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

2011 2012 2013
2012 2013

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars –0,8 –2,2 –3,0 –1,3 –2,2 –2,1 –3,0 –4,2 –3,4
  Consum de les AP –0,5 –3,7 –4,0 –3,8 –2,8 –4,0 –4,1 –4,2 –4,8
  Formació bruta de capital fix –5,3 –9,1 –7,6 –7,4 –9,2 –9,7 –10,3 –9,7 –8,1
    Maquinària i béns d’equipament 2,5 –6,7 –4,6 –5,2 –6,5 –7,0 –7,9 –7,2 –5,5
    Construcció –9,0 –11,5 –9,1 –9,5 –11,6 –12,4 –12,3 –11,4 –9,6

  Demanda nacional (contr. al △ PIB) –1,9 –3,9 –4,0 –3,2 –3,8 –4,0 –4,7 –5,3 –4,6
  Exportació de béns i serveis 7,7 3,0 4,4 2,1 2,7 4,2 3,2 6,7 5,7
  Importació de béns i serveis –0,8 –5,0 –4,2 –5,9 –5,2 –3,4 –5,4 –4,3 –3,6
  Producte interior brut 0,4 –1,4 –1,3 –0,7 –1,4 –1,6 –1,9 –1,9 –1,7
 Altres variables
  Ocupació –1,7 –4,4 –3,2 –3,7 –4,7 –4,6 –4,7 –4,0 –4,0
  Taxa d’atur (% població activa) 21,6 25,0 26,4 24,4 24,6 25,0 26,0 26,9 26,4
  Índex de preus de consum 3,2 2,4 2,1 2,0 2,0 2,8 3,1 2,7 2,5
  Costos laborals unitaris –1,4 –3,4 –1,9 –1,6 –3,1 –2,9 –5,8   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –3,7 –0,8 0,8 –3,6 –3,2 –2,3 –0,8 –0,7 0,0
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,2 –0,2 1,3 –3,1 –2,7 –1,8 –0,2 –0,2 0,5
  Saldo públic (% PIB) –9,4 –10,0 –6,2 –9,3 –9,7 –9,9  –10,0   

MERCATS FINANCERS Previsions 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 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75
  Bons EUA 10 anys 2,77 1,78 2,03 2,02 1,81 1,62 1,69 1,93 1,98
  Bons alemanys 10 anys 2,65 1,55 1,79 1,88 1,50 1,42 1,42 1,60 1,73
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,29 1,31 1,31 1,28 1,25 1,30 1,33 1,32

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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Pobresa en temps de crisi 

Índex 1.300 milions de persones, totes elles en països en vies de desenvolupament,  viuen 
amb menys d’1,25 dòlars al dia, es tracta d’unes xifres alarmants només parcialment 
ma  tisades per la tendència decreixent, malgrat la crisi als països desenvolupats. Des 
de l’inici dels anys vuitanta, 600 milions de persones han aconseguit escapar de la po
bresa, de manera que el percentatge de població mundial que viu en condicions extre
mes s’ha reduït del 42% al 19%. 

En gran part, aquest important avanç s’ha produït als principals països emergents, la 
Xina, l’Índia i el Brasil. La recepta: creixement econòmic sostingut en taxes elevades 
i programes de redistribució dirigits a la població més vulnerable. Malgrat la millora, 
aquests tres països concentren encara més del 50% de la població en situació de po
bresa extrema. 

L’altra cara de la moneda la presenten els països desenvolupats. Aquí, la pobresa ex
trema és gairebé inexistent, però la crisi econòmica fa que cada vegada siguin més les 
persones que no disposen dels recursos suficients per viure d’acord amb els estàndards 
de vida del conjunt de la població. Els matisos, però, són rellevants. 

Als Estats Units, per exemple, l’impacte de la recessió ha estat molt important, però 
l’augment que s’ha produït és similar al de les recessions dels vuitanta i dels noranta, 
episodis clarament menys greus que l’actual. En aquest sentit, els diferents programes 
socials que s’han posat en marxa han estat determinants per limitar l’increment de la 
pobresa. 

Als països de la Unió Europea, també ha estat molt important el paper que han jugat 
els programes socials, els quals han ajudat a mantenir gairebé estable al llarg de la crisi 
el percentatge de la població que es troba en risc de pobresa o d’exclusió social. Mal
grat tot, això amaga una evolució molt dispar en funció dels països. On l’activitat ha 
caigut més, com a Grècia o a Irlanda, l’augment de la pobresa ha estat significatiu. 

A Espanya, el deteriorament econòmic també ha afectat les condicions de vida de la 
població. El percentatge de ciutadans amb uns ingressos inferiors al 60% de la mitjana, 
que es coneix com a taxa de risc de pobresa, ha augmentat en dos punts percentuals en 
relació amb els nivells anteriors a la crisi, fins al 21,8%.

Aquest increment oculta una notable disparitat entre col·lectius. Les persones més 
grans estan resistint relativament bé l’embat de la crisi, i, de fet, la taxa de risc de po
bresa ha disminuït en els últims anys. No estan tenint la mateixa sort els seus néts. La 
taxa de risc de pobresa de la població menor de 18 anys ha augmentat entre el 2007 i el 
2011 en més de quatre punts percentuals, fins al 28,6%. 

No obstant això, per al conjunt de la població i, en especial, per a la població infantil, 
les necessitats bàsiques estan relativament ben cobertes a Espanya. L’índex de priva
ció severa de necessitats bàsiques elaborat per Eurostat se situa en un dels nivells més 
baixos de la Unió Europea. Això demostra, malgrat la duresa de la crisi, el bon funcio
nament de l’estat del benestar, així com el paper clau que està jugant el teixit social i 
associatiu del país. 
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L’estabilitat es va consolidant 

El febrer ha estat un mes de calma relativa. 
Un bon exemple d’això és la moderació 
que han continuat mantenint els mercats 
financers internacionals. Això respon a la 
percepció, per part dels inversors, que 
l’entorn macroeconòmic i financer global 
està, en general, millorant. D’una banda, els 
indicadors de conjuntura de l’inici de l’any 
anticipen que el creixement global tendirà 
a augmentar a mesura que avanci l’exercici. 
De l’altra, atès que aquesta millora serà gra
dual i sense la presència de pressions infla
cionistes, és molt probable que la majoria 
de bancs centrals continuïn mantenint 
unes condicions monetàries molt laxes. 

No obstant això, cal assenyalar que la llista 
d’elements de risc a curt termini és notable. 
En l’entorn europeu, destaquen la forma
ció d’un Govern estable a Itàlia, el rescat de 
Xipre, el detall de l’execució pressupostària 
a Espanya i el pols feble de l’economia 
francesa; als Estats Units, les interminables 
i confuses negociacions pressupostà  ries, i 
als països emergents, els dubtes sobre la 
seva capacitat per impulsar la demanda 
interna sense desencadenar tensions infla
cionistes. 

En el pla macroeconòmic, a la zona de 
l’euro, es va confirmar que el producte 
interior brut (PIB) es va contreure el 0,6% 
en el quart trimestre, una reculada superior 
a la prevista, que va deixar la variació inter
 anual en el –0,9% i la del conjunt del 2012, 
en el –0,5%. Els símptomes de feblesa van 
ser generalitzats, ja que les quatre princi
pals economies de la zona de l’euro van 
experimentar un creixement negatiu. Des
taca la reculada de l’economia italiana, del 

–0,9% intertrimestral, mentre que, per a les 
economies francesa i alemanya, es va situar 
en el –0,3% i en el –0,6%, respectivament. 

De cara al 2013, la Comissió Europea (CE), 
que ha actualitzat les previsions, espera una 
caiguda del PIB del 0,3% a la zona de l’euro, 
amb una recuperació molt gradual. 
L’evolució de l’economia francesa és la que 
presenta més dubtes. Així, mentre que els 
indicadors avançats d’activitat del primer 
trimestre per al conjunt de la zona de l’euro 
van mostrar signes de millora, en especial a 
Alemanya, els signes de fatiga de França 
van continuar augmentant. La lentitud amb 
què espera que es produeixi la recuperació 
va pesar sobre la decisió del Consell de Go 
vern del Banc Central Europeu (BCE) en la 
reunió del febrer, que va mantenir el tipus 
d’interès rector en el 0,75% i la remunera
ció de la facilitat de dipòsits, en el 0%. 

Paral·lelament, la primera economia mun
dial va acabar el 2012 amb una caiguda 
inesperada del PIB, de manera que l’avanç, 
per al conjunt de l’any, es va situar en el 
2,2%. No obstant això, el bon comporta
ment del consum privat i de la inversió, 
que són els components que reflecteixen 
millor el veritable to de l’economia, evi
dencia que la reculada no hauria de tenir 
continuïtat i que la situació de l’economia 
nordamericana no ha canviat. 

Així i tot, la cautela ha de continuar sent 
mà  xima, ja que els riscos continuen sent 
im  portants. El primer, i més immediat, és 
la falta d’un acord polític per moderar les 
conseqüències de l’anomenat sequester, la 
reducció de la despesa pública programada 
a partir de l’1 de març. El segon, la persis
tència de la baixa participació en l’ocupació, 

RESUM EXECUTIU

El 2013 continua mostrant 
senyals d’estabilització. 

Mentre que l’economia 
francesa presenta 
símptomes de feblesa, 
Alemanya lidera  
la recuperació. 

Els Estats Units reculen  
en el quart trimestre,  
però esperen mantenir  
la recuperació el 2013. 
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de caràcter més estructural, pot acabar re 
duint la capacitat productiva de l’eco  no  mia 
nordamericana. 

A la zona asiàtica, el Japó va emprendre 
polítiques expansives per allunyarse de la 
recessió i de la deflació. En efecte, la tercera 
economia mundial va registrar el tercer tri
mestre consecutiu de descensos intertri
mestrals i va deixar el creixement per al 
con  junt del 2012 en un acceptable 1,9%, 
grà  cies a un primer trimestre fort. L’eco  no
 mia hauria de remuntar al llarg del 2013, 
en especial durant la segona meitat de 
l’any, amb l’ajut dels estímuls impulsats pel 
nou primer ministre Shimzo Abe. Aques
tes mesures, conegudes com Abenomics, 
inclouen una actitud més proactiva de la 
política monetària per sortir de la deflació 
(amb un objectiu d’inflació que passa de 
l’1% al 2%), un increment de la despesa 
pública i un intent de desactivació de l’apa
 gada nuclear. 

La implementació d’una política mone
tària clarament expansiva no és exclusiva 
del Japó, sinó generalitzada als principals 
bancs centrals. Això està ajudant a mini
mitzar l’impacte de la recessió als països 
desenvolupats i a impulsar la demanda als 
països emergents. No obstant això, també 
està generant algunes tensions al mercat de 
divises, que, fins i tot, han arribat a ser cata
logades com a «guerra de divises». De tota 
manera, tant el G7 com el G20 van emetre 
sengles comunicats en què ressaltaven l’ab
 sència, ara com ara, de pràctiques de  nun 
ciables de devaluació competitiva. En 
aquest sentit, destaca l’esment, per part de 
Mario Draghi, que el tipus de canvi conti
nua sense ser un objectiu del BCE, tot i que 
va afegir que es vigilarien els moviments en 
la mesura que afectin l’estabilitat dels 
preus. D’altra banda, diversos països emer
gents han expressat la seva preocupació per 
l’apreciació de les divises, ja que això 
n’afec  ta les exportacions. A la Xina, per bé 
que el màxim històric que va assolir el iuan 
enfront del dòlar pot acabar, efectivament, 

perjudicant les exportacions, també ajuda 
a la contenció de les pressions inflacionis
tes, un element necessari per incentivar el 
consum domèstic. 

Al marge del mercat de divises, l’evolució 
dels actius de risc durant el mes de febrer va 
ser de calma relativa, i es va entrar en una 
fase de correcció o de consolidació després 
dels forts guanys dels mesos previs. Ara 
com ara, es tracta de descensos poc impor
tants i de perfil variat en funció del país. De 
fet, en algunes places, s’han establert nous 
màxims cíclics. Simultàniament, les yields 
del deute públic de màxima qualitat, com el 
nordamericà i l’alemany, s’han normalit
zat després dels augments experimentats al 
desembre i al gener. Pel que fa al deute es 
panyol, des de fa uns mesos, la tendència és 
cap a l’estabilització, amb una prima de risc 
en relació amb el bo alemany a deu anys 
que, pel que sembla, s’ha consolidat al vol
tant dels 350 punts percentuals. De tota 
manera, el resultat de les eleccions italianes 
ha tornat a introduir un nou element d’in 
certesa en la crisi del deute sobirà. La falta 
d’una majoria clara al Senat i al Congrés del 
país transalpí dificultarà la formació d’un 
Govern estable i, per tant, la implementa
ció de l’agenda de reformes estructurals es 
po  dria veure frenada. 

Pel que fa a l’economia espanyola, el PIB es 
va contreure el 0,8% intertrimestral en l’úl
 tim trimestre del 2012, un dels descensos 
més importants que ha patit l’activitat du 
rant la recessió actual. Serveixi d’exem  ple 
que, en els dotze últims anys, només entre 
l’últim trimestre del 2008 i la primera mei
tat del 2009 es van anotar descensos su 
periors. En qualsevol cas, la important re  cu
 lada que es va produir en el conjunt del 
2012, que finalment ha quedat fixada en 
l’1,4%, no ha de fer perdre de vista el bon 
com  portament que estan tenint els dife
rents indicadors d’activitat en els primers 
compassos del 2013. Sembla que la intensi
tat de la recessió està minvant i que el re 
torn a taxes de creixement positives podria 

La feblesa continuada  
de l’economia japonesa 
propicia l’execució de 
polítiques expansives. 

«Guerra de divises»:  
molt soroll per no res. 

La recessió perd una mica 
d’intensitat a Espanya. 
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ser una realitat durant la segona meitat de 
l’any. 

No obstant això, encara falta molt perquè 
el flanc macroeconòmic estigui apuntalat. 
Malgrat que els indicadors de confiança 
econòmica han millorat, la fragilitat de la 
demanda continua sent intensa, afectada 
per la combinació d’un mercat laboral molt 
feble, unes perspectives per al sector immo
biliari poc esperançadores i el manteni
ment de les tensions financeres en cotes 
en  cara relativament notables, malgrat la 
millora dels últims mesos. 

Tenint en compte aquests factors, la CE es 
pera que l’activitat reculi l’1,4% en el con
junt del 2013, el mateix registre que el 
2012, però amb un perfil temporal que va 
de menys a més, amb taxes positives al final 
de l’any. En conjunt, la demanda interna 
tindrà una contribució negativa al creixe
ment de 4,0 punts percentuals. Per la seva 
banda, la demanda externa incrementarà 
en tres dècimes la contribució positiva al 
creixement, fins als 2,6 punts percentuals. 

Segons la CE, el compliment d’aquest esce
nari dependrà, en gran part, de l’evolució 
de les tensions financeres. En aquest sentit, 
les primeres xifres vinculades al tancament 
fiscal de l’any 2012 són relativament 
fa vorables. El dèficit públic es va situar en 
el 6,74% del PIB, lleugerament per damunt 
de l’objectiu fixat per Brussel·les, del 6,3%, 
però inferior a les previsions de la majoria 
d’analistes. És cert, però, que, quan es te 
nen en compte les pèrdues derivades de 
l’a  juda a la banca, del 3,25% del PIB, el dèfi
cit puja al 9,99%, però això no ha d’o  cultar 
l’important esforç fiscal realitzat el 2012. 

De tota manera, el camí per recórrer enca
ra és llarg. En principi, l’objectiu de dèficit 
per a enguany és del 4,5%, tot i que el vice
president de la CE, Olli Rehn, ha deixat la 
porta oberta a una possible revisió a l’alça. 
Això podria rebaixar de forma considera
ble la pressió pressupostària per a enguany, 
ja que, ara com ara, amb les mesures anun
ciades pel Govern fins avui, la CE estima 
que el dèficit tancarà el 2013 en el 6,7% del 
PIB. Per tant, és probable que demani l’a 
dopció de més mesures addicionals en els 
pròxims mesos. 

Mantenir aquesta fase de calma és clau per 
millorar les expectatives de creixement. Per 
aquest motiu, cal continuar avançant de 
forma decidida en el procés de reformes, 
cal completar amb èxit la reestructuració 
del sector bancari i cal complir els compro
misos de consolidació fiscal anunciats. En 
aquest sentit, el fet que el Govern aprovés 
al febrer una nova bateria de mesures mos
tra que l’agenda de reformes progressa a 
bon ritme. Entre les mesures adoptades, 
des  taca la implementació de nous incen
tius fiscals per a la contractació de joves 
mit  jançant la reducció, sota determinades 
condicions, de les quotes a la Seguretat So 
cial. Un altre grup de mesures busca fo 
mentar el finançament empresarial i incre
mentar la competència al sector dels 
hi  drocarburs. També es van establir les 
ba  ses per a l’obertura progressiva a la com
petència del transport ferroviari de viat
gers. Tot plegat hauria de contribuir a 
assentar les bases perquè la confiança en la 
capacitat de recuperació de l’economia 
espanyola es consolidi al llarg de l’any. 

28 de febrer de 2013 

Segons la CE, el sector 
exterior continuarà sent  
una font important  
de creixement el 2013. 

Important esforç  
de consolidació fiscal  
el 2012. 

El Govern continua 
implementant l’agenda  
de reformes. 
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CRONOLOGIA
2012
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

Vinticinc 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 Espanya.
febrer 22 El Govern aprova un decret llei de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocu 

pa  ció. El decret llei inclou mesures per incrementar la competència als sectors d’hidrocarburs i ferroviari.

AGENDA
Març Abril
 1
 4
 7
 8
13
15

20
21
25
27

IPC avançat de la UE (febrer).
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).

  2
 4
10
12
16
19
24
25
26
29
30

Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març).
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Índex de producció industrial (febrer).
IPC (març).
IPC harmonitzat de la UE (març).
Comerç exterior (febrer).
Preus industrials (març).
Enquesta de població activa (primer trimestre).
PIB dels Estats Units (primer trimestre).
Avanç IPC (abril).
Avanç del PIB (primer trimestre).
Balança de pagaments (febrer).
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Estats Units: esperant la reactivació 
del creixement 

La primera economia mundial va acabar 
el 2012 amb un aparent pas en fals. El pro-
ducte interior brut (PIB) va recular un 
inesperat 0,1% intertrimestral anualitzat 
en el quart trimestre, que va deixar l’avanç 
per al conjunt del 2012 en el 2,2%. Això 
situa l’inici de l’any en un punt sensible-
ment més baix del que s’esperava, però que 
només es tradueix en un mínim ajusta-
ment a la baixa de la nostra previsió per al 
total del 2013, fins a l’1,9%. Això és així 
perquè la composició del PIB confirma el 
bon to del consum privat i de la inversió, 
que són els components que reflecteixen 
millor el veritable to de l’economia i evi-
dencien la continuïtat de la recuperació 
nord-americana. 

La reculada es va limitar a factors que no 
haurien de tenir continuïtat, com l’ajust 
d’existències i un consum públic més baix, 
per les retallades de la despesa militar. 
Sense aquests dos elements, el PIB hauria 
tingut un avanç relativament robust, del 
2,5% intertrimestral anualitzat. I és que la 
situació de l’economia nord-americana no 
ha canviat. Els indicadors d’activitat conti-
nuen apuntant a la consolidació d’aquesta 
expansió modesta, però, en aquest primer 
trimestre del 2013, coexisteixen amb 
l’evident desconfiança dels agents econò-
mics, motivada pels dos principals riscos 
que planen sobre l’economia nord-ameri-
cana. El primer, i més immediat, és la falta 
d’un acord polític per moderar les conse-
qüències de l’anomenat sequester, la reduc-
ció de despesa pública programada a par-
tir de l’1 de març. La previsible falta 

Els Estats Units reculen  
en el quart trimestre,  
però esperen mantenir  
la recuperació el 2013. 

La reculada va ser deguda  
a existències i a despeses 
de defensa, però consum 
privat i inversió van tenir 
un bon comportament. 

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: SENSE EXISTÈNCIES NI CONSUM PÚBLIC HI HA CREIXEMENT

Variació intertrimestral del PIB, amb i sense la contribució de les existències i del consum públic  (*)

NOTA: (*) En termes anuals.
FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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EVOLUCIÓ DEL PIB DELS ESTATS UNITS PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Inversió no residencial

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió residencial Demanda interna

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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d’en  tesa entre els dos partits dominants 
representaria un llast fiscal del 0,5% del 
PIB el 2013, que s’afegiria a l’1,0% derivat 
del final de les exempcions fiscals de l’era 
Bush per a les llars amb ingressos supe-
riors als 450.000 dòlars. 

El segon risc, de caràcter més estructural, 
és la persistència de la baixa participació 
en l’ocupació, que, amb el 58,6% de la 
població més gran de 16 anys ocupada, se 
situa 4,9 punts percentuals per sota del 
nivell del desembre del 2006. Si aquesta 
situació cristal·litza, acabaria limitant les 
capacitats productives de l ’economia 
nord-americana i en reduiria el ritme de 
creixement secular. Conscient d’aquest 
risc, la Fed va relaxar de forma temporal 
l’objectiu d’inflació tendencial del 2,0% al 
2,5%, al setembre de 2012, i va engegar la 
tercera expansió quantitativa per propi-
ciar que la taxa d’atur baixi al 6,5%, situa-
ció que, si no intervenen canvis substan-

cials en el creixement, no es donarà fins al 
final del 2015. L’elevat contingent de treba-
lladors desanimats i de subocupats, que 
treballen a temps parcial per raons econò-
miques, anirà absorbint una part substan-
cial de l’ocupació que es vagi generant 
d’aquí al 2015 i retardarà la disminució de 
la taxa d’atur. La dada d’ocupació del gener 
és un exemple clar d’aquest tema. Els 
157.000 nous llocs de treball nets no van 
impedir que la taxa d’atur pugés una dèci-
ma, fins al 7,9%. L’ocupació es troba en un 
cercle viciós, provocat per la lentitud de la 
recuperació, ja que els aturats que fa més 
temps que estan sense feina tenen més 
dificultats de reinserció al mercat laboral... 
En aquest àmbit, les millores dels últims 
mesos han estat marginals, ja que la pro-
porció d’aturats de llarga durada va que-
dar en el 38,1% al gener del 2013, molt per 
damunt del 26,0% del juny del 1983, que 
era el màxim històric anterior a la gran 
recessió. 

La falta d’acord 
pressupostari i la 
persistència de la baixa 
participació en l’ocupació 
són els principals riscos 
que afronta l’economia 
nord-americana. 

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.

Proporció d’ocupats (escala dreta)Taxa d’atur (escala esquerra)

% %

20082007 2009 2010 2011 2012
M J S DD M M M MS D MDJ S S SSD D DJ J JJ

4

5

6

7

8

9

10

11

57

58

59

60

61

62

63

64



MARÇ 2013 9  INFORME MENSUAL

La recuperació gradual  
del preu de l’habitatge 
contribueix a millorar  
la situació patrimonial  
de les llars. 

Malgrat aquests dos riscos, l’expansió ha 
d’anar a més al llarg del 2013. En primer 
lloc, hi ha raons objectives per esperar que 
el consum privat, que representa el 70,5% 
del PIB, mantingui un bon to. Hi ha ele-
ments de dubte, com les pujades d’im  pos -
tos, la confiança dels consumidors, afecta-
da pels dubtes pressupostaris, amb un 
índex del Conference Board que va tornar 
a caure dels 66,7 als 58,6 punts, i les vendes 
al detall del gener, que, amb un increment 
del 3,6% interanual sense els cotxes ni la 
benzina, més volàtils, van decebre una 
mica. No obstant això, la millora dels in -
gressos i de la situació patrimonial de les 
llars ha de decantar la balança cap al costat 
positiu. En aquest sentit, un cop descomp-
tada la inflació, la renda disponible de les 
llars va pujar el 5,5% interanual al desem-
bre. Una millora que va més enllà dels 
efectes puntuals vinculats a la finalització 
de l’any i que ha permès un augment de la 
taxa d’estalvi en el quart trimestre. 

D’altra banda, la riquesa neta de les llars es 
va apreciar en 22,7 punts percentuals de 
PIB en els 12 mesos fins al setembre del 
2012. D’aquesta millora, 3,9 punts percen-

tuals provenen de la disminució del deute i 
18,9 punts percentuals, de l’apreciació dels 
actius. Aquesta alça és deguda, en part, a la 
recuperació del mercat de l’ha  bi  tat  ge, que 
constitueix el gros dels actius tangibles de 
les llars. Aquests actius van pujar en 1,8 
punts percentuals del PIB en els dotze 
mesos fins al setembre del 2012, quan, en 
el període equivalent del 2011, ha  vien cai-
gut 7,1 punts percentuals. En aquest sentit, 
l’índex Case-Shiller de preus de l’habitatge 
de segona mà va sumar, al novembre, el 
desè avanç consecutiu i va acu  mular uns 
guanys del 6,0% des del ge  ner. 

