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El dossier d’aquest mes aborda una de les qüestions centrals per a la sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques 
dels països desenvolupats: el disseny i la gestió dels sistemes de pensions, peça angular de l’estat del benestar.

La necessitat de reformar els sistemes públics de pensions és conseqüència de l’evolució esperada de la demografia a les 
economies avançades i dels problemes de disseny que presenten els sistemes de repartiment.

Pel que fa a l’evolució demogràfica, llevat que es registrin canvis molt significatius en els fluxos migratoris o en les políti-
ques de suport a la natalitat, la perspectiva és un envelliment gradual però inexorable de la població, amb el que això 
comporta d’empitjorament de la ràtio de dependència, és a dir, del nombre de pensionistes per treballador en actiu.

Quant al disseny, els sistemes de repartiment són mecanismes eficients per assegurar, de forma col·lectiva, riscos com el de 
la longevitat. Però el seu caràcter parcialment redistributiu els situa al centre del debat polític, i, tret que existeixin salva-
guardes legals molt estrictes, és fàcil que es tendeixi a fixar uns nivells de prestacions amb una rendibilitat implícita supe-
rior a la rendibilitat real generada per l’economia, que, al capdavall, és la que deriva de la creació d’ocupació i de l’evolució 
de la productivitat del treball.

La majoria de les reformes introduïdes als països occidentals al llarg dels últims anys han tractat de garantir la viabilitat 
dels sistemes públics incorporant mecanismes més o menys automàtics que ajustin les prestacions del sistema, tant a 
l’evolució de la demografia com a la disponibilitat dels recursos efectivament generats per l’economia. Idealment, a més 
a més, les reformes també han tractat de modificar el comportament dels agents, en relació amb la decisió de la durada 
de la vida laboral i amb la participació al mercat de treball. La reforma que es discuteix a Espanya s’emmarca en aquest 
context.

En alguns països, les reformes han anat més enllà i han tractat de promoure els plans de pensions privats per complemen-
tar les pensions públiques. Les pensions privades es fonamenten en sistemes d’acumulació, per tant estimulen l’estalvi, i les 
prestacions depenen de la rendibilitat dels actius en què s’ha invertit els recursos acumulats. Per definició, per tant, són 
sistemes que no són redistributius i en què les prestacions no poden superar els fons efectivament generats. També tenen, 
com és ben sabut, les seves contraindicacions, entre les quals destaquen els costos d’administració i el risc assumit, ja que 
les prestacions depenen de la volatilitat dels actius en què s’inverteix.

Sigui com sigui, és interessant assenyalar quelcom que sovint s’obvia quan es planteja la disjuntiva entre pensions públi-
ques i privades. Més enllà de les connotacions polítiques, la seva coexistència té un sentit econòmic clar. El sistema 
públic es basa en els rendiments d’un actiu central per a qualsevol economia, la força laboral. Les prestacions depenen, 
en últim terme, del creixement de l’ocupació i del salari real. En canvi, els sistemes privats depenen dels rendiments 
d’actius financers, bàsicament bons i accions. L’experiència històrica demostra que la correlació entre aquests actius és 
molt baixa o, fins i tot, negativa. El sentit comú i les normes bàsiques de diversificació financera suggereixen, per tant, 
que allò que és prudent per a les economies desenvolupades és fonamentar els sistemes de pensions en una combina-
ció de tots dos models, sobretot quan els sistemes d’acumulació permeten també diversificar el risc accedint a actius 
financers internacionals.

Jordi Gual
Economista en cap
31 d’octubre de 2013

EDITORIAL

PensIons: una reforma Clau
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 5   Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).
 7    Consell de Govern del Banc Central Europeu. 

Índex de producció industrial (setembre).
   Avanç del PIB dels Estats Units (tercer trimestre).
14   Avanç del PIB de la zona de l’euro i del Japó  

(tercer trimestre).
18   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (setembre).
20   Comerç exterior (setembre).
26   Ingressos i despeses de l’Estat (octubre).
28   Comptabilitat Nacional Trimestral (tercer trimestre). 

Avanç IPC (novembre). 
Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 
(novembre).

29   Balança de pagaments (setembre).

 3   Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (novembre).
 5     Consell de Govern del Banc Central Europeu. 

Índex de producció industrial (octubre).
17   Enquesta trimestral del cost laboral (tercer trimestre).
18    Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (octubre). 

Comitè del Mercat Obert de la Fed.
19   Consell Europeu.
20 Comerç exterior (octubre).
23   Ingressos i despeses de l’Estat (novembre).
27  Balança de pagaments (octubre). 

Posició d’inversió internacional neta (tercer trimestre).
30   Saldo de les administracions públiques  

(tercer trimestre).

Cronologia

Agenda

oCtuBRE 2013

23  El Banc Central Europeu estableix el calendari per a l’avaluació dels balanços bancaris previ a l’inici de la supervisió única. Es 
realitzaran tres exercicis (avaluació del risc, anàlisi de la qualitat d’actius i una prova d’estrès), que s’iniciaran al novembre del 2013. 
Els resultats es publicaran a l’octubre del 2014.

ABRil 2013

19  El Govern aprova la reforma de la llei hipotecària, que introdueix modificacions en el procés d’execució de les hipoteques impagades.
26 El Govern presenta el Programa d’Estabilitat 2013-2016, amb un relaxament de la via de consolidació fiscal.

MAiG 2013

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

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

JuNy 2013

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

Juliol 2013

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

12  El Govern aprova la reforma energètica per abordar el dèficit de tarifa elèctrica.

sEtEMBRE 2013

12  El Parlament Europeu dóna llum verd al mecanisme únic de supervisió bancària que atorga al Banc Central Europeu la capacitat 
de supervisar tots els bancs de la zona de l’euro.
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la suspensió del sostre d’endeutament fins al febrer. De 
l’altra, la Fed va ajornar la retirada dels estímuls monetaris. 
S’estima que el tancament parcial de l’Administració durant 
disset dies, el shutdown, va tenir un impacte limitat sobre el 
creixement econòmic, de manera que les nostres previ-
sions de creixement del PIB per al 2013 i el 2014 es mante-
nen inalterades. No obstant això, les últimes dades econò-
miques, més febles del que s’esperava, probablement 
forçaran la Fed a ajornar la reducció del ritme de compra 
d’actius fins a 1T 2014. Els efectes als mercats no han trigat 
a materialitzar-se, de manera especialment evident en la 
renda variable, amb els índexs borsaris en màxims.

la recuperació de la zona de l’euro continua en marxa, 
amb el suport dels avanços cap a la unió bancària. Durant 
el mes d’octubre, els indicadors avançats d’activitat han 
seguit el guió esperat, s’han mantingut en zona expansiva 
i han mostrat una recuperació lenta i a diferents velocitats 
entre el centre i la perifèria. D’altra banda, la inflació ha sor-
près a la baixa (el 0,7% a l’octubre). Atès que aquesta caigu-
da de la inflació respon a factors conjunturals i transitoris, 
com, per exemple, la baixa utilització de la capacitat pro-
ductiva o l’elevat atur en alguns països, esperem que aug-
menti lleugerament a mesura que l’activitat econòmica 
gua  nyi tracció. La recuperació de la zona de l’euro té el su -
port dels primers passos cap a la implementació del Me -
canisme Únic de Supervisió (MUS) de la banca europea. En 
aquest sentit, el BCE va fer públic el full de ruta del procés 
d’avaluació dels balanços bancaris de les principals institu-
cions financeres, un procés que s’iniciarà al novembre del 
2013 i que finalitzarà a l’octubre del 2014, just abans de la 
posada en marxa del MUS.

Espanya abandona la recessió. El lleuger avanç del PIB en 
3T 2013 (el 0,1% intertrimestral) confirma el final de la 
recessió després de nou trimestres de contracció. La de -
manda externa continua sent el principal suport del procés 
de recuperació. Les bones dades d’ocupació, impulsades 
pel sector turístic i per la resta de serveis, donen suport a 
un escenari d’estabilització gradual del mercat laboral. A 
més a més, el descens de la prima de risc i les importants 
entrades de capitals en forma d’inversió estrangera directa 
i inversió en cartera conviden a l’optimisme contingut. Les 
dades de 4T seran crucials per confirmar que la recuperació 
està efectivament en marxa.

la tònica optimista, amb el suport de factors econò
mics, monetaris i polítics, domina el mes d’octubre. Els 
in  dicadors avançats d’activitat confirmen la recuperació 
gradual de les economies avançades, mentre que els 
emer  gents redueixen la velocitat de creuer, tot i que cada 
vegada sembla més improbable que es produeixi el fins 
ara temut aterratge brusc. La millora del to econòmic s’ex -
plica, en part, per la continuïtat de les polítiques mone-
tàries expansives: la Fed ha ajornat l’inici de la reducció 
d’estímuls, el Banc del Japó manté el pla de compra d’ac -
tius i el BCE posa l’accent en la continuïtat de la política 
monetària expansiva. En el pla polític i institucional, també 
s’han aconseguit avanços importants, entre els quals des-
taquen els progressos en matèria fiscal als EUA o la publi-
cació del full de ruta per a l’avaluació de la banca europea 
per part del BCE. No obstant això, tal com alerta l’FMI a 
l’in  forme sobre perspectives de l’economia mundial, el risc 
més important per a la recuperació global és que no s’a -
con  segueixi implementar les reformes estructurals que 
assegurin un creixement sostenible.

Els països emergents s’estabilitzen, però han de corre
gir els desequilibris macroeconòmics. Les sortides de 
capitals dels emergents iniciades a l’estiu s’han aturat 
molt. Les condicions financeres d’aquests països, en espe-
cial dels més vulnerables, s’han normalitzat, gràcies, sens 
dubte, a l’ajornament del tapering de la Fed. No obstant 
això, tard o d’hora, la Fed normalitzarà la política mone-
tària, de manera que les tensions podrien ressorgir, en 
especial si aquestes economies no adopten mesures creï-
bles per corregir els desequilibris macroeconòmics. La 
Xina, d’altra banda, no deixa de sorprendre amb la seva 
capacitat de creixement: en 3T, va anotar un avanç del 
7,8% interanual i va superar totes les previsions. De tota 
manera, el gegant asiàtic també necessita implementar 
reformes estructurals i, fins i tot més important, impulsar 
un reequilibri cap a un creixement basat més en el consum 
que en la inversió.

Als EuA, el shutdown té un impacte limitat, però la Fed 
decideix retardar el tapering. A l’octubre, els EUA van cen-
trar una bona part de l’atenció a l’escena econòmica mun-
dial. D’una banda, es van desbloquejar les negociacions 
sobre el pressupost federal i el sostre de deute, la qual cosa 
garanteix el funcionament de l’Administració fins al gener i 

RESUM EXECUTIU

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

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats

Estats Units 2,8 1,6 2,8 3,1 2,0 1,3 1,6 1,4 1,9

Zona de l’euro –0,6 –0,4 1,0 –0,7 –1,0 –1,2 –0,6 –0,3 0,5

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

França 0,0 0,2 0,8 0,0 –0,3 –0,5 0,3 0,3 0,5

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

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

Japó 2,0 2,0 1,8 0,4 0,3 0,1 1,3 3,1 3,4

Regne Unit 0,1 1,4 2,0 0,0 –0,2 0,2 1,3 1,5 2,4

Països emergents

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

Xina 7,8 7,6 7,6 7,4 7,9 7,7 7,5 7,8 7,5

Índia (1) 5,1 4,5 4,7 5,2 4,7 4,8 4,4 4,2 4,9

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

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

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

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

INFLACIÓ

Mundial 4,0 3,3 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,8 1,7 1,9 1,7 1,4 1,6 1,4

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

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

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

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

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

Japó(2) 0,0 0,3 2,7 –0,3 –0,2 –0,6 –0,3 0,9 1,2

Regne Unit 2,8 2,7 2,6 2,4 2,7 2,8 2,7 2,7 2,5

Països emergents

Rússia 5,0 6,6 5,1 6,0 6,5 7,1 7,2 6,4 5,9

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

Índia (3) 7,6 6,2 6,0 7,9 7,3 6,7 4,8 6,1 7,0

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

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

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

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

Notes: (1) Any fiscal i cost de factors. (2) Contempla la pujada de l’impost al consum prevista per a abril de 2014.
(3) Dades de venda a l’engròs.

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,4 25,5 25,0 26,0 27,2 26,3 26,0 26,3

Índex de preus de consum 2,4 1,5 1,1 2,8 3,1 2,6 1,7 1,2 0,5

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

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

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

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,9 –6,0 –9,6 –10,6 –10,5 –10,2   

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,43 0,27 0,34 0,42 0,32 0,29 0,28 0,26 0,26

Líbor 12 mesos 1,01 0,70 0,79 1,04 0,88 0,77 0,70 0,67 0,66

Deute públic a 2 anys 0,27 0,32 0,70 0,26 0,27 0,26 0,26 0,36 0,39

Deute públic a 10 anys 1,78 2,32 3,05 1,62 1,69 1,93 1,98 2,70 2,68

Euro

Refi BCE 0,88 0,58 0,50 0,75 0,75 0,75 0,58 0,50 0,50

Euríbor 3 mesos 0,57 0,21 0,20 0,36 0,20 0,21 0,21 0,22 0,21

Euríbor 12 mesos 1,11 0,53 0,53 0,89 0,60 0,57 0,51 0,54 0,51

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,43 –0,01 0,01 0,11 0,06 0,17 0,19

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,63 1,99 1,42 1,42 1,51 1,41 1,78 1,83

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,32 1,32 1,25 1,30 1,32 1,31 1,32 1,34

¥/euro 102,71 128,81 135,84 98,44 105,44 121,84 128,88 131,09 133,44

£/euro 0,81 0,85 0,83 0,79 0,81 0,85 0,85 0,86 0,84

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,05 107,47 109,19 109,52 112,23 103,16 109,24 107,59

Brent (euros/barril) 86,61 81,74 81,29 87,21 84,40 85,03 78,97 82,46 80,49

  Previsions
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Els mercats mostren un comportament favorable a l’octubre 
i consoliden la tendència positiva a mitjà termini. La supera-
ció de l’episodi d’incertesa fiscal als EUA, la decisió de la Reserva 
Federal (Fed) d’ajornar l’inici de la retirada d’estímuls i unes 
dades d’activitat esperançadores arribades des de la Xina i la 
zona de l’euro han estat els principals motius que expliquen el 
bon clima dels mercats. Cal destacar el vigor de les borses, entre 
les quals ha tornat a destacar l’espanyola, i la millora en les con-
dicions financeres del bloc emergent.

una complaença excessiva és, paradoxalment, el principal 
factor de risc a curt termini. Per bé que la pauta de bonança 
als mercats financers en les últimes setmanes té el suport de 
factors fonamentals sòlids, convé no abandonar la cautela 
davant els contratemps o les sotragades que puguin sorgir 
(vegeu el Focus «Estabilitat financera global: progressa ade-
quadament»). En aquest sentit, el bon comportament de la 
majoria d’actius financers des del final de l’estiu deriva en sig-
nes d’exuberància en algunes parcel·les, en particular als mer-
cats de crèdit dels EUA. No seria estrany que això empenyés la 
Fed a llançar missatges d’advertència, amb el propòsit de neu-
tralitzar els possibles excessos que puguin amenaçar l’estabilitat 
financera futura. En altres ocasions, aquestes intervencions (tot 
i que només siguin verbals) han provocat correccions en els 
preus dels actius amb risc.

les tensions polítiques vinculades a la qüestió fiscal als EuA 
van tenir un impacte limitat als mercats. El tancament parcial 
de l’administració federal (shutdown) i les tortuoses negocia-
cions entre republicans i demòcrates per elevar el sostre de 
deute no van generar un nerviosisme excessiu entre els inver-
sors. Una prova d’això és que la prima CDS (o assegurança con-
tra el risc d’impagament) del deute nord-americà va registrar 
un repunt d’escassa magnitud, que, a més a més, es va corregir 
amb rapidesa. El mateix va succeir amb l’índex de volatilitat 
implícita del deute públic (que mesura el cost de realitzar 
cobertures i reflecteix la por dels inversors), el repunt del qual 
va ser de curta durada i de poca quantia. Al llarg del mes, la 
yield del bo a deu anys ha oscil·lat al voltant del 2,60%, al com-
pàs de les notícies sobre la disputa fiscal i les pistes sobre la 
possible actuació de la Fed.

