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Les dades dels últims mesos han estat esperançadores per a l’economia espanyola. S’han registrat les primeres xifres posi-
tives de creixement intertrimestral, i l’impuls, que, inicialment, provenia només del sector exterior, es comença a notar, fins 
i tot, en alguns components de la demanda interna.

Entre els analistes, nacionals i internacionals, aquests indicadors positius plantegen diversos interrogants: a quina velocitat 
es podrà reduir la taxa d’atur? Quin grau de fragilitat tindrà el procés de recuperació? I, finalment, es tracta d’una recupera-
ció prou sòlida per corregir els desequilibris de deute que encara limiten el sistema econòmic espanyol?

Cal abordar la qüestió del vigor de la sortida de la recessió des de dues perspectives. En primer lloc, quin és el creixement 
del PIB que és plausible esperar i, a continuació, en quina mesura aquest creixement pot ser generador de llocs de treball. 
Pel que fa al ritme d’expansió del PIB, l’experiència ens diu que, després de recessions de deute com la que hem patit, les 
reactivacions són molt febles. En el cas que ens ocupa, esperem una expansió molt moderada, que, de cara al 2014, se situa 
en el 0,8% interanual. Malgrat la seva moderació, aquest creixement hauria de ser suficient per canviar el to del mercat de 
treball espanyol. Després de la reforma laboral introduïda el 2012, el mercat ha guanyat en flexibilitat. Les noves reglamen-
tacions laborals han permès a les empreses acomodar-se millor al cicle econòmic amb un ús més eficient de les plantilles. 
Si el canvi de cicle es consolida, cap a la meitat de l’any vinent ja es podria registrar una taxa de creixement interanual 
positiva de l’ocupació.

La segona gran qüestió és la fragilitat del procés de recuperació. I aquí, clarament, les notícies són menys esperançadores. 
La reactivació espanyola es basa en els ajustos de preus, costos i pressupostos que s’han dut a terme, però, en gran part, és 
també el resultat de la intervenció del Sr. Draghi el 2012 assegurant als inversors internacionals que faria tot el que estigués 
a la seva mà per garantir la integritat de la zona de l’euro. La política europea ha donat, en part, suport a la reactivació i 
explica el retorn a Espanya de fluxos de capitals molt significatius, tant en inversió directa com financera i de cartera. 
Aquests fluxos, però, poden ser volàtils, i, en els pròxims mesos, l’evolució dels mercats financers internacionals serà deter-
minant. Si es manté una situació de calma i de baixa volatilitat, l’alliberament creixent de la restricció de liquiditat pot, fins 
i tot, dur l’economia a taxes de creixement al voltant de l’1%. Si, en canvi, les turbulències, originades potser per la política 
monetària nord-americana, assolen els mercats i incrementen l’aversió al risc, serà difícil que una economia vulnerable com 
l’espanyola eviti els efectes adversos. El creixement, llavors, seria gairebé nul.

Finalment, alguns analistes qüestionen que la recuperació econòmica espanyola pugui ser suficient per suportar la pesada 
càrrega de deute acumulat durant els deu últims anys. Sobre aquesta qüestió, cal advertir que el deute més rellevant és 
l’exterior, és a dir, el que està en mans de no residents. Per bé que el deute brut és important en termes de liquiditat, quan 
parlem de capacitat de devolució, el concepte més important és el deute net, és a dir, un cop descomptats els actius que 
els residents posseeixen a l’exterior. Per a Espanya, aquest deute se situa, aproximadament, en el 90% del PIB. La seva 
reducció fins a xifres properes al 30% del PIB, més sostenibles a llarg termini, exigirà, durant força anys, elevats saldos posi-
tius per compte corrent, de l’ordre del 2% de mitjana. És això possible? Alguns pensem que sí, que el canvi del sector exte-
rior és estructural, que perdurarà en el temps, ja que s’ha assolit sense recórrer, com un temps enrere, al mecanisme artifi-
cial de la devaluació nominal. Però, a mesura que la reactivació econòmica es vagi consolidant, hi ha el risc que es produeixi 
un nou deteriorament del saldo exterior, a causa del creixement de les importacions. Per aquest motiu, per culminar amb 
èxit el procés de restabliment de l’equilibri extern, serà necessari persistir en les millores de competitivitat exterior que es 
basen en el control de costos i preus i en les millores de productivitat.

Jordi Gual
Economista en cap
30 de novembre de 2013

Interrogants sobre la recuperació econòmica a Espanya
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CRONOLOGIA I AGENDA

DEsEMBRE 2013 GEnER 2014

 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).

 3   Avanç IPC (desembre).
 8     Taxa d’estalvi de les llars (tercer trimestre).
 9   Índex de sentiment econòmic eurozona (desembre). 

Consell de Govern del Banc Central Europeu.
10    Índex de producció industrial (novembre).
17   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (novembre).
23 Enquesta de població activa (quart trimestre).
28   Comitè del Mercat Obert de la Fed.
30  Avanç del PIB trimestral (quart trimestre).
31   Balanç de pagament (novembre). 

Avanç IPC (gener).

CRONOLOGIA

AGENDA

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.

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.

novEMBRE 2013

 7  El Banc Central Europeu abaixa el tipus d’interès oficial al 0,25% i el de la facilitat marginal de crèdit al 0,75%.

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, defineix un calendari de reformes, entre les quals destaquen la del mercat laboral, la del sistema tributari 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.
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la recuperació de la zona de l’euro continua en marxa, 
però s’amplien les diferències entre Alemanya i França i 
itàlia. Tal com s’esperava, el creixement del PIB de la zona 
de l’euro es va moderar lleugerament en 3T (el 0,1% inter-
trimestral, en relació amb el 0,3% de 2T). Això no ha de ser 
motiu de preocupació, ja que la bona dada de 2T responia, 
en part, a factors temporals. Un cop descomptats aquests 
factors, la tendència continua sent positiva. En canvi, cal 
seguir amb atenció les divergències en la capacitat de crei-
xement dels diferents països que, lentament, es van cons-
tatant. Alemanya es reafirma com el motor econòmic; els 
anomenats països perifèrics, en general, també van pujant 
al tren de la recuperació. L’altra cara de la moneda són 
França i Itàlia, països en què s’aprecia un pols de fons més 
feble: en els dos casos, la reculada del PIB va ser del 0,1% en 
3T 2013; a més a més, els indicadors de 4T no anticipen 
grans millores, i continuen existint dubtes sobre la capaci-
tat de creixement a mitjà termini. La divergència en els 
patrons de creixement, tot i que no representi un risc a curt 
termini, podria generar tensions sobre el moment en què 
caldrà començar a moderar la política monetària expansi-
va, i amb quina intensitat, qüestió que, previsiblement, es 
discutirà durant el 2014, en especial arran del tapering.