L’habitatge s’hauria de continuar recupe-
rant el 2013. La sobreoferta existent s’està 
corregint gràcies a la demanda d’habi  tat -
ges, que troba suports en la creació de no  -
ves llars, estancada durant la recessió, i en 
la millora de les condicions financeres, 
pro    piciades per l’expansió quantitativa de 
la Fed. Així, el temps necessari per vendre 
una casa, entès com el nombre d’habitatges 
en venda dividit pel nombre d’habitatges 
venuts per mes, va disminuir fins als 4,6 
mesos al desembre del 2012, un nivell que 
no s’assolia des del desembre del 2006, 

FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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ESTATS UNITS: LA RIQUESA DE LES LLARS ES RECUPERA

Riquesa neta de les llars en relació amb el PIB

%
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La reactivació de la 
construcció continuarà 
gràcies a la disminució  
de la sobreoferta. 
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L’IPC continuarà moderat 
gràcies a la baixa utilització 
de la capacitat productiva. 

La inversió productiva 
recupera el to i, al llarg  
del 2013, ha de mostrar 
més vigor. 

moment previ al col·lapse de la bombolla 
immobiliària. Tot plegat farà que el sector 
continuï contribuint positivament al crei-
xement al llarg del 2013. Per bé que, al 
gener, es van iniciar 890.000 nous habitat-
ges, en termes anuals, per sota del repunt 
del mes anterior, l’increment interanual va 
ser del 23,6%. Això, afegit al fet que el ni -
vell d’activitat constructora encara estigui 
en el 58,8% de la mitjana del període 2000-
2005, previ a la bombolla immobiliària, 
suggereix que hi ha recorregut a l’alça. 

Per la seva banda, la inversió productiva 
mostra indicis de deixar enrere la cautela 
que la limitava. L’índex d’activitat de l’Ins-
 titute for Supply Management (ISM) de 
manufactures va pujar, al gener, dels 50,2 
als 53,1 punts, que es correspon amb eta-
pes de clara expansió. Aquest resultat con-
trasta amb el registre de l’índex de serveis, 
que representen el 83,6% del total dels llocs 
de treball privats, que va recular lleugera-
ment, fins als 55,2 punts, nivell més cohe-
rent amb creixements febles. No obstant 
això, els comptes nacionals del quart tri-
mestre van presentar un creixement inter-

trimestral del 2,0% en la inversió produc-
tiva. Sembla, doncs, que la bona marxa 
dels beneficis empresarials i la necessitat 
de compensar la feblesa inversora dels 
últims anys comencen a pesar més que els 
dubtes motivats per les incerteses pressu-
postàries. 

La baixa utilització de la capacitat produc-
tiva garanteix l’absència de pressions 
inf lacionistes el 2013 i compensarà els 
possibles repunts en el preu de les prime-
res matèries. Això deixa marge a la Fed per 
mantenir les polítiques expansives, amb 
un índex de preus de consum (IPC) que va 
avançar l’1,6% interanual al gener (l’1,7% 
al desembre) i un IPC subjacent, l’índex 
general sense energia ni aliments, que va 
repetir la pujada de 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 desembre va 
corregir amb escreix el repunt del mes 
anterior i va baixar fins als 38.539 milions 
de dòlars, el nivell més baix des del gener 
del 2010. La millora és deguda, en un 

Índex Case-Shiller de 20 ciutats

ESTATS UNITS: ELS PREUS DE L’HABITATGE JA NO BAIXEN

FONTS: Standard and Poor’s i elaboració pròpia.
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Les exportacions dels 
Estats Units es recuperen  
i apunten a una contribució 
al creixement del PIB en el 
primer trimestre. 

El Banc Central del Japó 
apuja l’objectiu d’inflació  
al 2% i aprova una  
despesa pública addicional 
equivalent al 2,6% del PIB. 

53,6%, a una factura energètica més baixa. 
Pel que fa a la balança que exclou el petroli 
i els seus derivats, el factor més positiu va 
ser la recuperació exportadora, que expli
ca un altre 29,3% de la millora total. La 
resta s’explica per la contenció importado
ra. La dada fa pensar que el sector exterior 
podria passar a tenir una contribució posi
tiva en el primer trimestre del 2013. 

Japó: en recessió 

La tercera economia mundial va registrar 
el tercer trimestre consecutiu de descensos 
intertrimestrals, va allargar, així, la situa
ció de recessió tècnica (dos descensos in 
ter  trimestrals seguits) i va deixar el creixe
ment, per al conjunt del 2012, en un 
acceptable 1,9%, gràcies a un primer tri
mestre vigorós. L’economia ha de remuntar 
al llarg del 2013, en especial durant la sego
na meitat de l’any, ajudada pels estímuls 
impulsats pel nou primer ministre Shimzo 
Abe. Així, el creixement intertrimestral, en 

termes anualitzats, s’hauria d’apropar al 
2,0% al final del 2013, tot i que el baix punt 
de partida dificultarà que l’avanç, per al 
con  junt del 2013, superi el 0,5%. 

La caiguda del PIB va ser deguda al des
cens sobtat de les exportacions i de la in 
versió en equipament, els dos motors del 
crei  xement dels últims anys. La part més 
positiva va ser el bon to del consum privat, 
que hauria de tenir una certa continuïtat, 
segons es desprèn de la millora de l’índex 
de confiança del consumidor del gener, 
que va pujar fins als 43,3 punts, el nivell 
més alt des de l’agost del 2007. 

Aquesta millora de la confiança s’afegeix a 
la bona acollida inicial que els mercats han 
donat a les mesures expansionistes d’Abe, 
amb un índex Nikkei que acumula una 
apreciació del 31,4% des de mitjan novem
bre. Aquestes mesures, conegudes com 
Abenomics, inclouen una actitud més pro
 activa de la política monetària per sortir 
de la deflació (amb un objectiu d’IPC que 

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

PIB real 1,8 2,2 2,4 2,1 2,6 1,5 –

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

Confiança del consumidor (1) 58,1 67,1 67,5 65,3 65,0 70,4 58,6

Producció industrial 4,1 3,8 4,4 4,7 3,4 2,8 2,1

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 55,2 51,7 53,0 52,3 50,9 50,6 53,1

Habitatges iniciats 4,5 27,6 22,5 28,5 26,0 32,8 23,6

Taxa d’atur (2) 8,9 8,1 8,3 8,2 8,0 7,8 7,9

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

Balança comercial (3) –559,9 –540,4 –571,3 –567,4 –557,3 –540,4 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 70,9 73,5 72,8 73,9 74,0 73,1 73,5

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

passa de l’1% al 2%), un increment de la 
despesa pública per al 2013 i un intent de 
desactivació de l’apagada nuclear. 

Els últims indicadors ofereixen una imat-
ge més positiva, influïda pel primer efecte 
de l’Abenomics, que és la depreciació del 
ien, que ha perdut el 17,8% enfront del 
dòlar des de mitjan novembre. Per bé que 
el dèficit comercial, en l’acumulat dels dot-
ze últims mesos fins al gener, va assolir un 
altre rècord de l’1,5% del PIB, les exporta-
cions van experimentar el segon mes de 

pujades, un procés que hauria de conti-
nuar amb la feblesa del ien, que millora la 
competitivitat japonesa enfront de rivals 
com Corea del Sud. A la millora exportado-
 ra, es va afegir el repunt del desembre de la 
producció industrial, que, al Japó, té una 
forta relació amb les exportacions. En 
l’àm  bit dels preus, però, continua la dinà-
mica deflacionista, amb un IPC que, al 
desembre, va recular el 0,1% interanual i 
un índex subjacent, el general sense ali-
ments ni energia, que va cedir el 0,6%. 

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL JAPÓ PER COMPONENTS

Percentatge de variació interanual en termes reals

PIB Consum privat

Consum públic Formació bruta de capital �x
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FONTS: Institut de Recerca Econòmica i Social i elaboració pròpia.
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FONTS: Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria del Japó i elaboració pròpia.

Variació intertrimestral (anualitzada) de les exportacions i evolució del ien

JAPÓ: LA DEPRECIACIÓ DEL IEN AJUDA LES EXPORTACIONS

Exportacions (escala esquerra) Ien/dòlar (escala dreta)
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M J S DD M SJ D M J D
20112010 2013

70

75

80

85

90

95

105

115

120

–50

–40

–30

–20

10

20

30

40

50

–10

0

110

100

S
2012

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

PIB real –0,5 1,9 3,3 3,9 0,4 0,1 –

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

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

Índex d’activitat empresarial (Tankan) (1) –1,3 –5,0 –4,0 –1,0 –3,0 –12,0 –

Habitatges iniciats 2,6 5,9 3,6 6,7 –1,0 15,0 ...

Taxa d’atur (2) 4,6 4,3 4,5 4,4 4,2 4,2 ...

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

Balança comercial (3) –1,6 –5,8 –3,7 –3,7 –5,1 –5,8 ...

Tipus interbancari 3 mesos (4) 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 0,3 0,29

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 113,5 116,5 116,5 116,2 119,2 113,9 103,0

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.
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Les diferents cares de la pobresa 

La majoria de nosaltres tenim una concepció inherent del que és la pobresa. No obstant això, precisarne la defi
nició és molt més complex. La pobresa és una condició relativa o absoluta? Ha de tenir en compte mancances més 
enllà de les monetàries? Ser pobre a diferents països té implicacions equivalents? Els investigadors socials, inquiets 
per aquestes qüestions des de fa dècades, han proposat diverses definicions i mesures, i cadascuna ens ofereix una 
visió de la naturalesa i de l’abast d’un problema que té múltiples dimensions. 

Tradicionalment, s’ha definit la pobresa com el nivell d’ingressos necessari per satisfer les necessitats essencials de 
l’individu. Es tracta d’una mesura absoluta, en el sentit que el llindar de pobresa s’estableix sobre la base del cost 
d’adquirir una cistella de béns i de serveis bàsics. El Banc Mundial, institució que té com a principal missió eradi
car la pobresa, situa el llindar de pobresa extrema en els 1,25 dòlars per persona al dia en paritat de poder adquisi
tiu.(1) És a dir, per facilitar les comparacions, el llindar s’ajusta pel cost de la cistella bàsica a cada país (vegeu el 
requadre «Pobresa extrema: dies comptats?»). Actualment, tot i havent establert la línia de pobresa en un nivell 
d’ingressos tan baix com aquest, si més no des de la perspectiva d’un ciutadà occidental, al voltant del 20% de la 
població mundial, localitzada, només, als països emergents, continua vivint en una situació de pobresa extrema, 
és a dir, gairebé 1.300 milions de persones. 

Als països desenvolupats, també és habitual utilitzar llindars de pobresa absoluts. Als Estats Units, per exemple, 
aquest llindar es defineix, oficialment, com el valor de la cistella bàsica d’aliments multiplicat per tres (en els anys 
cinquanta, es va determinar que la despesa en alimentació representava un terç de la despesa total d’una llar). 
Segons aquesta mesura, la ràtio de pobresa oficial era del 15% el 2011 (última dada disponible), percentatge que 
equival a 46,2 milions de nordamericans. A Espanya, una bona referència és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM), que es publica anualment a la Llei de Pressupostos i s’utilitza per a la concessió de beques, 
ajudes, subvencions i subsidis públics. El 2011, l’IPREM es va situar en els 6.390 euros anuals. Utilitzant les dades 
de l’enquesta de condicions de vida, realitzada per l’Institut d’Estadística, l’any 2011, el 14,9% de la població espa
nyola es trobava per sota d’aquest llindar. 

Malgrat la disponibilitat d’indicadors absoluts, la dificultat que implica establir criteris que siguin comparables 
entre països ha derivat en la definició d’un concepte relatiu de pobresa. En aquest cas, es considera que una perso
na es troba en risc de pobresa si els seus recursos són tan limitats que no arriben al mínim acceptable en relació 
amb l’estàndard de vida del país on resideix. És important remarcar que aquest concepte fa referència a risc de 
pobresa, en contraposició a ser pobre. 

En l’àmbit de la Unió Europea, per exemple, el llindar de pobresa relativa es defineix com el 60% de la mitjana dels 
ingressos equivalents. Els ingressos equivalents o ingressos per unitat de consum s’obtenen dividint els ingressos 
totals nets (després d’impostos i de transferències socials) de la llar entre el nombre d’unitats(2) de consum. Les 
unitats de consum es calculen de manera que es tinguin en compte les economies d’escala de les llars i, per això, 
s’obtenen adjudicant un pes d’1 al primer adult de la llar, un pes de 0,5 a la resta d’adults i un pes de 0,3 als menors 

(1) A Espanya, això correspon a 1,62 €/dia, és a dir, uns 600 anuals per persona.
(2) La renda disponible total de la llar està formada pels ingressos del treball per compte d’algú altre, pels beneficis/pèrdues del treball per compte 
propi, per les prestacions socials, per les rendes procedents d’esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball, per les rendes del capital 
i de la propietat, per les transferències entre altres llars, pels ingressos percebuts per menors i pel resultat de la declaració de l’IRPF i de l’impost 
sobre el patrimoni. No s’hi inclouen els components no monetaris, llevat del cotxe d’empresa. 
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de 14 anys. Així, per exemple, una llar amb dos adults i dos menors estaria format per 2,1 unitats de consum. Els 
ingressos nets d’aquesta llar es divideixen per aquesta xifra per obtenir els ingressos equivalents de cada membre 
de la llar. És a dir, si la llar a la qual ens referim té uns ingressos anuals nets de 21.000 euros, els ingressos equiva-
lents per persona serien de 10.000 euros. 

Una cop coneguda la distribució dels ingressos equivalents de la població, es calcula la mitjana: si ordenéssim tots 
els individus des del més necessitat al més ric, la renda mitjana és el valor que deixaria el mateix nombre de con-
ciutadans per davant i per darrere. Segons la definició de pobresa relativa, qualsevol persona amb uns ingressos 
equivalents inferiors al 60% de la renda mitjana seria considerada en risc de pobresa. En aquest sentit, les mesures 
relatives reflecteixen, en certa manera, la desigualtat en la distribució dels ingressos d’una població.

A tall il·lustratiu, segons l’enquesta de condicions de vida, el llindar de risc de pobresa a Espanya se situava, el 
2012, en els 7.355 euros per unitat de consum i el 21,1% de la població espanyola tenia ingressos per sota d’aquest 
llindar i es trobava, per tant, en risc de pobresa. Això representa un lleuger increment des que va començar la 
crisi, ja que, anteriorment, aquesta taxa es va situar de mitjana, entre el 2004 i el 2007, en el 19,8%. Així, malgrat 
la severitat de la crisi, la taxa de risc de pobresa s’ha mantingut força estable, però cal tenir en compte que aques-
ta mesura és relativa als ingressos de la resta de la població. L’ingrés mitjà equivalent per persona s’ha reduït de 
forma considerable en els tres últims anys (vegeu el gràfic següent) i, en conseqüència, el llindar de risc de pobresa 
també és menor. 

Aquesta observació posa de manifest una de les principals limitacions de la utilització d’un concepte relatiu quan 
es vol comparar l’evolució de la pobresa al llarg del temps: si tots els ciutadans han reduït els ingressos en termes 
absoluts, una mesura relativa podria no reflectir aquest deteriorament. A més a més, és una definició arbitrària, 

LA CAIGUDA DELS INGRESSOS MITJANS EVITA UN INCREMENT MÉS SEVER DE LA TAXA DE RISC DE POBRESA 
DURANT LA CRISI

Ingrés equivalent mitjà per persona i taxa de risc de pobresa

NOTA: (*) Dada provisional. La taxa de pobresa d’un any fa referència als ingressos rebuts l’any anterior.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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Xina: transició continuista

Quan aquest informe vegi la llum, tin
drem ja nou Executiu a la segona econo
mia mundial. La tendència política que es 
desprèn dels discursos realitzats pels nous 
líders del partit suggereix una clara conti
nuïtat en relació amb l’última fase de la 
legislatura anterior. De nou, «gradualis
me» és la paraula definitòria dels canvis a 
la Xina. 

I és que, per bé que les contundents políti
ques macroeconòmiques del 2008 i del 
2009 van evitar els efectes adversos de la 
cri  si econòmica global, les seves conse
qüències negatives sobre la inflació, la sa  lut 
del sistema bancari i el mercat immobiliari 
encara es perceben a dia d’avui. Apre  sa la 
lliçó, l’Executiu va rebaixar l’ob  jectiu de 
creixement del país fins a situarlo en el 
7,5%. Una xifra que s’allunya dels dos dí 
gits als quals ens tenia acostumats el ge 

en el sentit que no hi ha cap raó de pes per escollir el 60% de la mitjana, i no el 50% per exemple. De fet, per mesu
rar la pobresa extrema relativa, s’acostuma a utilitzar el 30% de la mitjana. A Espanya, el 6,2% de la població es 
trobava per sota d’aquest llindar, de 3.827 euros per unitat de consum, l’any 2011. 

No obstant això, probablement, la limitació més gran de les mesures presentades fins ara és que són estrictament 
monetàries i, per tant, ignoren altres mancances que poden patir les persones amb menys recursos, com la falta 
d’educació i d’assistència sanitària o la incapacitat de satisfer algunes necessitats bàsiques. Un coneixement pro
fund del fenomen de la pobresa requereix una anàlisi que inclogui indicadors alternatius a les mesures monetàries, 
com, per exemple, l’índex de privació severa de necessitats bàsiques d’Eurostat. Aquest indicador recull la falta, 
com a mínim, de quatre de les següents variables: hipoteca o lloguer; una setmana de vacances fora de casa; men
jar carn, pollastre o peix cada dos dies; possibilitat de cobrir despeses financeres inesperades; telèfon; televisió en 
color; rentadora; cotxe, i calefacció. Segons aquest índex, la situació de pobresa a Espanya és menys preocupant. 
Així, l’any 2011, el 3,9% dels individus van experimentar una falta severa de necessitats bàsiques. La ràtio va ser 
substancialment superior, del 8,8%, per al conjunt de la UE27. Això mostra que, malgrat la situació desfavorable 
del mercat laboral espanyol, la població té relativament ben cobertes les seves principals necessitats. 

Una visió més àmplia de la pobresa l’ofereix l’índex de desenvolupament humà (IDH) de l’Organització de les 
Nacions Unides, que no es fixa en el que la gent té o no té, sinó en el que la gent pot o no pot fer. És a dir, l’IDH 
engloba dimensions com la mortalitat infantil, l’esperança de vida, l’analfabetisme, la desnutrició o el patiment per 
malalties que es podrien prevenir. Entre els països desenvolupats, Espanya es trobava l’any 2011 en la posició 23 del 
rànquing mundial (187 països), just per darrere de Finlàndia. 

En definitiva, com hem vist, hi ha múltiples definicions i maneres de mesurar la pobresa, ja que es tracta d’un 
fenomen complex i multidimensional. El poder que confereixen les xifres hauria de ser el punt de partida per 
traçar una estratègia que aconsegueixi eradicar, definitivament, aquesta xacra de la societat. 

Aquest requadre ha estat elaborat per Judit Montoriol-Garriga
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa” 

La Xina es caracteritzarà el 
2013 per donar continuïtat 
al creixement de qualitat  
i eficient que busca 
l’Executiu. 



MARÇ 2013 17  INFORME MENSUAL

gant asiàtic, però que reflecteix la voluntat 
de promoure un creixement més saluda
ble, on el sector exterior doni pas a una 
ma  jor rellevància de la demanda interna. 
En paraules dels futurs líders polítics, 
«qualitat» i «eficiència» en l’avanç del país 
són més importants que la simple velocitat.

En aquest entorn de transició, la urbanit
zació serà una de les mesures en què es 
basarà el progrés econòmic del país en els 
pròxims anys. L’enorme potencial de 
trans  vasament de persones de les zones 
ru  rals, on encara viu gairebé el 50% de la 
població, a les urbanes no solament impul
sarà la productivitat, ja que l’activitat agrí
cola a la Xina és menys productiva que la 
manufacturera que es realitza a les ciutats, 
sinó que també secundarà la demanda 
interna. 

La necessitat de noves inversions i de cons
trucció per acomodar els 300 milions de 
persones que s’espera que arribin a les ciu
tats en els 20 pròxims anys (15 milions 
cada any) és substancial. A tall il·lustratiu, 
si, a més d’aquest transvasament, tenim en 
compte els 400 milions de persones que 
han abandonat el camp en els trenta últims 
anys, en cinquanta anys la Xina haurà 

construït urbs per a 700 milions de perso
nes, la qual cosa equival a construir una 
ciutat com Nova York cada any. Així ma 
teix, l’estil de vida de les ciutats comporta 
un augment del consum de les famílies i 
una major exigència dels serveis públics, 
de manera que es potencia el consum 
públic.

En termes d’activitat, haurem d’esperar a 
deixar enrere les celebracions de l’Any 
Nou xinès per conèixer els últims indica
dors i fernos una idea de l’evolució del 
ritme d’avanç. Tot i que «fermesa» i «resis
tència» serien les dues paraules que, al cos
tat de «gradualisme» i «urbanització», 
defineixen el gegant asiàtic fins avui. 

Brasil: la inflació no dóna treva 

La inflació ha tornat a repuntar, esperona
da per la pujada del preu dels aliments. Al 
gener, la xifra es va situar en el 6,2%, gaire
bé dos punts percentuals per damunt de la 
meta central del Comitè de Política Mone
tària (4,5%). El registre podria haver estat 
fins i tot superior si els Governs estatals de 
São Paulo i de Rio de Janeiro no haguessin 
acceptat la proposta del Govern central 

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2012 2013

I II III IV Gener

PIB real 10,5 9,3 8,1 7,6 7,4 7,9 –

Producció industrial 15,7 13,7 11,6 9,5 9,1 9,2 ...

Producció elèctrica 14,0 10,9 6,5 1,2 2,1 7,4 ...

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

Balança comercial (*) 184 155 157 179 196 231 233

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

Renminbi per dòlar 6,77 6,46 6,31 6,33 6,35 6,24 6,22

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.

La urbanització passarà  
a ser una part essencial  
del creixement. 

La inflació al Brasil torna  
a repuntar i arriba al 6,2% 
al gener. 
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d’ajornar els increments, ja plantejats, de 
les tarifes de transport. 

Les renovades tensions inflacionistes tor
nen a posar contra les cordes l’autoritat 
monetària i compliquen el recurs a més 
rebaixes del tipus d’interès de referència 
(Selic) per donar suport a la deprimida ac 
ti  vitat del país. En aquest context, el banc 
central va tornar a intervenir al mercat 
can  viari, aquest cop amb l’objectiu d’a 
preciar el real per sota dels 2 reals per dòlar 
i de rebaixar lleugerament aquestes ten
sions.

En aquest entorn de fortalesa dels preus, la 
presidenta del Brasil, Dilma Roussef, no va 
trigar a anunciar una reducció dels impos
tos sobre els béns bàsics. Aquesta mesura 
no solament contribuirà a mitigar les pres
sions inflacionistes, sinó que alleujarà de 
forma significativa les finances de la pobla
ció urbana, que ha vist augmentar consi
derablement (al voltant del 10% anual) el 
cost de la «cistella bàsica» de productes.

Tot i que aquestes mesures poden atenuar 
les pressions inflacionistes a curt termini, 
continuaran imposant riscos fins que no 

es resolgui el problema de fons. Això exi
geix impulsar les reformes estructurals 
necessàries per eliminar els nombrosos 
colls d’ampolla que amenacen la flexibili
tat econòmica de la primera economia lla
tinoamericana. 

Pel que fa a l’evolució del ritme d’activitat, 
alguns indicadors avançats apunten a una 
lleugera millora. Segons una enquesta rea
litzada per Reuters, les vendes al detall del 
desembre haurien augmentat el 0,8% en 
relació amb el mes anterior, molt per 
damunt de la pujada del novembre, i con
firmarien una major fermesa del consum 
intern. En canvi, l’índex d’activitat esbos
sa encara una certa moderació, amb un 
creixement estancat al desembre. 