Es mantenen els dubtes sobre el calendari d’inici del tapering 
de la Fed. La reunió del Comitè de Política Monetària celebrada 
a l’octubre no va esvair els dubtes ni va aportar pistes. Com 
estava previst, es va acordar mantenir el ritme mensual de les 
compres de deute, aparentment mentre s’esperen noves evi-
dències que confirmin una millora sostinguda en les dades 
d’activitat i d’ocupació i la superació de certes incògnites o ris-
cos. En aquest sentit, diverses raons apunten al primer trimes-
tre de l’any vinent com l’horitzó temporal més probable per a 
l’inici de l’estratègia de normalització monetària. En primer lloc, 
el momentum econòmic està marcat per unes dades d’activitat 
i d’ocupació que han perdut dinamisme en relació amb el 
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segon trimestre i pels efectes, difícils de valorar, del shutdown 
fiscal. És necessari comprovar que l’economia nord-americana 
no ha perdut capacitat de resistència i que recupera tracció. En 
segon lloc, el context financer, marcat per la contraposició 
entre l’evolució dels tipus hipotecaris i els riscos de sobrees-
calfament en alguns mercats de deute corporatiu, s’ha d’es  ta -
bilitzar. Finalment, cal tenir en compte el context institucional, 
amb el relleu de Bernanke al capdavant de la Fed per part de 
Janet Yellen a partir del febrer. Tot sembla indicar, doncs, que la 
Fed no abandonarà l’orientació conservadora adoptada fins ara 
i que ajornarà l’inici del tapering en relació amb els plans inicial-
ment traçats al juny.

la millora de l’entorn financer al bloc emergent té conti
nuïtat a l’octubre. Les condicions financeres a gran part dels 
països emergents, en especial als anomenats «BIITS» (el Brasil, 
l’Índia, Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica), continuen recuperant la 
salut, gràcies a la normalització gradual en els fluxos de capi-
tals. La decisió de la Fed d’ajornar la retirada d’estímuls i un 
millor to de l’activitat econòmica als emergents (gràcies a les 
demandes interna i externa) expliquen aquesta situació. La 
Xina i l’Índia han estat clars exponents d’aquesta dinàmica més 
constructiva. També hi ha ajudat el biaix lleugerament restric-
tiu de la política monetària adoptat per països com el Brasil i 
l’Índia, interpretat com una aposta per l’ortodòxia. Així i tot, 
avançar en la via reformista és clau per millorar els fonaments 
econòmics a llarg termini a les regions emergents i per afavorir, 
de retruc, l’estabilitat financera, sobretot quan l’inici cap a la 
normalització monetària als EUA, tot i que s’hagi ajornat, no 
està gaire lluny.

la Xina vigila els riscos latents en diversos fronts. El banc cen-
tral del gegant asiàtic ha induït un cert tensionament dels tipus 
d’interès del mercat interbancari en restringir la magnitud de 
les injeccions de liquiditat. Sembla que es tracta d’una resposta 
a la millora observada en els indicadors econòmics i, sobretot, 
al ràpid creixement del crèdit i dels preus immobiliaris, els quals 
han registrat el ritme d’avanç més intens en tres anys a les grans 
ciutats xineses. Per bé que cal tenir molt en compte els riscos 
associats a un creixement ràpid del crèdit i a la formació de 
bombolles immobiliàries, és tranquil·litzador constatar que les 
autoritats xineses es mantenen a l’aguait i estan disposades a 
actuar per neutralitzar-los.

A la zona de l’euro, la política monetària continuarà sent 
molt acomodatícia. Tal com ho ha reiterat el BCE en diverses 
ocasions, el fet que la recuperació econòmica a la zona de 
l’euro sigui molt tènue justifica plenament l’estratègia de laxi-
tud monetària de la institució. A més a més, la taxa d’inflació 
manté la deriva cap al descens, mentre que la cotització de 
l’euro va a l’alça. D’altra banda, l’«excés de liquiditat» dels bancs 
al BCE s’ha situat, a l’octubre, per sota del llindar dels 200.000 
milions d’euros que l’autoritat monetària considera adequat, la 
qual cosa podria generar tensions a l’alça en els tipus moneta-
ris. En aquest sentit, si els repunts eventuals dels tipus a curt 
termini poguessin comprometre l’estabilitat dels mercats, el 
BCE no dubtaria a intervenir mitjançant l’adopció de noves 
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injeccions de liquiditat a molt llarg termini (LTRO), tot i que 
tam  poc es pot descartar una nova rebaixa del tipus d’interès 
oficial.

De nou, balanç mensual positiu per al deute públic i per a la 
renda variable espanyols. Es repeteix la dinàmica favorable 
observada en els últims temps, propiciada per la sòlida millora 
de la percepció del risc del deute sobirà perifèric i afavorida pel 
lent però gradual procés de desplaçament dels inversors des 
dels actius refugi cap al deute d’Itàlia o d’Espanya. Destaquen, 
en especial, els progressos d’Espanya: l’spread en relació amb el 
bund alemany a deu anys se situa en nivells propers als 230 p. b., 
mentre que la rendibilitat del bo a deu anys va arribar a cotitzar 
per sota del 4% en algunes sessions. En aquesta línia, el Tresor 
va dur a terme amb èxit, en termes de demanda i de rendibili-
tat, una emissió de deute sindicat a trenta anys. En el pla borsa-
ri, l’Ibex 35 ha capitalitzat el clima de bonança generalitzada: 
registra ja guanys molt notables en l’acumulat des del gener 
(de l’ordre del 20%) i s’ha situat en màxims de dos anys. El paper 
protagonista ha correspost als sectors de béns de consum i 
bancari. En la part final del mes, es va percebre una lleugera 
correcció, que, possiblement, no hagi finalitzat. Les alces addi-
cionals a la borsa espanyola hauran d’anar acompanyades de 
beneficis empresarials sòlids, circumstància que és raonable 
esperar per al 2014.

Comportament a l’uníson dels mercats de renda variable 
internacionals. Tant la borsa nord-americana —els índexs  
S&P 500 i Dow Jones tornen a presentar màxims històrics— 
com l’europea i la nipona han mostrat fortes alces en el còmput 
mensual, gràcies al clima constructiu de les condicions finance-
res globals i a l’evolució relativament positiva dels beneficis 
corporatius. De la mateixa manera, les borses emergents han 
mostrat una evolució satisfactòria, que obeeix, en part, a una 
gestió prudent de les polítiques fiscal i monetària, i han impul-
sat els factors d’«atracció» de fluxos de capital internacionals. 
Per bé que la volatilitat es manté en nivells reduïts, possibles 
anuncis o missatges en clau restrictiva per part de la Fed i/o de 
les autoritats xineses podrien desencadenar correccions des 
dels nivells actuals.

Gran activitat als mercats de crèdit corporatiu. Les emissions 
de deute privat han assolit nivells rècord als EUA, en concret als 
segments high yield i syndicated loans, i han evidenciat un 
sobreescalfament al sector. A Europa, les xifres romanen per 
sota dels nivells del 2012, tot i que l’evolució de l’any és positi-
va. Destaca el bon to de les emissions de renda fixa privada no 
financera a Espanya, que han assolit el volum més elevat dels  
cinc últims anys. El comportament favorable del risc-país i les 
perceptibles millores en les dades d’activitat sostenen aquesta 
dinàmica.
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palanquejament dels balanços bancaris, encoratjat per 
uns requisits reguladors més exigents, adquireix una relle-
vància especial obrir vies complementàries de finança-
ment empresarial. En els últims mesos, les grans compa -
nyies espanyoles ja han ampliat de forma notable el recurs 
als mercats de bons, dins un fenomen d’abast internacio-
nal afavorit per les polítiques quantitatives dels bancs 
centrals. Amb el MARF, s’obre una porta a les empreses 
mitjanes. Sembla raonable esperar que sigui un procés 
gradual, però, sens dubte, amb un elevat potencial a llarg 
termini. Enfront dels qui recorden l’escàs desenvolupa-
ment que ha tingut el MAB, és convenient destacar l’èxit 
de projectes similars al MARF a Alemanya, França, Itàlia o 
Noruega. Ara correspon a les empreses prendre la iniciativa.

FOCUS • El MARF: una aposta per la renda fixa corporativa

Els esforços per facilitar el finançament de les petites i mit-
janes empreses espanyoles han assolit una fita important: 
el dia 7 d’octubre, va entrar en funcionament el Mercat 
Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Es tracta d’una platafor-
ma electrònica gestionada per Borses i Mercats Espanyols, 
societat amb una llarga i contrastada experiència com 
operador de mercats financers organitzats. El propòsit del 
MARF és impulsar les emissions de pagarés i de bons per 
part de les empreses de dimensió mitjana (previsible-
ment, amb una facturació anual al voltant dels 50 milions 
d’euros o superior), de manera que es postula com una 
alternativa als mercats tradicionals utilitzats per les grans 
corporacions. En aquest sentit, es converteix en el germà 
del MAB (Mercat Alternatiu Borsari), on, des de fa anys, es 
cotitzen accions d’empreses de dimensió reduïda.

Els principals avantatges per a les empreses que acudeixin 
al MARF consisteixen en reduccions significatives en els 
costos de gestió i de col·locació de les emissions i en la 
sim  plificació dels tràmits associats. Les empreses hauran 
de presentar els comptes anuals auditats dels dos últims 
exercicis (que hauran d’estar lliures d’excepcions) i un 
informe de solvència elaborat per una agència de qualifi-
cació.(1) El cost d’incorporar valors al mercat és baix: el 
0,0025 per mil sobre el nominal quan el venciment és infe-
rior a dotze mesos i el 0,025 per mil quan se supera. L’im -
port nominal unitari mínim és de 100.000 euros, i el valor 
de l’emissió podrà excedir el patrimoni net de l’emissor. 
Una qüestió molt important és que el MARF només està 
dirigit, si més no d’entrada, als inversors institucionals, és a 
dir, fons d’inversió i de pensions, asseguradores, firmes de 
capital risc, etc. Els vehicles d’inversió col·lectiva espanyols 
podran invertir fins al 3% del seu patrimoni en els instru-
ments negociats al MARF. Paral·lelament, s’han introduït 
incentius fiscals en forma de desgravació en l’impost de 
societats per a les plusvàlues que obtinguin els inversors.

El MARF era una exigència del Memoràndum d’Entesa que 
regula el programa d’assistència financera sol·licitat l’any 
passat pel Govern al MEDE i es justifica per la necessitat de 
millorar el funcionament del sistema financer espanyol en 
conjunt. En aquest sentit, és un pas important cap a un 
model en què es complementin de forma harmoniosa els 
canals bancaris i els mercats de capitals, intentant aprofi-
tar els avantatges de cadascun. A Espanya, el desenvolu-
pament dels mercats de capitals ha estat pobre, en parti-
cular en el cas de la renda fixa. El seu pes entre les fonts de 
finançament de les empreses és baix comparat amb els 
EUA o el Regne Unit i amb altres països més propers, com 
Alemanya. Atès l’escenari actual de sanejament i de des-
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FOCUS • Estabilitat financera global: progressa adequadament

El Fons Monetari Internacional (FMI) acaba de publicar 
l’informe bianual sobre l’estabilitat financera internacio-
nal (GFSR, per les sigles en anglès), en què passa revista a 
l’evolució dels principals riscos que les autoritats econò-
miques i els agents privats haurien de tenir sota vigilàn-
cia. El mapa que contempla el GFSR engloba sis factors 
globals: (i) els riscos de caràcter macroeconòmic, (ii) els 
riscos relacionats amb els mercats emergents, (iii) els ris-
cos crediticis, (iv) els riscos associats a la liquiditat, (v) 
l’apetència pel risc dels inversors, i (vi) les condicions 
monetàries i financeres. El missatge central que trasllada 
l’FMI és encoratjador: el sistema financer internacional es 
troba en un procés de transició cap a una major estabili-
tat global.

En matèria de riscos macroeconòmics, l’FMI considera que 
la situació agregada no ha ofert canvis significatius des de 
l’informe previ (abril): continua esperant un enfortiment 
gradual de l’activitat a nivell global, però amb una compo-
sició geogràfica diferent. D’una banda, la institució reco-
neix que la recuperació als EUA està prenent cos i que la 
situació a Europa, per fi, està millorant, tot i que sigui tími-
dament. Com a contrapunt, indica que la perspectiva de 
creixement a diversos països emergents està empitjorant. 
Aquest últim punt fa que l’FMI manifesti, potser pecant 
d’excés de prudència, que els riscos sobre els mercats pro-
cedents de l’àmbit macroeconòmic global encara es tro-
ben esbiaixats a la baixa. No hi ha dubte que la revisió a la 
baixa en les previsions de creixement dels països emer-
gents és una mala notícia, ja que, efectivament, incremen-
ta els riscos a la baixa del creixement internacional. Lamen-
tablement, el risc es veu intensificat per les expectatives 
derivades de la política monetària dels EUA i per la possibi-
litat que es produeixin sortides de capital d’aquests països, 
situació que es pot agreujar si es desencadena un repunt 
brusc de l’aversió al risc dels inversors. Per esmorteir els 
possibles efectes negatius, l’FMI recomana a les autoritats 
locals monitoritzar el palanquejament dels agents (en par-
ticular en divises estrangeres) i perseverar en les reformes 
estructurals com a factor per atreure capital.

En principi, el fet que el creixement de l’economia dels EUA 
vagi guanyant solidesa és positiu a nivell global, però tam-
bé incrementa la incertesa sobre com reaccionaran els 
mer  cats financers quan la Reserva Federal (Fed) decideixi 
iniciar l’estratègia de normalització monetària. Pel que fa 
a aquest risc, el GFSR assenyala, de forma molt encertada, 
que el major obstacle al qual s’enfronta, ara com ara, l’es  -
tabilitat financera global està relacionat amb la gestió dels 
possibles «danys col·laterals» que poden aparèixer quan la 
Fed comenci a reduir les compres de bons. Sens dubte, 
serà necessari que la Fed sigui oportuna i transparent en la 
comunicació de les seves actuacions. Tal com assenyala 

l’FMI, és important tenir present que un empitjorament de 
les condicions de liquiditat pot provocar greus efectes 
indesitjats. En particular, un augment inicial sobtat dels ti -
pus d’interès pot generar problemes als agents palanque-
jats en operacions de carry trade (que es financen a curt 
termini i s’inverteixen a llarg termini), la qual cosa, al seu 
torn, pot engegar mecanismes d’amplificació del repunt 
de tipus i de les tensions, que acabarien truncant la recu-
peració de l’activitat i de l’ocupació.

Un àmbit que, de forma merescuda, l’FMI destaca positi-
vament és el dels avanços assolits a la zona de l’euro. Tant 
les reformes estructurals a nivell nacional com els passos 
fets per millorar l’arquitectura institucional de la unió 
monetària permeten una reducció de les pressions finan-
ceres que afronten els Governs dels països perifèrics. En 
canvi, el GFSR valora que, en conjunt, els riscos crediticis 
amb prou feines han millorat i considera que la reparació 
dels balanços bancaris és massa lenta. Possiblement, l’FMI 
em  fatitza aquest punt amb el propòsit d’esperonar l’ac -
tuació dels Governs en matèria de sanejament de les enti-
tats i de posada en marxa de la unió bancària europea.

En suma, la valoració de conjunt que es desprèn de l’infor-
me de l’FMI és moderadament positiva. Malgrat que els 
reptes als quals s’enfronten les autoritats dels EUA, de la 
zona de l’euro i dels països emergents són molt comple-
xos (atesa la interconnexió dels riscos), la coordinació i la 
cooperació, força raonables, observades a nivell interna-
cional i l’encertada gestió dels bancs centrals pavimenten 
el camí perquè la transició cap a un context financer glo-
bal més estable culmini amb èxit.

Més proximitat al centre implica menys risc

Font: Fons Monetari Internacional.
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Tipus d’interès (%)

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,50 0,50 0 –25,0 –25,0

Euríbor 3 mesos 0,23 0,23 1 4,0 3,0

Euríbor 12 mesos 0,55 0,54 1 –1,0 –7,9

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,07 0,10 –3 –5,0 8,1

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,12 0,17 –5 14,3 13,6

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,67 1,78 –11 38,2 27,0

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,03 4,30 –27 –121,2 –170,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 236 252 –16 –159,5 –197,1

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,24 0,25 –1 –6,8 –7,5

Líbor 12 mesos 0,60 0,63 –3 –24,6 –27,8

Deute públic a 1 any 0,09 0,09 0 –4,6 –8,1

Deute públic a 2 anys 0,31 0,32 –1 5,5 2,8

Deute públic a 10 anys 2,55 2,61 –6 85,4 92,7

spreads deute corporatiu (p. b.)

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 83 104 –21 –34,2 –46,2

Itraxx Financer Sènior 117 148 –30 –27,0 –59,6

Itraxx Financer Subordinat 179 216 –37 –61,8 –129,7

Tipus de canvi

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

$/euro 1,358 1,353 0,4 2,2 5,4

¥/euro 133,600 132,930 0,5 –13,6 –22,5

£/euro 0,847 0,836 1,4 –3,9 –5,2

¥/$ 98,360 98,270 0,1 –11,7 –18,3

Primeres matèries 

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Índex CRB 457,3 467,6 –2,2 –5,7 –4,0

Brent ($/barril) 108,9 109,2 –0,3 –5,6 –1,7

Or ($/unça) 1.323,1 1.328,9 –0,4 –21,7 –22,1

Renda variable

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

S&P 500 1.756,5 1.681,6 4,5 24,0 24,7

Eurostoxx 50 3.068,0 2.893,2 6,0 16,1 21,6

Ibex 35 9.907,9 9.186,1 7,9 21,2 26,6

Nikkei 225 14.327,9 14.455,8 –0,9 36,8 57,2

MSCI emergents 1.034,4 987,5 4,8 –2,7 2,6

Nasdaq 3.919,7 3.771,5 3,9 30,4 31,2

PRINCIPALS INDICADORS FINANCERS



12  

www.lacaixaresearch.comNOvEMbRE 2013

11

Predomini de bones notícies durant el mes d’octubre en l’es
 cena econòmica internacional. Després de disset dies de tan-
cament administratiu, els EUA van evitar in extremis la crisi fis-
cal. Així mateix, la dada satisfactòria del PIB de 3T a la Xina 
allunya el temor a un aterratge brusc de la segona economia 
mundial. Finalment, els països emergents que més van patir la 
fugida de capitals a l’estiu han aconseguit estabilitzar la situa-
ció. Aquests tres fronts han marcat la situació al començament 
de la tardor i confirmen unes perspectives de creixement rao-
nables per al 2014, per damunt dels registres del 2013 a la 
majoria de països.