la demanda interna impulsa la recuperació de l’eco  no 
mia espanyola. L’economia espanyola va iniciar el camí cap 
a la recuperació amb el sector exterior com a únic aliat, 
però, finalment, la demanda interna ha aparegut en esce-
na. En 3T 2013, la seva contribució al creixement, en termes 
intertrimestrals, va ser de 0,3 p. p. Aquest canvi va ser im  -
pulsat per un avanç gens menyspreable del consum de les 
llars (el 0,4%) i de la inversió (el 0,2%). Una part del repunt 
és fruit de la millora de les perspectives de creixement a 
curt i a mitjà termini, que permet que es comencin a pren-
dre decisions de consum i d’inversió que, fins avui, s’havien 
ajornat per l’elevada incertesa que envoltava l’escenari 
macroeconòmic. El contrapunt l’ofereixen les exportacions, 
que, en 3T, han perdut el vigor exhibit durant el primer 
semestre. A mesura que la recuperació de la zona de l’euro 
es vagi consolidant i s’esvaeixin els dubtes sobre els països 
emergents, el sector exterior hauria de recuperar el prota-
gonisme dels últims anys. Per consolidar el procés de recu-
peració, però, és imprescindible continuar guanyant com-
petitivitat i finalitzar la implementació de l’agenda de 
reformes acordada amb Brussel·les.

El balanç global del 2013 és positiu, i les perspectives 
per al 2014, millors. Als EUA, el procés de recuperació s’ha 
consolidat el 2013 i el debat se centra, ara, en l’inici de la 
retirada de la política monetària expansiva. La zona de 
l’euro va un pas per darrere, però els progressos també han 
estat notables. L’activitat presenta ja taxes de creixement 
positives i la crisi de deute sobirà, tot i que no s’ha tancat, fa 
uns mesos que es manté en un revelador segon pla. 
L’evolució dels emergents, en general, també ha estat favo-
rable, malgrat que, en aquest cas, la sortida de capitals pro-
piciada pel debat sobre l’inici del tapering ha posat al des-
cobert importants vulnerabilitats en alguns d’aquests 
països.

no obstant això, els riscos es mantenen elevats i vincu-
lats a la gestió de la política econòmica. Una bona part de 
les posicions que els inversors van desfer en actius emer-
gents han anat a parar a instruments de deute corporatiu 
d’elevada rendibilitat i reduïda qualitat creditícia. La Fed 
vigila aquest tema, i meres intervencions verbals poden ser 
suficients per observar correccions en aquests mercats. A la 
zona de l’euro, el reforç institucional adquireix, fins i tot, 
més transcendència, atès l’escenari actual, en què el marge 
d’actuació de la política monetària convencional disposa 
de molt poc recorregut addicional.

Els EuA aguanten el pols. El PIB va créixer el 0,7% en taxa 
intertrimestral, per damunt del que s’esperava i dels regis-
tres de 2T. Tot i que la dada va ser positiva, l’excessiu prota-
gonisme d’un component tan volàtil com l’acumulació 
d’existències i l’expansió modesta del consum privat i de la 
inversió van generar dubtes sobre quin seria el ritme de 
creixement en el tram final del 2013. De tota manera, les 
dades més recents dissipen les pors a un 4T més feble. 
L’activitat empresarial ha seguit la tònica ascendent a 
l’octubre i al novembre, i els registres d’ocupació de 
l’octubre han sorprès a l’alça.

la Xina guanya tracció i ambició reformadora. Les últi-
mes dades d’activitat xineses confirmen que l’economia va 
recuperant el dinamisme. No obstant això, la novetat més 
significativa prové de l’àmbit de la reforma econòmica. En 
la Tercera Sessió Plenària del Partit Comunista, es van 
anunciar diferents línies d’actuació, que, si es duen a terme 
plenament, comportaran un major pes de la iniciativa pri-
vada. Destaquen la reducció de determinats subsidis que 
beneficien les empreses públiques, la reforma administra-
tiva i fiscal i un major grau de liberalització. En aquest últim 
àmbit, es preveu una ampliació de l’obertura a la inversió 
estrangera i la liberalització del sector financer.

2014: MÉS LLUM I MENYS OMBRA
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2012 2013 2014 2015 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 3,2 2,9 3,7 3,9 2,7 3,0 3,2 3,6 3,7 3,7

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro –0,6 –0,4 1,0 1,5 –0,6 –0,4 0,4 0,8 0,8 1,1

Alemanya 0,9 0,5 1,5 1,7 0,5 0,6 1,5 1,8 1,4 1,4

França 0,0 0,2 0,8 1,1 0,5 0,2 0,6 0,8 0,5 0,9

Itàlia –2,6 –1,9 0,3 0,9 –2,2 –1,9 –0,9 –0,3 0,2 0,4

Espanya –1,6 –1,2 0,8 1,5 –1,6 –1,1 –0,1 0,5 0,8 1,0

Japó 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 2,6 3,1 3,1 1,4 1,0

Regne Unit 0,1 1,4 2,2 1,9 1,3 1,5 2,5 2,6 2,4 2,0

Països emergents

Rússia 3,4 1,7 2,6 2,9 1,2 1,2 2,6 2,4 2,7 2,6

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

Índia (1) 5,0 4,7 4,8 4,9 4,4 4,8 5,2 4,6 4,4 4,4

Brasil 0,9 2,9 3,2 2,8 3,3 3,4 3,2 2,7 3,2 3,4

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

Polònia 2,1 1,3 2,4 3,2 1,2 1,7 1,6 2,1 2,3 2,5

Turquia 2,2 3,4 3,5 4,7 4,4 3,2 3,0 2,0 3,2 3,8

INFLACIÓ

Mundial 4,0 3,3 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,6 3,6

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,8 1,9 1,4 1,6 1,4 1,5 2,0 1,8

Zona de l’euro 2,5 1,4 1,2 1,7 1,4 1,3 0,9 1,1 1,1 1,1

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

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

Itàlia 3,3 1,3 1,4 1,6 1,3 1,1 0,8 1,3 1,6 1,5

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

Japó(2) 0,0 0,3 2,7 1,7 –0,3 0,9 1,2 1,5 3,5 3,0

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

Països emergents

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

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

Índia (3) 7,6 6,3 5,9 5,4 4,8 6,4 7,0 6,9 7,3 4,9

Brasil 5,4 6,2 6,0 5,2 6,6 6,1 5,8 5,8 5,9 6,2

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

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

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

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 2015 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,5 0,6 0,8 –3,3 –2,2 –0,1 0,5 0,7 0,5

