CE) en 
l’informe sobre el progrés en la implemen-
tació del que estableix el Memoràndum 
d’Entesa (MoU, en les sigles en an  glès). Tal 
com ja havia assenyalat el Fons Monetari 
Internacional (FMI), la reestructuració del 
sector bancari espanyol avança a bon rit -
me, compleix el calendari previst i fa avan-
 ços importants en tots els objectius inclo-
sos en el MoU. No obstant això, s’adverteix 
que encara queden algunes qüestions per 
resoldre, com desenvolupar un pla viable 

perquè els bancs que han rebut ajuts pú -
blics puguin sortir a borsa i garantir que la 
Sareb funcioni de forma efectiva. 

Amb aquest informe, la CE dóna llum 
verd al MEDE perquè procedeixi al des-
emborsament dels fons necessaris per a la 
recapitalització dels bancs del grup 2, és a 
dir, els que tenen dèficit de capital i no han 
pogut captar-lo de forma privada. La Co -
missió Europea ja va aprovar-ne els plans 
de recapitalització el 20 de desembre. S’es -
pera que, al final de gener, es facin efectius 
els ajuts per un import de 1.865 milions 
d’euros. En total, el desemborsament d’a -
juts europeus serà d’uns 41.000 milions 
d’euros, molt per sota dels 100.000 milions 
disponibles en la línia de crèdit sol·licitada. 

Així i tot, el sector financer continua mos-
trant signes de feblesa. En el mes de no -
vembre, la taxa de morositat va pujar en 15 
dècimes i es va situar en l’11,4%, un nou 
màxim històric. L’increment de crèdits 
dub  tosos, que van pujar en poc més de 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Novembre 2012

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos %
participacióMilions d’euros Milions d’euros % (2)

Sector privat 2.039.196 –87.050 –4,2 71,1 
 Empreses no financeres 1.198.404 –56.882 –4,6 41,8 

  Préstecs d’entitats residents (3) 779.014 –61.873 –7,2 27,1 

  Valors diferents d’accions 73.017 8.029 13,3 2,5 

  Préstecs de l’exterior 346.372 –3.039 –1,6 12,1 

 Llars (4) 840.792 –30.168 –3,6 29,3 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 643.426 –23.440 –3,5 22,4 

  Altres (3) 194.428 –6.637 –4,1 6,8 

  Préstecs de l’exterior 2.938 –91 8,0 0,1 

Administracions públiques (5) 830.271 93.803 13,7 28,9 

TOTAL 2.869.583 6.869 0,8 100,0 

NOTES: (1) Residents a Espanya.
(2) Taxes de variació interanual calculades com a flux efectiu/saldo al començament del període.
(3) Inclouen els préstecs titulitzats fora del balanç bancari.
(4) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(5) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre administracions públiques.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La taxa de morositat 
continua a l’alça. 

Les empreses no financeres 
incrementen les emissions 
de bons corporatius. 

2.000 milions d’euros, s’ha moderat molt 
en relació amb el mes anterior. Per tant, 
l’increment de la morositat és degut a un 
major ritme de caiguda del crèdit bancari, 
que, al novembre, es va accelerar en sis dè -
cimes, fins al 5,7% interanual. Aquesta 
re culada es podria incrementar en els prò-
 xims mesos pel traspàs de crèdits, sobretot 
a promotors, a la Sareb. A més a més, el 
pro  cés de despalanquejament de les em -
preses i de les llars segueix el seu curs, de 
manera que el finançament al sector pri-
vat difícilment abandonarà les taxes de 
creixement negatives. 

Una nota més positiva, pel que fa al fi  nan-
 çament empresarial, l’ofereix l’emissió de 
valors diferents de les accions, que, al no -
vembre, va augmentar el 13,3% inter -
anual. Això reflecteix que les empreses no 
financeres també s’han beneficiat de la 
re  obertura dels mercats de deute. El vo -
lum d’emis  sions s’ha incrementat signi  fi -
cativa  ment al gener, així que esperem ob -
servar una millora encara més substancial 
en aquesta variable. No obstant això, és 
im    portant assenyalar que només les em -
preses més grans poden accedir a aquest 
tipus de finançament, de manera que la 
falta de diversificació de les fonts de fi -
nançament de les petites i de les mitjanes 
empreses con  tinua sent una assignatura 
pendent. 