Així i tot, els riscos a la baixa continuen presents. En primer 
lloc, destaquen la incertesa que envolta el canvi de direcció de 
la política monetària de la Fed (que s’està retardant en relació 
amb els plans inicialment anunciats al juny) i les tortuoses 
negociacions en matèria pressupostària als EUA. En segon lloc, 
l’economia xinesa continua navegant per un canal estret, amb 
el risc de desacceleració a una banda i el de la bombolla immo-
biliària a l’altra. Finalment, els retards en les reformes estructu-
rals que necessiten nombrosos països emergents podrien trun-
car l’esperada reactivació.

ESTATS UNITS

l’escassa durada del shutdown augura un efecte modest 
sobre l’activitat econòmica dels EuA. Després d’una disputa 
força agra entre republicans i demòcrates, el Congrés dels EUA 
va arribar a dos acords temporals en matèria pressupostària 
(vegeu Focus «Cal témer les conseqüències del debat fiscal als 
EUA?»). Un per posar fi al tancament parcial de l’administració 
(shutdown), que havia implicat la suspensió de partides pressu-
postàries discrecionals no essencials (1/6 de la despesa federal) 
i l’enviament a casa sense sou, durant dues setmanes, de 
800.000 treballadors públics considerats «no essencials». Des-
prés de diversos intents fallits, el Congrés va aprovar desembor-
saments per garantir el funcionament de l’Administració fins al 
15 de gener del 2014. D’altra banda, es va acordar suspendre el 
sostre d’endeutament fins al 7 de febrer del 2014. Després 
d’aquest desenllaç positiu, i tenint en compte la curta durada i 
la limitada circumscripció de les partides de despesa afectades, 
optem per mantenir la previsió de creixement del PIB per al 
2013 i el 2014, del l’1,6% i del 2,8%, respectivament.

El repte pendent dels responsables polítics nordamericans 
és acordar un pla consensuat a llarg termini per a l’ajust fis
cal. El mateix FMI, en l’últim informe sobre perspectives de 
l’economia mundial, exposa que la tàctica de les amenaces per-
manents (sequester, debt ceiling, etc.) és una via «excessiva i 
ineficient» per assolir acords sobre les finances públiques del 
país. En aquest sentit, el combat ferotge de l’octubre pot haver 
estat un punt d’inflexió, atès que ha comportat un cost polític 
elevat per al Partit Republicà en termes d’imatge pública. Tot i 
que no hi ha dubte que hi haurà més batalles, no sembla proba-
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ble que una crisi fiscal d’aquesta magnitud es repeteixi el 2014 
(llevat que les desavinences dins el Partit Republicà, atesa la 
proximitat de les eleccions legislatives, impedeixin l’assoliment 
d’un compromís intern).

un ritme menys dinàmic en la creació d’ocupació retarda les 
nostres previsions sobre l’inici del tapering fins a 1t 2014. Les 
dades del mercat de treball constaten la recuperació dels EUA, 
tot i que a un ritme lleugerament més moderat del que 
s’esperava. Els 148.000 llocs de treball creats al setembre van 
decebre, atès que representen una clara desacceleració en rela-
ció amb les xifres registrades durant la primera meitat del 2013, 
a causa, en gran part, de l’elevat nombre de desanimats. Això 
convida a ser prudents pel que fa a les perspectives de la renda 
disponible i de la demanda d’habitatge, dos dels pilars en què 
es basen les nostres previsions per al 2014. Ateses la intensifica-
ció d’aquests riscos i la dificultat que representarà la interpreta-
ció de les dades d’activitat del mes d’octubre (per l’efecte 
shutdown), el més probable és que l’inici del tapering de la Fed 
no tingui lloc fins ben entrat 1T 2014.

la resta d’indicadors d’activitat confirma aquesta recupera
ció una mica tèbia de l’economia nordamericana. Els empre-
saris dels EUA moderen l’optimisme: l’índex ISM de manufactu-
res va avançar fins als 56,2 punts al setembre, però el de serveis 
va decebre, ja que es va quedar en els 54,4 punts (58,6 a l’agost). 
Les vendes al detall del setembre van augmentar el 0,4% en 
relació amb el mes anterior (el 3,9% interanual), lleugerament 
per damunt del registre de l’agost, tot i que reiteren la tònica de 
creixement moderat. D’altra banda, i sense canviar la nostra 
percepció positiva, les dades del sector immobiliari han estat 
una mica més febles del que s’esperava. En particular, el preu 
dels habitatges (índex Case-Shiller) de l’agost va tornar a pujar 
(el 0,9% intermensual), però a un ritme menor que durant la 
primera meitat d’enguany. En la mateixa línia, el nombre de 
com  pravendes es va reduir en el còmput intermensual.

JAPÓ

les dades confirmen el bon to de l’activitat econòmica al 
Japó, tot i que la deflació continua a l’aguait. Després de la 
forta revisió a l’alça en l’avanç del PIB de 2T, l’índex Tankan, que 
mesura el sentiment empresarial, va assolir el màxim en sis 
anys en 3T. L’ascens de l’índex (de freqüència trimestral i calcu-
lat a partir d’una enquesta a més de 10.500 empreses) es basa 
en la millora esperada de la demanda externa i del consum 
intern de serveis. Sens dubte, aquest bon registre de l’índex 
Tankan proporciona arguments per a la decisió d’apujar l’IVA a 
l’abril del 2014 (del 5% al 8%). En la mateixa línia, les exporta-
cions del setembre van avançar un robust 13,5% interanual, tot 
i que el dèficit comercial persisteix. En aquest entorn de dina-
misme, l’IPC general del setembre va pujar l’1% interanual, el 
ritme més alt en cinc anys, però l’IPC subjacent (sense les 
importacions energètiques) es va situar en el 0% interanual, 
una taxa una mica inferior a la de l’agost.
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ECONOMIES EMERGENTS

la Xina accelera en relació amb la primera meitat de l’any i 
allunya la por a un aterratge brusc de l’economia. El PIB va 
avançar el 7,8% interanual en 3T 2013, per damunt de les nos-
tres previsions i del 7,5% de 2T. En termes intertrimestrals, l’e -
con  omia va créixer el 2,2%, una taxa sensiblement superior a 
l’1,9% i a l’1,5% de 2T i 1T, respectivament. Això representa dei-
 xar enrere la preocupant bateria de sorpreses negatives del 
començament de l’estiu, que va provocar el temor a un aterrat-
ge brusc. Diversos indicadors d’activitat de l’agost i del setem-
bre (per exemple, les vendes al detall, la producció industrial i el 
PMI) ja van sorprendre a l’alça, després que les autoritats eco -
nòmiques introduïssin noves mesures d’estímul (rebaixes im -
positives a les empreses petites). Ara, la dada del PIB confirma 
la millora del pols econòmic, que, de nou, té com a protagonista 
la inversió. Una inversió que, sens dubte, continuarà sent impor-
tant a curt i a mitjà termini, abans que les reformes es  truc  turals 
que el país necessita (financera, sistema de mobilitat hukou, 
ampliació de xarxes socials, etc.) empenyin el canvi en els pilars 
habituals del creixement a la Xina. Un canvi cap a un nou model 
de creixement on el consum domèstic i els serveis tindran més 
pes, amb unes taxes d’avanç significatives però més moderades.

Així i tot, els riscos persisteixen al gegant asiàtic. A curt termi-
ni, hi ha tres esculls que poden penalitzar l’activitat. En primer 
lloc, l’ímpetu renovat dels preus de l’immobiliari (en especial a 
les grans ciutats costaneres i a Pequín) revifa la inquietud sobre 
la formació de bombolles. En segon lloc, l’elevada quantia i la 
baixa transparència del deute en mans dels Governs locals (una 
bona part canalitzat en forma de crèdit bancari als vehicles 
especials d’inversió) augmenta els riscos fiscals i financers. 
Finalment, l’augment del crèdit més enllà de l’àmbit regulat 
(shadow banking) també magnifica els risc financer.

Mentre esperem que iniciïn una nova ronda de reformes, els 
altres grans emergents van superant la fugida de capitals de 
l’estiu. Els indicadors PMI més recents han tornat a sorprendre 
positivament. Atesa aquesta evidència, esperem una millora 
gradual en els registres del PIB en 3T a la majoria d’emergents. 
El considerable ritme d’avanç que esperem a mitjà termini pas-
sa perquè aquests països superin els nombrosos reptes que 
han d’afrontar: infraestructures, sistema financer, mercat labo-
ral, etc. Al capdavant reformista, se situa Mèxic, que, després 
d’aprovar les reformes laboral, educativa, de les telecomunica-
cions i financera, té pendent de ratificació la fiscal i l’energètica. 
Les dues són polèmiques i fonamentals per determinar el ritme 
d’avanç a llarg termini del país. A curt termini, i després d’una 
desacceleració del PIB en 2T, esperem un repunt gradual en 
l’economia mexicana. La nova pujada de l’índex d’activitat 
econòmica (IGAE) de l’agost (el 0,22% intermensual) reafirma 
aquest escenari de reacceleració gradual. Així mateix, la nova 
retallada del tipus d’interès oficial en 25 p. b. (fins al 3,50%) al 
final d’octubre ajudarà a millorar la conjuntura econòmica. Fi -
nalment, sembla que l’Índia s’ha unit a l’ànim reformista iniciat 
per Mèxic, mentre que el Brasil, davant el descontentament 
social i la pressió electoral del 2014, encara es mostra tímid.
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FOCUS • Noves previsions de l’FMI: prudència constructiva

Al començament d’octubre, el Fons Monetari Internacio-
nal (FMI) va publicar l’informe sobre les perspectives de 
l’economia mundial (conegut per les sigles en anglès, 
WEO). Pel que fa als països avançats, el Fons continua 
esperant un avanç moderat de l’1,2% el 2013, que gua -
nyarà velocitat fins al 2,0% el 2014. La previsió per a les 
economies emergents també és d’acceleració: el 2013 es 
tancarà amb una taxa del 4,5% i el 2014 s’arribarà al 5,1% 
(re  baixat des del 5,5% que l’FMI havia pronosticat al juliol). 
En opinió del Fons, els dos esdeveniments que marcaran 
el 2014 són la inflexió de la política monetària dels EUA, 
rumb cap a la normalització, i el menor avanç de la Xina, 
arran del trànsit des d’un model de creixement basat en la 
inversió cap a un altre basat en el consum. La moderació 
xi  nesa relaxarà el preu de les primeres matèries i les ten-
sions inflacionistes globals.

Per al Fons, el creixement de les economies avançades es 
basa en la millora del to de les economies nord-america-
na i japonesa, en línia amb les nostres previsions, mentre 
que la recuperació europea continua sent molt fràgil i 
amb riscos a la baixa. La perspectiva per als EUA és que 
guanyin força el 2014: l’FMI pronostica el 2,6% i nosaltres, 
el 2,8%. Això serà possible gràcies a diverses palanques: 
un ajust fiscal menor que el 2013, un consum privat que 
es basa en la major riquesa de les llars, i un mercat immo-
biliari que es continua recuperant sobre la base de la de -
mo  grafia i de la menor sobreoferta d’immobles. Per al 
Fons, els riscos són a la baixa i procedeixen del debat fis-
cal (límit de deute i sequester) i de les pressions alcistes 
sobre els tipus d’interès. Segons el nostre parer, l’acord 
sobre el límit de deute assolit el 17 d’octubre (posterior a 
la publicació del WEO) i la convicció que la recuperació 
nord-americana pot suportar un increment moderat de 
tipus justifiquen una previsió una mica per damunt de la 
de l’FMI. A mitjà termini, els riscos més importants són la 
persistència de la baixa taxa d’activitat al mercat laboral i 
l’anquilosament de la inversió empresarial. La perspecti-
va del Japó és de millora, per l’impuls de les polítiques 
expansives de l’Abenomics, però el Fons identifica, amb 
un biaix cap a la sobreestimació, dos punts problemàtics: 
la necessitat d’abordar la consolidació fiscal (amb una pu -
jada de l’IVA el 2014) i l’escassa concreció de les reformes 
estructurals.

L’FMI considera que les economies emergents estan llas-
tades per unes condicions financeres més restrictives i per 
una inflació que redueix la capacitat de maniobra dels 
bancs centrals. Així, tot i que el creixement es recuperarà 
el 2014, encara serà 2,5 punts inferior al registrat el 2010. 
La Xina i l’Índia protagonitzen aquesta dinàmica, per bé 
que les situacions són dispars. L’Índia és l’economia que 
pa  teix una rebaixa més intensa de la previsió per al 2014, 

atesos els importants colls d’ampolla que limiten la seva 
capacitat de créixer sense inflació. En canvi, la Xina conti-
nua tenint la inflació sota control i una àmplia capacitat de 
maniobra per donar suport al creixement amb les políti-
ques monetària i fiscal. Considerem que aquest és un fac-
tor molt important, que deixa la nostra previsió per al 2014 
en el 7,6% i per damunt del 7,3% del WEO.

La previsió del creixement d’Espanya el 2014, segons l’FMI, 
se situa en el 0,2%, sensiblement per sota del 0,8% que 
esperem nosaltres. Aquesta diferència és deguda, en pri-
mer lloc, al fet que la consolidació fiscal hauria de tenir un 
efecte sobre el creixement menor del que estima el Fons, 
si es té en compte l’experiència dels últims anys. Així ma -
teix, els guanys de competitivitat i la major flexibilitat in -
terna de les empreses, ja assolits, comportaran la creació 
d’ocupació i, de retruc, la millora de la de  man  da i del crei-
xement.
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FOCUS • Cal témer les conseqüències del debat fiscal als EUA?

L’ardu debat fiscal als EUA sobre el tancament adminis-
tratiu (per la falta d’acord en l’aprovació de partides del 
pressupost federal) i sobre el límit de deute és un dels 
grans riscos per a l’economia global el 2014. El 17 d’oc  tu -
bre, el Congrés va assolir un acord que, ara com ara, posa 
fi a la incertesa del límit de deute i farà que els efectes 
so  bre el creixement als EUA siguin limitats a curt termini, 
fins al punt de permetre’ns mantenir la previsió d’avanç 
del PIB per al 2013 i el 2014, de l’1,6% i del 2,8%, respecti-
vament. És aquest el final de les hostilitats? La resposta 
és no.

L’acord assolit és temporal i parcial. Garanteix que l’Ad  mi -
nistració continuarà oberta fins al 15 de gener del 2014 i 
que la llei del límit de deute continuarà sense efecte fins al 
7 de febrer del 2014, tot i que l’assignació de 200.000 
milions de dòlars per a despeses extraordinàries podria 
ajornar la data fins a mitjan març.

A curt termini, els efectes del debat fiscal sobre el creixe-
ment són reduïts. El tancament administratiu es limita a 
partides de despesa no essencials del pressupost federal, 
que necessiten d’una norma d’assignació pressupostària 
aprovada per les dues cambres del Congrés. Aquestes par-
tides, principalment despeses de personal de l’Admi  nis -
tració federal, representen una sisena part de la despesa 
federal (que representa el 3% del PIB), que, en gairebé tres 
setmanes de tancament, comportaria una reducció de 
0,4-0,5 punts en termes de creixement intertrimestral 
anualitzat. Aquesta pèrdua serà compensada en 1T 2014, 
quan es restitueixin els salaris no cobrats, amb un incre-
ment d’igual magnitud en el creixement esperat de 1T 
2014. Addicionalment, la incertesa pel sostre del deute 
podria haver sostret dos punts percentuals més, que ja no 
serien recuperables de forma automàtica.

Més enllà de 1T 2014, la incertesa fiscal tornarà a estar 
present al llarg de l’any vinent. El problema més greu el 
planteja el límit de deute, que representa un risc clar per 
al creixement del 2014. A part de l’actitud del Congrés, el 
deute públic subjecte al sostre legal (la pràctica totalitat) 
ha mantingut una escalada alcista, agreujada per la crisi, 
que l’ha dut del 30% del PIB del 1973 al 100% actual. Això 
dóna arguments als qui volen mantenir invariable el sos-
tre de deute, la qual cosa representaria una incapacitat 
d’en  deutar-se. Aquesta impossibilitat d’emetre nou deu-
te obligaria l’Administració a afrontar una elecció difícil. 
Per continuar sufragant el servei del deute ja contret i 
evitar una fallida de confiança als mercats, l’Administració 
es veuria obligada a efectuar una reducció de despesa 
que comportaria un tancament administratiu molt més 
ampli que el del mes d’octubre. Una reducció de despesa 
pel sostre del deute que durés un mes comportaria una 
re  ducció de 175.000 milions de dòlars, el 4,2% del PIB 

d’un trimestre.(1) El nostre escenari de base contempla que 
una situació així s’acabarà evitant, però només amb draps 
calents i sense que hi hagi un augment substancial del 
sostre del deute que allunyi les incerteses. Unes incerteses 
que imposen un biaix a la baixa per a la nostra previsió de 
creixement del PIB el 2014 (el 2,8%).

(1) Vegeu Goldman Sachs, US Economics Analyst, núm. 13/40, 5 d’octubre 
del 2013, pàg. 10.
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ESTATS UNITS
2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 09/13 10/13

Activitat

PIB real 1,8 2,8 2,0 1,3 1,6 ... – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 5,4 4,9 4,4 3,7 4,2 4,1 3,9 ...