Consum de les AP –4,8 –1,1 –1,3 –0,5 –2,8 0,3 0,0 –1,7 –1,1 –1,4

Formació bruta de capital fix –7,0 –5,9 –0,5 1,1 –6,3 –6,3 –3,6 –2,1 0,0 –0,2

Béns d’equipament –3,9 0,7 3,4 2,8 1,1 0,2 6,0 6,0 2,6 2,4

Construcció –9,7 –10,2 –3,0 0,0 –10,7 –10,3 –9,8 –6,8 –2,4 –1,7

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –4,1 –2,8 0,0 0,6 –3,7 –2,4 –0,7 –0,4 0,2 0,0

Exportació de béns i serveis 2,1 5,4 6,1 5,0 9,1 4,7 4,8 10,7 5,1 4,1

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

Producte interior brut –1,6 –1,2 0,8 1,5 –1,6 –1,1 –0,1 0,5 0,8 1,0

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,4 25,5 24,4 26,3 26,0 26,3 26,6 25,5 24,9

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

Costos laborals unitaris –3,0 –1,9 0,3 1,7 –2,5 –1,9 0,0 0,0 0,1 0,2

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

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –0,6 1,9 2,4 2,7 1,1 1,4 1,9 2,1 2,2 2,3

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,9 –5,8 –4,2 –10,2      

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Líbor 3 mesos 0,43 0,27 0,31 0,74 0,28 0,26 0,24 0,25 0,28 0,34

Líbor 12 mesos 1,01 0,69 0,66 1,08 0,70 0,67 0,61 0,60 0,63 0,69

Deute públic a 2 anys 0,27 0,31 0,70 1,46 0,26 0,36 0,37 0,52 0,64 0,77

Deute públic a 10 anys 1,78 2,32 3,05 3,64 1,98 2,70 2,68 2,82 3,03 3,14

Euro

Refi BCE 0,88 0,54 0,25 0,42 0,58 0,50 0,33 0,25 0,25 0,25

Euríbor 3 mesos 0,57 0,21 0,20 0,52 0,21 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20

Euríbor 12 mesos 1,11 0,53 0,51 0,91 0,51 0,54 0,51 0,50 0,50 0,50

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,12 0,31 0,97 0,06 0,17 0,13 0,10 0,21 0,38

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,98 2,26 1,41 1,78 1,79 1,88 1,95 2,02

TIPUS DE CANVI

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

¥/euro 102,71 128,80 135,84 129,91 128,88 131,09 133,39 137,00 137,65 135,86

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,05 107,47 109,25 103,16 109,24 107,58 106,76 107,35 107,77

Brent (euros/barril) 86,61 81,68 81,29 82,66 78,97 82,46 80,27 81,05 81,36 81,44

  Previsions
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CONJUNTURA • To positiu  
dels mercats al novembre

l’estabilitat és la tònica dominant d’uns mercats atents als 
bancs centrals. Després dels notables guanys dels mesos ante-
riors, els actius de risc travessen una fase de consolidació o de 
pausa generalitzada, de perfil variat en funció del país i de la 
tipologia d’actiu. El to continuista de les autoritats monetàries 
dels països desenvolupats, partidàries de mantenir les políti-
ques ultralaxes, el pols moderat però resistent de l’economia 
nord-americana i l’evolució favorable de l’activitat a la zona de 
l’euro són els elements que sostenen aquest clima constructiu.

les actuacions de la Reserva Federal (Fed) continuaran exer
cint una gran influència sobre el comportament dels mer
cats. Es manté la dinàmica dels últims temps: elevada sensibili-
tat a l’estratègia i al tempo que anuncia la Fed. En concret, les 
declaracions de Janet Yellen, que serà la presidenta de la insti-
tució a partir del febrer, en què va manifestar la seva intenció de 
mantenir les polítiques expansives per sostenir la recuperació i 
reduir l’atur, van tenir una acollida satisfactòria entre els inver-
sors. Per bé que el consens d’analistes preveu que l’inici del 
tapering es produeixi al començament de l’any vinent, no es 
pot descartar que tingui lloc ja al desembre si els registres 
d’activitat i d’ocupació del novembre mostren avanços sòlids. 
No obstant això, convé tenir present, tal com ho han manifestat 
diversos dirigents de la Fed, que l’estratègia de normalització 
monetària serà molt gradual i conservadora i que els tipus d’in-
 te  rès oficials romandran en nivells propers a zero durant un 
llarg període de temps. En aquest context, les yields del deute 
públic a 10 anys van registrar moviments continguts.

Per la seva banda, i contra tot pronòstic, el BCE va retallar 
tipus. Va reduir el tipus refi i la facilitat marginal de crèdit en  
25 p. b., fins a un mínim històric del 0,25% i del 0,75%, respecti-
vament. Va mantenir sense canvis la remuneració de la facilitat 
de dipòsit en el 0%. La decisió del BCE, que s’aborda amb més 
deteniment al Focus «El BCE retalla tipus: encert o precipita-
ció?», respon a les pressions a la baixa sobre la inflació de la 
zona de l’euro (més intenses en països en processos d’ajust i 
devaluació interna, com és el cas d’Espanya). La institució va 
ampliar un any més, fins a mitjan 2015, les subhastes il·limitades 
de liquiditat als terminis habituals, de manera que els riscos de 
liquiditat i el repunt dels tipus monetaris estan raonablement 
controlats.

El reforç institucional de la zona de l’euro adquireix més 
trans  cendència, atesos l’escàs marge d’actuació disponible i 
els problemes d’efectivitat de la política monetària convencio-
nal. El disseny i la implementació del Mecanisme Únic de Reso-
lució, en el marc de la futura unió bancària, és el principal front 
en què cal avançar: una demora excessiva pot tenir un cost ele-
vat en termes de credibilitat de les institucions comunitàries 
europees i entorpiria el camí que cal recórrer per continuar 
reduint la fragmentació del mercat de capitals de la zona de 
l’euro. El pacte assolit a Alemanya entre democristians, liderats 
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per la cancellera Angela Merkel, i socialdemòcrates per gover-
nar en coalició pot suavitzar el posicionament alemany sobre 
l’abast de la unió bancària. Paral·lelament, l’exercici d’avaluació 
de solidesa al qual seran sotmeses, en els pròxims mesos, les 
entitats financeres de la zona de l’euro per part del BCE pot 
generar un focus d’inestabilitat al voltant del sistema bancari. 
Malgrat tot, creiem que les dificultats que puguin sorgir se 
superaran.