Pel que fa als dipòsits, mantenen la tònica 
de recuperació iniciada al setembre. En 
conjunt, els dipòsits van créixer en 12.263 
milions d’euros al novembre i van mode-
rar en 11 dècimes la caiguda interanual, 
fins al 2,8%. Aquesta evolució més positi-
va reflecteix, d’una banda, l’increment de 
la remuneració que algunes entitats han 
ofert pels dipòsits i, de l’altra, la recupera-
ció de la confiança en les entitats ban-
càries. 

No obstant això, el descens de la capacitat 
d’estalvi de les llars fa preveure que l’evo -
lu  ció dels dipòsits continuarà continguda 
en els pròxims mesos. Segons els comptes 
trimestrals dels sectors institucionals, la 
renda disponible bruta de les llars va dis -
mi  nuir, en el tercer trimestre del 2012, en 
1,6 punts percentuals en termes inter -
anuals i va assolir un valor de 164.675 mi -
lions d’euros. Això s’explica, sobretot, per 
la disminució de la remuneració dels assa-
lariats, que va recular el 5,4% i, en me  nor 
mesura, per un descens del 4,4% del saldo 
net de les rendes de la propietat percebu-
des (interessos, dividends, etc.). Així, la 
taxa d’estalvi de les famílies es va situar en 
mínims històrics, en el 8,8% de la renda 
disponible bruta. 

Les empreses privades, en canvi, van acce-
lerar el procés de despalanquejament en el 

PASSIUS DE LES ENTITATS DE CRÈDIT ENFRONT D’EMPRESES I FAMÍLIES 

Novembre 2012

Saldo Variació any actual Variació 12 mesos %
participacióMilions d’euros Milions d’euros % Milions d’euros %

A la vista 256.936 –12.775 –4,7 –6.996 –2,7 19,7 

D’estalvi 201.912 –1.037 –0,5 3.204 1,6 15,5 

A termini 675.419 –22.317 –3,2 –31.091 –4,4 51,8 

En moneda estrangera 20.469 2.750 15,5 3.586 21,2 1,6 

Total dipòsits 1.154.735 –33.380 –2,8 –31.297 –2,6 88,6 

Resta del passiu (*) 148.700 –36.264 –19,6 –30.740 –17,1 11,4 

TOTAL 1.303.436 –69.643 –5,1 –62.036 –4,5 100,0 

NOTA: (*) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou transferències d’actius, passius financers híbrids, cessió temporal d’actius i dipòsits subordinats.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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La taxa d’estalvi, en mínims 
històrics.

tercer trimestre i van registrar una capaci-
tat de finançament de 8.465 milions d’eu -
ros, una xifra que se situa gairebé 4.000 
milions per damunt de la del tercer trimes-
 tre del 2011. Això va ajudar a situar la ca -
pacitat de finançament del conjunt de 
l’economia espanyola en el tercer trimes-
tre en els 3.243 milions d’euros, el primer 
re  gistre positiu trimestral des de l’any 2000. 

Aquesta és una dada molt positiva, ja que 
mostra que el procés de correcció dels des-
equilibris acumulats durant la primera dè -
ca  da d’adopció de l’euro està donant els 
seus fruits. Els esforços s’haurien de cen-
trar ara a assegurar que el procés d’a  jus  ta -
ment es continuï produint amb el mateix 
ímpetu. 
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2011 2012 2013
2011 2012

III IV I II III IV

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

 Producte interior brut
  Estats Units 1,8 2,2 1,9 1,6 2,0 2,4 2,1 2,6 1,5
  Japó –0,5 2,1 0,8 –0,5 0,0 3,3 4,0 0,5 0,6
  Regne Unit 0,7 0,0 1,1 0,7 0,9 0,2 –0,3 0,0 0,0
  Zona de l’euro 1,5 –0,4 0,1 1,3 0,6 –0,1 –0,5 –0,6 –0,5
    Alemanya 3,1 0,9 0,7 2,7 1,9 1,2 1,0 0,9 0,7
    França 1,7 0,1 0,4 1,5 1,1 0,2 0,1 0,1 0,0
 Preus de consum
  Estats Units 3,1 2,1 1,8 3,8 3,3 2,8 1,9 1,7 1,9
  Japó –0,3 0,0 0,1 0,2 –0,3 0,3 0,2 –0,3 –0,1
  Regne Unit 4,5 2,8 1,9 4,7 4,7 3,5 2,7 2,4 2,7
  Zona de l’euro 2,7 2,5 2,0 2,7 2,9 2,7 2,5 2,5 2,2
    Alemanya 2,3 2,1 1,7 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,0
    França 2,1 2,2 1,9 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3 1,7