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 70,4 62,8 75,1 81,0 80,2 71,2

Producció industrial 3,4 3,6 2,8 2,4 2,0 2,5 3,2 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 55,2 51,7 50,6 52,9 50,2 55,8 56,2 56,4

Habitatges iniciats (milers) 612 783 896 957 869 ... ... ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 140 141 145 150 157 ... ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,9 8,1 7,8 7,7 7,6 7,3 7,2 ...

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

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

Preus

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

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

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

JAPÓ
2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13

Activitat

PIB real –0,6 2,0 0,4 0,3 0,1 1,3 – ... –

Confiança del consumidor (valor) 37,7 40,0 40,1 40,0 44,1 44,8 43,6 43,0 45,4

Producció industrial (valor) –2,6 0,2 –3,7 –6,3 –6,5 –3,1 0,4 0,9 4,8

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

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

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

Preus

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

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

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

XINA
2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13

Activitat

PIB real 9,3 7,7 7,4 7,9 7,7 7,5 – 7,8 –

Vendes al detall 17,1 14,3 13,6 14,9 12,3 12,5 13,2 13,4 13,3

Producció industrial 13,7 10,0 9,1 10,0 9,6 9,1 9,7 10,4 10,2

PMI manufactures (oficial) (valor) 51,4 50,8 49,7 50,5 50,5 50,5 50,3 51,0 51,1

Sector exterior

Balança comercial (1) (valor) 154 231 196 231 274 272 264 266 254

Exportacions 20,2 8,0 4,5 9,5 18,4 3,9 5,1 7,1 –0,3

Importacions 25,0 4,3 1,4 2,8 8,3 5,0 10,9 7,0 7,4

Preus

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

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari



18  

www.lacaixaresearch.comNOvEMbRE 2013

11

les perspectives econòmiques segueixen en línia amb una 
recuperació gradual per als pròxims trimestres. Després de 
sis trimestres consecutius de contracció, el creixement del PIB 
va tornar a territori positiu en 2T 2013 amb una variació del 
0,3% intertrimestral, gràcies a la reactivació de la demanda 
interna, que es va sumar a l’avanç de les exportacions netes. 
Malgrat tot, de cara al segon semestre de l’any, els indicadors 
avançats d’ac  ti  vitat suggereixen una moderació de la recupera-
ció, tot i que, a mit  jà termini, la tendència de fons indica que 
continuarà avan  çant. En gran part, aquesta lleugera desaccele-
ració serà propiciada per la demanda interna, ja que, malgrat 
els bons resultats en 2T, s’espera una recuperació més gradual, 
a causa de les pressions que pateix el consum domèstic, ateses 
les altes taxes d’atur i la contracció de la despesa pública en 
alguns països. Així, doncs, el principal protagonista de la recu-
peració continuarà sent la de  manda externa, tot i que deixarà 
que l’actor secundari, la demanda interna, comenci a destacar 
en l’escenari.

Els indicadors avançats d’oferta recorden que la recupera
ció està en marxa. Els indicadors suggereixen una petita 
correcció en les taxes de creixement del PIB de cara a 3T, pro-
piciada pel fet que els resultats del trimestre anterior van ser 
millors del que s’esperava per factors temporals, tot i que la 
tendència de fons és positiva. D’una banda, el PMI compost de 
la zona de l’euro, un dels millors indicadors avançats d’activitat, 
va recular lleugerament a l’octubre i va trencar la tendència 
ascendent ini  ciada al març, a causa, en gran part, d’una reduc-
ció del PMI de serveis. Així i tot, tant el PMI de serveis com el 
de manufactures es mantenen en terreny expansiu (per 
damunt dels 50 punts), la qual cosa permet pensar que la taxa 
de creixement continuarà sent positiva. De l’altra, la producció 
industrial de l’agost per a la zona de l’euro va repuntar l’1,0% 
mensual. De tota ma  nera, la taxa de variació interanual es 
manté encara en cotes ne  gatives i en uns registres molt sem-
blants als de 2T. La incapacitat de mostrar un canvi de tendèn-
cia clar recorda la fragilitat de l’actual procés de recuperació. 
Per països, la producció industrial a Alemanya va tornar a sor-
prendre positivament amb una variació de l’1,4% intertrimes-
tral, però, en el cas d’Itàlia, va decebre amb una caiguda del 
0,3%, la qual cosa afegeix dubtes sobre la recuperació del país 
transalpí.

En termes desagregats, es constaten diferents velocitats de 
recuperació a la zona de l’euro. D’una banda, hi ha els països 
core, Alemanya i França, que, gràcies a la millora de la demanda 
interna, creixen de forma gradual. Per a aquests dos països, 
s’espera una taxa de creixement interanual del 0,6% i del 0,3%, 
respectivament, per a 3T 2013. En contraposició, la majoria de 
les economies perifèriques presenten encara una taxa de crei-
xement interanual negativa, tot i que cada vegada és menor. La 
demanda externa compensa, en part, la caiguda del consum 
domèstic. Pel que fa al Regne Unit, encadena tres trimestres 
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consecutius amb taxes de creixement positives. En 3T 2013, va 
tornar a sorprendre positivament amb un avanç del 0,8% inter-
trimestral (en 2T 2013, ja va anotar un avanç del 0,7%) i conso-
lida, així, la seva recuperació.

la demanda interna de la zona de l’euro es manté feble, tot 
i que amb signes de millora. El 2T va ser el punt d’inflexió per 
a la demanda interna, que va començar a anotar taxes de crei-
xement positives per primera vegada des del començament 
del 2011. Pel que fa al consum de les llars, reforça la via alcista 
iniciada al començament de l’any, com ho mostra l’indicador 
de confiança del consumidor, la millora del qual en 3T ha estat 
gairebé el doble que en 2T (4,9 punts, en relació amb 2,8). Tot  
i que els consumidors van guanyant confiança, costa encara 
que això es tradueixi en un increment del consum, com es 
constata en analitzar les dades de vendes al detall, la variació 
interanual de les quals va ser del –0,3% a l’agost, en relació 
amb el –0,6% del mes anterior. Per tant, les vendes al detall 
continuen reduint el ritme de contracció, però amb una certa 
lentitud.

la taxa d’atur toca sostre. Fa dos mesos que es manté estable 
en el 12,2% i, si es confirma la sortida de la recessió, es podria 
començar a reduir de forma gradual de cara al final d’enguany i 
principi de l’any vinent. Així ho suggereix l’índex d’expectatives 
de contractació, que, al setembre, va millorar per sisè mes con-
secutiu i s’apropa, així, a les cotes en què, històricament, s’ha 
començat a generar ocupació (vegeu Focus «La creació d’ocu -
pa ció arribarà a diferents velocitats»). Atès que el mercat labo-
ral continua mostrant taxes d’atur elevades, no hi ha pressions 
sobre els salaris i la inflació es manté continguda en nivells mo -
derats, a causa de la conjuntura econòmica i del preu del petro-
li, que es manté en mínims anuals (vegeu Focus «Risc de defla-
ció a la zona de l’euro?»).

El sector exterior és el principal suport de la recuperació. El 
superàvit per compte corrent millora. En 2T 2013, es va situar 
en l’1,2% del PIB, 1,1 punts percentuals per damunt del registre 
de 2T 2012. Tot i que, en gran part, la millora del compte corrent 
s’ha produït per la caiguda de les importacions de béns (–5,2% 
interanual en 2T 2013), les exportacions han mantingut taxes 
de creixement notables durant els últims trimestres: entre 1T 
2010 i 2T 2013, han crescut, de mitjana, el 6,1% interanual. Això 
ha permès esmorteir l’impacte de la crisi sobre l’activitat econò-
mica. A més a més, és probable que aquesta tendència continuï 
en els pròxims mesos. L’índex d’expectatives d’exportacions, 
per exemple, ha continuat millorant i se situa ja en els nivells de 
les acaballes del 2011.

les amenaces sobre el suport que pot donar el sector exte
rior al procés de recuperació semblen controlades. Un dels 
factors que, en els últims mesos, ha guanyat força i que, si es 
manté, podria frenar el creixement de les exportacions és 
l’apreciació de l’euro. La moneda única no solament s’ha apre-
ciat de forma notable enfront del dòlar (al voltant del 7% en 
els dotze últims mesos), sinó que també ho ha fet de forma 
notable enfront de la resta de socis comercials de la zona de 
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l’euro. Una bona mostra d’això és el tipus de canvi efectiu real, 
que s’ha apreciat el 5,2% des de l’octubre del 2012. El segon 
factor que cal tenir en compte és la desacceleració del creixe-
ment dels països emergents. En els deu últims mesos, per 
exemple, el creixement del PIB previst pel consens d’analistes 
per al 2014 dels principals països asiàtics s’ha reduït en  
0,20 p. p., i el dels principals països de Llatinoamèrica, en  
0,80 p. p. En qualsevol cas, el creixement previst continua sent 
elevat, del 4,7% i del 3,1%, respectivament, i és probable que 
la cor  recció a la baixa no es perllongui gaire més. Aquestes 
revisions han estat conseqüència, sobretot, de les sortides de 
capitals que es van produir pels temors a una reducció dels 
estímuls monetaris als EUA, el famós tapering. Uns temors que 
ara s’han esvaït, ja que la incertesa que envolta la política fiscal 
nord-americana obligarà a mantenir el to acomodatici de la 
política monetària per assegurar que la recuperació de l’acti  vi-
 tat no descarrili.

la fragmentació als mercats financers continua present. Als 
mercats de deute sobirà, s’han produït avanços notables en els 
últims mesos, amb importants reduccions de les primes de risc 
dels països perifèrics. Però la fragmentació persisteix en els cos-
tos de finançament de les llars i de les empreses, les diferències 
dels quals entre països continuen sent elevades. Per exemple, 
el diferencial entre els països core i la perifèria en els tipus 
d’interès mitjans dels préstecs a les empreses s’apropa el 2013 
als 2,6 p. p., que cal comparar amb els 0,8 p. p. del 2007. Aques-
ta situació és incompatible amb el funcionament normal d’una 
unió monetària i amb la transmissió eficient de la política 
monetària, que continua sent plenament acomodatícia i manté 
el tipus d’interès oficial en el 0,5%, amb possibilitat que 
s’adoptin més mesures d’injecció de liquiditat si el BCE constata 
pressions alcistes sobre els tipus monetaris.

En el marc del mecanisme únic de supervisió, el BCE va fer 
públic el full de ruta del procés d’avaluació de la banca 
europea. Aquest procés afectarà 130 entitats de crèdit de 
divuit estats membres i es posarà en marxa al novembre del 
2013. Està previst que finalitzi a l’octubre del 2014, quan es 
publicaran els resultats per país i per entitat. Aquest procés 
consistirà en tres exercicis: una avaluació del risc, una anàlisi 
de la qualitat dels actius (amb un requisit de capital del 8,0% 
del CT1) i un test d’estrès (del qual encara no s’han especificat 
els llindars de capital). Quan finalitzi el procés d’avaluació, i 
abans que el mecanisme únic de supervisió es posi en ple fun-
cionament, els bancs europeus hauran d’aplicar les mesures 
correctores sorgides de l’avaluació, les quals podrien incloure 
processos de recapitalització i venda d’actius. L’interrogant 
sorgeix en considerar els altres pilars de la unió bancària, el 
mecanisme de resolució únic i la procedència dels fons en cas 
de necessitat de capital. Caldrà abordar aquests temes en el 
proper consell de ministres d’economia i finances de la Unió 
Europea (ECOFIN), previst per al 15 de novembre.
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FOCUS • La creació d’ocupació arribarà a diferents velocitats

El PIB de la zona de l’euro va tornar a anotar una taxa de 
creixement positiva en 2T 2013 (el 0,3% intertrimestral), 
després de sis trimestres consecutius de contracció. La 
millora va ser generalitzada: Alemanya i França van liderar 
la recuperació (el 0,7% i el 0,5% intertrimestral, respecti-
vament), mentre que, a la perifèria, la recessió va conti-
nuar minvant. L’evolució dels últims indicadors econòmics 
mostra que les taxes de creixement aniran guanyant trac-
ció en els pròxims trimestres. La pregunta és ara: quan es 
començarà a generar ocupació?

Tradicionalment, el canvi de tendència del mercat laboral 
no sol arribar fins que les perspectives de creixement a 
mitjà termini s’han recuperat. És per això que, ara com 
ara, l’avanç recent de l’activitat econòmica de la zona de 
l’euro tot just comença a deixar una lleugera petjada al 
mercat laboral. Encara es destrueix ocupació, però a un 
ritme més baix. En concret, la caiguda intertrimestral de 
l’ocupació es va reduir en tres dècimes en 2T 2013, fins al 
–0,1%.

Una forma relativament senzilla de determinar amb una 
mica més de precisió el moment a partir del qual es podria 
començar a generar ocupació consisteix a analitzar la rela-
ció històrica entre la variació del PIB i la de l’ocupació.(1) En 
general, com més gran és el creixement del PIB més alta 
sol ser la taxa de creixement de l’ocupació, i viceversa. 
Però el ritme mínim de creixement del PIB a partir del qual 
se sol generar ocupació, conegut com llindar de creació 
d’ocupació (UCE), ha estat, històricament, molt diferent 
entre països.

D’una banda, països com Alemanya i Àustria presenten 
un UCE negatiu, és a dir, aquestes economies poden arri-
bar a no destruir ocupació amb taxes de variació modera-
dament negatives del PIB. Un bon exemple d’això és el 
que ha succeït en els últims anys: mentre el PIB ha caigut 
amb més o menys força en aquests països, la destrucció 
d’ocupació ha estat gairebé nul·la. La flexibilitat del mer-
cat laboral ha permès minimitzar l’impacte de la recessió 
sobre l’ocupació. En aquests països, les empreses van 
poder reduir les hores treballades pels empleats quan es 
van enfrontar a una demanda més feble i van esquivar, 
així, la pèrdua d’ocupació. Si, en lloc d’analitzar la relació 
entre l’evolució del PIB i el nombre de persones ocupa-
des, es fa amb el nombre d’hores treballades, el resultat 
és diferent: perquè el nombre d’hores treballades creixi 
és necessària una taxa de creixement del PIB positiva.

D’altra banda, els països de la perifèria presenten un UCE 
positiu: solen generar ocupació quan el PIB mostra taxes 
de creixement positives. En particular, s’observa que la 
taxa de creixement intertrimestral anualitzada a partir de 
la qual s’ha generat ocupació se situa en el 0,8% a Irlanda, 
en l’1,1% a Espanya, en l’1,4% a Portugal i en l’1,6% a Grè-
cia.(2) En aquests països, on històricament el mercat de tre-
ball ha estat menys flexible, no s’ha pogut ajustar el nom-
bre d’hores treballades, i, per tant, el ritme de creixement 
del PIB necessari per generar ocupació o perquè creixi el 
nombre d’hores treballades és, en general, més similar.

Aquests valors són indicatius del ritme de creixement a 
partir del qual, històricament, s’ha creat llocs de treball en 
termes nets, però els profunds canvis que duen a terme 
els països perifèrics convida a considerar aquestes xifres 
amb cautela. Els guanys de competitivitat del factor tre-
ball que s’han produït en els últims anys és probable que 
redueixin l’UCE. També cal esperar que la flexibilització 
del mercat laboral en països com Espanya o Portugal faci-
liti la recuperació de l’ocupació. Finalment, el canvi en el 
model productiu que s’està produint a molts dels països 
perifèrics, en general amb més pes del sector exportador, 
també podria modificar l’UCE, tot i que, en aquest cas, 
l’efecte final és difícilment generalitzable, ja que depèn 
dels sectors que liderin aquest procés.

En definitiva, sembla que la creació d’ocupació a la zona de 
l’euro és a prop. Els països del centre, on es preveu que la 
recuperació guanyi tracció en els pròxims trimestres, hau-
rien de consolidar el bon moment que travessa el mercat 
laboral. Als països de la perifèria, on la creació d’ocupació 
és més urgent, s’esperen taxes de creixement al voltant de 
l’1% per a l’any vinent, un nivell proper a l’UCE històric. 
Serà, per tant, un bon test per comprovar si les reformes 
iniciades en els últims anys comencen a donar fruits.
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(1) Vegeu «Informe d’ava  lua  ció de l’impacte de la reforma laboral» del 
Mi nisteri d’Ocupació i Seguretat Social (2013), i De Cea, P. i Dolado, J.J., 
«Output Growth Thresholds for Job Creation and Unemployment Reduc-
tion in Spain» (2013).

(2) Aquests coeficients s’han obtingut després d’estimar la següent re -
gressió amb dades trimestrals entre 1T 2000 i 2T 2013 per a cada país: 
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FOCUS • Risc de deflació a la zona de l’euro?

La inflació es troba en taxes moderades al conjunt de la 
zona de l’euro. Al setembre, es va situar en l’1,1% (l’avanç 
de l’octubre, en el 0,7%), però la tendència a la baixa que 
s’ha produït des de la meitat de l’any passat ha provocat 
que comencin a augmentar els temors a una possible de -
flació. En un entorn en què el recorregut a la baixa dels ti -
pus d’interès nominals és molt limitat, una caiguda de la 
in    flació augmentaria els tipus d’interès reals, la qual cosa 
dificultaria la capacitat de recuperació de la zona de l’euro. 
A més a més, molts països han de dur a terme importants 
esforços de despalanquejament, i taxes d’inflació baixes 
complicarien encara més el procés. Procedirem, per tant, a 
analitzar si els temors a una possible deflació són fona-
mentats.