Mentrestant, als mercats emergents, la volatilitat es manté 
en nivells moderats, mentre s’espera l’actuació de la Fed. Les 
perspectives d’un inici anticipat del tapering, arran de les dades 
d’ocupació de l’octubre als EUA, han revifat de nou les sortides 
de capitals al bloc emergent, per bé que de forma continguda i 
lluny dels nivells registrats durant el sell off estiuenc. Episodis 
d’inestabilitat com l’actual s’aniran succeint, tot i que les pers-
pectives de creixement als grans emergents, més positives, 
contribuiran a estabilitzar l’entorn financer. Així mateix, la per-
sistència del biaix moderadament restrictiu de la política mo -
netària d’alguns països com ara el Brasil, l’Índia i Indonèsia, 
orientat a controlar les tensions inflacionistes i a guanyar credi-
bilitat als mercats internacionals, serà un altre factor que afavo-
rirà una major estabilitat davant l’escenari futur de tipus d’in  te-
 rès globals a l’alça.

les autoritats xineses tracen un ambiciós pla de reformes 
estructurals. En l’àmbit financer, les principals línies d’actuació 
se centraran a facilitar una major obertura a la inversió estran-
gera, a avançar en la liberalització dels tipus d’interès, del tipus 
de canvi i de la convertibilitat del compte de capitals i a pro-
moure la regulació prudencial del sistema financer en conjunt. 
Malgrat que la valoració de les reformes és positiva, atès que 
van en la direcció adequada, la correcció dels desequilibris 
interns que pateix el gegant asiàtic (excés de crèdit i preus 
immobiliaris) serà lenta, de manera que continuaran sent un 
factor de risc.

lluny d’aturarse, l’exuberància als mercats de crèdit s’in  ten
 sifica. L’entorn de liquiditat abundant i uns tipus en nivells ex -
cep  cionalment reduïts han motivat que una bona part de les 
po  sicions que els inversors van desfer en actius emergents 
hagin anat a parar a instruments de deute corporatiu d’elevada 
rendibilitat i reduïda qualitat creditícia, en particular de com-
panyies nord-americanes (vegeu el Focus «Sobreescalfament 
als mercats de crèdit dels EUA»). Tant els volums d’emissió com 
els spreads crediticis se situen, en molts casos, en nivells previs 
a la crisi financera, la qual cosa posa de manifest els riscos po -
tencials que comporta la dinàmica actual. La Fed continua vigi-
lant aquest tema, de manera que meres intervencions verbals 
poden ser suficients per desencadenar correccions en aquests 
mercats.

To mixt dels mercats borsaris al novembre: avanços als EuA, 
a la zona de l’euro i al Japó; pausa a Espanya i als emergents. 
Una vegada més, els índexs nord-americans S&P 500 i Dow 
Jones i el Dax alemany han assolit nous màxims històrics. El 
manteniment de les polítiques monetàries de gran laxitud per 
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part del bloc desenvolupat i l’evolució favorable del quadre 
macroeconòmic mundial expliquen aquest comportament. La 
publicació dels resultats corporatius de 3T als EUA i a Europa ha 
reforçat la dinàmica alcista de les borses, malgrat que, al Vell 
Continent, el balanç ha estat discret: el 46% de les companyies 
de l’índex Eurostoxx 600 superen les previsions, mentre que, als 
EUA, la proporció arriba al 67% entre les empreses de l’S&P 500. 
Per bé que les perspectives a mitjà i a llarg termini per a la renda 
variable global són positives, a curt termini l’ímpetu alcista pot 
propiciar una correcció d’abast i de durada moderats, en espe-
cial en el cas nord-americà. Això ja s’observa a la borsa es  pa -
nyola, que experimenta de forma ordenada una correcció que 
alleujarà les condicions d’elevada sobrecompra observades fins 
ara. Per la seva banda, les borses emergents perden dinamisme 
i consoliden els tímids guanys de les setmanes prèvies.

Compàs d’espera per al deute públic espanyol i italià. Els 
tipus d’interès a llarg termini del deute públic de les dues eco-
nomies troben dificultats per materialitzar descensos addicio-
nals, la qual cosa obeeix més a factors de caràcter exogen 
(enrenou al voltant de la qüestió del tapering) que interns: la 
rendibilitat del bo espanyol a 10 anys repunta 20 p. b. en el mes, 
fins al 4,15%. No obstant això, els esforços de consolidació fiscal 
no s’han de relaxar, atès un calendari que, l’any vinent, serà exi-
gent per als Tresors de tots dos països: Espanya afronta uns ven-
ciments de deute propers als 173.000 milions d’euros, mentre 
que la xifra per al país transalpí s’apropa als 330.000 milions. 
Malgrat tot, el 2014 esperem una evolució positiva per al deute 
públic perifèric, esquitxada d’episodis de volatilitat continguda.

les expectatives de tapering incideixen en l’alça del petroli i 
en el canvi eurodòlar. Les dades d’activitat nord-americanes i 
la rebaixa de tipus a la zona de l’euro expliquen la cessió de 
l’euro enfront del dòlar fins a la zona dels 1,34 dòlars. La previ-
sible evolució de la política monetària als EUA continuarà domi-
nant l’evolució entre les dues divises en el rang de fluctuació 
1,30-1,35. Per la seva banda, el ien s’ha depreciat enfront del 
dòlar, a conseqüència de les especulacions sobre la intensifica-
ció de les compres de deute efectuades pel Banc del Japó en el 
marc de l’Abenomics. Pel que fa a les primeres matèries, el 
petroli Brent s’ha vist afectat, també, per la reducció en l’oferta 
de cru de l’Aràbia Saudita, de manera que, en el tram final del 
mes, s’ha situat en el rang superior de l’interval 100-110 dòlars/
barril. Els metalls bàsics i l’or han reculat de manera significati-
va, a causa de la moderada incidència que les decisions de la 
Fed tenen sobre la seva cotització.
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l’octubre pot no tenir prou rellevància per se, de manera 
que hauria estat desitjable disposar d’informació més 
com  pleta sobre aquest tema, que serà publicada al de -
sembre. En segon lloc, tant el marge com l’efectivitat que 
atorga la política monetària convencional estan molt a 
prop d’esgotar-se, a causa dels nivells pròxims a zero dels 
tipus oficials, de manera que la decisió de recórrer a 
aques  ta alternativa no és intranscendent.

Per bé que el BCE va manifestar que, si cal, disposa d’«ar -
tilleria addicional», la veritat és que la implementació de 
noves mesures, com la compra de bons, comporta com-
plexes derivades polítiques, ja que podrien superar el 
man  dat únic d’estabilitat de preus del BCE. Sigui com si -
gui, la institució haurà de tenir una cura especial amb la 
política de comunicació a fi de facilitar una correcta for -
ma    ció en les expectatives dels agents.