Mèxic: el creixement sorprèn  
en positiu 

Tot i ferho per sota dels robusts avanços 
de la primera meitat de l’any, l’economia 
mexicana va créixer el 3,3% interanual en 
l’últim trimestre del 2012, per damunt de 
les previsions del consens. En termes 
intertrimestrals, el creixement va ser del 

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2012 2013

I II III IV Gener

PIB real 7,6 2,7 0,7 0,4 1,0 ... –

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

Confiança del consumidor (*) 116,9 113,2 113,2 113,4 113,2 116,2 114,2

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

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

Balança comercial (***) 20,1 29,8 29,1 23,9 22,4 19,4 16,7

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

Reals per dòlar (*) 1,78 1,63 1,83 2,01 2,03 2,05 1,99

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.

Amb un creixement del 
3,3% interanual en l’últim 
trimestre del 2012, Mèxic 
supera les expectatives... 

Les reformes estructurals 
continuen sent clau per 
eliminar els colls d’ampolla 
del país. 
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0,8%, per damunt del 0,4% del tercer tri
mestre, i va situar el còmput total del 2012 
en un sòlid 3,9%. De cara al 2013, preveiem 
que el creixement es mantindrà en línia 
amb el seu potencial, al voltant del 3,7%. 
Anticipem, però, que l’activitat es conti
nuarà alentint en els primers compassos 
d’enguany, a causa de la moderació del 
ritme d’avanç als Estats Units, el seu prin
cipal soci comercial, i de la recaiguda en 
recessió de la zona de l’euro, i repuntarà de 
forma gradual al final de l’exercici. 

En aquest context, la inflació es va tornar a 
moderar i es va situar en el 3,2% al gener, 
el registre més baix des de l’octubre del 
2011. Sens dubte, la contenció en els preus 
al consum ajuda a ancorar la tendència 
una mica més acomodatícia de Banxico. 
En un escenari d’inflació controlada i de 
lleugera desacceleració, una possible reta
llada del tipus d’interès oficial guanya pes.

El sòlid potencial del país, les baixes taxes 
d’inflació, les expectatives generades per 
les reformes iniciades i un tipus d’interès 
per damunt del dels mercats desenvolupats 

han encoratjat el repunt de la demanda 
inversora estrangera al mercat de bons i 
accions. Tot i que l’augment de la confiança 
en el potencial econòmic del país és posi
tiu, el banc central va advertir que aquestes 
entrades no solament són perilloses per a 
la possible formació de bombolles, sinó 
que, a més a més, són molt vo  làtils, és a dir, 
poden sortir amb la mateixa facilitat amb 
què han entrat. Per aquest motiu, és de pre
veure que les autoritats vigilin el sistema 
financer per evitar qualsevol amenaça per 
a l’estabilitat econòmica.

Finalment, alguns indicadors avançats 
d’activitat ratifiquen la solidesa del con
sum intern. Així, l’índex de confiança del 
consumidor va tornar a pujar al gener i va 
donar continuïtat al suport que la deman
da interna imprimeix al creixement del 
país. En canvi, al desembre del 2012, la 
producció industrial va sorprendre a la 
baixa, es va quedar estancada en termes 
in  teranuals i va baixar en relació amb el 
mes anterior. Sens dubte, l’alentiment de la 
demanda externa explica, en bona part, 
aquesta aturada de l’activitat econòmica. 

...i atreu inversors 
estrangers al mercat  
de bons i accions. 

La demanda interna 
continua donant suport  
al creixement econòmic. 

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2010 2011
2012 2013

I II III IV Gener

PIB real 5,3 3,9 4,9 4,4 3,3 3,3 –

Producció industrial 6,1 4,0 4,2 4,0 3,9 1,7 0,0

Confiança del consumidor (*) 86,3 91,7 94,1 96,4 96,8 96,0 100,0

Índex avançat d’activitat (*) 117 122 125 126 127 127 ...

Taxa d’atur (**) 5,4 5,2 5,0 4,8 5,1 4,9 ...

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

Balança comercial (***) –3,0 –1,5 –1,6 –1,3 1,4 0,2 0,4

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

Pesos mexicans per dòlar (*) 12,33 11,90 12,81 13,43 12,87 12,98 12,71

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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Pobresa extrema: dies comptats?

Mahatma Gandhi va dir que «la pobresa és la pitjor forma de violència que existeix», i els 189 membres de les 
Nacions Unides n’han pres bona nota. L’any 2000, van fixar com a primer i principal objectiu de la Declaració del 
Mil·lenni eradicar la pobresa extrema i la fam al món. Sens dubte, la severitat i la durada de la crisi econòmica han 
alentit aquesta croada, però el procés avança. 

Segons les últimes dades del Banc Mundial, 1.300 milions de ciutadans de països emergents o en vies de desenvo
lupament continuen vivint en situació de pobresa extrema (amb menys d’1,25 dòlars per dia).(1) Tot i que la xifra 
és alarmant, la millora registrada des del començament dels vuitanta ha estat substancial: 600 milions de perso
nes han superat la barrera dels 1,25 dòlars per dia i la ràtio d’incidència de la pobresa extrema (en percentatge del 
total de població mundial) ha passat del 42% al 19%. Aquesta millora, però, no ha estat generalitzada entre països. 

El sudest asiàtic, amb la Xina al capdavant, ha reduït extraordinàriament la ràtio de pobresa del 80% al 14%; en 
canvi, l’Àfrica subsahariana no ha aconseguit baixarla del 50%.(2) Aquest avanç heterogeni ha canviat de forma 
radical el mapa global de la pobresa. Al començament dels vuitanta, el sudest d’Àsia aglutinava el major nombre 
de pobres (1.100 milions) i la ràtio d’incidència més elevada de la pobresa extrema (el 77%); tot seguit, se situaven 
el sud d’Àsia, amb 568 milions de pobres, la majoria a l’Índia, i una ràtio del 61%, i, finalment, l’Àfrica subsaharia
na i Llatinoamèrica, amb 205 i 178 milions de pobres, respectivament, i amb sengles ràtios d’incidència al voltant 
del 50%. Trenta anys més tard, el sud d’Àsia i l’Àfrica subsahariana són els que surten més perjudicats i lideren el 
rànquing amb 571 i 386 milions de persones per sota del llindar de pobresa, respectivament; el sudest asiàtic, amb 
284 milions de pobres extrems, baixa fins al tercer lloc, i Llatinoamèrica es manté en quarta posició i millora la 
ràtio d’incidència del 51% al 31%. 

Així i tot, és necessari matisar aquesta foto. Amb una població que creix sense treva, les millores assolides al sud 
d’Àsia han estat més substancials del que suggereixen les xifres absolutes: en relació amb el total de població, la 
ràtio de pobresa ha baixat en 25 punts percentuals, fins al 36%. Així mateix, pel que fa a l’aparent fracàs de la regió 
subsahariana, no és possible matisarlo a partir del creixement demogràfic, però sí a partir d’un canvi significatiu 
de tendència des de la meitat dels anys noranta que convida a l’optimisme.(3)

En qualsevol cas, en aquesta guerra contra la pobresa, no hi ha dubte que l’actuació del trio emergent XinaÍndia
Brasil, que encara aglutinen prop del 50% dels pobres del món, és transcendental. A dia d’avui, el principal artífex 
de les victòries assolides ha estat la Xina: en tres dècades, ha dividit per cinc el nombre de «pobres extrems» (fins 
a 170 milions) i ha passat d’una incidència del 84% el 1981 al 13% al final de la dècada dels 2000, la qual cosa equi
val a una reducció del 6,7% anual. El motor clau d’aquesta correcció cal situarlo en les reformes impulsades 
durant els vuitanta en l’àmbit del sector agrícola, que ocupava el 71% de la força laboral, i en l’enorme impacte que 
aquestes reformes van tenir sobre la productivitat i el creixement econòmic, per la via de la liberalització del siste
ma de preus i de la reorganització de l’esquema de comunes.

(1) Es considera que una persona viu en situació de pobresa extrema quan els seus ingressos no li permeten comprar una cistella bàsica de béns i 
serveis. El Banc Mundial estipula que la línia de pobresa extrema es troba en els 1,25 dòlars diaris en paritat de poder adquisitiu. Aquesta és la 
me  sura que equival a la línia de pobresa utilitzada anteriorment d’1 dòlar diari en paritat de poder adquisitiu. Vegeu el requadre 1 per a una ex 
plicació detallada de les mesures de la pobresa. 
(2) La majoria de dades provenen del Banc Mundial i de diversos estudis de Martin Ravallion (antic director del Grup de Recerca del Desenvolu 
pa  ment del Banc Mundial) amb diferents coautors. 
(3) Vegeu VoxEU, Xavier SalaiMartin, «African poverty is falling... much faster than you think», desembre del 2010. 
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A l’altre extrem del món, durant aquest mateix lapse de temps, el Brasil ha reduït a la meitat el nombre de pobres 
(fins als 12 milions) i ha situat la ràtio de pobresa en el 6% (una reducció mitjana del 3,6% anual). En un entorn 
de creixement molt inferior que a la Xina, aquestes millores s’han forjat a partir d’una major estabilitat 
macroeconòmica i d’uns programes de redistribució dirigits als més pobres que han resultat enormement efec-
tius, entre els quals destaquen els programes de transferències directes, com el conegut «Borsa Família» o el més 
recent «Brasil sense misèria», anunciat per la presidenta Dilma Roussef al juny del 2011 i que s’espera que benefi-
ciï 16 milions de brasilers. 

Pel que fa a l’Índia, les xifres del Banc Mundial indiquen que la ràtio d’incidència s’hauria reduït del 60% al 33%, 
que equival a una millora anual mitjana del 2,1%, més moderada que a la Xina o al Brasil, però significativa. La 
lluita de l’Índia contra la pobresa barreja armes xineses i brasileres: com la Xina, s’ha beneficiat d’una taxa de 
creixement elevada i de reformes agrícoles; com el Brasil, ha recorregut a programes directes d’assistència per 
pal·liar la precarietat, tot i que amb menys èxit que en el cas de l’homòleg amazònic, a causa, en gran part, d’una 
assignació ineficient de les ajudes. 

L’extraordinari progrés en termes de pobresa extrema s’ha vist entelat, en certa manera, per un augment de la 
desigualtat en ingressos, en especial a l’Índia i a la Xina. Això constitueix un «empitjorament relatiu» dels més 
pobres en relació amb la resta i captura una altra dimensió de la pobresa: la posició relativa dins la societat. De tota 
manera, als països més pobres, on una part significativa de la població continua sense poder cobrir les necessitats 
bàsiques, la reducció de la pobresa extrema és prioritària. 

En definitiva, malgrat l’heterogeneïtat regional, el nombre de «pobres extrems» i la ràtio de pobresa s’han reduït 
enormement en els trenta últims anys, gràcies, en gran part, als grans resultats de la Xina, del Brasil i de l’Índia. 
La meta, però, encara queda lluny. Aconseguir l’objectiu exigirà continuar recorrent a les armes que més garanties 
ofereixen: creixement econòmic i un sistema de redistribució efectiu. Ingredients clau per a una finalitat molt 
lloable: continuar lluitant per eradicar la pobresa, una guerra que no admet derrota. 

CANVI EN EL MAPA MUNDIAL DE LA POBRESA EXTREMA

Milions de pobres. Per sota del llindar dels 1,25 dòlars en ppa

1985 2010

Total de pobres «extrems»: 1.900 Total de pobres «extrems»: 1.300

Burkina Faso  7
Pakistan 67

Nepal  13

Índia 416
Bangla Desh 54 Vietnam  41

Filipines 19
Indonèsia 100

Resta del món 352

Brasil  20  

Uganda  14  

Sud-àfrica 9

Nigèria 44
Moçambic 13  

Xina 725

Colòmbia  5  

Burkina Faso  7
Pakistan 34 Nepal  7

Índia 389

Bangla Desh 64

Vietnam  15

Filipines 17
Indonèsia 52

Resta del món 362

Brasil  12
Uganda  12  

Sud-àfrica 7
Tanzània 26

Nigèria 106
Moçambic 12  

Xina 173

Colòmbia 4  

NOTA: ppa: paritat de poder adquisitiu.
FONTS: Banc Mundial i elaboració pròpia.
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El petroli mostra un sostre

El petroli es va apreciar mínimament en el 
que va ser un viatge d’anada i de tornada, 
amb pujades seguides d’una correcció. 
Entre el 22 de gener i el 22 de febrer, el preu 
del cru va guanyar l’1,4% i es va quedar en 
els 113,80 dòlars per barril (qualitat Brent, 
per a lliuraments a un mes). El petroli 
segueix, així, una evolució en què sembla 
difícil que s’allunyi gaire de la referència 
dels 110 dòlars i acumula una pujada del 
3,8% des de l’inici del 2013. 

Els canvis de producció de l’Aràbia Saudi-
ta compensen la demanda creixent 
d’economies com els Estats Units, el Brasil 
i, en especial, la Xina i, en general, impe-
deixen que el preu del cru pateixi aprecia-
cions o depreciacions excessives. La menor 
fluctuació dels preus també pot ser propi-
ciada per l’augment de producció nord-
americana amb les noves tècniques de 
fracking. Així mateix, les inversions en 
jaciments marins a la costa xinesa i a la 
costa occidental africana també haurien 
de contribuir, a mitjà termini, a moderar 
les apreciacions del cru.

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

NOTA: ppa: paritat de poder adquisitiu.
FONTS: Banc Mundial i Nacions Unides.

ÈXITS I FRACASSOS DE LES DIFERENTS REGIONS

Ràtio de pobresa per sota dels 1,25 dòlars ppa. Percentatge de la població total, 2011

No hi ha dades 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

El petroli s’encareix fins  
als 113,8 dòlars per barril, 
però mostra un sostre  
en les seves pujades. 
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Els canvis en la producció 
de l’Aràbia Saudita modulen 
el preu del petroli.

Pel que fa a la resta de primeres matèries, 
van predominar les baixades. L’índex CRB 
va cedir el 3,0% entre el 22 de gener i el 22 
de febrer. Entre els metalls, el ferro va con-
tinuar a l’alça, amb una pujada mensual 
del 8,9%, però l’alumini i el coure van ce -
dir l’1,7% i el 4,1%, respectivament. Quant 
als metalls preciosos, l’or va perdre el 7,1% 

i va quedar en 1.573 dòlars per unça, la 
plata va cedir el 9,9% i el platí, el 4,5%, 
mentre que el pal·ladi va mantenir la tra-
jectòria ascendent amb una apreciació del 
2,1%. Els aliments es van sumar a les de -
preciacions, amb el blat i el cafè perdent el 
5,6% i el 4,3%, respectivament. 

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 22 de febrer).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

Índex CRB
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L’economia alemanya sustentarà  
el procés de recuperació europeu 

El PIB de la zona de l’euro es va contreure 
el 0,6% en el quart trimestre, una reculada 
superior a la prevista, que va deixar la va   -
riació interanual en el –0,9% i la del con-
junt del 2012, en el –0,5%. Els símptomes 
de feblesa són generalitzats, ja que les qua-
tre principals economies de la zona de 
l’euro van experimentar un creixement 
negatiu. No obstant això, les diferències, 
en taxa intertrimestral, són importants: 
Ale  manya (–0,6%), França (–0,3%), Itàlia 
(–0,9%) i Espanya (–0,8%). 

Tot i que França va presentar la contracció 
menys intensa, de cara al 2013, la seva evo-
lució és la que genera més incògnites. Així, 
mentre que els indicadors avançats d’ac  ti -

vitat del primer trimestre per al conjunt de 
la zona de l’euro mostren signes de millo-
ra, en especial a Alemanya, els signes de 
fa  tiga de França continuen augmentant. 
Per exemple, l’índex de gestors de compres 
PMI francès va recular fins als 42,3 punts 
al febrer, un valor clarament en zona de 
contracció i similar als registrats durant la 
recessió del 2009. Tant l’índex del sector 
serveis com el de manufactures del primer 
trimestre es troben en nivells inferiors als 
re  gistrats en el quart trimestre. 

Això contrasta amb l’evolució dels indica-
dors alemanys. Mentre que l’índex PMI 
del sector serveis es manté, des de fa tres 
mesos, per damunt del valor 50, que deli -
mi  ta la zona expansiva, el sector manufac-
turer va creuar aquest llindar al febrer i es 
va situar en els 50,1 punts. Així mateix, 

La reculada del PIB  
de la zona de l’euro va  
ser lleugerament superior 
al que s’esperava. 

Mentre l’economia  
francesa presenta 
símptomes de feblesa... 

UNIÓ EUROPEA

LA RECESSIÓ PODRIA HAVER TOCAT FONS EN EL QUART TRIMESTRE

Creixement del PIB

Variació interanual en percentatge
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...Alemanya lidera  
la recuperació. 

La Comissió Europea espera 
un descens del PIB del 0,3% 
el 2013. 

Les últimes dades 
econòmiques suggereixen 
un perfil de lenta 
recuperació. 

l’índex empresarial alemany Ifo va experi
mentar un fort increment al febrer i va 
marcar el màxim en deu mesos, la qual 
cosa suggereix que Alemanya, una vegada 
més, liderarà el camí cap a la recuperació 
de la zona de l’euro. 

La divergència entre Alemanya i França es 
re  flecteix també en altres indicadors, com 
l’índex de sentiment econòmic. Mentre 
que l’indicador alemany va augmentar en 
2,5 punts al gener, el francès es va reduir 
en 0,3 punts. Aquesta disparitat també es 
posa de manifest al mercat de treball: la 
taxa d’atur francesa segueix una tendència 
creixent, que va arribar al 10,3% en el con
junt del 2012, i contrasta amb la taxa ale 
ma  nya, que recula i es troba en mínims 
his  tòrics, en el 5,5%. 

Ara com ara, malgrat el mal comporta
ment de l’economia francesa, la fortalesa 
d’Alemanya, juntament amb alguns sig
nes d’estabilització dels països perifèrics, 
fa que, en conjunt, els indicadors de la 
zona de l’euro continuïn guanyant posi
cions. Així, per exemple, els índexs PMI 
del sector serveis i manufactures es van si 
tuar en els 47,3 i en els 47,8 punts, respecti
 va  ment, valors superiors als del quart tri
mestre. Per la seva banda, l ’índex de 
sen  timent econòmic de la zona de l’euro va 
registrar un valor de 89,2 punts al gener, 
que cal comparar amb la mitjana de 86,5 
punts del quart trimestre. Pel costat de la 
demanda, la confiança del consumidor de 
la zona de l’euro també mostra moviments 
a l’alça al gener. Això confirma que, ara 
com ara, la recuperació alemanya domina 
la feblesa de la resta de països. 

Aquesta millora de la confiança a la zona 
de l’euro genera un cert optimisme sobre 
l’evolució de l’activitat econòmica durant 
el 2013. La Comissió Europea (CE), en 
l’in  forme de previsions d’hivern, pronos
tica una recuperació moderada del creixe
ment al llarg d’enguany, però a diferents 

ve  locitats. Alguns països la iniciaran 
abans, com Alemanya, mentre que, en uns 
altres, com Espanya, no arribarà fins a la 
se  gona meitat de l’any. 

Així i tot, la CE ha revisat les previsions de 
creixement de la zona de l’euro a la baixa 
en relació amb les del novembre. Així, per 
al 2013, s’espera una caiguda del PIB del 
0,3%, 4 dècimes menys que a l’octubre. 
Aquesta revisió és deguda, en gran part, a 
l’efecte de base d’un quart trimestre pitjor 
del que s’esperava. La previsió de creixe
ment per al 2014 continua sent del 0,8%. 

Aquestes revisions a la baixa són coherents 
amb els resultats de l’enquesta del Banc 
Central Europeu a experts en previsió 
econòmica corresponent al quart trimes
tre del 2012. Segons els analistes enques
tats, el creixement del PIB de la zona de 
l’euro se situarà en el 0,0% el 2013 i en l’1,1% 
el 2014, 3 i 2 dècimes menys, respectiva
ment, del que havia previst l’enquesta del 
tercer trimestre. Atès que aquesta enques
ta es va realitzar abans de conèixer la dada 
del quart trimestre, l’efecte de base per un 
creixement una mica inferior al previst fa 
pensar que, probablement, es produeixin 
no ves revisions a la baixa. Les expectatives 
de creixement per al 2015 se situen en 
l’1,6% i per al 2017, en l’1,8%. Aquests per
centatges mostren que els analistes consi
deren que el creixement potencial del PIB 
no s’ha vist alterat de forma significativa 
du  rant la crisi. 

En definitiva, el relaxament de les tensions 
financeres als països perifèrics i les pers 
pec  tives d’una recuperació al llarg del 
2013 haurien de servir d’impuls per man
tenir l’agenda de reformes estructurals 
que donin suport al creixement, al mateix 
temps que es manté la consolidació fiscal 
per assegurar la sostenibilitat de les finan
ces públiques. Només així es refermarà la 
prosperitat de l’economia europea. 
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ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

PIB 1,5 –0,5 –0,1 –0,5 –0,6 –0,9 –

 Alemanya 3,1 0,9 1,2 1,0 0,9 0,4 –

 França 1,7 0,0 0,2 0,1 0,0 –0,3 –

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

 Espanya 0,4 –1,2 –0,7 –1,4 –1,6 –1,8 –

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

Confiança del consumidor (*) –14,5 –22,3 –19,9 –19,5 –23,8 –26,2 –23,9

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

Sentiment econòmic (*) 101,7 90,1 94,9 91,9 87,2 86,5 89,2

Índex d’activitat empresarial Ifo (*) 111,3 105,0 109,2 107,2 102,3 101,3 104,2

NOTA: (*) Valor.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia. 

Crisi i pobresa als països avançats: Europa i Amèrica mitiguen el cop 

Al debat públic sovintegen les referències al fort impacte que la crisi econòmica està tenint en termes de 
pobresa. No obstant això, no és tan habitual plantejarse si aquest empitjorament de la pobresa és d’una grave
tat equivalent a la reculada del creixement econòmic, ni tampoc s’acostuma a fer una comparativa internacio
nal d’aquesta relació. Desafortunadament, respondre aquestes qüestions és complicat, ja que els indicadors 
internacionals de pobresa són escassos i estan subjectes a clares limitacions, inclosa la de no cobrir totalment 
els anys de la crisi.(1)

No obstant això, si limitem el nostre interès als països de la Unió Europea (UE), Eurostat publica un indicador 
de pobresa que sí proporciona xifres més recents (fins al 2011), amb l’avantatge afegit que la seva definició de 
pobresa cobreix múltiples aspectes del fenomen. Concretament, la UE calcula el percentatge de la població dels 
seus Estats membres en situació de risc de pobresa o exclusió social. Aquest risc es defineix com el percentatge  
de la població que es troba, com a mínim, en una de tres condicions: en risc de pobresa monetària, en una situa
ció de privació material severa o vivint en una llar amb molt baixa intensitat laboral. 

Segons la definició d’Eurostat, estarien en risc de pobresa monetària les persones que viuen per sota del 60% de 
la renda disponible mitjana del seu país. La privació material severa es produeix quan una persona no pot satisfer 
quatre d’una sèrie de nou despeses concretes, com, per exemple, una televisió en color, calefacció, una rentadora, 
etc. Finalment, en una llar amb molt baixa intensitat laboral, els adults en edat de treballar que la formen han 
treballat menys del 20% de l’any, és a dir, menys de dos mesos i mig en un any. 

(1) Per a una revisió detallada de les limitacions dels indicadors internacionals de pobresa, vegeu els requadres «Pobres en terra de rics: Amèrica 
desperta i Europa comença a somiar» (Informe Mensual de ”la Caixa”, juliolagost del 2007) i «Les diferents cares de la pobresa», de Judit Monto
riolGarriga, en aquest mateix Informe Mensual. 
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Definit així, el risc de pobresa i exclusió social afectava al 24% de la població de la UE el 2011, fruit de la combi-
nació del 17% de la població en risc de pobresa, del 9% de la població amb privacions materials severes i del 10% 
de la població vivint en llars de baixa intensitat laboral. Si considerem el conjunt de la UE com a referència, la 
població en risc de pobresa i exclusió social, en contra del que, a vegades, és la visió convencional, es va mantenir 
gairebé estable entre el 2007 i el 2011. No obstant això, aquesta evolució del conjunt amaga trajectòries per països 
sensiblement diferents. Com es pot apreciar al gràfic anterior, que compara el canvi en el nivell de pobresa amb 
la variació del producte interior brut (PIB) registrada entre el 2007 i el 2011, la pobresa va tendir a augmentar  
amb més intensitat als països que han patit més la intensitat de la crisi econòmica.