En part, la reducció de la taxa d’inflació que s’ha produït 
en els últims mesos és un reflex de la situació econòmica. 
La utilització de la capacitat productiva es manté en nivells 
baixos: en 2T 2013, estava en el 78,3%, 2,8 punts percen-
tuals per sota de la mitjana històrica. La situació del mer-
cat laboral també manté les pressions inflacionistes molt 
contingudes, atès que la taxa d’atur s’ha mantingut al vol-
tant del 12% durant enguany, i això situa el creixement 
dels salaris en taxes moderades. Confiem que aquests fac-
tors vagin remetent a mesura que la recuperació de l’ac -
tivitat guanyi tracció en els pròxims trimestres. Tot i que 
s’es  pera que el procés de recuperació de la zona de l’euro 
sigui molt gradual, i, per tant, es preveu també que la uti-
lització de la capacitat productiva i que la taxa d’atur es 
recuperin de forma gradual, el que sí sembla clar és que 
aquests factors deixaran de pressionar la taxa d’inflació a 
la baixa.

Hi ha dos elements més que també han propiciat que la 
taxa d’inflació s’hagi reduït en els últims mesos: l’evolució 
del preu del petroli i els canvis impositius produïts a 
diversos països de la zona de l’euro. Pel que fa al primer 
factor, serveixi d’exemple que, de mitjana, el preu del 
petroli de qualitat Brent es va situar en els 87,3 euros per 
barril entre el gener i el setembre del 2012, mentre que, 
el 2013, s’ha situat en els 82,1 euros. Atès que, en els 
pròxims mesos, s’espera que el preu del petroli es man-
tingui estable en nivells similars a l’actual, aquest no hau-
ria de ser un factor que continués pressionant a la baixa 
la taxa d’inflació. D’altra banda, en els últims mesos, s’ha 
re  vertit l’efecte dels augments impositius que s’havien 
produït a diversos països de la zona de l’euro. Una mostra 
d’això és que la inflació a impostos constants, un cop ex -
closos els productes energètics, s’ha mantingut més es -
table en els últims mesos (l’1,1% al setembre del 2013, 
en  front de l’1,4% del gener del 2012). O, dit d’una altra 
manera, es redueix en 0,3 p. p., enfront dels 0,9 p. p. per 
a l’IPC general.

En definitiva, la caiguda de la taxa d’inflació observada en 
els últims mesos respon a factors conjunturals i transitoris. 
Perquè tingués lloc una deflació, la zona de l’euro hauria 
d’entrar de nou en recessió, i, malgrat que els riscos conti-
nuen sent elevats, tot indica que el rumb que finalment ha 
pres la regió és el contrari: la recuperació.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13 10/13

Vendes al detall (variació interanual) –0,2 –1,7 –2,6 –2,0 –0,8 –0,6 –0,3 ... ...

Producció industrial (variació interanual) 3,3 –2,4 –3,1 –2,3 –1,1 –1,9 –2,1 ... ...

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

Sentiment econòmic 101,8 90,4 86,8 90,1 89,8 92,5 95,3 96,9 97,8

PMI manufactures 52,2 46,2 45,9 47,5 47,9 50,3 51,4 51,1 51,3

PMI serveis 52,6 47,6 46,9 47,6 47,5 49,8 50,7 52,2 50,9

Mercat de treball

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

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

Alemanya (% pobl. activa) 6,0 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 ...

França (% pobl. activa) 9,6 10,3 10,6 10,8 10,8 11,0 11,0 11,1 ...

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 11,3 11,9 12,1 12,1 12,4 12,5 ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,1 26,1 26,5 26,4 26,5 26,6 26,6 ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i Markit.

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

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13 10/13

Saldo corrent: zona de l’euro 0,1 1,5 1,5 1,8 2,1 2,2 2,2 ... ...

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

França –1,8 –2,2 –2,2 –2,2 –1,9 –1,9 –1,8 ... ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (1) (valor) 103,4 97,9 97,9 100,7 100,8 101,5 102,2 102,0 102,8

Nota: (1) Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, Comissió Europea i organismes nacionals d’estadística.

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS DE LA ZONA DE L’EURO

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

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres (1) 2,0 –0,3 –1,5 –1,4 –2,1 –2,8 –2,9 –2,7

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

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 1,4 4,1 7,2 8,0 9,4 8,1 7,6 7,3

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

Instruments negociables –5,5 0,5 –3,2 –9,7 –15,6 –17,7 –16,3 –16,6

Tipus d’interès dels dipòsits fins  
a 1 any de les llars (%) 2,6 2,8 2,7 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7

Notes: (1) Dades ajustades de vendes i titulitzacions. (2) Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (3) Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial. (4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.
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l’economia espanyola torna a créixer després de més de dos 
anys en recessió. Segons la dada preliminar de l’INE, el PIB va 
augmentar el 0,1% intertrimestral en 3T 2013, la qual cosa situa 
la taxa de variació interanual en el –1,2%. Es posa fi, així, a nou 
trimestres consecutius de contracció, que, sumats a la primera 
recessió del 2008-2009, han reduït el PIB real el 7,5% en relació 
amb el nivell de 1T 2008. La sortida de la recessió es basa en el 
sector exterior, que hauria incrementat l’aportació al creixement 
del PIB intertrimestral en 2 dècimes, fins als 0,4 p. p., segons les 
estimacions del Banc d’Espanya i les nostres previsions. La bona 
marxa del turisme, que, en els dotze mesos fins al setembre, va 
assolir un nou màxim històric amb 59,6 milions de visites, i la 
caiguda de les importacions explicarien aquesta major aporta-
ció. En canvi, entre el juliol i l’agost, les exportacions de béns van 
créixer a un ritme menor que en 2T. Perquè el conjunt de l’eco -
no  mia recuperi el pols, és imprescindible que la demanda inter-
na també vagi guanyant tracció. Ara com ara, les estimacions 
mostren que el seu ritme de caiguda s’ha estabilitzat, amb una 
contribució al creixement del PIB similar a 2T (–0,3 p. p.).

El turisme contribueix a la creació d’ocupació en 3t 2013. El 
nombre d’ocupats va registrar en 3T un dels augments més 
importants des de l’inici de la crisi (39.400). Això reflecteix el bon 
comportament dels serveis, que, al seu torn, és degut a l’ex -
cel·lent campanya turística i a l’evolució més positiva de la resta 
de serveis de mercat. Així, per exemple, el nombre d’ocupats va 
augmentar en 24.800 al comerç i en 6.700 a les activitats profes-
sionals, científiques i tècniques. Fins i tot els serveis més directa-
ment afectats per la crisi, com les activitats immobiliàries i 
financeres, van registrar un augment de l’ocupació en aquest 
trimestre. En canvi, els serveis de no mercat (Administració pú -
blica, educació i sanitat) continuen el procés d’ajust i, en con-
junt, van destruir ocupació (–76.600). Més enllà dels serveis, els 
senyals de millora encara no s’aprecien de forma ostensible a la 
resta de sectors. La indústria va destruir més ocupació en 3T 
2013 (–14.700) que la mitjana dels tres anys precedents en el 
mateix trimestre (–6.100). La construcció, en canvi, va atenuar 
el ritme de destrucció de llocs de treball. Després d’haver per-
dut més d’1,6 milions de treballadors des del 2008, tot indica 
que l’ocupació en aquest sector s’estabilitza al voltant d’1 milió 
de persones. S’espera que la millora del mercat de treball conti-
nuï a mesura que es consolidi la recuperació econòmica.

la taxa d’atur es va reduir per segon trimestre consecutiu i es 
va situar en el 26,0% en 3T 2013. La caiguda, de 0,3 p. p., és 
de guda, en part, a una nova reculada de la població activa 
(–33.300). Com ja havia succeït en el trimestre anterior, la 
població estrangera és responsable d’aquest descens (–38.500), 
mentre que els actius de nacionalitat espanyola van registrar 
un lleuger augment (5.200). En els pròxims trimestres, esperem 
nous descensos de la població activa, tot i que s’aniran mode-
rant. La taxa d’atur també seguirà una via descendent, però 
molt gradual.

ECONOMIA ESPANYOLA
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El consum privat va guanyant suports. D’una banda, l’estabilit-
 za  ció del mercat de treball ajudarà a aturar la reculada de la 
renda disponible de les llars. Les últimes dades disponibles, 
referents a 2T, mostren que el descens es desaccelera (–2,1% 
interanual en 2T, en relació amb –2,8% en 1T). El consum privat 
també té altres suports, com l’extensió del pla PIVE per a la 
compra de vehicles, que hauria de mantenir la bona progressió 
de les matriculacions d’automòbils. Tot plegat s’ha vist reflectit 
en una millora substancial dels indicadors de demanda en 3T. 
La confiança del consumidor es troba en nivells clarament su -
pe  riors als de 2T, tot i que, a l’octubre, va recular lleugerament. 
Les vendes al detall del setembre van registrar la primera taxa 
de variació interanual positiva en tres anys. Una part d’aquest 
in  cre  ment és deguda al fet que s’ha neutralitzat l’efecte d’avan-
 ça  ment de compres per l’augment de l’IVA al setembre del 
2012. De tota manera, si comparem la mitjana de l’índex en els 
mesos d’agost i setembre amb la de l’any anterior, el ritme de 
caiguda s’ha moderat (–1,2% interanual).

Els consumidors també tenen el suport de la baixa inflació, 
que ajuda a mantenir el poder adquisitiu de les llars. Segons 
l’avanç d’octubre, la inflació es va situar en terreny negatiu 
(–0,1% interanual), situació que no es donava des de l’octubre 
del 2009. Aquesta caiguda és superior a la que contemplaven 
les nostres previsions i les de la majoria d’analistes. Encara no es 
coneix el desglossament per components, però tot fa pensar 
que la reculada s’explicaria per la caiguda dels preus dels ali-
ments no elaborats i per la moderació en l’increment dels preus 
en l’ensenyament universitari, que l’any passat es van encarir el 
22,3% intermensual. La dilució d’aquest segon efecte hauria 
reduït la variació interanual de l’IPC en 0,1 p. p. A més a més, els 
baixos preus del petroli podrien haver compensat la pujada en 
la factura de l’electricitat, de manera que el component ener-
gètic hauria caigut més del que s’esperava. De tota manera, 
preveiem que, en els pròxims mesos, la inflació tornarà a taxes 
positives, però moderades.

Millora de les perspectives de creixement de l’economia es 
pa  nyola. A l’octubre, el consens d’analistes va situar la taxa de 
variació anual del PIB en el –1,3% per al 2013 i en el 0,5% per al 
2014, la qual cosa representa una revisió de 3 dècimes a l’alça 
en els dos casos en relació amb les previsions d’uns mesos en -
re  re. La millora de les previsions respon a la major confiança 
so  bre la capacitat de generar creixement de l’economia espa -
nyola, als avanços en la correcció dels desequilibris macroeconò-
mics i a la credibilitat dels ajustos i de les reformes iniciats. Això 
també s’ha reflectit en la progressiva normalització dels fluxos 
de finançament provinents de l’exterior i en el descens de la 
prima de risc. En aquesta línia, també el Govern ha augmentat 
les previsions de creixement del PIB a mitjà termini, que es pre-
veu de l’1,3% el 2015 i de l’1,7% el 2016 (el 0,9% i l’1,5% en la 
previsió anterior).

Persisteix el risc d’una lleugera desviació de l’objectiu de 
dèficit públic. Les dades d’execució pressupostària del setem-
bre mostren que el dèficit de l’Estat es va reduir en 3 dècimes 
en relació amb el mes anterior, fins al 3,6% del PIB (mateix nivell 
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que al setembre del 2012). Malgrat el possible efecte positiu del 
creixement de l’economia en 4T 2013, sembla difícil que l’Estat 
assoleixi l’objectiu de dèficit (–3,8% del PIB), atès que, entre 
l’octubre i el desembre de l’any passat, quan es van adoptar 
nombroses mesures (pujada de l’IVA, eliminació de la paga 
extra, recaptació extraordinària per amnistia fiscal), el dèficit va 
augmentar en 7 dècimes. Per aquest motiu, mantenim una pre-
visió de dèficit del 6,9%, un cop incloses les pèrdues bancàries 
(el 0,3% del PIB), percentatge lleugerament superior a l’objectiu 
per al conjunt de les AP (el 6,8% del PIB).

El crèdit bancari continua caient en un context de despalan
quejament privat i de sanejament dels balanços bancaris. Al 
setembre, el crèdit bancari al sector privat es va reduir el 12,4% 
interanual, un descens similar al dels mesos precedents, que 
denota una certa estabilització en els fluxos de crèdit. Una part 
d’aquesta reculada reflecteix el traspàs d’actius a la Sareb al de -
sembre i al febrer, però, fins i tot quan es descompta aquest efec-
te, la davallada és del 6,6%. En el cas de les empreses, una part de 
la caiguda del finançament bancari és substituïda per l’emissió 
de valors diferents d’accions, que evidencien un creixement del 
12,5% interanual. En el cas de les llars, una gran part del descens 
del saldo viu del crèdit és deguda a l’amortització anticipada de 
préstecs per a l’adquisició d’habitatge. El necessari procés 
d’ajust dels balanços del sector privat fa ineludible la reducció 
del nivell d’endeutament, de manera que cal esperar que la 
feblesa de la demanda persisteixi encara durant un temps més.

les condicions que limitaven l’oferta de crèdit van perdent 
pes. Les entitats espanyoles han fet un esforç important de sa -
nejament dels balanços, amb un augment de les provisions de 
l’11,9% en l’últim any. A més a més, les fonts de finançament 
bancari es van normalitzant: els dipòsits augmenten (5,4% inter-
 anual), l’apel·lació al finançament del BCE es redueix (–36% in -
ter  anual) i l’emissió de bons té una bona acollida entre els inver-
sors. Així i tot, la taxa de morositat bancària va pujar fins al 12,1% 
a l’agost, i és previsible que, al setembre, augmenti de nou per 
l’adopció dels nous criteris de classificació dels crèdits refinan -
çats. Aquests criteris seran aplicables a tota la banca europea 
per als exercicis d’anàlisi de la qualitat dels actius que s’iniciaran 
al novembre, com a pas previ a l’entrada en funcionament del 
Me  canisme Únic de Supervisió (MUS) al novembre del 2014. A 
Es  panya, setze entitats estan subjectes a aquest exercici, la qual 
cosa representa el 87% dels actius del sector. Atès l’important 
esforç de sanejament que ja ha realitzat la banca espanyola, no 
s’esperen sorpreses d’última hora. El mateix es constata en l’últim 
informe d’Estabilitat Financera Global de l’FMI, en què alerta 
sobre la morositat latent al sector empresarial. A partir d’una 
anàlisi de la capacitat de retornar el deute contret per les socie-
tats no financeres, l’estudi conclou que, a Espanya, les pèrdues 
bancàries potencials pujarien a 104.000 milions d’euros en 
l’escenari més advers, una quantitat que es podria cobrir com-
pletament amb les provisions existents. En el cas d’Itàlia i de 
Portugal, les pèrdues estimades són superiors a les provisions, 
la qual cosa generaria pèrdues addicionals que s’haurien de 
cobrir amb els beneficis futurs i amb consum de capital.
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FOCUS • PGE 2014: l’esforç de consolidació fiscal es redueix

El projecte dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 
2014 revela una diferència molt significativa en relació 
amb els d’exercicis anteriors: l’esforç de consolidació fiscal 
de l’Estat es reduirà de forma significativa l’any vinent. Els 
motius són, principalment, dos: un objectiu de reducció 
del dèficit de l’Estat menys ambiciós i l’esperat efecte posi-
tiu de la recuperació econòmica en els comptes públics.

Pel que fa al primer aspecte, l’ajust del dèficit exigit a 
l’Estat per al 2014 és només d’una dècima, del 3,8% del PIB 
al 3,7%. Una correcció, per tant, inferior a l’efectuada el 
2011 i el 2012, de cinc i de nou dècimes, respectivament. El 
se  gon factor que redueix les exigències pressupostàries 
és la millora de l’economia espanyola el 2014. Segons el 
Go    vern, el PIB creixerà, en termes reals, el 0,7% anual en el 
proper exercici i, en termes nominals, el 2,1%. Atès que 
l’ob    jectiu de dèficit s’estableix com a ràtio del PIB, només 
amb l’augment del PIB (el denominador) el dèficit de l’Es -
tat es reduirà en una dècima.

A més a més, la recuperació de l’activitat econòmica també 
jugarà a favor de la millora dels fluxos pressupostaris del 
sector públic. Així, d’acord amb els PGE del 2014, l’increment 
del consum de les llars augmentarà la recaptació de l’IVA en 
1.335 milions d’euros l’any vinent (el 2,5% més que el 2013). 
Però aquest no és un cas aïllat. Segons les estimacions del 
Banc d’Espanya, un creixement del PIB nominal de l’1,0% 
es tradueix en un augment de la recaptació impositiva de 
l’1,3%.(1) Els impostos directes són els que presenten una 
major elasticitat: per cada punt percentual de creixement 
del PIB, la recaptació de l’IRPF augmenta l’1,9% i la de 
l’impost de societats, l’1,2%. Si apliquem aquestes xifres al 
creixement del PIB nominal previst als PGE del 2014, obser-
vem que, en tres de les quatre principals figures tributàries, 
l’augment dels ingressos previst en els PGE és inferior al 
que s’obté utilitzant l’elasticitat històrica i les previsions del 
Govern. Sembla, per tant, que l’evolució dels ingressos 
impositius pressupostats als PGE és relativament conser-
vadora. De fet, si es produeix una desviació en l’objectiu 
de dèficit enguany, l’any vinent podria haver-hi un cert 
mar  ge de maniobra per poder recuperar el terreny perdut.