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars –0,8 –1,8 –1,7 –0,2 –2,4 –1,3 –2,1 –2,0 –1,8
  Consum de les AP –0,5 –4,3 –7,3 –2,7 –1,1 –3,7 –2,9 –3,9 –6,7
  Formació bruta de capital fix –5,3 –8,8 –6,4 –4,2 –6,0 –7,5 –9,2 –9,9 –8,8
    Maquinària i béns d’equipament 2,5 –6,0 –1,4 3,4 –1,6 –5,5 –6,9 –7,3 –4,1
    Construcció –9,0 –11,4 –9,2 –8,0 –8,6 –9,4 –11,5 –12,6 –12,3

  Demanda nacional (contr. al △ PIB) –1,9 –3,8 –3,7 –1,8 –3,1 –3,2 –3,8 –4,0 –4,1
  Exportació de béns i serveis 7,7 3,9 6,4 7,6 5,8 2,4 2,9 4,3 5,9
  Importació de béns i serveis –0,8 –4,0 –1,1 –1,2 –4,9 –5,8 –5,1 –3,5 –1,5
  Producte interior brut 0,4 –1,4 –1,3 0,6 0,0 –0,7 –1,4 –1,6 –1,8
 Altres variables
  Ocupació –1,7 –4,4 –3,2 –1,6 –2,9 –3,7 –4,7 –4,6 –4,7
  Taxa d’atur (% població activa) 21,6 25,0 26,4 21,5 22,9 24,4 24,6 25,0 26,0
  Índex de preus de consum 3,2 2,4 2,1 3,1 2,8 2,0 2,0 2,8 3,1
  Costos laborals unitaris –1,4 –2,7 0,7 –1,6 –1,4 –1,7 –3,2 –3,0 –2,8
  Saldo operacions corrents (% PIB) –3,7 –1,8 0,8 –3,8 –3,7 –3,6 –3,2 –2,3 –1,8
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,2 –1,3 1,3 –3,2 –3,2 –3,1 –2,7 –1,8 –1,3
  Saldo públic (% PIB) –9,4 –8,4 –6,2 –9,0 –9,4 –9,3 –9,7 –9,9  

MERCATS FINANCERS Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
  Repo BCE 1,23 0,88 0,54 1,47 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
  Bons EUA 10 anys 2,77 1,78 2,02 2,42 2,03 2,02 1,81 1,62 1,69
  Bons alemanys 10 anys 2,65 1,55 1,72 2,30 1,98 1,88 1,50 1,42 1,42
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,29 1,31 1,41 1,35 1,31 1,28 1,25 1,30

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 248.326

Crèdits sobre clients 182.661

Resultat atribuït al Grup 975

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 28.529

Oficines 5.196

Terminals d’autoservei 8.011

Targetes (milions) 10,3

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2012 Milions € 

Socials 331

Ciència i medi ambient 68

Culturals 69

Educatives i investigació 32

TOTAL PRESSUPOST 500

L’Informe Mensual té només propòsits informatius, motiu pel qual ”la Caixa” no es fa responsable de l’ús que se’n pugui fer. L’Informe 
Mensual es basa en informació de fonts considerades fiables, però ”la Caixa” no en garanteix l’exactitud ni es responsabilitza dels errors o 
de les omissions que contingui. Les opinions i les previsions són pròpies de l’Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica i estan subjectes a canvis 
sense noti�cació prèvia.
© Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona  – ”la Caixa”, 2013
Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a l’editor.

”la Caixa” Research a Twitter
@laCaixaResearch

Connecta’t a la nostra pàgina i segueix-nos al Twitter. T’informarem puntualment de les últimes publicacions de la nostra 
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, així com d’altres novetats i innovacions.
El nostre objectiu és la creació i difusió de coneixement en els àmbits econòmic i social per contribuir al desenvolupament 
de la societat espanyola i europea.
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