FOCUS • El BCE retalla tipus: encert o precipitació?

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) va 
acordar retallar el 0,25% els tipus d’interès oficials en la 
reu  nió del novembre en contra del pronòstic de la gran 
ma  joria d’analistes, que no contemplava una retallada de 
tipus. Així, el tipus d’interès de referència (refi rate, en an -
glès) se situa en el 0,25%, nou mínim històric. El tipus d’in-
 terès de la facilitat marginal de crèdit va ser retallat en el 
mateixa percentatge, fins al 0,75%, mentre que la remune-
ració de la facilitat de dipòsit va romandre sense canvis en 
el 0,0%. La institució va reiterar de nou que «els tipus ofi-
cials del BCE romandran en els nivells actuals o més baixos 
durant un període extens».

La decisió adoptada per l’autoritat monetària de la zona 
de l’euro està motivada, en gran part, per les recents 
dades d’inflació observades a la zona de l’euro, és a dir, el 
creixement dels preus al conjunt de la zona de l’euro va 
sorprendre en situar-se en el 0,7% interanual a l’octubre, 
notablement per sota de les previsions i lluny de l’objectiu 
d’inflació a llarg termini que contempla el banc central en 
cotes pròximes, tot i que per sota del 2%. El mateix Mario 
Draghi va declarar que és «probable assistir a un període 
perllongat d’inflació baixa», que aniria seguit d’una «ten-
dència gradual a l’alça després». Així i tot, la institució 
mo netària no tem un escenari de deflació generalitzada i 
assenyala que les expectatives d’inflació, «a mitjà i a llarg 
termini, continuen ben ancorades». Tot i que s’han ampliat 
un any més les subhastes il·limitades de fons a tipus fix 
fins a la meitat del 2015, mitjançant les operacions princi-
pals de finançament amb venciment setmanal (MRO), 
mensual i trimestral (LTRO), alguns analistes sostenen que 
l’eventual introducció d’estímuls monetaris addicionals 
vindria acompanyada de mesures no convencionals més 
importants: una nova subhasta de liquiditat a molt llarg 
termini (LTRO), situar la remuneració de la facilitat de 
dipòsit en terreny negatiu o l’esterilització parcial de les 
compres d’actius efectuades pel BCE arran de l’aparició de 
les fortes tensions als mercats de deute perifèrics el 2010.

Més enllà dels tecnicismes inherents a la decisió, la retalla-
da de tipus ha generat diversitat d’opinions entre partida-
ris i detractors, tot i que hi ha consens a l’hora d’afirmar 
que la mesura ha estat oportuna i encertada. D’una ban-
da, i en el context actual de recuperació incipient de l’ac -
tivitat de la zona de l’euro, el BCE ha volgut defugir els 
eventuals riscos que unes taxes d’inflació massa allunya-
des del seu objectiu a llarg termini representen per una 
recuperació encara força tèbia. De l’altra, la decisió de re -
córrer a retallades en el tipus rector reforça el compromís 
de la institució amb l’estratègia de política d’orientació 
(forward guidance) iniciada al juliol. No obstant això, els 
detractors assenyalen que, potser, el BCE s’ha precipitat. 
Argumenten, en primer lloc, que la dada d’inflació de 
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FOCUS • Sobreescalfament als mercats de crèdit dels EUA

Al començament de l’any, un membre destacat del Con-
sell de Governadors de la Reserva Federal (Fed), Jeremy 
Stein, va escriure un article amb el suggeridor títol de 
Sobreescalfament als mercats de crèdit: causes, mesurament 
i respostes de política econòmica. En aquells moments, els 
mercats de bons corporatius i de titulitzacions estaven ex -
perimentant una forta escalada de les cotitzacions, acom-
panyada d’un boom en el volum d’emissions. Eren els pri-
mers mesos del QE3, la tercera ronda de compra de bons 
llançada per la Fed. Stein apuntava que, en ocasions, la 
combinació de factors com ara la innovació financera, la 
regulació i els canvis en l’entorn econòmic pot contribuir a 
la formació de bombolles. Específicament, va assenyalar 
les compres de bons de la Fed com un dels canvis que, en -
 coratjant un procés de «recerca de rendibilitat» entre els 
in  versors, explicarien l’exuberància observada. Es va mos-
trar crític amb aquest tema i va defensar la necessitat de 
recalibrar les mesures de política econòmica.

Pocs mesos després, la Fed va sorprendre els inversors en 
anunciar plans concrets per frenar les compres de bons 
(tapering). L’impacte als mercats va ser intens: augment 
dels tipus a llarg termini i de les primes de risc i descens 
sobtat de la negociació. Espantada, possiblement, per 
aquesta reacció (a més d’altres consideracions vinculades 
a l’economia real, com ara els dubtes sobre les conseqüèn-
cies de l’impasse fiscal de la tardor), la Fed va decidir, sobre 
la marxa, ajornar els seus plans. Ara com ara, l’opinió de 
consens és que el tapering començarà en 1T 2014 i serà 
molt gradual. Després d’aquestes anades i vingudes, el 
panorama als mercats de bons és revelador: els signes de 
sobreescalfament, lluny de moderar-se, han empitjorat. I 
no solament als EUA.

Tant les yields com els spreads crediticis dels bons corpora-
tius i dels préstecs sindicats han assolit mínims històrics. 
De fet, la millora ha anat guanyant terreny a mesura que 
minvava la qualitat creditícia de l’emissor. El volum de 
tran  saccions s’ha disparat, també amb el protagonisme 
d’instruments que no desperten, precisament, records 
agradables, com ara les CLO (collateralized loan obliga-
tions) i els préstecs concedits a empreses amb un endeu-
tament elevat (leveraged loans). És particularment revela-
dor l’enorme augment d’operacions amb escasses 
clàusules de protecció per a l’inversor (covenant-lite).