El gràfic suggereix, a més a més, una altra qüestió relacionada amb els països que s’allunyen del comportament 
mitjà: per què a Grècia, on el PIB cau el 15% el 2007-2011, la pobresa augmenta 3 punts percentuals, mentre que, 
a Irlanda, que pateix una reculada del PIB del 7%, la pobresa s’incrementa en 7 punts percentuals? Tot i que 
poden existir diferents explicacions, un determinant força probable podria ser el nivell inicial de risc de pobresa 
i exclusió social. Així, mentre que Grècia presentava, abans de la crisi, nivells de risc de pobresa i exclusió social 
apreciablement superiors a la mitjana comunitària, Irlanda estava per sota d’aquesta mitjana. Quan ampliem 
l’anàlisi al conjunt dels Estats de la UE, la conclusió es manté: els països en què el risc de pobresa i exclusió social 
és més elevat al principi de la crisi tendeixen a presentar, proporcionalment, menys reculades en matèria de 
pobresa. En definitiva, els països europeus que combinaven un punt de partida, en termes de pobresa, relativa-
ment favorable i que han patit amb més intensitat la crisi econòmica han estat els que han experimentat una 
reculada més notable del risc de pobresa i exclusió social. 

LA POBRESA CREIX ON LA CRISI ECONÒMICA ÉS MÉS INTENSA

Variació del percentatge de població en risc de pobresa i exclusió social (*) i del PIB real 
entre el 2007 i el 2011

NOTA: (*) Un augment implica un increment de la població en risc de pobresa i exclusió social.
FONTS: Eurostat i AMECO.

Variació del PIB real. Percentatge
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COM MÉS GRAN ÉS EL RISC DE POBRESA INICIAL, MENOR ÉS EL DETERIORAMENT 
EN MATÈRIA DE POBRESA

Percentatge de la població en risc de pobresa i exclusió social

NOTA: (*) Les dades d’Irlanda són del 2007 i del 2010.
FONT: Eurostat.
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El deteriorament del mercat laboral 
podria haver tocat fons en el quart 
trimestre

L’any 2013 comença amb tímids senyals de 
desacceleració del ritme de destrucció de 
llocs de treball a la zona de l’euro, gràcies, 
sobretot, al bon comportament d’Ale  ma 
nya. Aquesta estabilització del mercat la 
bo  ral és coherent amb la lectura del con
junt d’indicadors d’activitat, que fa pensar 
que la intensitat de la crisi econòmica po 
dria estar minvant.

En efecte, l’índex de l’enquesta de la Co 
missió Europea del gener sobre la intenció 
de contractar treballadors en els tres prò 
xims mesos al sector serveis va millorar en 
tres dècimes fins a un valor negatiu de 5,2 
i va mostrar una contracció menys intensa 
que en el conjunt del quart trimestre. 
Tam  bé s’observa un avanç en les expecta
tives de contractació al sector del comerç 
al detall i, amb menys magnitud, al manu
facturer. Per tant, la dada del gener sugge
reix un canvi de tendència, coherent amb 
el fort increment de l’índex PMI durant 
aquest mateix mes. 

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

(2) Tot i que, en la definició oficial, s’esmenten altres llindars de renda vinculats a viure sota sostre i a roba, el llindar de referència és l’alimentari.
(3) Vegeu S. Danzinger, K. Chavez i I. Cumberworth, «Poverty and the Great Recession», Recession Trends, The Russell Sage Foundation and 
The Stanford Center on Poverty and Inequality, octubre del 2012. 

Per completar la perspectiva internacional, i malgrat que no es pugui replicar la metodologia anterior, resulta 
rellevant explorar el cas dels Estats Units, país que ofereix certes particularitats en matèria de mesurament de la 
pobresa. D’entrada, i fruit de la «Guerra contra la pobresa» del president Lyndon Johnson, els Estats Units defi
neixen el llindar de pobresa, des de fa cinc dècades, com la renda necessària per adquirir el més barat entre quatre 
menús alimentaris, definits oficialment, multiplicada per tres (es va considerar que la família mitjana dedicava 
un terç a despesa en alimentació).(2)

Dit això, reprenguem la pregunta inicial del requadre: s’ha produït als Estats Units un increment de la pobresa 
proporcional a la intensitat de la crisi? La resposta la proporciona un estudi recent de Danzinger, Chavez i Cum
berworth (2012).(3) D’acord amb aquest estudi, l’augment de la població pobra, que passa del 12,5% del total el 
2007 al 15,1% el 2011, s’explica, efectivament, per la incidència de la recessió (que, als Estats Units, va durar del 
desembre del 2007 al juny del 2009). No obstant això, l’impacte de la crisi és menor del que episodis recessius 
anteriors suggeririen. Així, tant el nivell actual de pobresa com la seva variació durant la crisi són similars als de 
les recessions de les dècades de 1980 i 1990, episodis clarament menys greus que l’actual. Els autors destaquen que 
l’ampliació de determinats programes d’ajudes socials previstes en la llei per a l’estímul econòmic del 2009 
(l’American Recovery and Reinvestment Act) va ser determinant per limitar l’alça de la pobresa. Segons Danzin
ger, Chavez i Cumberworth, sense aquestes transferències, la pobresa hauria assolit al 15,8% de la població el 2010, 
en lloc del 15,1% (uns dos milions menys de pobres). 

En conclusió, tant als Estats Units com a Europa, la crisi ha tensionat la pobresa, però, en els dos casos, existeixen 
factors idiosincràtics que han modulat l’impacte i han evitat una translació directa entre la reculada econòmica i 
l’augment de la pobresa.

El bon comportament 
d’Alemanya frena la 
destrucció d’ocupació  
a la zona de l’euro.
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Així mateix, la taxa d’atur es va mantenir 
en l’11,7% al desembre per tercer mes con-
secutiu i va mostrar indicis d’estabilització. 
Aquest resultat podria explicar la millora 
de la confiança del consumidor dels mesos 
de gener i febrer. Així i tot, la taxa d’atur va 
ser un punt percentual més elevada que la 
registrada al desembre del 2011. 

L’evolució del mercat de treball durant la 
crisi oculta diferències molt importants 
entre els diferents col·lectius (vegeu el grà-
fic següent). Els joves s’han vist especial-
ment afectats. Així, la taxa d’atur d’aquest 
grup va arribar al 24% en l’últim trimestre 
del 2012 a la zona de l’euro, gairebé nou 
punts percentuals per damunt de la ràtio 
registrada al començament de la recessió 
econòmica. No obstant això, la xifra regis-

trada en el quart trimestre i la trajectòria 
dels cinc últims anys han estat molt dis-
pars entre països. Mentre que, a Alema-
nya, la taxa d’atur dels més joves de 25 
anys es va reduir en 3,5 punts, fins al 8,0%, 
a Espanya, va augmentar en 36,2 punts, 
fins al 55,4%.

L’elevat atur juvenil és preocupant, ja que 
és un dels col·lectius amb més risc d’ex -
clusió social. Per aquest motiu, la Unió 
Europea ha situat en el lloc més alt de la 
seva llista de prioritats l’ajuda a aquest grup. 
En efecte, al Consell Europeu del 8 de 
febrer, es va presentar la proposta del pres-
supost de la Unió Europea per al període 
2014-2020 i es va acordar destinar 6.000 
milions d’euros al suport de les regions en 
què la taxa d’atur juvenil superi el 25%. 

NOTES: (*) 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 escullen l’opció negativa) i +100 (tots escullen la positiva).
(**) Taxa d’atur a Itàlia: 2012-III.
FONTS: Eurostat, enquestes d’opinió de la Comissió Europea i elaboració pròpia.

Indicadors d’ocupació Variació de la taxa d’atur entre 2007-IV i 2012-IV

Ocupació a la indústria en hores a la zona de l’euro (escala esquerra)
Expectatives de creació d’ocupació a les manufactures a la zona 
de l’euro (escala dreta)
Expectatives de creació d’ocupació a les manufactures 
a Alemanya (escala dreta)

ALEMANYA: LOCOMOTORA DEL MERCAT LABORAL A LA ZONA DE L’EURO

Saldos nets (*)Variació interanual (%)
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Estabilitat de preus a la zona  
de l’euro

La taxa d’inflació de la zona de l’euro, se 
gons l’avanç publicat per Eurostat, es va 
si    tuar, en el mes de gener, en el 2,0%, dues 
dècimes per sota del registre del desembre. 
Encara es desconeix el desglossament per 
països o per les diferents classes de despe
sa, però Eurostat proporciona l’avanç pro
visional de quatre epígrafs. 

Pel que fa als preus dels béns industrials 
no energètics, la variació interanual, que 
s’ha mostrat molt estable al llarg dels úl 
tims mesos al voltant de l’1%, es va reduir 
en dues dècimes, fins al 0,8%, i va mostrar 

que la feblesa de la demanda i la compe
tència internacional impedeixen la pujada 
de preus en aquest sector econòmic. El 
primer factor també afecta el sector ser
veis, normalment més inflacionista que la 
resta de sectors, que va baixar la taxa de 
variació interanual en una dècima, fins a 
l’1,7%. 

Els productes energètics també han mode
rat el creixement de preus, ja que la taxa de 
variació interanual baixa del 5,2% inter 
anual al 3,9%. L’únic epígraf de despesa 
que no baixa, sinó que simplement repe
teix el registre del mes anterior, és alimen
tació, alcohol i tabac. En aquest cas, manté 
la taxa de variació interanual del 3,2%. 

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 2013

I II III IV Gener

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 2,8 –3,4 –6,9 –12,2 –12,8 –11,7

 Serveis 1,4 6,2 2,9 –2,9 –4,0 –5,6 –5,2

Costos laborals unitaris per països

 Zona de l’euro –0,7 0,9 1,6 1,3 1,7 ... –

 Alemanya –1,0 1,3 2,4 2,5 2,5 ... –

 França 0,7 1,6 2,2 1,9 1,9 ... –

 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 ...

 Alemanya 7,1 5,9 5,6 5,5 5,4 5,3 ...

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

 Itàlia 8,4 8,4 10,0 10,6 10,7 11,2 ...

 Espanya 20,1 21,7 23,8 24,8 25,5 26,1 ...

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.
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El president del Banc Central Europeu 
(BCE), Mario Draghi, en la seva última 
compareixença després de la reunió del 
Comitè de Política Monetària del mes de 
febrer, va apuntar que és molt probable 
que la taxa d’inflació mantingui la tendèn
 cia descendent en els propers mesos i, de 
fet, espera que se situï pròximament per 
sota del 2%. Això propicia que les expecta
tives d’inflació dels agents econòmics es 
mantinguin fermament ancorades al vol
tant del 2%, el nivell que el banc emissor té 
fixat com a objectiu. 

Segons el BCE, la tendència a la baixa que 
es produirà en els pròxims mesos se sosté 
pel manteniment d’una demanda molt fe 
ble i per la caiguda que experimentaran els 
epígrafs dels preus energètics i dels preus 
de l’alimentació. Tots dos van anotar nota
bles pujades al llarg del 2012, mentre que, 
per al 2013, s’espera que la seva evolució 
sigui molt més continguda. En aquest sen
tit, a mesura que avanci l’any, l’efecte de 
base que es produeix quan es calcula la 
taxa de variació interanual s’anirà reduint. 
Per al conjunt del 2013, el BCE estima que 
la desaparició d’aquests efectes de base 
permetrà reduir la taxa d’inflació en 0,3 
punts percentuals.

Addicionalment, el BCE apunta que, el 
2012, diversos països de la zona de l’euro 
van apujar els impostos indirectes, la qual 
cosa també va fer que la inflació es man
tingués per damunt del 2%. Com en el cas 
dels preus de l’alimentació i de l’energia, 
aquest efecte de base també s’anirà diluint 
al llarg de l’any i propiciarà que la taxa 
d’inflació es consolidi en nivells clara
ment inferiors al 2%. 

La millora de la competitivitat 
impulsa el superàvit corrent 

El bon comportament del sector exterior 
el 2012 va permetre que la zona de l’euro 
assolís un superàvit corrent de 110.820 mi 
lions d’euros en el conjunt de l’any, equiva
lent a l’1,3% del seu producte interior brut 
(PIB). Aquesta xifra representa el saldo po 
sitiu més elevat des de la creació de la Unió 
Mo  netària i s’allunya del dèficit corrent re 
gistrat el 2008, concretament de 141.600 
mi  lions d’euros. La millora del saldo co 
mercial i, en particular, de la balança de 
béns explica la major part d’aquest ajust. 

En efecte, el superàvit de la balança de béns 
de la zona de l’euro es va incrementar en 
94.990 milions d’euros durant el 2012, en 

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

Zona de l’euro

 IPCH 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0

 IPCH subjacent 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 ...

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

 França 2,3 2,2 2,6 2,3 2,3 1,7 ...

 Itàlia 2,9 3,3 3,6 3,6 3,4 2,6 ...

 Espanya 3,1 2,4 1,9 1,9 2,8 3,2 ...

FONT: Thomson Reuters Datastream.

La zona de l’euro assoleix 
un superàvit corrent de 
110.820 milions d’euros  
el 2012. 
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un context de feblesa de la demanda inter-
na, que va mantenir gairebé estancades les 
importacions de béns, amb un creixement 
de l’1,8% anual. Les exportacions de la zona 
de l’euro, per la seva banda, van créixer el 
7,4% en el mateix període. Com ho mostra 
el gràfic següent, el comerç amb els països 
d’Àfrica i Amèrica va ser el que va presen-
tar un major dinamisme, amb augments 
del 12,1% i de l’11,9% anual, respec  ti  va -
ment. En canvi, la demanda de béns per 
part dels països europeus que no perta-
nyen a la zona de l’euro, que copen gairebé 
la meitat del total d’exportacions de la 
Unió Monetària, només va créixer el 4,8% 
anual en el mateix període. 

El creixement de les exportacions el 2012 
s’explica, en part, pel nou guany de com-
petitivitat de l’economia europea. Així, 
du  rant els tres primers trimestres de l’any 
passat, el cost laboral unitari de la zona de 
l’euro es va reduir en relació amb el dels 
seus principals països competidors, la qual 
cosa va afavorir la penetració dels seus 
pro  ductes en mercats estrangers. Aquest 

és el quart any consecutiu registrant una 
millora de la competitivitat, resultat que 
ha permès corregir el deteriorament acu-
mulat entre el 2001 i el 2008.

En clau de futur, esperem que l’increment 
gradual en el ritme de creixement de l’eco-
 nomia mundial i els nous guanys de com-
petitivitat a la zona de l’euro mantinguin 
el sector exterior com el principal motor 
de l’economia el 2013. Aquesta contribució 
es moderarà lleugerament durant la sego-
na meitat de l’any, a causa de la recupera-
ció de la demanda interna dels països eu  -
ro  peus. Aquesta previsió és coherent amb 
la de la Comissió Europea (CE). Segons el 
do  cument d’hivern publicat per aquest or -
ganisme, la demanda externa contribuirà 
en 0,7 punts percentuals al creixement 
econòmic d’enguany. En conseqüència, el 
superàvit corrent tornarà a augmentar fins 
a assolir el 2,1% del PIB. 

No obstant això, l’apreciació de l’euro en 
relació amb les principals divises mun-
dials durant les últimes setmanes podria 

EL COMERÇ AMB AMÈRICA I AMB ÀFRICA DINAMITZA LES EXPORTACIONS 
DE LA ZONA DE L’EURO

Percentatge interanual de les exportacions entre el 2011 i el 2012

FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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El resultat de les eleccions 
italianes incrementa  
la incertesa als mercats 
financers. 

moderar el ritme de creixement de les 
exportacions. Des de l’inici de l’any, el va 
lor de la moneda única s’ha vist significa
tivament enfortit, pressionat per les políti
ques monetàries expansives dels principals 
bancs centrals. Això ha provocat un enca
riment automàtic dels productes de la Unió 
Monetària venuts a la resta del món. Mal
grat tot, aquesta tendència s’ha frenat des
prés de la recent declaració de Mario Dra 
ghi, president del Banc Central Europeu 
(BCE), que es va mostrar disposat a fer ús 
de la política monetària si les pressions so 
bre la moneda comuna continuen. 

Sector públic i governança

El resultat dels comicis italians en l’última 
setmana de febrer ha posat de manifest la 
fragilitat encara existent a la zona de 
l’euro. L’absència d’una majoria clara aug
menta el risc d’ingovernabilitat al quart 
país de la Unió Europea. Aquesta incertesa 
ha generat noves turbulències als mercats 

de finançament, en especial als països de 
la perifèria. El procés de reforç del projecte 
comú europeu encara s’ha de consolidar.

Els dos primers mesos del 2013 han trans
corregut sense gaires contratemps pel que 
fa a la governança de la zona de l’euro. Al 
llarg d’aquest període, s’ha continuat tre
ballant per consolidar les bases de la futu
ra unió bancària. Unes bases que hauran 
d’estar definides en la reunió del Consell 
Europeu del pròxim mes de juny. Entre els 
aspectes que generen més debat, hi ha el 
pro  cés de recapitalització directa de la 
ban  ca per part del Mecanisme Europeu 
d’Estabilitat (MEDE). Aquesta mesura 
pretén desvincular el risc del deute banca
ri i el sobirà. No obstant això, no sembla 
un procés senzill. 

Un altre dels acords als quals es va arribar 
durant el mes de febrer va ser la definició 
del nou Marc Financer Plurianual per als 
anys 20142020, en què es va limitar la des
pesa prevista per a aquests set anys a 959.988 

SECTOR EXTERIOR 

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

Zona de l’euro

 Importacions 14,5 1,8 4,1 1,5 0,7 0,8 ...

 Exportacions 13,4 7,4 8,6 8,1 7,4 5,5 ...

 Balança comercial (1) –15,7 81,8 2,2 31,0 60,3 81,8 ...

Saldos corrents (2)

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

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

  França –2,0 –2,4 –2,0 –2,1 –2,2 –2,4 ...

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

  Espanya –3,5 –3,4 –2,9 –2,2 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,4 97,9 99,4 98,2 95,9 97,9 100,4

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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L’Eurogrup acordarà,  
al març, les característiques 
del rescat a Xipre. 

milions d’euros, el 3,5% menys que en el 
septenni anterior.

Pel que fa als pròxims mesos, esperem que 
l’agenda política presenti un major dina-
misme. A més dels avanços comentats en 
l’àmbit de la unió bancària, l’Eurogrup 
hau  rà d’acordar el mecanisme de rescat 
per a Xipre. Malgrat que el volum del res-
cat és reduït, aproximadament de 16.700 
milions d’euros, encara hi ha alguns de  talls 
importants per decidir, com, per exemple, 
una possible quitança del deute públic i en 
els dipòsits bancaris. 

Un altre aspecte que ocuparà l’agenda po -
lítica és la supervisió del procés de consoli-
dació fiscal dels països de la zona de l’euro. 
Com s’observa al gràfic adjunt, existeix 
una gran divergència entre les necessitats 
de finançament del sector públic dels dife-
rents països de la Unió Monetària. D’acord 
amb les estimacions de la Comissió Euro-
pea per al 2012, més de la meitat dels paï-
sos de la zona de l’euro presentaven un dè -
ficit fiscal superior al 3% l’any passat. 

Destaquen Irlanda i Espanya, amb dèficits 
del 7,7% i del 7,0% del producte interior 
brut (PIB), respectivament. El cas espa-
nyol, però, no inclou les pèrdues derivades 
de les ajudes al sector bancari. A més a mes, 
aquests dos països no van complir l’objectiu 
de dèficit establert per la Comissió.

En els pròxims mesos, es presentaran els 
programes d’estabilitat dels països de la 
zona de l’euro, en què es marcaran els 
objectius de dèficit per als propers anys. 
S’espera que, en alguns casos, com l’es-
panyol o el francès, la Comissió Europea 
alleugi la via de consolidació fiscal dels 
pròxims anys. Un altre aspecte que cal 
tenir en compte en aquest àmbit és l’a -
provació, per part del Parlament Europeu, 
del two-pack. Aquestes dues mesures, que 
entraran en vigor abans de l’estiu, tenen 
com a objectiu enfortir els mecanismes de 
supervisió de la zona de l’euro i permetran, 
quan entrin en funcionament, la participa-
 ció de les institucions europees en l’e  la  bo -
ra  ció dels pressupostos nacionals. 

DIVERGÈNCIES EN EL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ FISCAL DELS PAÏSOS DE LA ZONA DE L’EURO

Dèficit estimat per la Comissió Europea

NOTA: (*) No comptabilitza les pèrdues derivades de l’ajuda al sector bancari.
FONT: Comissió Europea.

Compleixen l’objectiu de dè cit No compleixen l’objectiu de dè cit

% PIB

AlemanyaEstòniaLuxemb.FinlàndiaMaltaItàliaÀustriaBèlgicaPaïsos
Baixos

EslovèniaFrançaEslovàq.PortugalXipreGrèciaEspanya (*)Irlanda
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–6
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–4
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–2

–1

0
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El Parlament Europeu 
aprova el two-pack. 
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Es continuen endurint  
les condicions del crèdit  
a les llars... 

Oferta i demanda de crèdit febles  
a la zona de l’euro

El Banc Central Europeu (BCE) ha publi-
cat els resultats de l’enquesta sobre prés-
tecs bancaris corresponent al quart tri-
mestre del 2012. Les dades reflecteixen un 
enduriment en els criteris de concessió de 
crèdit a les llars, tant per a l’adquisició d’ha-
 bitatge com en el crèdit al consum, mentre 
que els de les empreses no presenten can-
vis significatius. 

Concretament, el percentatge net de bancs 
que han endurit els criteris de concessió de 
crèdit a les empreses és del 13%, un regis-
tre lleugerament inferior al del trimestre 
anterior (vegeu el gràfic següent). És espe-
cialment interessant el resultat per a les 
empreses petites, ja que el teixit productiu 
europeu està format, en un 99%, per 
empreses petites i mitjanes, que donen fei-
na al 67% de la població que treballa al sec-
tor privat. Per a aquest col·lectiu, es va 
observar un lleuger relaxament de les con-
dicions creditícies, un primer pas que es 

podria anar consolidant a mesura que la 
recuperació econòmica vagi guanyant 
tracció al llarg de l’any. 

Pel que fa al crèdit hipotecari, no s’observa, 
ara com ara, un canvi de tendència. De fet, 
els criteris d’aprovació es van continuar 
endurint en el tram final de l’any. La situa-
ció del crèdit al consum és similar, i és que, 
de moment, no s’albiren millores en la sol-
vència de la demanda. 

Per la seva banda, la demanda de crèdit a 
la zona de l’euro continua molt feble, però 
va augmentar lleugerament en relació 
amb el trimestre anterior. És a dir, el per -
cen  tatge de bancs que van experimentar 
una reducció de la demanda de crèdit con-
tinua sent superior al dels que van perce-
bre un augment durant el quart trimestre, 
però la diferència entre els dos percentat-
ges s’ha reduït en els tres últims mesos, la 
qual cosa apunta a una possible estabilit-
zació en el ritme de reculada de la deman-
da de crèdit. 

EL MERCAT DE CRÈDIT DE LA ZONA DE L’EURO CONTINUA CONTRET

NOTES: (*) Diferència entre el nombre de bancs que endureixen els criteris d’aprovació i els que els relaxen.
(**) Diferència entre el nombre de bancs que afirmen que la demanda ha augmentat i els que afirmen que ha disminuït.
FONT: Banc Central Europeu.
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Per sectors, la demanda empresarial de 
crè  dit continua deprimida, a causa, prin 
ci  palment, dels processos de despalan
quejament que estan duent a terme i de 
l’ús de recursos de finançament propis. 
Pel que fa a les llars, la demanda de crèdit 
per a l’adquisició d’habitatges va experi
mentar una contracció de l’11%, una xifra 
important però inferior al 25% registrat 
en el trimestre anterior. Aquesta disminu
ció en el ritme de caiguda de la demanda 
de crèdit ha estat impulsada, principal
ment, per l’ús de l’estalvi com a font alter
nativa de finançament per accedir a l’ha 
bitatge i per la millora en la confiança del 
consumidor. La demanda de crèdit al con
 sum mostra una evolució similar, amb 
una contracció menor, del 14%, a l’ob  ser 
vada en el tercer trimestre del 2012, quan 
va ser del 22%.

Durant l’últim trimestre del 2012, el man
teniment de la incertesa en cotes elevades 
va continuar impulsant la demanda d’ins
 tru    ments d’estalvi molt líquids. Així, els 
di    pòsits a la vista van experimentar un 
crei    xement interanual del 7,3% en el quart 
trimestre, enfront del 4,9% anotat en el tri
mestre anterior. No obstant això, el creixe
ment efectiu dels dipòsits a la vista és lleu
gerament inferior, ja que aquest registre 
inclou les aportacions realitzades al Meca
nisme Europeu d’Estabilitat per part dels 
països de l’euro.