El menor esforç fiscal previst per al 2014 també permetrà 
reduir la pressió sobre la despesa de l’Estat. De fet, en ter-
mes de comptabilitat nacional, la despesa pressupostada 
de l’Estat augmentarà lleugerament el 2014. La despesa 
en infraestructures i recerca, que, entre el 2010 i el 2013, es 
va reduir gairebé a la meitat, es continuarà reduint, però a 
un ritme menor.

En definitiva, després d’uns anys amb intensos ajustos en 
els comptes de l’Estat, finalment la pressió començarà a 

disminuir. Aquesta circumstància, però, no ha de perme-
tre que es qüestioni el compromís amb la via de consolida-
ció fiscal. El nivell de deute públic superarà el 100% del PIB 
el 2015, un nivell en què és desitjable que no es produeixin 

sorpreses d’última hora.
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Evolució dels ingressos tributaris el 2014

Avanç liquidació 
2013 

(milions euros)

Augment el 
2014 segons 

elasticitat 
històrica (%)(*)

Augment previst  
als PGE  

2014 (%)(**)

IRPF 71.982 4,0 1,6

Imp. societats 21.181 2,4 –8,4

IVA 53.397 2,1 2,5

Imp. especials 20.344 2,1 –1,6

Notes: (*) L’elasticitat dels ingressos és la seva variació percentual amb un increment del PIB 
nominal de l’1%. Utilitzem les elasticitats estimades pel Banc d’Espanya, Butlletí Econòmic, 
abril del 2013.
(**) Un cop descomptat l’impacte de les mesures fiscals del 2014.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades dels PGE 2014 i del Banc d’Espanya.

(1) Vegeu Banc d’Espanya, la nova Llei d’Estabilitat Pressupostària, Butlle-
tí Econòmic, abril del 2013.
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FOCUS • Comerç electrònic: un mercat en expansió

Entre el 2008 i el 2012, les vendes per comerç electrònic(1) 

es van incrementar el 14,2%, segons l’enquesta anual de 
l’INE sobre l’ús de les TIC i del comerç electrònic a les 
empreses. Aquesta xifra contrasta amb l’evolució de les 
vendes totals, que, en el mateix període, van recular el 
14,8% al sector serveis i el 23,2% a la indústria. Fins i tot els 
sectors que van experimentar una caiguda més important 
en la xifra global de negocis, superior al 30%, van gaudir 
d’un modest creixement de les vendes per Internet. Atès 
el gran potencial de creixement que ofereix aquest canal 
de distribució, en aquest Focus analitzem els patrons que 
segueixen les empreses que l’utilitzen.

El nombre d’empreses que han pujat al tren del comerç 
electrònic no ha parat d’augmentar: el 2012, el 14,4% de 
les empreses realitzaven vendes pels diferents canals 
electrònics, percentatge que cal comparar amb l’11,1% del 
2008. El volum de negoci generat per aquestes vendes va 
arribar als 183.110 milions d’euros, xifra que representava 
el 14,0% del total de les vendes efectuades per les empre-
ses espanyoles. La penetració per sectors és força de sigual: 
els serveis d’allotjament encapçalen el rànquing, amb el 
27,4% de les vendes a través d’aquest canal, xifra que con-
trasta amb l’1,5% del sector immobiliari.

Per dimensió, les grans empreses són les que més vendes 
tanquen mitjançant el comerç electrònic, mentre que les 
mitjanes són les que més les han incrementat en els qua-
tre últims anys. Això reflecteix, en part, el cost fix associat 
a accedir a aquest tipus de tecnologia. A mesura que els 
costos d’accés a la venda electrònica es redueixin, és 
d’esperar que les diferències per dimensió empresarial es 
vagin esvaint.

Quan les empreses han adoptat aquest canal de distribu-
ció, l’utilitzen per ampliar el mercat potencial i per interna-
cionalitzar-se. Així, el 2012, el 18% de les vendes on-line a 
Espanya es van destinar al mercat exterior (el 14,7% a 
altres països de la UE i el 3,3% fora de la UE). Cal destacar 
que tant les empreses grans com les petites segueixin 
aquest patró, la qual cosa indica que, quan s’ha incorregut 
en el cost fix d’accedir a la nova tecnologia, les possibili-
tats d’internacionalització que ofereix són similars per a 
tots els tipus d’empreses.

En relació amb els països de la UE, les empreses espanyo-
les estan ben posicionades: el percentatge d’empreses que 
venen per Internet és similar a la mitjana (el 14%) i superior 
al d’Itàlia (el 4%) o al de França (l’11%). No obstant això, 
encara queda un llarg camí per recórrer per assolir el nivell 
de països més avançats, com Alemanya (el 22%) o els nòr-

dics (el 27% a Suècia). Continuar invertint en tecnologia i en 
innovació és la via per aconseguir les millores d’eficiència 
empresarial que pot aportar el comerç electrònic.
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La crisi del deute sobirà va arribar al punt culminant quan 
el temor a una possible ruptura de l’euro va començar a 
generar importants sortides de capitals cap als països pe -
ri  fèrics. El 2013, aquesta tendència ha canviat per complet, 
i, a Espanya, la confiança dels inversors internacionals s’ha 
recuperat de forma notable, com ho indica el creixement 
de la inversió estrangera.

On observem millor aquest canvi de tendència és en l’e  vo-
 lució de la inversió en cartera, que es va enfonsar entre el 
2011 i el 2012. En concret, al juliol del 2012, la inversió es -
tran    gera neta en cartera acumulada durant els dotze úl  tims 
mesos va ser 139,9 mil milions d’euros inferior a la del juliol 
del 2011. La sortida d’inversors estrangers es va ge  neralitzar 
en els diferents sectors institucionals, però va ser especial-
ment notable en les administracions públiques, que van 
acaparar el 43,8% de la disminució total. No va ser fins que 
Mario Draghi va anunciar que adoptaria totes les mesures 
necessàries per garantir el futur de l’euro que aquesta ten-
dència va començar a canviar, una declaració que, unida als 
avanços institucionals cap a un major nivell de coordinació i 
d’integració a nivell europeu, va contribuir també a reduir 
els dubtes sobre el futur de la moneda única. De llavors 
ençà, la inversió estrangera neta en cartera ha recuperat el 
terreny perdut i, al juliol del 2013, ja era 190,5 mil milions 
d’euros superior a la de l’any anterior. La millora també ha 
estat generalitzada, tot i que, de nou, les administracions 
públiques van repuntar més (el 52,7% de l’augment total).

Així mateix, el retorn de la inversió estrangera es produeix 
sense que el cost del deute hagi augmentat. De fet, el cost 
mitjà d’emissió de deute públic ha baixat de manera signi-
ficativa, la qual cosa ha comportat que el rendiment efec-
tiu mitjà (sense incloure el MEDE) fos del 3,4% el 2012, 
mentre que, de mitjana, baixarà fins al 2,6% enguany. 
Aquesta millora també s’observa al sector privat, on s’e  met 
deute corporatiu a costos cada vegada més baixos. Per 
exemple, a l’agost del 2012, l’spread mitjà de les emissions 
d’empreses financeres era de 390 p. b., mentre que, a l’oc-
 tu  bre del 2013, ha estat de 147 p. b., tendència que també 
comparteixen les empreses no financeres.

La inversió estrangera directa (IED) és, en general, a més 
llarg termini i, per tant, menys volàtil. Al juliol del 2012, la 
IED neta era només 4,7 mil milions inferior a la de l’any an -
terior, la qual cosa va representar una caiguda del 17,3%. 
Al juliol del 2013, l’augment ja era de 8,2 mil milions, de 
ma  nera que la pèrdua ja s’havia recuperat. De fet, malgrat 
la caiguda patida el 2012, Espanya es va mantenir com un 
dels principals països europeus receptors d’IED. El 2008, 
Espanya era el cinquè país receptor, amb 77,9 mil milions 
de dòlars, i, el 2012, tot i que la quantitat va ser substan-
cialment inferior (36,2 mil milions de dòlars), es va conti-
nuar mantenint en el top-10 de països receptors d’IED.

FOCUS • Torna el capital estranger

2012 
(Milers de milions de dòlars)  

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del World Bank.

Top-10 de països receptors d’IED del món 

0 100 200 300 

 

 

Irlanda

Espanya

Canadà

Federació Russa

Regne Unit

Singapur

França

Brasil

Estats Units

Xina

0 100 200 300 400

 

 

 

 

 

 

Canadà

França

Xina

Federació Russa

Hongria

Espanya

Hong Kong, SAR

Bèlgica

Regne Unit

Estats Units

2008
(Milers de milions de dòlars)

-7,46 

-139,9 

190,5 

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

Juliol 2011 Juliol 2012 Juliol 2013 

Inversió estrangera neta en cartera,  
per sectors institucionals
Variació anual, acumulat de 12 mesos 
(milers de milions d’euros)

Altres institucions   
financeres 

AA. PP. Altres  
sectors 

Total 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

08/12 10/12 12/12 02/13 04/13 06/13 08/13 10/13 

Cost d’emissió de deute: sector privat (*) 
Spread sobre el midswap (punts bàsics) 

Financeres No financeres

Nota: (*) Per mantenir qualitat homogènia, només s’inclouen les empreses amb un ritme 
d’emissions constant durant aquest període i ràting per damunt de BBB.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Bloomberg.



30  ECONOMIA ESPANYOLA

www.lacaixaresearch.comNOvEMbRE 2013

11

Indicadors d’activitat

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13 10/13

Indústria

Consum d’electricitat –0,9 –2,2 –2,6 –3,4 –1,5 –2,8 –2,4 –1,5 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –12,5 –17,5 –17,9 –15,9 –15,4 –14,2 –12,7 –11,4 –14,2

PMI de manufactures (valor) 47,3 43,8 44,5 45,7 47,6 49,8 51,1 50,7 ...

Construcció

Visats d’obra nova –13,5 –42,7 –43,5 –28,0 –27,2 –1,5 –39,9 ... ...

Compravenda d’habitatges –18,1 –8,7 3,5 7,9 0,6 –5,0 –15,4 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 6,1 1,9 –1,5 1,8 5,3 2,9 7,1 4,7 ...

PMI de serveis (valor) 46,5 43,1 42,6 45,7 46,5 48,5 50,4 49,0 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –21,6 –11,1 2,5 14,8 –18,3 28,5 ...

Indicador de confiança dels consumidors –17,1 –31,7 –37,8 –32,6 –28,7 –22,7 –21,2 –17,5 –20,7

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

Preus

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13 10/13

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

Subjacent 1,7 1,6 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 0,8 ...

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 3,3 3,3 4,3 7,4 7,6 2,8 ...

Productes energètics 15,8 8,8 8,8 4,8 –1,1 –0,4 –2,2 –3,7 ...

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

Indicadors d’ocupació

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

Indústria –2,7 –5,3 –5,9 –5,8 –5,1 –4,2 –4,0 –3,6

Construcció –12,2 –17,0 –16,8 –15,8 –13,8 –11,6 –10,8 –10,1

Serveis 0,2 –1,7 –2,6 –3,0 –2,5 –2,4 –2,1 –1,9

Situació professional

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

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

TOTAL –1,3 –3,4 –4,1 –4,4 –3,8 –3,6 –3,4 –3,0

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

Contractes registrats (3)

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

Temporals 1,2 –4,0 –3,3 –2,4 6,0 8,8 1,2 11,1

TOTAL 0,3 –3,9 –1,5 –0,8 5,6 8,6 1,2 11,0

Atur registrat (3)

Menors de 25 anys 0,6 4,5 0,5 –4,3 –6,1 –5,6 –6,9 –6,8

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

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

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

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

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

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 15,4 3,8 4,2 4,2 3,9 11,9 1,3 3,8

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

Saldo corrent –39,8 –11,5 –24,3 –11,5 –2,4 3,9 4,7 6,4

Béns –42,3 –25,7 –32,7 –25,7 –19,1 –12,7 –11,7 –10,3

Serveis 34,6 37,0 37,1 37,0 37,6 37,9 38,2 38,2

Rendes –25,7 –18,7 –21,4 –18,7 –17,2 –16,4 –16,3 –16,0

Transferències –6,4 –4,1 –7,3 –4,1 –3,7 –4,9 –5,5 –5,5

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,9 –19,1 –4,9 4,9 12,0 13,2 14,9

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i Banc d’Espanya.

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

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

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –1,9 –4,0 –4,2 –5,8 –8,1 –8,7 –8,5 –8,3 1.885,7

Empreses no financeres –1,9 –4,2 –4,2 –6,9 –10,6 –11,4 –11,3 –11,0 1.079,6

Llars (3) –2,0 –3,8 –4,1 –4,1 –4,4 –4,8 –4,5 –4,5 806,1

Administracions públiques (4) 16,0 14,9 15,0 17,1 18,7 18,4 17,8 17,9 944,7

TOTAL 1,9 0,6 0,5 0,0 –1,0 –1,3 –1,2 –1,0 2.830,4

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –6,2 –2,7 –0,1 1,8 4,3 5,4 1.190,7

A la vista 1,9 0,2 –0,9 –1,9 0,9 3,2 3,4 5,0 274,3

D’estalvi –1,4 –2,8 –0,8 0,2 –0,6 –1,1 –0,4 –0,1 201,2

A termini 0,6 –6,7 –9,6 –4,4 –0,9 1,6 5,7 6,7 694,3

En moneda estrangera –12,3 –4,0 –7,1 20,1 20,5 22,7 23,4 27,2 21,0

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –19,2 –18,3 –20,2 –19,2 –19,7 –9,8 130,0

TOTAL –0,4 –5,7 –8,0 –4,8 –2,8 –0,9 1,5 3,7 1.320,8

Taxa de morositat (%) (6) 7,8 10,4 10,7 10,4 10,5 11,6 12,0 12,1 –

Taxa de cobertura (%) (6) 59,6 73,8 62,4 73,8 70,4 65,8 66,4 66,0 –

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

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

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –9,6 –10,6 –5,2 –10,6 –0,6 –3,1 – ... –

Estat (1) –5,6 –8,0 –4,6 –8,0 –1,1 –3,4 –3,7 –3,9 –3,8

Comunitats autònomes –3,4 –1,8 –1,0 –1,8 –0,1 –0,8 –0,7 –0,8 ...

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

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

Deute públic (% PIB) 70,5 86,0 79,1 86,0 90,1 92,3 – ... –

Nota: (1) Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració Central.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de la IGAE, Ministeri d’Hisenda i Banc d’Espanya.
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ELS REPTES DEL SISTEMA DE PENSIONS

Reformar les pensions en temps de crisi: receptes diverses  
per afrontar reptes similars

Des del 2007, quan va començar la crisi econòmica i financera, trenta-quatre països desenvolupats han reformat, en major o menor 
mesura, els sistemes de pensions.(1) Aquesta onada reformista és un fenomen justificat, ja que el greu deteriorament econòmic 
cíclic s’ha sumat a les creixents pressions estructurals que planaven sobre els sistemes públics de pensions. D’acord amb les dades 
de la Comissió Europea, la despesa en pensions públiques com a percentatge del PIB creixerà a gairebé tots els països europeus en 
les pròximes dècades (vegeu el gràfic següent). Destaca la intensitat de l’augment que registraran països com Luxemburg, Xipre o 
Eslovènia, on la despesa de les pensions públiques s’incrementarà en més de 6 punts percentuals (p. p.) fins al 2060. Un grup 
nombrós de països, entre els quals se situa Espanya, registrarà increments a la zona dels 3 a 5 p. p. Tot i que, a simple vista, poden 
semblar variacions relativament moderades, la veritat és que, el 2060, vuit dels vint-i-set membres de la Unió Europea (UE) dedi-
caran més del 15% del PIB a la despesa en pensions, xifra que puja a vint-i-dos membres si situem el llindar en el 10% del PIB.

Quins són els factors que tensionen el sistema públic de pensions? L’augment de la despesa en pensions públiques com a percen-
tatge del PIB anirà a més a mesura que s’incrementi la proporció de població pensionista en relació amb la població en edat de 
treballar (és a dir, la taxa de dependència); a mesura que baixi la taxa d’ocupació, i, finalment, a mesura que augmenti la pensió 
mitjana en relació amb la productivitat.(2) En el cas dels països de la UE, i partint de les dades de la Comissió Europea, el compo-
nent que explica de forma gairebé exclusiva l’augment de la despesa de pensions, en el període 2010-2060, és la taxa de depen-
dència. De fet, i amb l’excepció del Regne Unit i d’Irlanda, la contribució de la ràtio pensió mitjana/productivitat i de les variables 
laborals (taxa d’ocupació) és negativa, és a dir, la seva evolució prevista, durant el període estudiat, rebaixa la despesa en pen-
sions. En definitiva, la gran font de pressió és la demogràfica.(3)

Si aquest és el panorama futur, com es reformen les pensions 
públiques als països avançats? És habitual distingir entre dos 
grans tipus de reformes: les que afecten determinats paràme-
tres del sistema, sense modificar-ne l’essència, i les que sí 
trans  formen el disseny bàsic. Des del 2007, les reformes que 
han dut a terme els països de l’Organització per a la Coopera-
ció i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) s’han situat en 
l’àmbit del canvi de paràmetres. Es tracta, per tant, d’una ge -
neració de reformes de menor abast que moltes de les impul-
sades en la dècada dels noranta i començament dels 2000. 
Llavors, països com Itàlia, Letònia, Polònia o Suècia van intro-
duir els anomenats «comptes nocionals», un sistema de repar-
timent en què les pensions es calculen en funció de les cotitza-
cions acumulades, els rendiments generats i l’esperança de 
vida. En aquella mateixa tanda reformista, països com Hon-
gria, Polònia, Suècia, Eslovàquia o Eslovènia, entre d’altres, van 
complementar el sistema de repartiment públic amb la intro-
ducció complementària d’un sistema de capitalització.