En suma, unes condicions que difícilment deixaran indife-
rent la Fed, si més no els qui pensin com J. Stein. El repte és 
rebaixar la temperatura d’aquests mercats sense provocar-
ne la congelació, al mateix temps que es manté el suport a 
l’economia real. Combinar de forma adequada els instru-
ments convencionals i no convencionals de política mone-
tària en la reducció de la liquiditat pot i ha d’ajudar. Però 
gairebé més important és la contribució de la política 

macroprudencial. En aquest sentit, és encoratjador saber 
que la Fed, juntament amb altres organismes de regulació 
i de supervisió, estudia mesures com ara obligar els inter-
mediaris a mantenir porcions dels préstecs que s’em  pa -
que  ten com a CLO, així com augmentar els requisits de 
capital per als bancs que adquireixen aquests tipus de 
productes d’e  levat risc.
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Tipus d’interès (%)

29-nov 31-oct Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,25 0,50 –25 –50,0 –50,0

Euríbor 3 mesos 0,23 0,23 0 4,7 4,4

Euríbor 12 mesos 0,50 0,55 –5 –4,1 –7,5

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,09 0,07 2 –2,4 8,7

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,12 0,12 0 14,7 12,2

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,69 1,67 2 41,0 34,0

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,12 4,03 9 –112,4 –117,6

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 243 236 7 –153,6 –151,8

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,24 0,24 0 –6,7 –7,1

Líbor 12 mesos 0,58 0,60 –2 –26,6 –28,3

Deute públic a 1 any 0,12 0,09 3 –2,0 –5,1

Deute públic a 2 anys 0,28 0,31 –3 3,5 3,5

Deute públic a 10 anys 2,74 2,55 19 102,2 116,4

spreads deute corporatiu (p. b.)

29-nov 31-oct Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 79 83 –4 –38,0 –40,2

Itraxx Financer Sènior 97 117 –20 –44,2 –57,7

Itraxx Financer Subordinat 146 179 –32 –88,9 –128,1

Tipus de canvi

29-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual 
(%)

$/euro 1,359 1,358 0,1 3,0 4,1

¥/euro 139,220 133,600 4,2 –18,0 –23,0

£/euro 0,830 0,847 –2,0 –2,0 –2,1

¥/$ 102,440 98,360 4,1 –15,5 –19,9

Primeres matèries 

29-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual 
(%)

Índex CRB 463,2 457,3 1,3 –4,3 –4,0

Brent ($/barril) 110,6 108,9 1,5 –1,4 –1,5

Or ($/unça) 1.253,5 1.323,1 –5,3 –25,8 –27,5

Renda variable

29-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual 
(%)

S&P 500 1.805,8 1.756,5 2,8 26,6 27,5

Eurostoxx 50 3.086,6 3.068,0 0,6 17,0 19,8

Ibex 35 9.837,6 9.907,9 –0,7 19,8 23,3

Nikkei 225 15.661,9 14.327,9 9,3 50,6 65,7

MSCI emergents 1.018,3 1.034,4 –1,6 –3,5 1,1

Nasdaq 4.059,9 3.919,7 3,6 34,5 34,9

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Avança la 
recuperació de l’economia global

l’economia global manté el camí de la recuperació. Conside-
rades en conjunt, les dades més recents indiquen que la reacti-
vació econòmica continua guanyant tracció de forma gradual 
en el tram final del 2013. Aquesta trajectòria avala el nostre 
escenari macroeconòmic mundial, en què preveiem que el crei-
xement serà del 2,9% el 2013 i que després accelerarà fins al 
3,7% al conjunt del 2014. Aquesta última és una xifra notable, 
que se situa per damunt del creixement mitjà de les últimes 
dècades (el 3,4% durant el període 1980-2013). Malgrat aques-
ta tendència, la recuperació no està exempta de riscos, com ara 
la incertesa fiscal i la normalització monetària als Estats Units, 
els resultats a mitjà termini de la política de suport a la deman-
da del Japó i la correcció dels desequilibris macroeconòmics en 
emergents com ara l’Índia o Turquia.

ESTATS UNITS

El creixement en 3T 2013 sorprèn favorablement, però la 
seva composició ofereix alguns dubtes. El PIB dels EUA va 
créixer el 2,8% en taxa intertrimestral anualitzada, per damunt 
del que s’esperava i dels registres de 2T (el 2,5%). Tot i que la 
dada agregada va ser satisfactòria, el desglossament no ho va 
ser tant. Tal com s’esmenta al Focus «EUA: l’acceleració del 2014 
depèn de la inversió», el protagonisme excessiu d’un compo-
nent tan volàtil com l’acumulació d’existències i el pols modest 
del consum privat i de la inversió van generar, en el moment de 
la seva publicació, certs dubtes sobre quin seria el ritme de crei-
xement en el tram final del 2013.

les dades més recents esvaeixen les pors a un 4T feble. Tant 
la composició del PIB de 3T com el fet que, a l’octubre, es va 
produir el tancament parcial dels serveis públics federals (els 
equivalents a 1/6 de la despesa federal, que va afectar uns 
800.000 empleats públics, durant disset dies naturals) van pro-
vocar dubtes sobre l’estat de forma en què els EUA acabarien 
l’exercici 2013. No obstant això, a mesura que s’han anat conei-
xent diferents indicadors econòmics, aquesta incertesa s’ha 
anat reduint. Així, l’activitat empresarial ha seguit la tendència 
ascendent a l’octubre i al novembre. L’índex ISM de manufactu-
res va repuntar a l’octubre fins als 56,4 punts, per damunt dels 
56,2 punts del setembre. Igualment satisfactòria va ser l’e  vo -
lució de l’indicador PMI del novembre, que va registrar un 
avanç fins als 54,3 punts. Tot plegat suggereix que el sector 
industrial, que amplifica els moviments cíclics de l’economia  
en conjunt, ha guanyat acceleració en 4T. Una tònica similar  
va mantenir l’activitat terciària: l’indicador ISM de serveis es va 
situar, a l’octubre, en els 55,4 punts (54,4 punts al setembre). Al 
setembre, els preus de l’habitatge també han evolucionat de 
forma positiva i han ratificat la continuïtat de la millora immo-
biliària. Fins i tot el lleuger descens de la confiança del consumi-
dor a l’octubre i al novembre queda matisat per la bona evolu-
ció de les vendes al detall de l’octubre.  
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Previsions 

 3T 2010 3T 2011 3T 2012 3T 2013 3T 2014

Economia mundial: indicadors d’activitat PMI 
(manufactures)

País Última dada(*) Juliol 2013

Estats Units(*)

Japó

Xina(*)

Corea del Sud

Taiwan

Vietnam 

Índia

Indonèsia

Brasil

Mèxic

Rússia

Turquia

Polònia

República Txeca

  > 50, tendència recent: augment
  > 50, tendència recent: disminució
  > 50, tendència recent: sense canvi

  < 50, tendència recent: augment
  < 50, tendència recent: disminució
  < 50, tendència recent: sense canvi