En qualsevol cas, aquesta tendència podria 
començar a canviar en els pròxims mesos. 
Després de les mesures adoptades pel BCE 
en els últims mesos, s’han fet nombrosos 
avanços en el panorama financer de la 
zona de l’euro. No obstant això, encara 

ZONA DE L’EURO: FINANÇAMENT I DIPÒSITS DELS SECTORS NO FINANCERS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

Finançament al sector privat (1)  

 Societats no financeres 2,0 –0,3 0,7 0,2 –0,6 –1,4 ...

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

Dipòsits  (1)

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

 Altres dipòsits a curt termini 2,6 2,0 2,7 2,4 1,1 1,9 ...

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

Tipus d’interès del mercat monetari (%)

 Repo BCE 1,3 0,9 1,00 1,00 0,83 0,75 0,75

 Euríbor a 3 mesos 1,4 0,6 1,14 0,71 0,44 0,20 0,19

 Euríbor a 12 mesos 2,0 1,2 1,76 1,32 0,98 0,62 0,54

Tipus d’interès de préstecs i dipòsits (%)

 Crèdit a les societats no financeres (3) 2,8 2,4 2,7 2,6 2,3 2,2 ...

 Préstecs a les llars per a l’adquisició d’habitatge (4) 3,3 3,1 3,4 3,2 3,0 2,9 ...

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

La demanda d’instruments 
d’estalvi molt líquids 
augmenta en el quart 
trimestre del 2012. 
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queda un llarg camí per recórrer. S’espera 
que, a mesura que el pols econòmic millo
ri, també ho facin les condicions d’accés al 
crèdit. 

Europa emergent: un mal final  
del 2012 complica l’escenari 

Els indicadors més recents confirmen que, 
en el quart trimestre del 2012, el pols de 
l’activitat ha estat inferior al previst. Con
cretament, les dades de comptabilitat 
nacional del quart trimestre mostren que 
la República Txeca i Hongria es mantenen 
en recessió (els dos països sumen ja quatre 
trimestres consecutius registrant caigudes 
intertrimestrals del PIB). En canvi, Eslo
vàquia i Romania defugen aquesta situació 
negativa i anoten avanços intertrimestrals 
positius del PIB durant aquest període. 

No obstant això, fins i tot en aquests casos 
aparentment esperançadors, cal introduir 
matisos. Així, l’evolució del creixement  
a Es  lovàquia, en avançar l’any, va de més a 
menys, la qual cosa suscita dubtes sobre 
l’a  bast que pugui arribar a tenir aquesta 
inèrcia de frenada econòmica. Per la seva 
banda, a Romania, l’avanç positiu del quart 
trimestre és posterior a una caiguda prèvia 
d’una certa intensitat, la qual cosa sugge
reix un cert «efecte rebot» que podria no 
te  nir continuïtat.

Les xifres interanuals, que proporcionen 
una visió més tendencial, confirmen el 
diagnòstic derivat de les variacions inter
trimestrals, que ref lecteixen el pols de 
l’activitat: Hongria està patint la reculada 
econòmica més intensa (–2,8% en el quart 
trimestre), seguida de la República Txeca 
(–1,7%). Romania anota un avanç mínim 
(0,1% interanual), i el millor to correspon a 
Eslovàquia (augment interanual de l’1,2%). 

Tot plegat genera una notable incertesa 
sobre quina tendència d’activitat econò

mica cal esperar per al 2013. Per concretar 
aquest escenari, és aconsellable tenir en 
compte les últimes dades mensuals cone
gudes. L’indicador de sentiment econòmic 
va experimentar un repunt significatiu al 
novembre i al desembre, que es va consoli
dar al gener en nivells gairebé idèntics als 
del final de l’any (llevat d’Hongria, on la 
tò  nica alcista del sentiment econòmic 
s’allarga un mes més). Així mateix, altres 
in  dicadors de caràcter avançat, com les 
co  mandes industrials, suggereixen que 
l’ac    tivitat als sectors més cíclics i orientats 
a l’exterior, com la indústria, millorarà de 
forma gradual en els pròxims mesos.

En definitiva, sabem que el final de l’any 
ha tendit a ser feble, i pitjor del que s’es  pe 
rava, i que l’inici de l’exercici apunta a una 
certa millora. Què cal esperar per a la resta 
de l’any? L’escenari que considerem més 
probable esbossa una recuperació lenta, 
però sostinguda, durant l’any 2013, que 
per     metria que la regió cresqués lleugera
ment per sota de l’1% anual, enfront del 
0,4% del 2012. Aquesta evolució del con
junt de la zona s’obté combinant situacions 
econòmiques nacionals notablement dis
pars, com s’observa al gràfic següent. 

Així, es poden apreciar dues vies diferents. 
La primera la segueixen, amb diferents 
intensitats, Hongria, Romania i la Repú
blica Txeca i dibuixa un any 2013 millor 
que el 2012. La contrària, amb el 2013 en 
desacceleració, és la que experimentaran 
Polònia i Eslovàquia. Així i tot, cal desta
car que el primer grup, malgrat que regis
trarà una millora econòmica el 2013, se 
si  tuarà en ritmes de creixement inferiors 
als de Polònia i Eslovàquia.

Aquesta evolució es basa en un seguit de 
pressupòsits bàsics. La hipòtesi principal 
és que la zona de l’euro, que també ha patit 
un deteriorament més intens del que esta
va previst en el tram final del 2012, tendirà 
a millorar al llarg del 2013. En aquest sen

A l’Europa emergent, les 
dades de creixement del 
quart trimestre deceben. 

Hongria és el país de  
la regió que experimenta 
una reculada econòmica 
més intensa. 

Preveiem que, el 2013,  
el creixement conjunt de 
l’Europa emergent superarà 
el del 2012... 
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tit, i afinant més, per a l’Europa emergent 
la qüestió realment central és que Alema -
nya i les economies més vinculades amb el 
país germànic (Àustria, els Països Baixos, 
etc.) tornin al creixement durant aquest 
exer  cici. Ara com ara, les dades disponi-
bles suggereixen un to més positiu d’A  le -
manya en aquest inici d’any, evolució ava-
lada pel nostre escenari per a la primera 
economia europea i, per extensió, per a la 
zona de l’euro en conjunt. 

Un altre aspecte rellevant és l’evolució de 
la crisi del deute perifèric. L’Europa emer-
gent s’ha beneficiat molt de la remissió de 
l’aversió al risc registrada des de l’estiu del 

2012, situació que ha ajudat, principal-
ment, els països en què les finances públi-
ques generaven més dubtes (Hongria) o 
que tenien vincles comercials i financers 
més estrets amb Grècia (Romania). Arran 
d’aquesta menor percepció de risc, en el 
tram final del 2012, les entrades de capitals 
estrangers a la regió han reprès una tònica 
alcista. Aquesta evolució representa un 
suport important per consolidar la recu-
peració. Per aquest motiu, una eventual 
reculada en el procés de resolució de la cri-
si del deute de la zona de l’euro ha de ser 
considerada un risc important per a l’es -
cenari que estem detallant. 

...però tot plegat dependrà 
críticament del fet que 
Alemanya recuperi el 
creixement i que la crisi del 
deute continuï continguda. 

EL DINAMISME DE L’EUROPA EMERGENT MILLORARÀ EL 2013

Variació real del PIB (*)

NOTA: (*) Les xifres del 2012 són de�nitives per a Eslovàquia, Romania, la República Txeca i Hongria i estimades per a Polònia. Les 
xifres del 2013 són previsions pròpies.
FONTS: Eurostat i elaboració pròpia.
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L’optimisme dels inversors  
es posa a prova 

A grans trets, els mercats financers inter
nacionals han conservat, durant el mes de 
febrer, el clima d’estabilitat que van co 
men    çar a recuperar cap a la meitat de l’any 
passat. L’assumpte recent amb més impac
te mediàtic ha estat l’anomenada «guerra 
de divises», que, pel que sembla, no ha tin
gut gaires conseqüències. Els actius de risc 
(borses, bons corporatius, etc.) han entrat 
en una fase de correcció o de consolidació 
després dels forts guanys dels mesos pre
vis. Ara com ara, es tracta de descensos de 
petita envergadura i de perfil variat en 
fun    ció del país. De fet, algunes places han 
es    tablert, durant aquest període, nous mà 
  xims cíclics. Simultàniament, les yields del 
deute públic de màxima qualitat (dels Es 
tats Units i d’Alemanya) s’han estabilitzat 
després dels augments experimentats al 
desembre i al gener arran de la reversió 
dels fluxos de «fugida cap a la qualitat» i de 
la normalització de les condicions generals 
dels mercats. Aquests comportaments 
obeeixen a la percepció, per part dels in 
versors, que, quan s’avalua en conjunt, 
l’en  torn macroeconòmic i financer global 
està millorant. D’una banda, els indicadors 
de conjuntura del començament de l’any 
anticipen que el creixement global tendirà 
a augmentar a mesura que avanci l’exercici. 
De l’altra, els bancs centrals mantindran 
unes condicions monetàries molt laxes, 
atès que aquesta millora serà gradual i sen
se la presència de pressions inflacionistes 
(llevat d’alguns països emergents). Cal ad 
vertir, però, que, cap a la meitat del mes, va 
tenir lloc un primer conat d’inestabilitat, 
de  rivat de la política de la Fed, ja que es va 

saber que alguns dels seus membres es 
plantegen frenar les compres de bons. No 
seria estrany que aquests tipus d’episodis 
es repetissin en els pròxims mesos. A curt 
termini, la llista de factors de risc té, a més, 
altres elements importants. En l’àmbit 
europeu, destaquen les eleccions italianes, 
el rescat de Xipre, el detall de l’execució 
pressupostària a Espanya i, com a novetat, 
el feble pols de l’economia francesa; als Es 
tats Units, les interminables i confuses ne 
go  ciacions pressupostàries; als països 
emergents, els dubtes que encara planen 
sobre la seva capacitat per estimular la de 
manda interna sense desencadenar ten
sions inflacionistes, i, a nivell global, els 
eventuals conflictes canviaris i comercials. 
En suma, una llista amb prou elements per 
posar a prova la calma que exhibeixen els 
inversors. 

Els bancs centrals observen  
l’horitzó i mantenen el rumb 

L’inici de l’any ha donat continuïtat a les 
po  lítiques monetàries expansives adopta
des per la gran majoria de bancs centrals 
amb l’objectiu de preservar unes condi
cions financeres acomodatícies que per
metin estimular el creixement de l’activitat 
econòmica i deixar definitivament enrere 
la recessió. Aquestes estratègies de política 
monetària estan donant els seus fruits, tot 
i que comença a sorgir algun efecte no de 
sitjat, com les tensions al voltant del mer
cat de divises. 

A la zona de l’euro, el Consell de Govern 
del Banc Central Europeu (BCE) va deci
dir, en la reunió de febrer, mantenir el ti 

Els mercats financers 
globals conserven 
l’estabilitat. 

La llista de factors de risc 
és llarga. 

Les autoritats mantenen  
el relaxament monetari. 

Mercats monetaris i de capital 

MERCATS FINANCERS
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El BCE manté el tipus 
d’interès rector en el 0,75% 
i vigilarà la divisa. 

Els bancs comencen a 
retornar liquiditat al BCE. 

pus d’interès rector en el 0,75% i la remu-
neració de la facilitat de dipòsits, en el 0%. 
El president, Mario Draghi, va explicar 
que, més que plantejar-se una rebaixa 
addicional de tipus, la preocupació de 
l’entitat és, ara com ara, com millorar la 
transmissió dels impulsos introduïts prè-
viament. Aquesta és una qüestió estreta-
ment vinculada a la crisi del finançament 
sobirà i bancari, on el paper del BCE és im -
portant, però, de cap manera, la panacea. 
En qualsevol cas, Draghi va reconèixer 
que les pressions sobre l’estabilitat de preus 
continuen contingudes, que les expectati-
ves d’inflació es mantenen ancorades per 
sota del 2% i que els riscos sobre el creixe-
ment estan esbiaixats a la baixa. Tot plegat 
s’ha d’interpretar com un missatge que no 
cal descartar que el BCE es decanti, final-
ment, per augmentar els estímuls si 
aquests riscos es comencen a consumar. 

En aquest sentit, va acaparar l’atenció l’es -
ment que va fer Draghi al mercat de divi-
ses. Cenyint-se a l’ortodòxia, el president 
va manifestar que el tipus de canvi conti-
nua sense ser un objectiu del BCE, però va 

afegir que se’n vigilaran els moviments 
mentre afectin el creixement i l’estabilitat 
dels preus. Va opinar que, ara com ara, 
aquests moviments són fruit de les políti-
ques macroeconòmiques implementades 
pels diferents bancs centrals i pels Governs 
per apuntalar la demanda interior, i no 
producte de la recerca de devaluacions 
competitives. No obstant això, va donar  
a entendre que el BCE no serà insensible a 
una eventual sobreapreciació de l’euro 
generada per les actuacions d’altres països. 
De nou, això va ser interpretat com una 
porta oberta a l’augment dels estímuls si és 
convenient. En efecte, les polítiques del 
BCE són menys agressives que les d’altres 
bancs centrals de països importants, com 
la Reserva Federal (Fed), el Banc del Japó 
(BoJ) o el Banc d’Anglaterra. De fet, men-
tre que, en els últims mesos, aquestes tres 
autoritats monetàries han augmentat o 
han anunciat l’augment dels programes 
ex  pansius, els del BCE s’han reduït. D’una 
banda, les compres de bons estan paralit-
zades (cap país ha sol·licitat l’activació de 
les Operacions Monetàries de Compra-
venda). De l’altra, els bancs han iniciat el 

NOTA: (*) Facilitat de dipòsit + compte corrent – reserves obligatòries.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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La publicació de les actes 
de la Fed sorprèn el mercat. 

Es reobre el debat sobre  
la retirada dels estímuls...

...però els pesos pesants  
de la Fed reiteraran  
l’aposta per la laxitud. 

repagament anticipat dels préstecs a 3 anys 
(LTRO) que el BCE els va concedir al final 
del 2011. El resultat és que l’excés de liqui
ditat al mercat monetari de l’euro s’està re 
duint. El risc és que comportaments indi
viduals aparentment virtuosos per part 
dels bancs derivin en situacions col·lec  ti 
va  ment subòptimes i precipitin un aug
ment prematur dels tipus monetaris i de 
l’euro. El mateix Draghi va reconèixer 
aquesta possibilitat i va esmentar la xifra 
de 200.000 milions d’euros com un nivell 
mínim d’excés de reserves bancàries que 
seria convenient mantenir. 

Als Estats Units, sembla que les mesures 
ex  traordinàries d’expansió monetària du 
tes a terme per la Fed estan contrarestant 
l’impacte de la incertesa que envolta la po 
lítica fiscal. Malgrat que les condicions fi 
nanceres als Estats Units han millorat 
arran de l’acord assolit in extremis al co 
men  çament de l’any per evitar parcialment 
l’«abisme fiscal», el problema continua vi 
gent en diversos fronts (al març, s’ac  tiven 
de forma automàtica mesures de reducció 
de la despesa pública que podrien tenir un 
efecte perjudicial sobre el creixement; a 
més a més, està pendent l’aprovació dels 
pressupostos del 2013 i del 2014, i, fi  nal 
ment, caldrà trobar una solució dura do  ra 
al problema del sostre del deute). Aquests 
són riscos que el president de la Fed, Ben 
Bernanke, ha emfatitzat en els últims 
temps. Afortunadament, les condicions 
mo  netàries acomodatícies han fo  mentat 
una situació de calma relativa als mercats. 
No obstant això, cap a la meitat de febrer, 
la calma es va veure alterada per la publi
cació de les actes de l’última reunió del 
comitè de política monetària, el contin  gut 
de les quals va evidenciar que alguns dels 
membres estan preocupats pel que po  dria 
ser un relaxament monetari excessiu: con
cretament, temen els costos potencials i els 
riscos associats al programa de com  pra 
d’actius. Això suposa reobrir el debat so 

bre les estratègies de sortida de les políti
ques monetàries extraordinàries i confir
ma la possibilitat d’una reducció del ritme 
de compra de bons abans d’assolir l’ob  jec 
tiu d’ocupació, sempre que l’activitat eco 
nò  mica i el mercat laboral mostrin més 
sig  nes de millora. Malgrat aquesta reober
tura ben clara del debat sobre la retirada 
dels estímuls, la fragilitat econòmica glo
bal fa pensar que els pesos pesants de la 
Fed (amb Bernanke al capdavant) reitera
ran l’aposta per la laxitud monetària i, per 
tant, mantindran els tipus d’interès ofi
cials en nivells mínims i perllongaran les 
compres de bons durant força temps, sota 
un plantejament que prefereix pecar per 
ex  cés que quedarse curt en els estímuls. 

El panorama de la resta d’autoritats mone
tàries segueix línies semblants: retocs en 
l’estratègia per seguir en la mateixa direc
ció, en uns casos accelerant el pas (països 
desenvolupats com el Regne Unit o el Japó) 
i en altres alentintlo (països emergents 
com la Xina o el Brasil). D’una banda, en 
l’úl  tima reunió del Banc d’Anglaterra, es 
van percebre canvis en les actuacions, ja 
que es va debatre de forma oberta la neces
sitat d’un major relaxament monetari, 
mitjançant retallades en els tipus de remu
neració o programes de compra d’actius. 
De l’altra, al Banc del Japó, després de la 
renúncia anticipada del seu governador 
(que es consumarà a l’abril), s’obre la in 
còg  nita sobre qui el substituirà i fins on 
arribarà el canvi dràstic anunciat recent 
ment. Aquesta dimissió s’ha interpretat 
com el resultat de la pressió exercida per 
part del Govern, àvid de mesures agressi
ves. Les expectatives són, per tant, d’una 
ac  tuació contundent. A la Xina, no s’es  pe 
ren canvis rellevants, ja que l’economia co 
mença a donar senyals de reactivació i la 
in   flació es manté continguda. Per la seva 
banda, el Brasil també s’encamina a una 
fase d’esperar i veure en la política mone
tària, tot i que amb condicions diferents i 
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El Regne Unit i el Japó 
planegen més estímuls 
monetaris. 

La tendència alcista dels 
tipus interbancaris es frena 
de moment. 

pitjors que a la Xina: mentre que l’activitat 
econòmica no ha donat encara mostres de 
reactivació sòlida, la inflació ha fet acte  
de presència. El més probable és que el banc 
central opti per mantenir les posicions, 
confiant en l’efecte dels estímuls previs i 
dei  xant el control dels preus a les políti
ques fiscal i de reformes estructurals. 

Als mercats monetaris europeus, cal re 
cordar que, des de mitjan gener, es va co 
mençar a percebre un lleuger augment en 
els tipus euríbor, arran de la decisió del 
consell del BCE de mantenir el tipus d’in 
te  rès rector sense canvis (que va truncar 
l’expectativa de retallades existent) i de  

l’i  ni  ci del procés de reducció de l’excés de 
li  quiditat amb la devolució anticipada dels 
préstecs LTRO. Durant el mes de febrer, 
aquesta tendència s’ha vist frenada, i, fins i 
tot, els tipus euríbor han reprès la via a la 
bai  xa. Aparentment, es tracta de movi
ments normals dins la pauta que cal espe
rar per al conjunt d’enguany i per al 2014: 
una suau tendència alcista dels tipus eurí
bor amb una volatilitat una mica més ele
vada que en els últims mesos, a mesura 
que el BCE vagi cedint el protagonisme del 
mercat interbancari a les entitats privades. 
Tot plegat en el marc de la normalització 
del mercat, però sota l’atenta vigilància del 
BCE per neutralitzar tensions indesitjades. 

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 0,75 0,23 0,62 0,25 0,30 0,17 0,50 0,51 –0,03

 Febrer (1) 0,75 0,21 0,57 0,25 0,29 0,16 0,50 0,51 –0,02

NOTES: (1) Dia 25.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 70411 (1,25%), 70711 (1,50%), 31111 (1,25%), 81211 (1,00%), 50712 (0,75%).
(3) Últimes dates de variació: 111207 (4,25%), 220108 (3,50%), 300108 (3,00%), 180308 (2,25%), 300408 (2,00%), 81008 (1,5%), 291008 (1%), 161208 (0%0,25%). 
(4) Últimes dates de variació: 100408 (5,00%) 81008 (4,5%), 61108 (3,0%), 41208 (2,0%), 70109 (1,5%), 50209 (1,0%), 50309 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.



44 MARÇ 2013 INFORME MENSUAL   

La tendència a la baixa  
de les primes de risc 
perifèriques es manté. 

El deute públic dels Estats 
Units registra un lleuger 
augment de la volatilitat. 

El mercat de deute sobirà  
es manté calmat 

A la zona de l’euro, la bretxa entre les taxes 
de rendibilitat (yields) del deute dels països 
del centre i dels perifèrics ha seguit, amb 
alts i baixos, la tònica de reducció iniciada 
al final del 2012, arran de la reducció de  
les taxes a la perifèria (per les millores en les 
condicions financeres i per l’increment de 
l’apetència pel risc) i d’un lleuger incre
ment de les yields dels bons que exercien 
d’actius refugi. 

Des de fa uns mesos, el deute espanyol ten
deix a l’estabilització, una situació que ha 
re  but el suport de l’anunci oficiós d’una xi 
fra de dèficit inferior al 7% del PIB el 2012, 
que allunya la possibilitat que Espanya 
sol·  li  citi una línia de crèdit preventiva al 
MEDE. Així i tot, és imprescindible que es 
continuï avançant en matèria de consoli
dació fiscal, mitjançant polítiques dirigi

des a la sostenibilitat del sector públic a 
llarg termini, i incentivant, en la mesura 
del possible, la reactivació del sector pri
vat. També cal vigilar el risc de contagi, atès 
que els focus de tensió en altres llocs de la 
zona de l’euro són rellevants. En particu
lar, les rendibilitats dels bons públics ita
lians poden registrar una major volatilitat 
si el resultat de les eleccions obre incògni
tes sobre la imprescindible continuïtat de 
les reformes al país transalpí. Seria inevi
table que la incertesa acabés afectant el 
deute espanyol, tot i que l’impacte hauria 
de ser substancialment més contingut que 
els observats el 2011 i el 2012. Xipre és una 
altra baula feble, ja que, al març, afrontarà 
les negociacions per al seu rescat des d’una 
posició molt complexa. 

Al mercat de deute dels Estats Units, no 
s’han produït grans canvis. Malgrat que, 
com s’ha esmentat més amunt, en les últi
mes setmanes, s’ha reobert el debat sobre 

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 1,68 2,26 5,18 4,31 1,98 0,75 2,10 0,79

 Febrer (*) 1,58 2,24 5,10 4,38 1,97 0,71 2,13 0,77

NOTA: (*) Dia 25.
FONT: Bloomberg.
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El mercat de divises acapara 
el protagonisme. 

Polèmica entre França i 
Alemanya per la cotització 
de l’euro. 

Les actuacions monetàries 
al Japó continuen reforçant 
la depreciació del ien. 

l’es  tratègia de sortida que adoptarà la Re 
serva Federal, les taxes de retorn dels bons 
a llarg termini es mantenen estables, per 
bé que amb un lleuger biaix alcista. En 
principi, aquest moviment té un recorre
gut molt limitat el 2013, ja que la Fed no 
permetrà un repunt ràpid. No obstant 
això, la institució monetària sí tolerarà un 
ritme suau de pujades de les rendibilitats, 
que vagi compassant la millora macro  eco
 nòmica i la financera. A més a més, és pro
bable que, si el país es manté en la via ac  tual 
de reducció del dèficit públic, necessitarà 
emetre una quantitat neta de deute menor, 
un fet que també afavoreix la contenció de 
les rendibilitats. 

Soroll al mercat de divises 

El mercat de divises continua sent focus 
d’atenció a tot el globus. Malgrat que els 
di    ferents mitjans informatius debaten in  
ten  sament sobre la «guerra de divises», la 
rea  litat mostra que, certament, la premsa 
exagera. És important notar que tant les 
magnituds dels moviments com la seva 
na  turalesa no encaixen dins els paràme
tres de les anomenades devaluacions com
petitives dels tipus de canvi. D’una banda, 
es pot verificar que els canvis entre les di 
vi  ses de les principals economies desenvo
lupades han lliscat cap als nivells d’equili 
bri. Això és especialment cert en el cas del 
ien japonès, que estava en nivells molt 
apre  ciats en relació amb el nivell a llarg 
ter  mini. De l’altra, és necessari reconèixer 
que el principal factor subjacent a aquests 
moviments són les polítiques monetàries 
ultralaxes dutes a terme pels bancs cen
trals per reactivar les seves febles econo
mies. 