En canvi, des del 2007, els països han optat per canvis selectius en els paràmetres del sistema (vegeu la taula següent). En parti-
cular, la mesura més freqüent és ajornar l’edat legal de jubilació, opció que es justifica per la major esperança de vida. Aquesta 
mesura s’implanta de forma progressiva en el temps, de manera que, quan es completi el desplegament, l’edat estàndard de 
jubilació, a gairebé tots els països de l’OCDE, serà de seixanta-cinc anys o més. Un segon àmbit d’actuació és la modificació dels 
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary 
Projections for the EU27 Member States (2010-2060), Comissió Europea, 2012.
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(1) Vegeu OCDE, «OECD Pensions Outlook», 2012.
(2) En termes més precisos, el que aquí es presenta és la descomposició aritmètica de la despesa en pensions en percentatge del PIB com a multiplicació de tres com-
ponents: taxa de dependència (proporció de pensionistes en relació amb la població en edat laboral), ràtio de despesa per pensionista en relació amb la productivitat, 
i un component que es calcula com la inversa de la taxa d’ocupació (ocupats dividits per població en edat laboral).
(3) La Comissió Europea realitza el seu exercici de simulació utilitzant un model específic per a cada país i assumint, també, supòsits específics dels diferents paràme-
tres a nivell nacional. En el cas d’Espanya, per exemple, les hipòtesis que es prenen per a les variables fonamentals són: un creixement de la productivitat de l’1,4% de 
mitjana anual (període 2010-2060); un ascens moderat de la pensió mitjana en termes reals (l’1% de mitjana anual); un augment de la taxa d’ocupació del 62,6% del 
2010 al 77,2% el 2060, i un augment de la taxa de dependència del 47% al 79% també entre el 2010 i el 2060.



33  DOSSIER: ELS REPTES DEL SISTEMA DE PENSIONS

www.lacaixaresearch.comNOvEMbRE 2013

11

incentius a la prejubilació, que busca apropar l’edat efectiva de jubilació a l’edat legal. Amb la finalitat de fer menys atractiva 
l’opció de la jubilació anticipada, molts països de l’OCDE han augmentant els anys de cotització necessaris per accedir a la pensió 
completa o han realitzat pagaments extraordinaris als qui difereixen la jubilació més enllà de l’edat legal.

Un tercer àmbit en què també s’ha actuat àmpliament és el de la forma de càlcul de la pensió. Així, diversos països han optat per 
donar menys pes als últims salaris o als salaris més elevats de la vida laboral. Per exemple, Finlàndia, Polònia, Portugal, Eslovàquia 
o Suècia han començat a utilitzar la mitjana salarial de tota la vida professional, mentre que Àustria ha passat a calcular la pensió 
en funció dels quaranta millors anys en termes salarials, enfront dels quinze computats anteriorment.

Un quart bloc de mesures d’ajust de paràme-
tres fa referència a la revaloració de les pen-
sions. Enfront de l’opció de vincular les pen-
sions a l’augment dels salaris, que preval a 
diverses economies avançades, països com 
Àustria, Grècia, Hongria o Itàlia han vinculat 
aquesta revaloració, de forma total o parcial, 
a l’evolució dels preus. Un cinquè tipus de 
modificacions tracta de garantir que les 
reformes de les pensions no afectin de forma 
excessiva les pensions més baixes. Les dues 
opcions més habituals són aplicar revalora-
cions més elevades a les pensions baixes 
(casos de Bèlgica o Finlàndia, per exemple) o 
realitzar pagaments complementaris per a 
aquestes pensions (Canadà, Austràlia o Corea).

Finalment, la mesura probablement més 
innovadora de l’actual fase de reformes és 
que certs països han començat a utilitzar els 
anomenats «mecanismes d’ajust auto  mà -
tics». Una primera variant d’aquests mecanis-
mes consisteix a recalibrar paràmetres com 
l’edat de jubilació (Dinamarca), els anys cotit-
zats necessaris per aconseguir la pensió com-
pleta (França i Itàlia) o la pensió inicial (Fin-
làndia i Portugal) en funció de l’esperança de 
vida. Un segon grup de mecanismes auto    mà-
 tics ajusta la revaloració de les pensions en 
funció de variables macroeconòmiques i del 
sistema mateix. Per exemple, Alemanya pren 
en consideració la ràtio pensionistes-cotitza-
dors; Hongria i Portugal, el creixement del 
PIB, i Suècia, el balanç actuarial del sistema. El «factor de sostenibilitat» que ara es discuteix a Espanya s’enquadra en aquesta 
tipologia de mecanismes (vegeu l’article «La reforma de les pensions a Espanya: necessària... i suficient?» en el Dossier d’aquest 
mateix Informe).

Atès aquest ampli desplegament de mesures, la pregunta immediata és si seran suficients per garantir la sostenibilitat dels siste-
mes públics de pensions. En aquests moments, un judici definitiu no és possible. Atès que som davant processos a molt llarg 
termini, canvis petits actuals en el sistema podrien revertir en millores sensibles a llarg termini. Malgrat tot, sense canvis perma-
nents en el model productiu dels països avançats és difícil descartar les tensions sobre les pensions. En aquest sentit, per neutra-
litzar la pressió de la demografia, cal fer prevaler la innovació i el creixement de la productivitat i aconseguir un funcionament 
més eficient del mercat de treball.

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

Principals reformes del sistema públic de pensions en països 
avançats des del 2007 (*)

Ampliació 
edat de 

jubilació

Incentius  
per ajornar  
la jubilació

Forma  
de càlcul  

de la pensió

Canvi  
forma de 

revaloració

Compensació 
de jubilacions 

baixes

Mecanismes 
d’ajust 

automàtics

Alemanya • • • • •
Austràlia • • •
Àustria • • • •
Bèlgica • •
Canadà •
Corea • •
Dinamarca •
Eslovàquia • •
Espanya • • • • (**) • • (**)

Estònia •
Finlàndia • • • • •
França • • • • •
Grècia • • • •
Hongria • • • •
Irlanda • •
Israel
Itàlia • • • • •
Japó • •
Mèxic
Noruega • • • •
Nova Zelanda • • • •
Països Baixos •
Polònia • • •
Portugal • • • • •
Regne Unit • • • • •
República Txeca • • •
Suècia • • •
Turquia • •
Xile •

Notes: (*) El quadre sintetitza les reformes adoptades entre el setembre del 2007 i el febrer del 2012. (**) Si s’adopta el Projecte de 
Llei reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del CESifo DICE Report 2009 i 2012 i d’OCDE, Pensions Outlook, 2012.
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Pensions privades: un complement al sistema públic de pensions

Les tendències demogràfiques plantegen un important repte per als sistemes públics de pensions. En particular, la disminució 
del nombre de treballadors en relació amb el nombre de pensionistes pressiona a la baixa el poder adquisitiu de les pensions en 
els sistemes de repartiment (i a l’alça l’edat de jubilació). L’últim informe anual sobre pensions de l’OCDE estimava, per exemple, 
que la pensió futura d’una persona amb un salari mitjà que va començar a treballar el 2008 als vint anys no superaria el 60% del 
seu salari just abans de jubilar-se a vint-i-dos dels trenta-quatre països membres, segons les regles vigents en l’actualitat. En 
aquest context, les pensions privades tindran un paper cada vegada més rellevant, i molts països han començat a introduir mesu-
res per incentivar-ne l’adopció entre la població.

El grau de participació en plans de pensions privats varia de forma significativa entre països. En general, tendeix a ser més baixa 
a mesura que augmenta el nivell de prestacions del sistema públic de pensions.(1) Però són precisament els països amb més pres-
tacions els que més ajustos hauran de dur a terme (o, de fet, ja els estan realitzant) en els sistemes de pensions públics. En conse-
qüència, cal esperar que, en un futur proper, experimentin un augment substancial de la participació en plans privats. Aquest 
seria el cas d’Espanya, on, segons les dades de l’OCDE, la pensió d’un treballador mitjà és relativament alta en relació amb el 
salari previ a la jubilació, mentre que la taxa de participació en plans privats és de les més baixes.

La subscripció a plans privats de pensions, als països on és 
voluntària, tendeix a créixer clarament amb l’edat del treba-
llador. En general, de fet, se sol començar a aportar a plans 
privats massa tard per poder mantenir el nivell adquisitiu des-
prés de la jubilació. En aquest sentit, existeix una àmplia línia 
de recerca de l’economia del comportament (behavioral eco-
nomics)(2) que demostra que les persones no tenen prou disci-
plina estalviadora. La procrastinació (ajornar la presa de deci-
sions), la miopia (no tenir prou en compte el futur) i la inèrcia 
(resistir-se a modificar un patró de comportament) influeixen 
de forma considerable en el nivell d’estalvi.

Començar a estalviar tard té un cost important en la pèrdua 
de l’efecte multiplicador que aporta l’interès compost. Per 
exemple, aportacions de 3.000 euros anuals (amb un incre-
ment del 2% per any, que s’ajustaria en funció de la inflació) 
durant quaranta anys i amb un rendiment mitjà del 5% anual 

ens reportarien un capital, de cara a la jubilació, de 507.355 euros. Si es decidís començar a fer aportacions més tard però d’un 
import més elevat, el resultat final seria clarament inferior: aportacions equivalents a 6.000 euros anuals a dia d’avui (també amb 
increments anuals del 2%), començant d’aquí a vint anys i durant vint anys, es convertirien en 364.270 euros.

Per incentivar l’adhesió als plans de pensions, la immensa majoria de països han utilitzat, tradicionalment, diferents incentius 
fiscals. Aquests incentius permeten, generalment, descomptar les aportacions, fins a un límit, de la base imposable i diferir la 
tributació sobre aquesta porció de la renda fins a la jubilació. Aquests incentius beneficien, en especial, els contribuents de ren-
des més altes, que s’enfronten a tipus marginals sobre la renda més elevats. Altres països, una minoria, han optat per oferir incen-
tius de suma fixa, per exemple, descomptant de la quota a pagar un percentatge de les aportacions al pla de pensions. En qual-
sevol cas, els incentius fiscals no han estat prou potents per augmentar de forma significativa el grau de cobertura dels plans 
privats. Dit d’una altra manera, promoure una cobertura universal mitjançant incentius fiscals seria molt costós per a les arques 
públiques.

Atesa aquesta situació, alguns països han optat per fer obligatòria la subscripció a un pla de pensions privat. En casos com el 
d’Austràlia, el sistema especifica un nivell d’aportacions mínim obligatori, una opció que no està exempta de problemes, ja que 
pot forçar uns nivells d’estalvi massa elevats per a algunes famílies, en especial joves, que podrien preferir invertir els ingressos 
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(1) Relació entre la pensió de jubilació a percebre i el salari mitjà abans de la jubilació.
(2) Richard H. Thaler, i Cass R. Sunstein (2008), «Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness».
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en l’educació dels fills o en la compra d’un habitatge. Recentment, i com a alternativa a l’obligatorietat, ha adquirit protagonisme 
la inscripció automàtica (automatic enrolment) dels treballadors en plans de pensions privats. D’aquesta manera, les empreses 
tenen l’obligació d’inscriure tots els empleats i destinar un percentatge del salari al pla de pensions. El treballador disposa d’un 
termini de temps per comunicar si desitja continuar fent aportacions o cancel·lar la participació. Aquesta iniciativa existeix, entre 
d’altres països, als EUA, el Regne Unit, Itàlia i Nova Zelanda, i, des de la seva implantació, s’han pogut observar increments signi-
ficatius en el percentatge de persones en edat laboral amb plans de pensions privats. Un altre avantatge de la inscripció automàti-
ca és que es tracta d’una reforma políticament més fàcil que la imposició de l’obligatorietat de les aportacions.

El cas de Nova Zelanda (amb l’esquema anomenat «KiwiSaver») demostra la importància que adquireix el disseny del sistema i, 
en particular, l’elecció de la taxa de contribució fixada per defecte en els models amb inscripció automàtica. Quan s’incorpora un 
nou treballador, les empreses neozelandeses han de donar d’alta l’empleat en un pla de pensions privat, al qual han de destinar 
un mínim del 2% del salari. Els empleats disposen de dos mesos per donar-se de baixa i poden fixar lliurement el percentatge de 
salari que desitgen destinar al pla. En el moment de la implantació del model, al juliol del 2007, la taxa de contribució per defecte 
es va fixar en el 4% i, amb posterioritat, a l’abril del 2009, es va reduir al 2% per minimitzar el percentatge de baixes del sistema. 
Al juny del 2011, la majoria de treballadors mantenien la taxa fixada per defecte: el 62% dels empleats que van començar amb 
una taxa del 4% van mantenir aquesta taxa, mentre que el percentatge va augmentar fins al 80% en el cas dels treballadors que 
es van iniciar amb una taxa del 2%. Aquest exemple il·lustra de nou la importància de la inèrcia en el comportament humà.

En definitiva, disposar d’un pla de pensions privat és una opció aconsellable per intentar mantenir la capacitat adquisitiva després 
de la jubilació. Les autoritats públiques, conscients d’això i dels biaixos que afecten el comportament humà a l’hora d’estalviar per 
al futur, utilitzen diferents alternatives per promoure’n l’ús entre la població. Es tracta d’un esforç necessari per reduir la desigualtat 
en l’edat de jubilació entre els més previnguts i previsors i els qui prefereixen viure al dia fins massa tard.

Antonio Escoda Viladomiu 
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La reforma de les pensions a Espanya: necessària... i suficient? 

Des del 2011, el sistema de pensions ha centrat una gran part dels esforços reformadors del Govern. L’objectiu és clar: garantir-ne 
la sostenibilitat a llarg termini. El camí, ardu. Per assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions és imprescindible augmentar 
els ingressos i/o reduir les despeses de la Seguretat Social minimitzant l’impacte sobre els seus beneficiaris i contribuents. Una 
tasca gens senzilla, però ineludible. L’envelliment de la població espanyola augmentarà la pressió sobre les despeses de la Segu-
retat Social. A més a més, el fort impacte de la crisi econòmica sobre el mercat laboral ha reduït de forma molt significativa els 
ingressos. Tot plegat ha accelerat l’agenda reformista de les pensions per part del Govern. Les actuacions iniciades seran sufi-
cients per garantir que, a llarg termini, els ingressos i les despeses de la Seguretat Social estiguin equilibrats?

Comencem per analitzar els ingressos de la Seguretat Social. El deteriorament del mercat laboral en els últims anys ha comportat 
una forta caiguda de l’ocupació i una contenció salarial, la qual cosa ha rebaixat les cotitzacions socials gairebé en 7.000 milions 
d’euros entre el 2008 i el 2012. En canvi, la despesa en pensions contributives ha augmentat en 18.786 milions d’euros en el 
mateix període. Tres factors expliquen aquest increment. En primer lloc, el creixement del nombre de pensionistes, que, com 
mostra el gràfic de l’esquerra, explica al voltant del 20% de l’augment de la despesa en pensions entre el 2000 i el 2010. En segon 
lloc, i amb més incidència en l’increment de la despesa en pensions durant l’última dècada, la seva revaloració. Fins al 2010, les 
pensions s’actualitzaven, com a mínim, al ritme de la inflació, la qual cosa garantia el manteniment del poder adquisitiu dels 
pensionistes, tot i que fos a un cost elevat. I, en tercer lloc, la despesa també depèn de l’evolució de la pensió mitjana, a causa de 
l’efecte substitució, és a dir, la diferència entre la pensió dels nous pensionistes i els qui es donen de baixa de la Seguretat Social. 
El 2012, per exemple, no solament el nombre d’altes (308.400) va superar amb escreix el de baixes (259.530), sinó que la pensió 
mitjana per a les altes també va ser 354 euros superior a la de les baixes. Malgrat que tot indica que la caiguda dels ingressos 
revertirà quan l’economia assoleixi uns nivells de creixement sostinguts que permetin generar ocupació, no serà suficient per 
corregir el desequilibri estructural que presenta el sistema de pensions. Segons les projeccions de la Comissió Europea del 2012, 
en absència de reformes, la ràtio d’afiliats a la Seguretat Social en relació amb la població pensionista es reduirà del 2,4 del 2010 
a l’1,3 el 2060, i la despesa en pensions augmentarà en 3,6 punts percentuals del PIB en aquest mateix període.(1) Aquestes pro-
jeccions a tan llarg termini tenen un nivell d’incertesa elevat. Per exemple, una altra onada migratòria com la viscuda en la dèca-
da dels 2000 podria canviar l’escenari de forma substancial. De tota manera, és imprescindible introduir reformes profundes que 
permetin equilibrar els comptes de la Seguretat Social en l’escenari que, a dia d’avui, s’estima més probable.

El 2011, es va dur a terme una primera reforma del sistema de pensions, que buscava modificar-lo des de diferents angles (vegeu 
la taula). Algunes de les mesures adoptades redueixen el ritme de creixement del nombre de pensionistes mitjançant l’allargament 

 

 

 

51 

103 

11,3 

22,9 

18,2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Despesa en 
    pensions el 
         2000 

Δ Nombre  
pensions 

Revaloració Efecte 
substitució 

Despesa en
pensions el

2012 

Descomposició de l’augment de la despesa  
nominal en pensions
Variació entre 2000 i 2012 (milers de milions d’euros)

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Seguretat Social i de l’INE.