Nota: (*) L’última dada fa referència a l’octubre del 2013, llevat dels Estats Units i de la Xina, per als quals 
és novembre del 2013.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Markit Economics.
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l’ocupació sorprèn positivament. És potser l’element que més 
ha contribuït a rebaixar la por sobre l’impacte del shutdown. A 
l’octubre, mes del tancament administratiu, es van crear 
204.000 llocs de treball, clarament per damunt del que s’es  pe -
rava. Així mateix, es van revisar a l’alça els registres de l’agost i 
del setembre. Les xifres de l’octubre no mostren un impacte 
apreciable del shutdown: l’ocupació pública federal va descen-
dir de forma moderada (però no gaire més que en la seva ten-
dència recent) i l’ocupació privada va créixer de manera apre-
ciable. Aquesta dada positiva, que confirma que l’ocupació 
prossegueix la recuperació, no ha de fer oblidar que la plena 
normalització del mercat laboral encara queda lluny. En aquest 
sentit, cal esmentar que, a l’octubre, la taxa d’atur va augmen-
tar fins al 7,3% (una dècima percentual més que al setembre) i 
la taxa d’ocupació es va situar en el 58,3% (el 58,6% al setem-
bre). Més enllà del nivell de l’últim mes, cal assenyalar que la 
taxa d’ocupació continua ancorada en aquesta zona des del fi -
nal del 2009, circumstància que projecta certes ombres sobre el 
mercat laboral nord-americà.

la Fed podria iniciar el tapering al final d’1T 2014. La inflació, 
per la seva banda, es continua mantenint continguda. A 
l’octubre, l’IPC es va situar en l’1,0% interanual, lleugerament 
per sota de l’1,2% del setembre. L’IPC subjacent, que exclou 
l’energia i els aliments, va augmentar l’1,7% interanual a l’oc  tu-
 bre, un valor igualment moderat. En aquest context, caracterit-
zat per una recuperació que progressa, una inflació sense gai-
res tensions i un mercat laboral que millora de forma gradual, la 
Fed podria optar per iniciar el procés de reducció de compra de 
bons (tapering) al final d’1T 2014. Així i tot, descartem que la 
retirada de liquiditat sigui intensa fins que el mercat laboral no 
normalitzi la seva situació.

JAPÓ

El PiB decep en 3T. El creixement de Japó (l’1,9% intertrimes-
tral anualitzat) va quedar per sota de les previsions i amb una 
composició poc satisfactòria (vegeu el Focus «Abenomics, any 
u»). Crida l’atenció la reculada de les exportacions, un dels 
pilars tradicionals del creixement japonès. A més a més, tant el 
consum privat com la inversió van desaccelerar els respectius 
avanços.

El sector exterior continua sense ser motor de creixement. 
Tot i que les dades de comerç exterior de l’octubre mostren una 
certa recuperació de les exportacions, superior a la de les 
importacions, això és degut, principalment, al fet que el setem-
bre va ser un mes atípicament dolent en termes de vendes a 
l’exterior i al fet que la factura energètica nipona es va reduir a 
l’octubre. En termes de percentatge del PIB, el saldo comercial 
de l’octubre és gairebé idèntic al de 2T.

s’albira la sortida de la deflació. En la mitjana de 3T, l’IPC va 
créixer el 0,9% interanual, el primer registre positiu des de 2T 
2012. La dada de l’octubre manté el ritme de creixement a la 
zona de l’1% interanual.  
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ECONOMIES EMERGENTS

la Xina guanya tracció i ambició reformadora. Les últimes 
dades d’activitat (producció industrial, vendes al detall i expor-
tacions, en particular) confirmen que l’economia va recuperant 
el dinamisme. No obstant això, la novetat més significativa pro-
vé de l’àmbit de les reformes. En la Tercera Sessió Plenària del 
Partit Comunista, una cita important en què s’acostuma a pren-
dre decisions de caràcter estratègic, es van anunciar diferents 
línies d’actuació, que, si es duen a terme plenament, comporta-
ran un pes més important de la iniciativa privada. Destaquen la 
reducció de determinats subsidis que beneficien les empreses 
públiques, les reformes administrativa i fiscal i un major grau de 
liberalització. En aquest últim àmbit, s’inclou una ampliació de 
l’obertura a la inversió estrangera, la liberalització del sector 
financer (que hauria d’implicar una major flexibilitat en el règim 
canviari) i el relaxament d’alguns aspectes de les normes de 
migracions internes i de la política «del fill únic».

A una altra escala, desenvolupaments similars es repeteixen a 
Mèxic. Al país nord-americà, els últims indicadors confirmen 
que l’economia està superant l’ensopegada de 2T. En 3T, el PIB 
va avançar el 0,8% intertrimestral, en contrast amb el descens 
del 0,5% del trimestre precedent. Creiem que la recuperació es 
mantindrà a mitjà termini, beneficiada per la recuperació nord-
americana, país que absorbeix al voltant del 80% de les exporta-
cions mexicanes. En aquest context de reactivació econòmica, i 
aprofitant el consens parlamentari existent, s’ha aprovat la refor-
ma fiscal. Tot i que el text final adoptat és menys ambiciós del 
que, en alguns moments, s’esperava, cal reconèixer que, en certa 
mesura, permet reduir la importància de Pemex en els ingressos 
públics mitjançant l’increment de certs impostos es  pe  cials, ajus-
taments en la tributació sobre la renda i l’eliminació d’algunes 
exempcions en l’IVA i en els tributs directes. En les pròximes 
set  manes, s’esperen notícies sobre la reforma energètica.

El Brasil i Rússia acceleren el ritme d’activitat. Al Brasil, el rit -
me recent de l’activitat ha estat positiu. Després d’una forta ac  ce-
 leració del creixement en 2T, fins al 3,3% interanual, els indica-
dors de l’octubre (en especial, la confiança del consumidor) 
ten  deixen a confirmar que el PIB mantindrà l’expansió a ritmes 
similars. En el cas de Rússia, la dada preliminar del PIB de 3T va 
sorprendre negativament, ja que va créixer només l’1,2% inter-
 anual, sense canvis en relació amb 2T. Així i tot, els indicadors 
avançats més recents, com els de l’OCDE, mostren que, en 4T, 
l’activitat comença a aixecar el vol. Per la seva banda, l’Índia va 
créixer un dinàmic 4,8% interanual en 3T, esperonada pel sec-
tor agrícola i per la fortalesa dels serveis empresarials.
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Xina: indicadors econòmics en perspectiva
Variació interanual (%)