Des de mitjan 2012, l’euro ha mantingut 
una tendència d’apreciació enfront del 
dòlar i ha assolit un nivell d’1,364 dòlars al 
començament de febrer. Aquest moviment 
de l’euro es va veure reforçat per les devo

lucions anticipades dels préstecs LTRO 
atorgats pel BCE als bancs de la zona de 
l’euro, una evidència més de la superació 
progressiva de la crisi financera de la regió. 
Aquest increment en el valor de la divisa 
comuna ha generat preocupació a nivell 
polític i ha provocat una certa polèmica 
entre les autoritats, concretament entre les 
de França i les d’Alemanya, ja que les fran
ceses han denunciat els perjudicis d’una 
apreciació excessiva i les alemanyes han 
rebutjat la possibilitat d’actuar per evitar
la. Al cap i a la fi, les autoritats alemanyes 
no són partidàries d’interferir al mercat de 
divises, perquè ferho implicaria sortir de 
l’ortodòxia, intensificar els estímuls i 
rebaixar la pressió per aprofundir en les 
reformes estructurals. No obstant això, els 
missatges de Mario Draghi, president del 
BCE, indicant que la institució vigilava de 
prop els moviments de la divisa europea, 
han ajudat a revertir una part de la revalo
ració i han provocat que l’euro es depreciés 
fins als 1,33 dòlars cap a la meitat de febrer. 
Aquest nivell es troba dins el rang d’1,30/ 
1,35 dòlars per euro, que és coherent amb 
els fonaments a llarg termini relatius en 
tre els Estats Units i la zona de l’euro. 

A la regió asiàtica, els esdeveniments enca
ra han cridat més l’atenció. Com s’esperava, 
el ien japonès manté la tònica de deprecia
ció i, des de l’inici del 2013, acumula gaire
bé el 8% enfront del dòlar. La pèrdua de 
va  lor de la divisa nipona és el resultat de 
les agressives mesures de política econò
mica impulsades pel primer ministre 
Shinzo Abe, que inclouen la petició d’una 
major flexibilització monetària per part 
del Banc del Japó (facilitada pel fet que el 
Govern nomenarà en breu un nou gover
nador). En aquest context, la volatilitat del 
ien s’ha incrementat de forma important i 
s’ha situat clarament per damunt de la mit
 jana dels últims anys. Tot i que han estat 
rebudes amb una certa sorpresa, aquestes 
actuacions de les autoritats japoneses han 
trobat la comprensió de la comunitat in 
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TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

25-2-13

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual Acumulada 2013 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 94,0 3,3 7,7 14,3

 Lliura esterlina 0,660 –4,3 –7,3 –4,5

 Franc suís 0,926 –0,1 1,1 2,9

 Dòlar canadenc 1,023 1,7 3,0 2,3

 Pes mexicà 12,679 –0,2 –1,4 –1,7

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,327 1,5 –0,6 1,0

 Ien japonès 124,4 1,7 8,0 13,2

 Franc suís 1,228 –1,5 1,7 1,9

 Lliura esterlina 0,876 2,7 7,3 3,3

 Corona sueca 8,460 –2,7 –1,4 –4,5

 Corona danesa 7,461 0,0 0,0 0,3

 Zloty polonès 4,152 –0,4 1,8 –0,4

 Corona txeca 25,53 –0,1 1,7 2,2

 Forint hongarès 293,7 –1,2 0,8 1,0

NOTA: (*) Un signe positiu indica una apreciació del dòlar (primer grup) o de l’euro (segon grup).
FONT: Bloomberg.

TENSIONS AL MERCAT DE DIVISES

NOTA: Un increment de l’índex implica una apreciació del dòlar.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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ternacional, ja que tant el G7 com el G20 
van emetre sengles comunicats en què 
destacaven l’absència, ara com ara, de 
pràc  tiques denunciables de devaluació 
com  petitiva i donaven a entendre que el 
Japó no les estava duent a terme. 

Són alguns dels països emergents els que 
més estan aixecant la veu per queixarse 
de les dinàmiques als mercats de canvis. El 
Brasil i altres països es mostren nerviosos 
en veure que les seves monedes s’aprecien 
enfront del dòlar, ja que això implica l’a 
len  timent de les exportacions. Per la seva 
banda, la Xina està fent ús del seu sistema 
de control per graduar la cotització de la 
moneda. Per bé que el màxim històric que 
ha assolit el iuan enfront del dòlar pot, 
efec  tivament, perjudicar les exportacions, 
també ajuda les autoritats en la contenció 
de les pressions inflacionistes i en la millo
ra del poder adquisitiu de les famílies, si 
tuació que contribueix a incentivar el con
sum domèstic. 

El deute corporatiu s’apropa al sostre 

Després d’un mes de gener excepcional, la 
renda fixa corporativa es continua mos
trant ferma, tot i que el binomi rendibili
tatrisc ha perdut una part de l’atractiu, 
segons ho manifesten cada vegada més 
inversors. Aquest mercat ha destacat sobre 
els altres en els últims mesos, perquè els 
inversors —que navegaven en un context 
de liquiditat abundant i de reducció de l’a
 versió al risc— hi van trobar una bona al 
ternativa a les baixes rendibilitats que pro
porciona el deute sobirà d’elevada qualitat 
(els Estats Units, Alemanya o el Japó). Des
prés de la forta contracció que ha tingut 
lloc en els tipus d’interès dels bons corpo
ratius, són moltes les veus que adverteixen 
d’un esgotament de la fase de bonança. 
Certament, la rendibilitat potencial és ara 
baixa, però també ho són els riscos asso
ciats. I no sembla raonable esperar un de 
teriorament significatiu dels volums d’e 

missió. Potser el mercat s’ha apropat al 
sos  tre, però hi pot romandre. 

A Europa, el mercat de deute corporatiu 
ha passat a ser el focus d’atenció. Els vo 
lums d’emissions de bons corporatius han 
augmentat i les rendibilitats han marcat 
mínims històrics. L’increment en la quan
titat de les emissions respon al fet que les 
grans empreses continuen optant per acu
dir als mercats per obtenir els recursos ne 
cessaris per finançarse. Com a contra
punt, el sector financer europeu ha tornat 
a registrar correccions, associades a les 
pro    postes d’assumpció de pèrdues (bur-
den-sharing) a Irlanda i a Xipre. Però cal 
destacar que aquestes turbulències han es 
tat molt menys intenses que les registrades 
al llarg del 2011 i del 2012. 

La borsa es pren un respir 

Durant el mes de febrer, els mercats de 
renda variable europeus han estat preso
ners de nou de la falta de confiança per 
part dels inversors. Els principals parquets 
internacionals, com els Estats Units, el 
Japó i el Regne Unit, han defensat els nota
bles guanys obtinguts en els últims mesos, 
una pauta de la que Europa s’ha desaco
blat. De fet, l’evolució recent de les borses 
europees ha estat més aviat poc reeixida. 
Tres factors, com a mínim, ajuden a expli
car aquesta pobra evolució: el primer és la 
decebedora campanya de presentació de 
resultats; el segon, el temor a una aprecia
ció excessiva de l’euro, i el tercer, la crei
xent incertesa derivada de les eleccions 
italianes i de la complicada situació socio
política que afronta Espanya. 

Als Estats Units, els mercats de renda va 
riable s’han comportat positivament. Per 
primera vegada des del 2007, s’observen 
fluxos positius cap a la borsa nordameri
cana, propiciats per les millores en l’entorn 
macro i pels bons resultats empresarials 
cor  responents a l’últim trimestre del 2012. 

Queixes d’alguns països 
emergents per l’apreciació 
de les seves divises. 

Sorgeixen dubtes sobre la 
continuïtat de la bonança 
en els bons corporatius. 

Augment de l’interès  
pel deute emergent  
en divisa local. 
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Malgrat que les negociacions per evitar les 
retallades automàtiques de despesa gene
ren una certa incertesa, les expectatives a 
mitjà i a llarg termini per a la renda varia
ble als Estats Units són positives. 

En altres mercats, l’evolució de la renda 
va    riable està molt associada al comporta
ment que registren les divises nacionals. 
L’exemple més notable és el del Japó, que, 
gràcies a la depreciació del ien i a la forta 
pre  sència exportadora en el seu teixit em 
presarial, està consolidant un dels repunts 
més intensos des de l’inici de l’any. Pel que 
fa a les borses dels països emergents, l’e 
volució depèn, en gran part, de l’estabilitat 

econòmica i financera del país en qüestió. 
Un cas representatiu és el del Bovespa, 
l’ín  dex borsari de referència per al Brasil, 
que presenta resultats decebedors, ja que el 
país s’enfronta a un entorn econòmic de 
creixement baix, pressions inflacionistes i 
dubtes en l’evolució dels beneficis empre
sarials. 

En conjunt, després de superar la lleugera 
ensopegada de les últimes setmanes, les 
perspectives de fons per a la renda variable 
són positives: l’enorme liquiditat que reg
na als mercats i l’atractiu creixent d’altres 
ins  truments (com la renda fixa privada) 
seran dos suports fonamentals. 

ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS

2522013

Índex (*)
% variació

Mensual Acumulada 2013 Anual

Nova York

 Dow Jones 14.000,6 0,8 6,8 7,8

 Standard & Poor’s 1.515,6 0,8 6,3 11,0

 Nasdaq 3.161,8 0,4 4,7 6,7

Tòquio 11.662,5 6,7 12,2 20,9

Londres 6.372,9 1,4 8,1 7,4

Zona de l’euro 2.678,5 –2,4 1,6 6,1

 Frankfurt 7.825,6 –0,4 2,8 14,0

 París 3.757,0 –0,6 3,2 8,4

 Amsterdam 342,5 –3,7 –0,1 5,4

 Milà 16.543,1 –6,7 1,7 0,3

 Madrid 8.303,0 –4,8 1,7 –2,6

Zuric 7.602,7 1,9 11,4 22,9

Hong Kong 22.820,1 –3,2 0,7 6,6

Buenos Aires 3.140,4 –6,0 10,0 13,7

São Paulo 56.697,1 –7,3 –7,0 –14,0

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.

Les borses internacionals 
aguanten les alces prèvies, 
llevat de l’europea. 

Fort repunt de la borsa 
nipona, gràcies a la 
depreciació del ien. 
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La recessió comença a amainar 
després de la forta caiguda de 
l’activitat en el quart trimestre 

Sembla que la intensitat de la recessió va 
assolir el punt àlgid en el quart trimestre 
del 2012. El PIB va recular el 0,8% intertri-
mestral a causa de les noves mesures d’a -
just fiscal, de la contracció de la demanda 
interna i de la major feblesa de la demanda 
externa, la qual cosa situa la variació per al 
conjunt de l’any en el –1,4%. 

Els indicadors avançats d’activitat i de 
con  fiança del primer trimestre suggerei-
xen que el ritme de contracció s’està ate-
nuant. Així, l’índex PMI de gestors de 
compres va registrar un lleuger avanç al 
gener, tant al sector serveis com al sector 

manufactures, i va assolir el valor màxim 
en 20 mesos, però es manté encara per sota 
del nivell 50, que delimita la zona de con-
tracció. L’índex de sentiment econòmic de 
la Comissió Europea també va experi-
mentar un increment al gener i va arribar 
als 88,2 punts, un nivell similar al del juliol 
del 2012. Malgrat aquest augment, els sub-
components de l’índex mostren evolu-
cions dispars en funció del sector. 

D’una banda, la confiança al sector serveis 
i a la construcció va augmentar en relació 
amb els valors del quart trimestre. De l’al -
tra, va recular la confiança al sector de les 
vendes al detall i a la indústria. En aquest 
últim cas, els indicadors d’activitat d’alta 
freqüència no mostren signes de millora. 
Per exemple, la utilització de l’activitat 

La confiança en l’economia 
espanyola es va refermant. 

Activitat econòmica 

CONJUNTURA ESPANYOLA

LA RECESSIÓ PERD INTENSITAT

Producte interior brut (variació interanual) i índex PMI de manufactures i serveis

FONTS: INE i Markit.
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La utilització de la 
capacitat productiva 
assoleix un mínim històric. 

El sector de la construcció 
és el que més resta al 
creixement del PIB. 

pro  ductiva es va reduir fins al 68,9%, el 
nivell més baix des que es va començar a 
compilar la sèrie el 1965. Aquest indicador 
és clau per mesurar el grau de funciona-
ment de la indústria, ja que significa que, 
en aquests moments, una mica més del 
30% de la capacitat instal·lada encara està 
ociosa. Aquest nivell és similar al registrat 
en el primer trimestre del 2010, quan va 
ser del 69,5%, i es troba molt lluny dels ni -
vells clarament superiors al 80% assolits 
en els anys del boom econòmic. Aquesta 
dada es correspon amb la negativa evolu-
ció de l’ocupació en aquest sector, on s’han 
destruït gairebé 870.000 llocs de treball en 
els cinc últims anys. Això reflecteix la du -
re  sa de la recessió per a la indústria. 

Malgrat el mal comportament de la indús-
tria, el sector de la construcció és el que 
acu  mula la caiguda més important des del 
primer trimestre del 2008, concretament 
del 37%. De fet, sense tenir en compte 
aquest sector, l’evolució del PIB mostra un 
perfil força més encoratjador (vegeu el 
grà  fic següent). En particular, la caiguda 
acumulada del PIB sense el sector de la 
construcció des del primer trimestre del 

2008 fins al tercer trimestre del 2012 va ser 
de l’1,6%, xifra que puja fins al 5,7% si l’in-
 cloem. Per aquest motiu, l’estabilització 
d’aquest sector és clau per frenar el ritme de 
caiguda del PIB en els pròxims trimestres. 

No obstant això, les perspectives del sector 
immobiliari no són gens esperançadores. 
El preu de l’habitatge va recular el 10,0% 
in  teranual en el quart trimestre del 2012 i 
el nombre d’hipoteques concedides va 
bai  xar el 31,6% interanual al novembre del 
2012. La finalització dels incentius fiscals 
per a la compra d’habitatge a partir del 
2013 va fer que la compravenda d’habitat -
ges augmentés el 2,3% interanual al de -
sem  bre. No obstant això, aquesta millora 
és purament temporal i, a més a més, ha 
estat molt inferior a la del 2010, quan tam-
bé es va anunciar el final de la desgravació 
fiscal per a l’adquisició del primer habitat-
ge. Per al conjunt de l’any, el balanç és cla-
rament negatiu, amb un descens de l’11,3%, 
fins a les 319.058 transaccions d’habitatges. 

L’excés d’oferta i la feblesa del mercat de 
tre  ball continuaran marcant l’evolució del 
mercat immobiliari enguany. Tal com 

L’AJUSTAMENT AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ ENCARA NO S’HA COMPLETAT

Producte interior brut i nombre d’habitatges iniciats

FONTS: INE, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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Els habitatges iniciats,  
en mínims.

s’observa al gràfic anterior, el nombre 
d’ha      bitatges iniciats es troba en nivells his
tòricament molt baixos. Segons l’última 
dada disponible, corresponent al mes de 
juny del 2012, el nombre d’habitatges ini
ciats acumulat en dotze mesos va pujar a 
64.770, molt lluny dels gairebé 800.000 
habitatges iniciats en el punt de màxima 
activitat, però també molt per sota dels 
200.000 habitatges començats durant els 
primers anys de la dècada dels noranta. 
Això respon a múltiples factors, com l’a 
jus  tament pendent en l’estoc d’habitatges 
acabats i també alguns components demo
gràfics. En aquest sentit, cal tenir present 
que el nombre de llars formades el 2012 va 
ser d’11.700, molt per sota de les gairebé 
500.000 creades el 2006. L’emigració neta 

que experimenta Espanya també contri
bueix a la feblesa del sector. Tampoc hi 
ajuda l’elevada taxa d’atur juvenil, que 
com    porta que, cada vegada més, els joves 
s’emancipin més tard. A més a més, les 
pers  pectives de cara al futur, que mostren 
que l’ajustament en preus encara no s’ha 
completat del tot, impedeixen que es reac
tivi la inversió en construcció. 

De fet, la inversió en construcció és el 
com  ponent del PIB que presenta unes 
pers  pectives més negatives de cara al 2013. 
Així ho recullen les previsions d’hivern de 
la Comissió Europea, que ha mantingut 
inalterades les previsions de creixement 
del PIB en el –1,4% i en el 0,8% per al 2013 
i per al 2014, respectivament. No obstant 

INDICADORS D’OFERTA

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

Indústria
 Consum d’electricitat (1) –1,3 –1,9 –1,8 –1,3 –1,9 –2,5 –4,3

 Índex de producció industrial (2) –1,4 –6,0 –5,8 –7,1 –5,5 –5,6 ...

 Indicador de confiança en la indústria (3) –12,5 –17,5 –14,8 –17,4 –20,0 –17,9 –18,6

 Utilització capacitat productiva (4) 73,3 72,9 72,5 73,4 71,6 74,1 68,9

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

Construcció

 Consum de ciment –16,4 –34,0 –31,5 –37,8 –34,6 –31,3 –21,5

 Indicador de confiança en la construcció (3) –55,4 –54,9 –50,4 –52,2 –55,5 –61,4 –41,6

 Habitatges (visats obra nova) –14,6 –42,9 –35,2 –46,4 –49,4 –40,0 ...

 Licitació oficial –46,2 –46,9 –50,6 –43,6 ... ... ...

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

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

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

 Mercaderies ferrocarril (tkm) 2,0 –6,8 –12,6 –7,6 –8,3 3,1 ...

 Tràfic aeri passatgers 6,0 –5,0 –5,4 –4,0 –3,0 –8,8 –9,2

 Consum de gasoil automoció –3,7 –6,0 –4,3 –5,8 –7,8 –6,2 ...

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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això, la composició del PIB sí mostra alte
racions importants en relació amb les  
previsions que la Comissió Europea va pre
 sentar al novembre passat. 

En efecte, la Comissió Europea ha revisat a 
la baixa en més de dos punts la taxa de va 
riació de la inversió en construcció, fins al 
–9,4%. També preveu que el consum pri
vat recularà el 2,7% el 2013, 6 dècimes més 
que la previsió anterior. L’augment de l’a
tur i el despalanquejament de les llars, jun
tament amb la caiguda de la renda bruta 
dis ponible, són els principals factors que 

expliquen la intensificació de la feblesa del 
consum privat. Així mateix, s’espera que el 
consum públic tingui una contribució 
negativa al creixement, a causa del mante
niment de les polítiques de consolidació 
fiscal, tot i que el ritme de contracció s’ha 
suavitzat en 18 dècimes, fins al –5,4%. En 
conjunt, la demanda interna tindria una 
contribució negativa al creixement de 4,0 
punts percentuals. Per la seva banda, la de 
manda externa incrementarà la seva apor
tació positiva al creixement en tres dèci
mes, fins als 2,6 punts percentuals. 

La Comissió Europea  
manté les previsions  
de creixement del PIB. 

Les exportacions netes 
continuaran sent l’única 
font de creixement. 

INDICADORS DE DEMANDA

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener

Consum 

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

 Importació de béns de consum (**) –2,2 –11,0 –6,1 –11,3 –12,3 –14,3 ...

 Matriculacions d’automòbils –17,7 –13,4 –1,9 –13,7 –17,8 –21,7 –9,6

 Crèdit al consum de béns duradors –21,0 –14,4 –12,8 –13,6 –17,0 ... –

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –17,1 –31,7 –24,6 –29,0 –35,2 –37,8 –32,5

Inversió

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

 Importació de béns d’equipament (**) –3,1 –10,7 –11,5 –11,9 –15,8 –4,7 ...

 Matriculació de vehicles industrials –6,6 –24,8 –19,1 –26,6 –27,9 –26,3 ...

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 1,0 –8,5 –8,7 –8,5 –7,6 –9,2 ...

 Exportacions 10,1 1,7 –0,3 2,7 2,5 2,1 ...

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.

Radiografia postcrisi de la pobresa a Espanya

Crisi i pobresa sempre han anat de la mà, i, aquest cop, no és diferent. La recessió que va començar el 2008 
afecta els estàndards de vida del conjunt de la població. Les conseqüències, però, són molt diferents en funció 
del grup social. Qui és més vulnerable a la pobresa? Quines són les persones que han vist empitjorar la seva 
situació en aquests últims anys? Varia la radiografia en funció de la definició de pobresa? Anar més enllà de 
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les típiques variables macroeconòmiques és imprescindible per entendre les conseqüències últimes de l’entorn 
actual. 

Segons l’enquesta de condicions de vida, el 2011, el 21,8% de la població espanyola estava en risc de pobresa, una 
taxa 2,8 punts percentuals superior al registre mitjà del decenni anterior a la crisi.(1) Aquest lleuger increment 
amaga una notable disparitat entre els diferents col·lectius. Per la seva incapacitat de proveirse per si mateixos, les 
persones més grans i la població infantil són els grups més vulnerables. 

Així i tot, entre el 2007 i el 2011, l’índex de pobresa del col·lectiu de més edat va recular més de vuit punts per
centuals, fins al 21,8%. Aquesta dada suggereix que les persones més grans estarien trampejant els efectes nega
tius de la crisi, gràcies, en gran part, a la funció redistributiva de l’estat del benestar. Efectivament, la situació 
dels més grans de 65 anys depèn del bon funcionament del sistema de pensions, amb una incidència menor 
entre els qui perceben una pensió: el 16,9% vivia en risc de pobresa el 2011, un valor proper a la mitjana de la 
UE27, del 14,8%. 

En aquest sentit, les persones més grans estan resistint l’embat de la crisi millor que els seus néts: la taxa de risc 
de pobresa de la població menor de 18 anys ha augmentat, entre el 2007 i el 2011, en més de quatre punts percen
tuals, fins al 28,6%. Tot i que els índexs de risc de pobresa, en general, tendeixen a ser més alts per a aquest grup 
d’edat (el 20,9% per a la mitjana de la UE27), les diferències intergeneracionals no són tan àmplies en altres 
països europeus com a Espanya (vegeu la taula següent). 

Analitzant les causes del problema, s’observa que la taxa de risc de pobresa infantil està íntimament vinculada a la 
situació laboral de la llar. Concretament, a les llars en què els adults tenen feina, la taxa de risc de pobresa se situa 
en el 9,5%, mentre que, a les llars en què els adults han treballat menys del 20% del seu potencial, aquesta taxa 
arriba al 78,2%. 

La fragilitat de la població infantil, a part de la seva òbvia incapacitat per valerse per si mateixa, rau en les conse
qüències que viure en risc de pobresa pot tenir al llarg de la seva vida. Als països desenvolupats, en general, la 
població infantil no passa gana, però els nens en risc de pobresa tenen una probabilitat més gran d’estar malno
drits, per exemple amb una dieta amb un elevat contingut de sucres, que augmenta el risc de sobrepès en la vida 
adulta.(2) També són diversos els estudis que mostren una forta associació entre créixer en una llar sense recursos 
i el desenvolupament de problemes cognitius i mentals.(3) Tot i que l’educació està gairebé garantida de forma uni
versal, no vol dir que tothom sigui capaç de treure’n el mateix rendiment. Els nens en situació de risc de pobresa 
tenen més dificultats per afrontar les despeses que se’n deriven,(4) més probabilitats de deixar abans els estudis i un 
accés més complicat al grau mitjà o al superior.(5) 

(1) La població en risc de pobresa és la que té uns ingressos equivalents per persona inferiors al 60% de la mitjana. Per a una descripció més deta
llada de l’indicador, vegeu el requadre «Les diferents cares de la pobresa» d’aquest volum. 
(2) Vegeu J. Bradshaw, P. Hoelscher i D. Richardson (2006), «An Index of Child Wellbeing in the European Union», York: University of York, 
Social Policy Research Unit.
(3) Vegeu P. Gregg, S. Susan Harkness i S. Machin (1999), «Child Poverty and its Consequences», JRF i HM Treasury (2008), «Ending Child Poverty: 
Everybody’s Business». 
(4) Vegeu S. Prentice (2007), «Less Access, Worse Quality: New Evidence about Poor Children and Regulated Child Care in Canada», Journal of 
Children and Poverty, vol. 13, núm. 1, pàgs. 5773. 
(5) Vegeu D.J. Hernandez (2011), «Double Jeopardy. How ThirdGrade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation», City 
University of New York, The Annie E. Casey Foundation.
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A això cal afegir que el nivell de formació té una relació directa amb la ràtio de pobresa. Com era d’esperar, els 
estudis «protegeixen» contra la misèria: la taxa de risc de pobresa escala fins al 28,8% per als individus que han 
cursat, com a màxim, l’educació obligatòria, mentre que, per als que tenen estudis superiors, la ràtio és del 10,4%. 