(1) Vegeu Comissió Europea, «The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the UE27 Member States (2010-2060)», Comissió Europea, 2012. Per a 
més informació, llegiu el Dossier «Reformar les pensions en temps de crisi: receptes diverses per afrontar reptes similars» d’aquest mateix Informe.

Principals reformes del sistema de pensions  
de jubilació

Mesura Efectes

Llei 27/2011 Augment de l’edat de jubilació  
de 65 a 67 anys

rafiliats
spensionistes

Enduriment dels requisits  
per a la jubilació anticipada 
(accentuats en RD-llei 5/2013)

rafiliats
spensionistes 
spensió mitjana

Allargament de la base  
reguladora de 15 a 25 anys

spensió mitjana 

S’amplia de 35 a 37 els anys 
cotitzats necessaris per aconseguir 
el 100% de la base reguladora

rafiliats
spensionistes 
spensió mitjana

Incentius per allargar la vida laboral rafiliats

Canvis en la jubilació parcial rcotitzacions

Projecte de  
Llei Factor de 
Sostenibilitat 
2013

Factor d’Equitat Intergeneracional 
(FEI) el 2019

spensió mitjana

Factor de Revaloració Anual (FRA)  
el 2014

spensió mitjana

Font: ”la Caixa” Research.



37  DOSSIER: ELS REPTES DEL SISTEMA DE PENSIONS

www.lacaixaresearch.comNOvEMbRE 2013

11

de la vida laboral dels empleats: l’augment dels anys cotitzats necessaris per obtenir la pensió màxima de jubilació o l’increment 
progressiu de l’edat de jubilació, dels 65 anys el 2012 fins als 67 anys el 2027. Amb la nova llei, també s’ha ampliat el període de 
càlcul de la base reguladora dels 15 als 25 anys. Atès que el salari d’una persona sol presentar un perfil creixent durant una gran 
part de la vida laboral, aquesta extensió reduirà les noves pensions entre el 3% i el 4% aproximadament i incidirà, així, en l’efecte 
substitució.

Aquests canvis són un primer pas per apuntalar la sostenibilitat del sistema de pensions, però no corregeixen el desequilibri 
estructural a llarg termini.(2) És per això que, d’acord amb les recomanacions de la Comissió Europea, el Govern ha presentat un 
avantprojecte de llei per introduir el factor de sostenibilitat com a eix central del sistema de pensions. Aquest mecanisme dispo-
sa de dos instruments: el factor d’equitat intergeneracional (FEI) i el factor de revaloració anual (FRA). El FEI té en compte l’es  pe -
rança de vida i, per tant, l’envelliment de la població en el càlcul de les pensions. Així, malgrat que l’import total de la pensió a 
rebre es mantingués constant, l’augment de l’esperança de vida fa que la retribució mensual que es pugui percebre sigui menor. 
Segons les projeccions de l’INE, l’esperança de vida als 65 anys augmenta a raó del 5% cada deu anys, però, atès que la mesura 
només afectarà els nous pensionistes, l’impacte sobre la despesa de la Seguretat Social es deixarà notar de forma molt gradual. 
El Govern estima que l’estalvi de la despesa en pensions per la introducció d’aquest factor corrector serà, anualment, del 0,1% del 
PIB el 2030 i augmentarà fins al 0,6% del PIB el 2050.

La principal novetat que introdueix l’avantprojecte de llei és la revisió del ritme de revaloració de les pensions mitjançant el FRA. 
Com hem vist més amunt, aquest ha estat el factor que més ha contribuït a l’augment de les pensions entre el 2000 i el 2012. En 
concret, la revaloració va incrementar el 45% la despesa en pensions durant aquest període, una pujada lleugerament inferior a 
la que hauria tingut lloc si s’hagués actualitzat tots els anys amb la inflació. Segons el FRA, la revaloració anual de totes les pen-
sions públiques dependrà dels fluxos pressupostaris de la Seguretat Social i del cicle econòmic, de manera que, quan no siguin 
favorables, la pressió sobre la despesa disminueixi. La idea central consisteix a igualar el creixement dels ingressos de la Seguretat 
Social amb el de les despeses. Per fer-ho, la taxa de revaloració ha de coincidir amb l’augment dels ingressos nets del ritme de 
creixement del nombre de pensions i de l’efecte substitució. Addicionalment, s’afegeix un element corrector que possibiliti que, 
quan la Seguretat Social presenti un dèficit de forma recurrent, el creixement de les despeses sigui inferior al dels ingressos, i 
viceversa. Tot plegat, suavitzat pel cicle econòmic i per un nivell mínim (el 0,25%) i màxim (inflació + el 0,25%) entre els quals pot 
oscil·lar el FRA, la qual cosa evita variacions massa brusques de la taxa de revaloració.

Segons les estimacions del Govern, la introducció del FRA el 
1997 no hauria modificat de forma substantiva la revaloració 
de les pensions en els últims anys. De fet, durant aquest perío-
de, només el 2011 i el 2012 s’hauria registrat una revaloració 
inferior a l’augment dels preus. Aquest efecte hauria estat 
compensat, gairebé de forma íntegra, per la revaloració de les 
pensions superior a la inflació durant els anys precedents.

No obstant això, en els pròxims anys, el FRA tindrà un impacte 
significatiu. Segons el Govern, la nova mesura de revaloració 
reduirà la despesa en pensions contributives gairebé en 
33.000 milions d’euros entre el 2014 i el 2022 (en relació amb 
un escenari de revaloració indexada a una inflació del 2,0%). 
El gràfic adjunt mostra aquest efecte: la introducció del FRA 
permet reduir el dèficit de la Seguretat Social (mesurat en 

percentatge del total de despeses) en els pròxims anys. Un escenari que contrasta amb l’augment del dèficit que es produiria si 
la revaloració de les pensions es fes d’acord amb la taxa d’inflació. Per aconseguir aquesta millora en el dèficit de la Seguretat 
Social en un entorn en què es preveu que l’augment dels ingressos sigui molt contingut i en què, a més a més, la ràtio entre afiliats 
i pensionistes continuarà disminuint, és probable que el FRA situï la revaloració en nivells relativament moderats durant alguns 
anys. En definitiva, no hi ha dubte que les reformes de les pensions presentades en els dos últims anys són necessàries per frenar 
el deteriorament dels comptes de la Seguretat Social. A més a més, tot indica que han permès fer un pas molt important cap a la 
seva sostenibilitat a llarg termini.

Maria Gutiérrez-Domènech i Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Solucions financeres per a la jubilació:  
una mica més que mers productes

La jubilació és una etapa de gran rellevància en la vida de les persones, amb implicacions de gran abast en múltiples esferes. La 
financera i patrimonial n’és una. És aconsellable una correcta planificació a llarg termini per sostenir el poder adquisitiu en nivells 
adequats quan cessen els ingressos de l’activitat laboral. Aquesta planificació comença per establir l’objectiu,(1) exigeix realitzar 
supòsits o previsions sobre determinades variables, i inclou calibrar els riscos i la tolerància a aquests riscos, per establir, final-
ment, una agenda d’actuacions. En tot aquest procés, resulta de gran utilitat conèixer la gamma disponible de productes finan-
cers i d’altres vehicles d’inversió que puguin servir d’instruments per aconseguir la meta. Alguns d’aquests productes estan 
específicament concebuts, per les lleis i/o pels intermediaris financers, com productes d’estalvi per a la jubilació, de manera que 
incorporen avantatges singulars que convé tenir en compte.

Tot i que hagin rebut menys atenció que les finances corporatives, els estudis acadèmics sobre les finances familiars aporten 
reflexions, dades i conclusions útils de cara a la planificació de la jubilació.(2) D’entrada, des de la teoria del cicle vital, es plante-
ja la necessitat que la persona o la família contempli la jubilació de forma simultània a altres fites, com les decisions sobre el 
temps i els recursos que es dediquen a la formació, la disjuntiva entre adquirir o llogar l’habitatge, la descendència familiar, les 
herències, etc. Lògicament, això accentua la complexitat del problema. A més a més, altres enfocaments emfatitzen l’existència 
d’elements afegits: restriccions (un cas clar es dóna quan els individus posseeixen actius no directament comercialitzables, com 
el capital humà), friccions (per exemple, per accedir a un préstec hipotecari i, per tant, comprar l’habitatge), distorsions (com les 
ocasionades pels impostos) i l’entorn d’elevada incertesa propi de decisions amb un horitzó a molt llarg termini. L’existència de 
certs biaixos cognitius que allunyen el comportament de les persones del paradigma de la racionalitat és un altre factor impor-
tant, identificat en els estudis del corrent anomenat behavioral economics.(3) Fruit de tot l’anterior, no sorprèn que, atesa la difi-
cultat del problema, les unitats familiars puguin cometre «errors», en ocasions de gran importància, a l’hora de prendre les 
decisions d’estalvi i d’inversió de cara a la jubilació. Un dels més significatius és la baixa o nul·la inversió en accions i en altres 
actius financers amb risc (però també amb més rendibilitat esperada). Són igualment anòmals el reduït grau de diversificació i 
el biaix cap als actius locals en les inversions que realitzen les llars. Però potser la disfunció més important sigui el fenomen de 
la procrastinació:(4) en general, els individus tendeixen a ajornar de forma sistemàtica les decisions que impliquen algun tipus 
de sacrifici o de concessió en el present i que redunden en un benefici que només es gaudirà en el futur llunyà. Aquest compor-
tament, en el context que ens ocupa, pot comportar una provisió d’estalvi per a la jubilació clarament inferior a la necessària o 
òptima. Productes d’estalvi que incorporin una estratègia de disciplina i de visió a llarg termini són molt recomanables per 
pal·liar aquesta feblesa.

Les estadístiques comparades(5) suggereixen que les famílies espanyoles pateixen els problemes esmentats. Les inversions en 
fons de pensions i en assegurances, que són productes específicament dissenyats per a la jubilació, només representen el 14% 
dels seus actius financers totals, molt lluny de la mitjana europea,(6) que se situa en el 37%. A més a més, les posicions en fons 
d’inversió i en accions cotitzades, també associades a una visió a llarg termini, se situen en el 12%, mentre que la mitjana europea 
és del 17%. La contrapartida és l’elevat pes dels dipòsits bancaris, considerats actius segurs i molt líquids, que arriben al 50%, 
enfront del 34% europeu.(7) Però, sens dubte, el tret diferencial dels patrimonis familiars a Espanya, considerant no solament els 
actius financers, sinó també els reals, és la preponderància de l’habitatge i dels immobles en general. Així, la proporció de llars 
que posseeixen l’habitatge en règim de propietat(8) arriba al 83%, sensiblement per damunt de la mitjana del 60% a la zona de 
l’euro i a gran distància del 44% d’Alemanya i del 55% de França.

(1) Quantificar el poder adquisitiu al qual s’aspira i descomptar la quantia de la pensió pública i d’altres rendes que puguin existir.
(2) Vegeu Campbell, John, «Household Finance», presidential address to the American Finance Association, Journal of Finance, 61, 2006.
(3) Vegeu Shlomo Benartzi i Richard H. Thaler, «Behavioral Economics and the Retirement Savings Crisis», Science Magazine, vol. 339, 2013.
(4) «Retirement Savings and Decision Errors: Lessons from Behavioral Economics», Reserva Federal, Bank of San Francisco Economic Letter, 2008.
(5) Dades compilades per l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco), referides a l’any 2011.
(6) Les considerables diferències en l’estructura de l’estalvi financer de les famílies espanyoles en relació amb la mitjana de la zona de l’euro poden ser degudes a molts 
factors. Per bé que la identificació i l’anàlisi dels quals van més enllà del propòsit del present article, algunes de les principals variables que poden ajudar a explicar les 
particularitats del cas espanyol tenen a veure amb el nivell d’aversió al risc de les famílies, amb el marc jurídic i legal, amb l’estructura fiscal específica dels productes 
d’estalvi i amb el nivell d’educació financera de la població.
(7) A Espanya, el 24% de la resta d’actius queden repartits així: el 4% en renda fixa i el 20% en altres actius. A Europa, les inversions en renda fixa (el 6%) i en altres actius 
(el 6%) sumen el 12%.
(8) «The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey», Banc Central Europeu, 2013. Dades per a Espanya corresponents al 2008.
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Certament, els dipòsits bancaris, a un costat de l’espectre, i 
els immobles, a l’altre, són instruments viables per canalitzar 
l’estalvi cap a la jubilació. Però tenen mancances en termes 
de rendibilitat (sobretot si es consideren els impostos i les 
despeses de manteniment), de diversificació de riscos i de 
liquiditat (els primers per excés i els segons per defecte). Tam-
bé és discutible que siguin la millor opció per mitigar el pro-
blema de la procrastinació. Sembla pertinent, per tant, que 
les famílies espanyoles atorguin un paper més rellevant als 
productes financers específicament dissenyats per a aquesta 
finalitat. Hi ha dues tipologies bàsiques: els plans de pensions 
i les assegurances d’estalvi. Dins de la primera categoria, des-
taquen els plans de pensions individuals (PPI), que són par -
ticipacions en fons gestionats per «societats de gestió d’ins  ti-
 tucions d’inversió col·lectiva». En aquest producte, el partícip 
del fons, mitjançant aportacions puntuals o periòdiques (un 
mecanisme excel·lent per combatre la procrastinació), delega 
en una entitat especialitzada la gestió dels recursos d’acord 
amb la política d’inversió establerta en el fullet del fons, on 
s’expliciten l’univers d’actius susceptibles d’inversió i els crite-
ris de diversificació i de control de riscos.(9) El capital acumulat només pot ser rescatat quan es produeix la jubilació,(10) ja sigui en 
forma de pagament únic, de rendes periòdiques o d’una combinació. Fiscalment, els PPI tenen l’avantatge de reduir la base 
imposable de l’IRPF per una quantia equivalent a les aportacions realitzades anualment,(11) i, quan es rescaten, es tributa en 
concepte de renda del treball. Les assegurances d’estalvi adopten diferents formes jurídiques: les assegurances de rendes, els 
plans de previsió assegurats (PPA), els plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS, una altra fórmula antiprocrastinació), i els 
anomenats Unit Linked. Algunes de les seves característiques són molt diferents a les dels PPI: l’entitat asseguradora garanteix 
una rendibilitat mínima a venciment,(12) i en la majoria de casos el capital invertit pot ser rescatat en qualsevol moment (subjec-
te a certes penalitzacions).(13)  Altres innovacions financeres que faciliten la planificació que ens ocupa són les que permeten 
monetitzar l’habitatge en l’etapa de jubilació, en particular les hipoteques inverses i les rendes vitalícies immobiliàries. La llista 
podria continuar, en altres àmbits, amb les assegurances de jubilació, les assegurances de supervivència, etc.

En definitiva, les famílies tenen al seu abast una gamma àmplia de productes de gran utilitat per superar el complex repte de 
planificar l’estalvi per a la jubilació. Combinats de forma adequada, permeten ampliar les oportunitats d’inversió, diversificar i 
limitar els riscos, rebaixar els costos, aprofitar els beneficis fiscals, millorar els atributs dels actius tradicionals i esquivar els paranys 
que planteja el comportament humà en matèria financera.

Departament de Mercats Financers
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(9) El perfil de risc varia en funció de la política d’inversió del fons. Normalment, els fons amb una exposició elevada a la renda variable tenen associat un risc més 
elevat que els fons que inverteixen el patrimoni en instruments de renda fixa i del mercat monetari.
(10) En els supòsits d’incapacitat permanent per dur a terme l’activitat laboral, d’invalidesa física, de dependència severa, de defunció o de situació legal de desocupa  ció, 
el partícip (o els seus hereus) podrà rescatar el pla de pensions.
(11) El límit queda establert en 10.000 euros anuals i en 12.500 euros quan el partícip superi els 50 anys d’edat.
(12) Llevat dels Unit Linked, on és l’inversor qui assumeix el risc de les inversions realitzades (principalment, en fons d’inversió).
(13) La principal diferència entre els PPA i els PIAS rau en el tractament fiscal que reben. En el cas dels PIAS, les primes no redueixen la base imposable de l’IRPF però 
els rendiments generats estan exempts de tributació sempre que el capital acumulat no sigui rescatat abans de 10 anys, les aportacions anuals no superin els 8.000 
euros i l’import acumulat per les aportacions no superi els 240.000 euros. En el cas dels PPA, les aportacions realitzades redueixen la base imposable de l’IRPF i les 
prestacions tributen en concepte de rendiments del treball, igual que els PPI. Així mateix, i a diferència dels PIAS, els PPA no poden ser rescatats de forma anticipada, 
excepte en els casos esmentats en la nota a peu de pàgina núm. 10.

Tipologia de productes

Assegurances estalvi Altres productes financers

Risc vs. fiscalitat - productes financers  
i asseguradors 

Inst. inv. col·lectiva

PPA (*)

PIAS (**)

Assegurances de jubilació

Unit Linked Plans de pensions

Fons d’inversió
Accions

Pagarés
Dipòsits estructurats

Deute privat

Participacions preferents

Deute públic

Comptes a la vista
Comptes d’estalvi
Dipòsits a termini

Menys fiscalitat

Més fiscalitat

Menys risc

Més risc

Notes: (*) PPA: Plans de previsió assegurats. (**) PIAS: Plans individuals d’estalvi sistemàtic.
Font: ”la Caixa Research”, a partir de dades d’Aviva i AFI.
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