Ateses les greus conseqüències de la pobresa per a la població infantil, sembla que la situació a Espanya encara és 
més preocupant. No obstant això, existeix un indicador que ofereix una mica d’esperança: l’índex de privació 
severa de necessitats bàsiques elaborat per Eurostat. En lloc de centrarse en qüestions monetàries, aquest índex 

ÍNDEX DE RISC DE POBRESA

%

Espanya Unió Europea (27)

2007 2011 2007 2011

Total 19,7 21,8 16,5 16,9

Sexe

Homes 18,5 21,1 15,7 16,1

Dones 20,9 22,4 17,3 17,6

Edat

Menys de 18 24,4 28,6 19,4 20,9

De 18 a 64 anys 17,4 20,9 15,7 16,6

65 anys i més 30,1 21,8 20,7 18,1

Tipus de llar

Una persona sola 34,7 24,6 25,2 25,7

Menys de 65 21,0 ... 23,6 27,1
Més de 65 48,6 ... 27,5 23,7

1 adult amb 1 o més fills 34,1 38,9 33,1 34,5

2 o més adults sense fills 15,2 17,4 12,0 11,1

2 o més adults amb fills 21,2 24,2 16,4 17,2

Intensitat laboral de la llar (*)

Molt alta (0,851) 6,3 8,1 5,0 5,3

Alta (0,550,85) 11,3 11,1 9,3 10,0

Mitjana (0,450,55) 30,3 25,8 20,7 21,5

Baixa (0,20,45) 35,9 39,5 38,2 40,2

Molt baixa (00,2) 54,1 60,4 54,6 57,7

Nivell d’estudis

Primària o inferior 21,7 28,8 23,9 26,9

Secundària 14,4 17,3 13,3 14,5

Superior 8,0 10,4 6,5 7,4

NOTES: Els ingressos són nets d’impostos, cotitzacions socials i pagaments assimilats i inclouen les transferències socials.
(*) Menys de 60 anys. La intensitat laboral de la llar es defineix com el percentatge de temps que els adults que l’integren (de 18 a 59 anys, exclosos els estudiants de 18 a 24) 
han estat treballant durant l’últim any.
FONT: Eurostat.
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intenta capturar el percentatge de la població que no té accés a una cistella de productes de primera necessitat.(6) 
En aquest cas, i centrant-nos en la població infantil, el percentatge que no té ben cobertes les necessitats bàsiques 
és del 4,2%, una ràtio molt inferior al 10,0% de mitjana de la UE-27. 

Un altre aspecte rellevant, pel que fa a la pobresa dels més petits, són les perspectives, més o menys favorables, 
que puguin tenir d’escapar d’aquest estat al llarg de la seva vida, és a dir, el grau de mobilitat intergeneracional. 
Segons el mòdul especial «Transmissió intergeneracional de la pobresa i el benestar» del 2011 de l’INE, una con-
dició poc favorable en l’adolescència és molt probable que es mantingui durant la vida adulta. Així, el 29,0% de 
les persones que, quan eren adolescents, pertanyien a llars que arribaven a final de mes amb dificultats es troba-
ven en risc de pobresa. En el cas dels adults que van créixer en llars sense problemes d’aquest tipus, el percentat-
ge es redueix al 13,5%. 

En definitiva, la recessió afecta un percentatge cada vegada més gran de la població. Això és especialment preocu-
pant en el cas de la població infantil, que és un dels col·lectius més exposats a l’augment de la pobresa. Tot i que és 
cert que, pel que sembla, a Espanya les necessitats bàsiques estan ben cobertes, la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu 
obliga a continuar treballant sense treva per revertir, el més aviat possible, aquesta situació. 

(6) Per a una explicació detallada, vegeu el requadre «Les diferents cares de la pobresa» d’aquest volum. 

LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA POBLACIÓ ESTAN RELATIVAMENT BEN COBERTES A ESPANYA

Població amb una privació severa de les necessitats bàsiques, percentatge (*)

Espanya

Total65 anys 
i més

Menys de 
18 anys

De 18 a 
64 anys
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Unió Europea (27)

Total65 anys i 
més

Menys de 
18 anys

De 18 a 
64 anys
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2
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2007 2011

NOTA: (*) Aquest indicador recull la falta, com a mínim, de quatre de les següents variables: hipoteca o lloguer; una setmana de vacances fora de casa; menjar carn,
pollastre o peix cada dos dies; possibilitat de cobrir despeses �nanceres inesperades; telèfon; televisió en color; rentadora; cotxe, i calefacció.
FONTS: Eurostat y elaboración propia.

Aquest requadre ha estat elaborat per Maria Gutiérrez-Domènech 
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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El ritme de deteriorament  
mostra signes d’estabilització  
al començament del 2013 

La intensificació de la caiguda de l’activitat 
en el quart trimestre del 2012, amb un 
des  cens important del producte interior 
brut (PIB), del 0,7% intertrimestral, va fer 
estralls al mercat de treball, que va accele-
rar la destrucció de llocs de treball. Segons 
les dades de l’enquesta de població activa 
(EPA), el nombre d’ocupats va baixar en 
363.300 persones, fins als 16.957.100, de 
manera que l’ocupació va recular fins als 
nivells del 2003. D’aquesta manera, la taxa 
de caiguda interanual es va accelerar en 
dues dècimes, fins al 4,8%. Aquesta pèr-
dua d’ocupats en el quart trimestre és la 
més intensa de les registrades en aquest 
període des del 2009 i similar a la que es va 
produir l’any anterior. 

Per cinquè trimestre consecutiu, el sector 
públic va continuar destruint ocupació 
(74.000 en aquest període), de manera que 
acumula una contracció propera al 10% 
des del final del 2011, centrada, en espe-
cial, en els contractes temporals. El sector 
privat, que va començar l’ajust fa més de 
quatre anys, acumula ja un descens del 
20%. 

L’atur va créixer en 187.300 persones en el 
quart trimestre, fins als 5.965.400, un nou 
rècord històric, i va situar la taxa de varia-
ció interanual en el 13,1%. La caiguda de la 
població activa més important des que es 
compila la sèrie, de 176.000 persones, va 
permetre que l’augment de la taxa d’atur 
fos només d’un punt percentual, fins al 
26,0%. Amb aquesta dada, en el conjunt 
del 2012, la taxa d’atur es va col·locar en el 
25,0%. Les discrepàncies entre la variació 

Fort descens de l’ocupació 
en el quart trimestre  
del 2012. 

Mercat de treball 

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Indicadors del mercat laboral

L’AJUSTAMENT DEL SECTOR PÚBLIC I EL DESCENS DE LA POBLACIÓ ACTIVA CONTINUEN
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La taxa d’atur anual se  
situa en el 25,0% el 2012. 

del nombre d’aturats registrats i l’afiliació 
a la Seguretat Social del mes de desembre, 
que marquen els moviments de la població 
activa, ja evidenciaven que el descens de la 
població activa seria significatiu. Aquesta 
caiguda va ser impulsada, sobretot, pel pas 
a la inactivitat dels nacionals, en gairebé 
130.000 persones, i podria respondre a l’e
 fecte desànim entre molts joves, que repre
nen els estudis o busquen feina en altres 
països. 

Un aspecte preocupant de l’evolució de l’a
 tur és que va continuar augmentant en el 

quart trimestre entre els col·lectius amb 
més risc d’exclusió social: el 55% dels atu
rats portaven en aquesta situació més d’un 
any; la taxa d’atur dels menors de 25 anys 
va superar el 55%, i el 14,2% de les llars te 
nien tots els membres actius en atur. 

En aquest context, és important destacar 
l’aprovació, per part del Consell de Minis
tres del 22 de febrer, d’un conjunt de me 
sures per incentivar, precisament, l’ocu  pa
 ció dels joves. El reial decret llei forma part 
de l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocu    pació 
Jove 20132016 i contempla un seguit d’ac

OCUPACIÓ ESTIMADA

Quart trimestre 2012

Ocupats
(milers)

Variació trimestral Variació acumulada Variació anual %  
participacióAbsoluta % Absoluta % Absoluta %

Per sectors

 Agricultura 784,0 63,6 8,8 –24,4 –3,0 –24,4 –3,0 4,6

 No agraris 16.173,0 –427,0 –2,6 –826,1 –4,9 –826,1 –4,9 95,4

  Indústria 2.383,5 –58,5 –2,4 –142,8 –5,7 –142,8 –5,7 14,1

  Construcció 1.073,9 –62,9 –5,5 –203,0 –15,9 –203,0 –15,9 6,3

  Serveis 12.715,6 –305,6 –2,3 –480,3 –3,6 –480,3 –3,6 75,0

Per empleadors

 Sector privat 14.039,9 –288,7 –2,0 –631,5 –4,3 –631,5 –4,3 82,8

 Sector públic 2.917,2 –74,5 –2,5 –218,9 –7,0 –218,9 –7,0 17,2

Per situació professional

 Assalariats 13.925,5 –307,6 –2,2 –903,7 –6,1 –903,7 –6,1 82,1

  Contracte indefinit 10.720,3 –91,1 –0,8 –404,4 –3,6 –404,4 –3,6 63,2

  Contracte temporal 3.205,2 –216,6 –6,3 –499,2 –13,5 –499,2 –13,5 18,9

 No assalariats 3.022,0 –55,3 –1,8 53,3 1,8 53,3 1,8 17,8

  Empresaris empleadors 884,5 –49,4 –5,3 –19,1 –2,1 –19,1 –2,1 5,2

  Empresaris no empleadors 2.025,8 14,9 0,7 90,6 4,7 90,6 4,7 11,9

  Ajudes familiars 111,7 –20,8 –15,7 –18,2 –14,0 –18,2 –14,0 0,7

 Altres 9,6 –0,3 –3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Per temps d’ocupació

 A temps complet 14.358,4 –473,4 –3,2 –990,6 –6,5 –990,6 –6,5 84,7

 A temps parcial 2.598,7 110,2 4,4 140,2 5,7 140,2 5,7 15,3

Per sexes

 Homes 9.236,6 –231,9 –2,4 –569,0 –5,8 –569,0 –5,8 54,5

 Dones 7.720,4 –131,4 –1,7 –281,5 –3,5 –281,5 –3,5 45,5

TOTAL 16.957,1 –363,2 –2,1 –850,4 –4,8 –850,4 –4,8 100,0

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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El ritme de caiguda  
del total d’afiliats es va 
mantenir en el 4,6% 
interanual. 

 tuacions destinades a impulsar la contrac-
tació i l’autoocupació juvenil fins que la 
taxa d’atur no se situï per sota del 15%. 

Entre aquestes actuacions, destaca la re -
ducció del 75% de la quota empresarial a la 
Seguretat Social per a les empreses amb 
més de 250 treballadors i del 100% per a la 
resta quan es contracti a temps parcial 
amb vinculació formativa a menors de 30 
anys sense experiència laboral prèvia, o 
que provinguin de sectors on no hi hagi 
demanda d’ocupació, o que es trobin atu-
rats des de fa més de dotze mesos. Així 
ma    teix, els nous autònoms d’aquesta edat 
que iniciïn una activitat per compte propi 
tindran una tarifa plana de 50 euros en la 
cotització a la Seguretat Social durant els 
sis primers mesos. 

A més a més, la norma facilitarà també 
que els aturats menors de 30 anys puguin 
compatibilitzar la prestació per atur amb 
l’inici d’una activitat per compte propi du -
rant un màxim de nou mesos. També es 
po  drà capitalitzar la prestació per realitzar 

una aportació al capital social d’una socie-
tat mercantil, sempre que s’estableixi una 
vinculació professional o laboral de caràc-
ter indefinit. 

Aquesta bateria de mesures de suport a 
l’em  prenedor i a la creació d’ocupació ju -
venil hauria de contribuir a millorar la si -
tuació del mercat laboral, que, ara com ara, 
continua sense mostrar un canvi de ten-
dència. En efecte, en el primer mes del 
2013, els registres del mercat laboral van 
continuar exhibint un deteriorament im -
portant. El nombre d’afiliats en alta a la 
Seguretat Social es va reduir en 263.243, 
una caiguda superior a la prevista, però 
similar a la dels tres últims anys, de mane-
ra que la taxa de variació interanual de l’o-
 cu  pació es va mantenir estable en el 4,6% 
interanual. A diferència del que va succeir 
durant una bona part del 2012, el sector 
serveis va ser l’únic que, al gener, va mos-
trar un comportament més positiu en re -
lació amb els mesos anteriors, que con-
trasta amb les caigudes interanuals de 
l’a  filiació més intenses a la resta de sectors. 

El Govern aprova una 
bateria de mesures per 
incentivar l’ocupació  
dels joves. 
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Per la seva banda, el balanç de l’atur regis
trat va ser una mica millor que el del ma 
teix mes de l’any anterior, tot i que va aug
mentar en 132.055. Per tant, el creixement 
interanual del nombre d’aturats es va re 
duir en 1,3 punts percentuals, fins al 8,3%. 
Atès que l’augment del nombre d’aturats 
va ser molt inferior a la caiguda d’afiliats, 
és probable que la població activa continuï 
reculant de forma important. 

En definitiva, tot i que els indicadors avan
 çats del primer trimestre, com, per exem
ple, l’índex PMI de gestors de compres i el 

de sentiment econòmic de la Comissió 
Europea, suggereixen que la reculada de 
l’activitat econòmica perd intensitat, no hi 
ha signes, ara com ara, de millora al mer
cat laboral. Les expectatives són que el rit 
me de deteriorament de l’ocupació es vagi 
reduint al llarg del 2013. No obstant això, 
caldrà esperar que la demanda interna 
gua  nyi una mica de dinamisme al final del 
2014 perquè es comenci a generar ocupa
ció. Esperem també que la llei de l’em  pre 
nedor, aprovada recentment, prepari el 
camí de la recuperació.

L’augment de l’atur registrat 
disminueix més d’un punt 
percentual, fins al 8,3%. 

ATUR ESTIMAT

Quart trimestre 2012

Aturats
Variació trimestral Variació anual

%  
participació

Taxa d’atur

Absoluta % Absoluta % % sobre
població activa

Per sexes

 Homes 3.174 71 2 334 12 53 26

 Dones 2.791 116 4 357 15 47 27

Per edats

 Menors de 25 anys 930 –40 –4 46 5 16 55

 Resta 5.035 227 5 646 15 84 24

Per situació personal

 Atur de llarga durada 3.280 246 8 642 24 55 –

 Busquen la seva primera feina 488 –63 –11 45 10 8 –

 Resta 2.197 4 0 4 0 37 –

TOTAL 5.965 187 3 692 13 100 26

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Menys tensions inflacionistes 

La taxa de variació interanual de l’índex 
de preus de consum (IPC) es va reduir en 
dues dècimes al gener, fins al 2,7%. No va 
succeir el mateix amb la inflació subjacent, 
que exclou els components més volàtils, és 
a dir, l’alimentació i l’energia, que va pre
sentar un augment d’una dècima i va s  i  tuar 
la taxa de variació interanual en el 2,2%. 

Centrantnos en l’IPC general, la taxa de 
variació interanual ha tornat al nivell que 
va mostrar a l’agost de l’any passat, abans 
de l’increment de l’impost sobre el valor 
afegit (IVA) del setembre. Aquesta forta 
re  ducció des del màxim assolit a l’octubre 
(3,5%) reflecteix l’important impacte que 
la feblesa de la demanda interna té sobre 
els preus. 

La reducció que s’ha produït al gener n’és 
un bon reflex. La partida de vestit i calçat, 
a causa de la temporada de rebaixes d’hi 
vern, és de les que ha caigut més, amb un 
registre del –14,7% intermensual. Aquesta 
davallada és similar a la que s’ha produït 
en els últims anys, però clarament supe
rior als resultats anteriors a la crisi. Con
cretament, entre el 2009 i el 2012, el des
cens intermensual mitjà de vestit i calçat al 
gener va ser del 14,1%, mentre que, entre el 
2002 i el 2008, va ser del 10,7%. 

Oci i cultura és una altra de les partides 
que ha mostrat una davallada important, 
en concret del 2,2% intermensual, en gran 
part a causa de la reculada dels preus del 
viatge organitzat. Els preus relacionats 
amb l’habitatge també han experimentat 
un descens notable, del –0,7% inter 

La inflació es redueix  
al 2,7% al gener. 

Les rebaixes d’hivern 
tornen a ser les 
protagonistes al gener. 

Preus

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2012 2013

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2010

%
variació

anual

%
variació
mensual

% variació
s/desembre

2011

%
variació

anual

Gener –1,1 –1,1 2,0 –1,3 –1,3 2,7

Febrer 0,1 –1,0 2,0

Març 0,7 –0,3 1,9

Abril 1,4 1,1 2,1

Maig –0,1 0,9 1,9

Juny –0,2 0,7 1,9

Juliol –0,2 0,5 2,2

Agost 0,6 1,1 2,7

Setembre 1,0 2,1 3,4

Octubre 0,9 2,9 3,5

Novembre –0,1 2,8 2,9

Desembre 0,1 2,9 2,9

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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mensual, propiciat, en la seva major part, 
per la baixada del preu de l’electricitat a 
conseqüència de la finalització de l’ajust 
realitzat l’any passat per regularitzar la 
tarifa d’últim recurs. 

Els grups que han impedit una caiguda 
més important de la taxa d’inflació han 
es  tat transport, begudes alcohòliques i ta 
bac i, finalment, aliments i begudes no al 
cohòliques. En el primer cas, la variació 
del 0,9% intermensual, que repercuteix 

dues dècimes en l’IPC general, és deguda a 
la pujada dels preus dels carburants i lubri
ficants.

Pel que fa a la trajectòria futura d’epígrafs 
relacionats amb el petroli, hem revisat 
lleugerament a l’alça la previsió del preu 
del barril de qualitat Brent, des dels 108 
dò  lars previstos per al desembre fins als 
110 dòlars. En qualsevol cas, aquest lleuger 
canvi no ens obliga a revisar a l’alça la nos
tra previsió d’IPC per a enguany. 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Gener 2013

Índexs
(*)

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

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 104,6 0,3 0,4 0,3 0,4 2,3 3,2
 Begudes alcohòliques i tabac 110,5 0,2 2,7 0,2 2,7 2,2 8,0

 Vestit i calçat 93,1 –14,4 –14,7 –14,4 –14,7 0,1 –0,1

 Habitatge 106,2 0,5 –0,7 0,5 –0,7 3,4 4,4

 Parament 101,4 –0,9 –0,8 –0,9 –0,8 1,1 1,3

 Medicina 109,4 –0,1 –1,2 –0,1 –1,2 –2,9 12,1

 Transport 104,9 1,8 0,9 1,8 0,9 5,3 2,2

 Comunicacions 95,3 –2,1 –1,2 –2,1 –1,2 –3,6 –1,8

 Oci i cultura 99,9 –2,4 –2,2 –2,4 –2,2 0,7 1,1

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

 Hotels, cafès i restaurants 100,6 –0,1 –0,2 –0,1 –0,2 1,0 0,7

 Altres 104,3 0,5 0,2 0,5 0,2 2,6 3,0

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 105,3 0,3 0,7 0,3 0,7 2,8 3,6

 Aliments sense elaboració 105,4 0,2 0,7 0,2 0,7 1,0 4,3

 Conjunt no alimentari 102,3 –1,5 –1,8 –1,5 –1,8 1,9 2,4

 Béns industrials 102,2 –2,6 –3,3 –2,6 –3,3 2,4 2,6

  Productes energètics 109,2 2,3 0,1 2,3 0,1 8,0 5,3

  Carburants i combustibles 109,4 3,2 1,8 3,2 1,8 10,6 4,2

  Béns industrials sense productes energètics 99,2 –4,7 –4,9 –4,7 –4,9 0,2 1,3

 Serveis 102,4 –0,3 –0,3 –0,3 –0,3 1,4 2,2

 Inflació subjacent (**) 101,9 –1,7 –1,6 –1,7 –1,6 1,3 2,2

ÍNDEX GENERAL 103,0 –1,1 –1,3 –1,1 –1,3 2,0 2,7

NOTES: (*) Base 2011 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.

El transport, les begudes,  
el tabac i els aliments 
impedeixen una caiguda 
més important de la taxa 
d’inflació. 
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L’INE actualitza  
els pesos de la cistella  
del consumidor. 

La taxa de variació 
interanual de l’IPC a 
impostos constants és  
del 0,6% al gener. 

Certament, el preu del petroli és molt vo -
làtil, ja que el temps de maduració de les 
in  versions necessàries per posar en marxa 
noves explotacions fa que, a curt termini, 
el mercat s’ajusti més per preus que per 
quantitats. No obstant això, l’estudi de la 
demanda i de l’oferta globals previstes per 
als pròxims mesos i la resta d’aspectes tèc-
nics relacionats amb aquest mercat ener-
gètic suggereixen que els preus del petroli 
es mantindran en nivells elevats. 

Cal destacar dos aspectes tècnics relacio-
nats amb el càlcul de la inflació a Espanya. 
En primer lloc, com és habitual al co  men -
ça  ment de l’any, l’Institut Nacional d’Es -
tadística (INE) ha actualitzat les pondera-
cions utilitzades per al càlcul de l’IPC. 
Aquest canvi reflecteix els canvis en els 
hà  bits dels consumidors en l’últim any. 
No obstant això, com es pot veure a la tau-
la següent, els canvis són menors. L’epígraf 
més important continua sent la despesa 

de  dicada a aliments i begudes no alcohòli-
ques, amb un pes del 18,3%, la resta de 
clas  ses de despesa per importància del seu 
pes són: transport (15,2%), habitatge (12,4%) 
i hotels, cafès i restaurants (11,4%). 

El segon aspecte tècnic és el càlcul que 
proporciona l’INE sobre la inflació al ge -
ner, un cop exclòs l’efecte dels impostos. 
En aquest cas, la inflació general se situa-
ria en el 0,6% interanual i la inflació subja-
cent vorejaria el 0,2%. Per tant, l’augment 
de l’IVA, sobretot, és el principal factor ex -
plicatiu del nivell actual d’inflació. Aques-
ta informació reflecteix com la pujada dels 
impostos directes i del preu de l’energia 
des  dibuixa el nivell d’inflació que caldria 
es  perar en un escenari de forta feblesa de 
la demanda interna. 

De fet, a mesura que els efectes dels incre-
ments tributaris que es van produir al 
llarg del 2012 vagin desapareixent, la tra-

ES CONSOLIDA EL DESCENS DE LA INFLACIÓ

Variació interanual de l’IPC

FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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jectòria descendent de la inflació es con
solidarà. Això es veurà reforçat per una 
demanda que, pel que sembla, es mantin
drà molt fe  ble al llarg de l’any. Per exem

ple, s’espera que el consum privat reculi al 
voltant de l’1,7% el 2013. Al final de l’any, 
podríem tenir una taxa d’inflació propera 
a l’1,4%. 

IPC PONDERACIONS

Base 2011

Unitats % 2012 2013

  Aliments i begudes no alcohòliques 18,26 18,26

  Begudes alcohòliques i tabac 2,89 2,82

  Vestit i calçat 8,34 8,09

  Habitatge 12,00 12,43

  Parament de la llar 6,68 6,54

  Medicina 3,14 3,18

  Transport 15,16 15,23

  Comunicacions 3,85 3,82

  Oci i cultura 7,54 7,45

  Ensenyament 1,42 1,45

  Hotels, cafès i restaurants 11,46 11,37

  Altres béns i serveis 9,26 9,36

Índex  general 100,00 100,00

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Preveiem una inflació  
de l’1,4% al final de l’any.
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2013: l’any del superàvit corrent 

Espanya se situa entre els països de la zona 
de l’euro que han registrat una major 
correcció del dèficit corrent durant els úl 
tims anys. Concretament, el desequilibri 
ex  terior va passar del 10,6% del producte 
interior brut (PIB) del juny del 2008 a 
situarse lleugerament per sota del 2% del 
PIB que estimem per al final del 2012. 
Aquesta millora respon, principalment, al 
bon comportament de la balança de béns 
durant aquest període. Malgrat la recaigu
da de la demanda dels països europeus, 

esperem que aquesta contribució es man
tingui al llarg del 2013 i que el saldo cor 
rent se situï en nivells positius per primera 
vegada des del 1997. 

En efecte, segons les dades recopilades pel 
Departament de Duanes, el dèficit acu
mulat durant dotze mesos de la balança de 
béns s’ha reduït en 73.480 milions d’euros 
en els últims quatre anys i mig. Aquesta 
correcció encara hauria estat més impor
tant si no tinguéssim en compte el deterio
rament del saldo energètic en aquest pe 
ríode. De fet, el component no energètic de 

El bon comportament  
del saldo de béns redueix  
el dèficit corrent per sota 
del 2% el 2013. 

Sector exterior

COMERÇ EXTERIOR

Generdesembre 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 62.429 11,0 24,6 15.881 5,2 7,1 –46.547 25,4

 Béns de consum 56.272 –8,1 22,2 70.530 2,9 31,7 14.258 125,3

  Alimentaris 16.056 –2,2 6,3 28.641 11,3 12,9 12.585 178,4

  No alimentaris 40.217 –10,3 15,9 41.889 –2,2 18,8 1.672 104,2

 Béns de capital 15.305 –13,0 6,0 18.494 –0,2 8,3 3.189 120,8

 Béns intermedis no energètics 119.396 –5,0 47,1 117.739 4,9 52,9 –1.657 98,6

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 127.292 –7,5 50,2 139.863 –1,3 62,8 12.571 109,9

  Zona de l’euro 102.485 –8,1 40,4 110.208 –2,7 49,5 7.723 107,5

 Altres països 126.110 2,3 49,8 82.781 13,7 37,2 –43.329 65,6

  Rússia 8.067 –4,7 3,2 2.930 16,0 1,3 –5.136 36,3

  EUA 9.767 –7,5 3,9 9.013 14,2 4,0 –754 92,3

  Japó 2.930 –8,4 1,2 2.075 11,5 0,9 –855 70,8

  Amèrica Llatina 21.531 23,1 8,5 14.040 14,6 6,3 –7.491 65,2

  OPEP 31.866 15,2 12,6 10.798 24,5 4,8 –21.068 33,9

  Resta 51.949 –7,0 20,5 43.925 10,9 19,7 –8.024 84,6

TOTAL 253.401 –2,8 100,0 222.644 3,8 100,0 –30.757 87,9

FONTS: Ministeri d’Economia i Competitivitat i elaboració pròpia.
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En els últims anys, les 
exportacions de béns es 
mostren més dinàmiques 
que les importacions. 

Les exportacions fora  
de la zona de l’euro van 
guanyant importància. 

la balança de béns va assolir un superàvit 
de 15.790 milions d’euros al desembre del 
2012, situació que no es donava des de feia 
més d’un quart de segle. 

El bon comportament de les exportacions 
durant els tres últims anys explica aquesta 
millora del saldo de béns. Després de tocar 
fons el 2009, les vendes de productes 
espanyols a l’estranger van augmentar el 
41,2% durant aquest període i van superar 
el nivell que presentaven abans de l’inici 
de la recessió econòmica. En contraposi-
ció, les importacions només es van incre-
mentar el 21,6%, llastades per la feblesa de 
la demanda interna espanyola. En conse-
qüència, el valor de les importacions acu-
mulades el 2012 se situava encara signifi-
cativament per sota del màxim assolit el 
2008. 

L’últim trimestre del 2012 va ser un reflex 
clar d’aquesta divergència en l’evolució 
dels fluxos comercials. Així, les importa-
cions acumulades entre l’octubre i el de-

sembre es van reduir el 6,4% interanual, 
mentre que el ritme de creixement de les 
exportacions es va mantenir gairebé esta-
ble, concretament en el 4,2% interanual. 
Un dels principals motius d’aquest major 
dinamisme de les exportacions va ser el 
bon pols de la demanda procedent de 
l’exterior de la zona de l’euro, que va aug-
mentar el 15,5% interanual en aquest 
període. Això contrasta amb la caiguda de 
les vendes als països de la Unió Monetària, 
que es van reduir el 5,6% interanual. Per 
tant, la zona de l’euro, destinació del 49,5% 
de les nostres exportacions, 6,7 punts per-
centuals per sota del percentatge que 
re presentaven quatre anys enrere, va con-
tinuar perdent pes com a principal soci 
comercial espanyol. 

Com s’observa al gràfic anterior, al llarg del 
2012, la demanda de béns espanyols va 
augmentar amb més intensitat a les regions 
amb un creixement més gran de l’eco  no -
mia. Aquest és el cas de les exportacions 
cap a l’Àfrica o l’Amèrica Llatina, que van 

AUGMENTEN LES EXPORTACIONS ESPANYOLES CAP ALS PAÏSOS 
AMB MÉS DINAMISME ECONÒMIC

Relació entre el creixement del PIB i la variació de les exportacions el 2012

FONTS: Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària, Fons Monetari Internacional i Comissió Europea.
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El dèficit de béns  
es continuarà corregint  
el 2013, tot i que amb 
menys intensitat cap  
al final de l’any. 

augmentar el 30,6% i el 14,9%, respectiva
ment. En canvi, les exportacions cap a 
França, Itàlia i Portugal, que, el 2011, copa
ven un terç del total de les vendes a l’exterior, 
es van reduir el 2012, a conseqüència de 
l’escàs dinamisme de les seves economies. 

Pel que fa al 2013, esperem que les expor
tacions destinades fora de la zona de l’euro 
continuïn guanyant importància. En 
especial durant la primera meitat de l’any. 
Amb posterioritat, la recuperació gradual 
de les economies que comparteixen la 
moneda comuna reactivarà la demanda de 
béns espanyols i impulsarà lleugerament 
l’avanç de les exportacions. Així mateix, el 
retorn a la tònica de creixement per part 
de l’economia espanyola esperonarà de 

nou les importacions, però a un ritme més 
moderat. En aquest context, el dèficit de 
béns es continuarà corregint, tot i que, 
possiblement, amb menys força durant els 
últims mesos de l’any. 

Però la balança de béns no serà l’única que 
presentarà una millora del saldo al llarg 
del 2013. Així, les nostres previsions con
templen una nova millora del superàvit de 
la balança de serveis, que mantindrà la 
ten  dència observada durant l’any passat. 
El saldo de serveis va augmentar en 5.149 
milions d’euros durant els onze primers 
mesos de l’any. Destaca el dinamisme dels 
serveis no turístics durant els últims mesos 
del 2012, que explica més del 80% d’aquest 
increment.

BALANÇA DE PAGAMENTS

Novembre 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 –23.985 –33,0 –27.899 13.009 –31,8

 Serveis

  Turisme 30.141 2,4 31.323 808 2,6

  Altres serveis 6.851 119,2 7.362 4.342 143,8

  Total 36.992 13,7 38.685 5.150 15,4

 Rendes –19.273 –17,4 –22.040 1.659 –7,0

 Transferències –6.867 –1,6 –5.789 197 –3,3

 Total –13.133 –60,9 –17.044 20.015 –54,0

Compte de capital 5.804 9,0 5.969 –224 –3,6

Balança financera

 Inversions directes 7.515 – 8.173 11.904 –

 Inversions de cartera –28.454 168,0 –40.914 –28.450 228,3

 Altres inversions –176.958 – –197.612 –166.569 –

 Total –197.898 383,4 –230.352 –183.115 387,6

Errors i omissions 4.309 – 6.526 11.062 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 200.916 167,3 234.901 152.262 184,3

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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L’objectiu de dèficit del 2013 exigeix 
importants esforços 

En el mes de febrer, s’han conegut les pri-
meres xifres sobre el tancament fiscal de 
l’any 2012. El president del Govern va 
anun  ciar que el dèficit públic de l’any pas-
sat s’havia reduït fins al 6,7% del producte 
interior brut (PIB). Aquesta xifra puja fins 
al 10,0% del PIB un cop comptabilitzades 
les pèrdues derivades de les ajudes públi-
ques al sector bancari. Quina valoració po -
dem extreure d’aquestes dades? 

En primer lloc, destaca l’important esforç 
de consolidació fiscal dut a terme pel sec-
tor públic espanyol el 2012. En efecte, mal-
grat la contracció econòmica, el dèficit 
públic —sense incloure les pèrdues deriva-
des de les ajudes a la banca— es va reduir 

en una mica més de dos punts percentuals. 
Això va permetre que la desviació en rela-
ció amb l’objectiu establert per la CE, del 
6,3%, fos de 4 dècimes, una xifra inferior a 
la prevista per la majoria d’analistes. 

Una gran part de l’ajust es va concentrar 
en el tram final de l’any. Al gràfic adjunt, 
s’observa que, entre l’agost i el desembre, 
els ingressos tributaris acumulats de dotze 
mesos van augmentar en 11.634 milions 
d’euros. El repunt de la recaptació de l’im-
 post de societats i de l’impost sobre el va  lor 
afegit (IVA) explica la major part d’a  quest 
increment. De forma similar, les me  sures 
de reducció de la despesa pública també van 
jugar un paper important en la correcció 
del dèficit durant els últims me  sos del 2012. 
Per exemple, segons els càlculs del Govern, 
l’eliminació de la paga ex  traordinària de 

El dèficit públic, abans de 
comptabilitzar les pèrdues 
derivades de les ajudes al 
sector bancari, es redueix 
fins al 6,7% del PIB  
el 2012. 

Sector públic 

LES MESURES FISCALS IMPULSEN ELS INGRESSOS TRIBUTARIS AL FINAL DEL 2012

Recaptació dels impostos tributaris, acumulada en els dotze últims mesos

FONTS: Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Ajust intens del dèficit 
públic en el quart trimestre 
del 2012. 

El deute públic  
augmenta en 19,1 punts 
percentuals del PIB el 2012 
i incrementa el pagament 
dels interessos. 

La Comissió Europea preveu 
que el dèficit del 2013 se 
situarà en el 6,7% del PIB. 

Nadal per als empleats públics va repre
sentar un estalvi de 5.210 milions d’euros. 

Pel que fa al reconeixement de les pèrdues 
bancàries, les noves previsions de la CE 
estimen que, el 2012, van representar el 
3,2% del PIB espanyol. Aquesta xifra supe
ra amb escreix el punt percentual del PIB 
previst pel Govern. Atès que, entre el pri
mer i el tercer trimestre del 2012, les pèr
dues acumulades arran de les ajudes al 
sector bancari van ser de 9.963 milions 
d’euros, equivalents a l’1,0% del PIB, la 
ma    jor part de les pèrdues es va observar en 
els últims mesos de l’any passat, en concret 
2,2 punts percentuals del PIB. Una gran 
part d’aquesta suma va provenir dels fons 
facilitats pel Mecanisme Europeu d’Es  ta 
bi  litat (MEDE) amb la finalitat de reestruc
 turar el sector bancari espanyol. 

De cara al 2013, l’avançat procés de rees
tructuració del sector financer no ens fa 
preveure noves pèrdues bancàries que 
afectin el dèficit públic. Malgrat això, si es 
manté l’objectiu per al 2013 en el 4,5%, l’es
 forç fiscal necessari serà una mica su  perior 
al realitzat el 2012. De fet, per assolirlo, 
seria necessari reduir el dèficit en gairebé 
2,5 punts percentuals en un any en què la 
contracció econòmica continuarà llastant 
els fluxos pressupostaris. A més del con
text recessiu, altres factors també podrien 
afegir dificultat a aquest procés de correc
ció: en primer lloc, la finalització, el 2013, 
d’algunes de les mesures temporals apro
vades en exercicis anteriors. Aquest seria el 
cas de la paga extra de Nadal esmentat més 
amunt, que, en principi, tornarà a ser abo
nada el 2013 i incrementarà els costos de 
personal en relació amb l’any anterior. 

Un altre factor que també pressionarà el 
dèficit públic a l’alça serà el pagament dels 
interessos. L’important increment de l’es 
toc de deute públic en l’últim any, de 19,1 
punts percentuals del PIB segons la CE, 
significa que, fins i tot amb una reducció 
del cost mitjà del deute de dues dècimes el 

2013, el pagament d’interessos augmenta
ria gairebé en 6.000 milions d’euros. 

Atès aquest context, la CE preveu que el 
dèficit públic espanyol se situarà enguany 
en el 6,7% del PIB. Per a la CE, per tant, 
sem  bla que les mesures contemplades en el 
Pla Pressupostari 20132014 no són sufi
cients per rebaixar el dèficit públic fins al 
4,5% del PIB. 

En conseqüència, l’elaboració del nou pro
grama d’estabilitat d’Espanya podria pre
sentar canvis significatius. Així, és possi
ble que l’Executiu espanyol introdueixi 
no   ves mesures o en prorrogui d’altres per 
garantir el compliment de la via de conso
lidació fiscal acordada amb la CE. També 
es considera la possibilitat de reduir la 
velocitat de l’ajust del dèficit i d’ampliar el 
termini per situarlo per sota del 3% del 
PIB del 2014 al 2016. 

En qualsevol cas, el Govern, conscient de 
la necessitat de continuar avançant en 
l’agenda de reformes estructurals, va apro
var, al febrer, una nova bateria de mesures. 
Destaca, en primer lloc, la implementació 
de nous incentius fiscals per a la contrac
tació de joves mitjançant la reducció, sota 
determinades condicions, de les quotes a 
la Seguretat Social. Un segon grup de me 
sures està dirigit al foment del finança
ment empresarial. Per exemple, ampliant 
el Pla de Pagament a Proveïdors amb més 
de 2.600 milions per al pagament de factu
res pendents amb les administracions 
públiques. En tercer lloc, es van aprovar 
mesures dirigides a incrementar la com
petència al sector dels hidrocarburs i es 
van consolidar les bases per a l’obertura 
progressiva a la competència del transport 
ferroviari de viatgers. En definitiva, una 
agenda de reformes que continua avançant 
a bon ritme i que ha d’assentar les bases 
perquè la confiança en la capacitat de 
recuperació de l’economia espanyola vagi 
tornant al llarg de l’any. 
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El traspàs d’actius a la Sareb altera 
les dades bancàries al desembre 

L’any 2012 ha estat marcat per un profund 
procés de reestructuració del sector ban-
cari espanyol, que, juntament amb la in -
ten  sificació de la recessió econòmica, ha 
condicionat molt l’evolució del crèdit ban-
cari al sector privat. Els estats financers de 
supervisió del mes de desembre mostren 
una reculada del 10% en relació amb el 
ma  teix mes de l’any anterior, que equival a 
178.418 milions d’euros, una xifra gens 
menyspreable. Malgrat tot, això no corres-
pon íntegrament a una reducció del flux 
de crèdit a les famílies i a les empreses, sinó 
que, en el tram final de l’any, s’ha produït 
una acceleració del ritme de contracció del 
crèdit, propiciada, fonamentalment, per 
les operacions relacionades amb la posada 
en marxa de la Sareb. 

Segons el Banc d’Espanya, s’estima que el 
traspàs de crèdit immobiliari a la Sareb per 
part de les entitats nacionalitzades, ano-
menades grup 1, s’ha situat al voltant dels 
54.000 milions d’euros. A aquesta xifra, a 
més a més, cal afegir-li el finançament dels 
actius immobiliaris adjudicats, que puja a 
uns 6.000 milions d’euros addicionals. 

Fins i tot si descomptem l’efecte estadístic 
de la Sareb, el crèdit bancari al sector pri-
vat es va contreure al voltant del 6,6% en el 
conjunt de l’any 2012, a causa de factors d’o-
        ferta i de demanda, tal com es desprèn de 
l’enquesta de préstecs bancaris del Banc 
d’Espanya. Pel que fa a l’oferta, els criteris 
d’aprovació de nous préstecs a les famílies 
i a les societats no financeres per part de 
les entitats espanyoles es van endurir lleu-
gerament en el quart trimestre en relació 
amb el període de juliol a setembre. Més 

El traspàs d’actius dels 
bancs nacionalitzats a la 
Sareb accelera la caiguda 
del crèdit bancari. 

Estalvi i finançament

EL CRÈDIT ES REDUEIX I ELS DIPÒSITS AUGMENTEN AL DESEMBRE

Saldo viu del crèdit al sector privat Dipòsits del sector privat

FONT: Banc d’Espanya.
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Els bancs enduriran les 
condicions d’accés al crèdit 
en els tres pròxims mesos. 

La taxa de morositat  
es redueix per l’efecte  
de la Sareb. 

inquietant és, potser, l’increment del 10% 
dels bancs que auguren un enduriment de 
les condicions d’accés al crèdit en els tres 
pròxims mesos, tant per al crèdit a les llars 
com per a les empreses. 

Pel costat de la demanda, els bancs van ex 
perimentar una caiguda de les sol·licituds 
de crèdit per part de les empreses i del crè
dit al consum per part de les llars. No obs
tant això, el 22% dels bancs van anunciar 
un augment de la demanda del crèdit per a 
la compra d’habitatge, probablement asso
ciat al final de la desgravació fiscal, que va 
propiciar un repunt de compravendes al 
sector immobiliari en el tram final de l’any. 

Així i tot, el finançament a les empreses i a 
les famílies ha reculat el 5,2% i el 3,6% in 
ter  anual, respectivament. En el cas de les 
em  preses, s’observa una certa substitució 
del crèdit bancari per altres instruments, 
com els bons corporatius, que van aug
mentar el 12,5% interanual al desembre. 
No obstant això, aquest increment no 
com  pensa la reducció del crèdit bancari, 

que és, amb gran diferència, la principal 
font de finançament de les empreses es 
panyoles. 

El traspàs d’actius a la Sareb també ha 
afectat de forma substancial la taxa de mo 
rositat, la qual, en el mes de desembre, va 
truncar la tendència creixent i es va situar 
en el 10,4%, un punt percentual per sota 
del valor del novembre. Aquest resultat  
és degut a una reducció significativa del 
saldo dels crèdits dubtosos, en concret de 
24.000 milions d’euros, fins als 167.447 
mi  lions d’euros, pel transvasament d’ac 
tius tòxics a la Sareb, que, a efectes esta 
    dís  tics, es troba fora del perímetre de les 
institucions financeres. Amb el traspàs 
dels actius danyats dels bancs del grup 2 al 
fe  brer, la taxa de crèdits dubtosos es podria 
reduir en uns 2,5 punts des del màxim de 
l’11,4% registrat al novembre. No obstant 
això, l’elevada taxa d’atur i l’ajust pendent 
al mercat immobiliari continuaran pres
sionant a l’alça la taxa de morositat durant 
el 2013. 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Desembre 2012

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

Sector privat 1.990.693 –135.553 –4,5 69,3 
 Empreses no financeres 1.155.350 –99.936 –5,2 40,2 

  Préstecs d’entitats residents (3) 736.192 –104.695 –8,0 25,6 

  Valors diferents d’accions 73.100 8.112 12,5 2,5 

  Préstecs de l’exterior 346.059 –3.353 –1,6 12,0 

 Llars (4) 835.342 –35.618 –3,6 29,1 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 642.043 –24.823 –3,6 22,3 

  Altres (3) 190.310 –10.755 –4,0 6,6 

  Préstecs de l’exterior 2.990 –39 9,2 0,1 

Administracions públiques (5) 882.339 145.871 13,7 30,7 

TOTAL 2.873.031 10.317 1,7 100,0 

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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Per al 2013, el repte  
és retornar la rendibilitat  
al sistema bancari.

Sense disposar encara de les dades de tan
cament de l’exercici per al conjunt del sis
tema, moltes entitats ja han presentat els 
resultats, dels quals es desprenen dos mis
satges principals. El primer és que l’esforç 
de sanejament, en especial del crèdit pro 
mo  tor i dels actius adjudicats, ha estat molt 
important. En particular, el 31% d’a  questa 
exposició ha estat traspassada a la Sareb, i 
la resta té una cobertura mitjana del 43%. 

En segon lloc, les pressions de liquiditat 
continuen minvant. D’una banda, la cai 
gu    da dels dipòsits es va moderar més del 
que estava previst en l’últim tram del 2012, 
a causa dels esforços de les entitats per cap
tar passiu. Així, els bancs han aconseguit 
re  cuperar el finançament minorista, que 
és més estable que el majorista i que, per 
tant, contribueix a la normalització de les 
fonts de finançament. 

D’altra banda, l’apel·lació neta de les enti
tats espanyoles al finançament de l’Eu  ro 
sistema es va reduir al gener per cinquè 
mes consecutiu, fins als 298.664 milions 
d’euros. Aquesta tendència s’accelerarà al 
fe    brer, ja que els bancs espanyols van re 

tornar de forma anticipada una part dels 
préstecs a tres anys (LTRO) que van dema
nar al desembre del 2011. Tot i que el Banc 
Central Europeu només informa sobre la 
quantitat total retornada pel conjunt dels 
bancs de l’Eurosistema, que, a 22 de febrer, 
pujava a 212.000 milions d’euros, estima
cions de Bloomberg situen les devolucions 
de la banca espanyola al voltant d’una quar
 ta part del total dels préstecs rebuts. Això 
s’interpreta com una mostra de fortalesa i 
de normalització de la situació de liquidi
tat de la banca espanyola. 

En definitiva, el sector bancari inicia l’any 
2013 amb uns balanços més sanejats i amb 
menys pressions de liquiditat. El repte se 
centra ara en la recuperació de la rendibili
 tat del sistema, que, en un entorn de tipus 
d’interès reduïts, es troba en nivells insos
teniblement baixos. El procés d’ajustament 
de la capacitat i dels costos que està experi
mentant el sector hauria d’ajudar a la recu
peració del marge de rendibilitat, un ele
ment imprescindible per garantir la 
sos    tenibilitat del sistema i perquè el crèdit 
ban  cari torni a f luir normalment cap a 
l’e  co  nomia real. 

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

Desembre 2012

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

A la vista 265.027 –4.684 –1,7 –4.684 –1,7 20,1 

D’estalvi 199.073 –3.876 –1,9 –3.876 –1,9 15,1 

A termini 683.298 –14.438 –2,1 –14.438 –2,1 51,9 
En moneda estrangera 20.486 2.767 15,6 2.767 15,6 1,6 

Total dipòsits 1.167.883 –20.232 –1,7 –20.232 –1,7 88,7 

Resta del passiu (*) 148.560 –36.404 –19,7 –36.404 –19,7 11,3 

TOTAL 1.316.443 –56.636 –4,1 –56.636 –4,1 100,0 

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.

Els bancs retornen una  
part dels préstecs a llarg 
termini del BCE, la qual 
cosa propicia una caiguda 
de l’apel·lació neta  
a l’Eurosistema. 
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2011 2012 2013
2012 2013

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

 Agregats macroeconòmics
  Consum de les llars –0,8 –2,2 –3,0 –1,3 –2,2 –2,1 –3,0 –4,2 –3,4
  Consum de les AP –0,5 –3,7 –4,0 –3,8 –2,8 –4,0 –4,1 –4,2 –4,8
  Formació bruta de capital fix –5,3 –9,1 –7,6 –7,4 –9,2 –9,7 –10,3 –9,7 –8,1
    Maquinària i béns d’equipament 2,5 –6,7 –4,6 –5,2 –6,5 –7,0 –7,9 –7,2 –5,5
    Construcció –9,0 –11,5 –9,1 –9,5 –11,6 –12,4 –12,3 –11,4 –9,6

  Demanda nacional (contr. al △ PIB) –1,9 –3,9 –4,0 –3,2 –3,8 –4,0 –4,7 –5,3 –4,6
  Exportació de béns i serveis 7,7 3,0 4,4 2,1 2,7 4,2 3,2 6,7 5,7
  Importació de béns i serveis –0,8 –5,0 –4,2 –5,9 –5,2 –3,4 –5,4 –4,3 –3,6
  Producte interior brut 0,4 –1,4 –1,3 –0,7 –1,4 –1,6 –1,9 –1,9 –1,7
 Altres variables
  Ocupació –1,7 –4,4 –3,2 –3,7 –4,7 –4,6 –4,7 –4,0 –4,0
  Taxa d’atur (% població activa) 21,6 25,0 26,4 24,4 24,6 25,0 26,0 26,9 26,4
  Índex de preus de consum 3,2 2,4 2,1 2,0 2,0 2,8 3,1 2,7 2,5
  Costos laborals unitaris –1,4 –3,4 –1,9 –1,6 –3,1 –2,9 –5,8   
  Saldo operacions corrents (% PIB) –3,7 –0,8 0,8 –3,6 –3,2 –2,3 –0,8 –0,7 0,0
  Cap. o nec. finanç. resta món   
   (% PIB) –3,2 –0,2 1,3 –3,1 –2,7 –1,8 –0,2 –0,2 0,5
  Saldo públic (% PIB) –9,4 –10,0 –6,2 –9,3 –9,7 –9,9  –10,0   

MERCATS FINANCERS Previsions 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 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75
  Bons EUA 10 anys 2,77 1,78 2,03 2,02 1,81 1,62 1,69 1,93 1,98
  Bons alemanys 10 anys 2,65 1,55 1,79 1,88 1,50 1,42 1,42 1,60 1,73
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,29 1,31 1,31 1,28 1,25 1,30 1,33 1,32

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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