Última dada Període anterior 2012

PIB 7,8 7,5 7,7

Producció industrial 10,3 10,2 10

Producció elèctrica 8,1 5,3 4,3

Vendes al detall 13,3 13,3 14,3

PMI manuf. (oficial) 51,4 51,1 50,8

Exportacions 5,6 –0,3 8,0

Importacions 7,6 7,4 4,3

Inversió(*) 20,1 20,2 20,6

Crèdit bancari 14,3 14,1 15,7

Preus al consum 3,2 3,1 2,7

Preus de l’immobiliari(**) 9,5 8,6 0,0

Notes: (*) Inversió acumulada en capital fix urbà. (**) Mitjana del preu de l’habitatge nou a 100 ciutats.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream i de Markit.
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FOCUS • EUA: l’acceleració del 2014 depèn de la inversió

El PIB dels EUA de 3T va registrar un avanç del 2,8% inter-
trimestral anualitzat. La primera impressió és positiva: la 
xifra va batre amb escreix el 2,0% pronosticat pel consens 
d’analistes i, pel que sembla, confirma l’escenari d’acce -
leració. L’optimisme s’ha vist reforçat per diversos indica-
dors parcials de 4T que mostren un impacte escàs del 
shutdown del començament d’octubre. No obstant això, 
un examen detallat del desglossament per components 
del PIB convida a la cautela en relació amb la nostra previ-
sió d’assolir un creixement del 2,8% en el conjunt del 2014: 
encara falten peces en l’engranatge que ha d’impulsar un 
creixement sostingut, i els riscos continuen esbiaixats a la 
baixa.

La sorpresa a l’alça del creixement de 3T va ser deguda a 
l’elevada contribució de la variació d’existències (0,8 punts 
del total de 2,8) i a un consum públic que no va baixar com 
s’esperava. No obstant això, van decebre els dos compo-
nents principals de la demanda interna privada: el consum 
privat i la inversió empresarial. La seva contribució conjun-
ta al creixement del PIB va ser, només, d’1,2 punts percen-
tuals, amb prou feines la meitat de la mitjana del període 
2000-2007. Aquesta atonia del consum i de la inversió (que 
representen el 80% del PIB) mostra que, ara com ara, al 
sector privat li costa reaccionar amb els estímuls moneta-
ris rebuts.

La nostra previsió d’un major creixement per al 2014 es 
basa en una millora del consum privat i de la inversió. Per 
al consum privat, esperem l’ajuda de tres factors. En pri-
mer lloc, es preveu que l’ajust fiscal del 2014 sigui sensi-
blement inferior al del 2013. En segon lloc, la situació 
patrimonial de les llars s’hauria de continuar sanejant: el 
preu de l’habitatge creix de manera sostinguda i el deute 
de les llars es redueix. El tercer factor, la recuperació del 
mercat laboral, és, malgrat tot, una mica més tebi. Espe-
rem una millora de l’ocupació, però serà lenta i modesta. 
Això es traduirà en increments de salaris (ingressos de les 
famílies) molt lleugers, que fan difícil que el consum privat 
creixi a ritmes superiors al 2,5%.

Però el risc més important que plana sobre la previsió de 
creixement per al 2014 és la inversió productiva. La dada 
de 3T va ser pobra, en especial pel que fa als béns 
d’equipament (la meitat de la inversió productiva), que 
van recular el 3,7% intertrimestral anualitzat, i, en menor 
mesura, a les despeses de propietat intel·lectual (un terç 
de la inversió productiva), que van avançar un modest 
2,2%. La nostra previsió és que la inversió es recuperi el 
2014. Aquesta expectativa es fonamenta en la millora ja 
observada en la confiança empresarial (índexs ISM), en 
uns beneficis empresarials que segueixen una trajectòria 
robusta, i en el fet que la inversió productiva, a diferència 
del consum, segueix per sota dels nivells del 2007 en ter-

mes reals. Per tant, hi ha arguments per esperar la recu-
peració de la inversió, tot i que ja s’han donat amb ante-
rioritat.
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FOCUS • Abenomics, any u

Abenomics és el terme amb què es coneix l’estratègia de 
política econòmica ultraexpansiva promoguda pel primer 
ministre de Japó, Shinzo Abe, des que va arribar al poder 
al final del 2012. Es compon de tres pilars. El primer és una 
expansió monetària sense precedents, juntament amb 
l’establiment d’un objectiu explícit d’inflació (del 2%). El 
segon és la flexibilitat fiscal, entesa com la capacitat de 
combinar consolidació fiscal amb mesures de suport al 
creixement. El tercer, les reformes estructurals procreixe-
ment a mitjà i a llarg termini. A punt de complir el primer 
aniversari, el balanç de tasques i assoliments és positiu, 
però no concloent. El PIB ha encadenat tres trimestres de 
creixement per damunt del seu potencial i ja es voreja el 
final de la deflació. Els detalls mostren, però, una situació 
que encara és fràgil i susceptible de revertir. Queda, per 
tant, molt camí per recórrer.

En concret, en 3T, el PIB va créixer l’1,9% intertrimestral 
anua  litzat (el 2,6% interanual), resultat inferior al previst i 
amb una composició desfavorable. D’una banda, el con-
sum privat va avançar un magre 0,4%, molt per sota del 
2,5% precedent, i va evidenciar que la demanda interna 
no està consolidada. Així mateix, els dos puntals tradicio-
nals del creixement van punxar: la inversió productiva es 
va desaccelerar fins al 0,7% i les exportacions van recular 
el 2,4%.

Ara com ara, l’expansió monetària és la gran basa de 
l’Abenomics. Persegueix un ien feble que doni suport a les 
exportacions i posar fi a la deflació per consolidar la 
demanda interna. El primer objectiu s’ha aconseguit a mit-
ges. Des de nivells de clara sobrevaloració, el ien es va 
depreciar el 24% enfront del dòlar entre l’octubre del 2012 
(quan ja es descomptava l’expansió monetària) i el maig 
del 2013. Aquest moviment va anar acompanyat d’una 
pujada superior al 80% de l’índex borsari Nikkei, dominat 
per les empreses exportadores. En aquest sentit, les expor-
tacions van tenir una bona primera meitat del 2013. Però la 
dada de 3T representa un pas enrere, que coincideix amb 
el comportament erràtic del Nikkei des del maig. El final de 
la deflació tampoc no s’ha assolit del tot. L’IPC de l’octubre 
va pujar al ritme més alt dels cinc últims anys, però només 
gràcies a l’encariment del petroli. Altres variables d’inflació 
més àmplies, com el deflactor del PIB, es mantenen encara 
en terreny negatiu. Això significa que un altre dels efectes 
desitjats encara no ha donat prou fruits: assolir un creixe-
ment nominal del PIB que rebaixi el pes del deute públic.

De fet, el front fiscal de l’Abenomics genera un cert escep-
ticisme. L’enorme deute públic condiciona les possibilitats 
d’expansió fiscal i obliga a adoptar el concepte de flexibi-
litat. Així, la pujada de l’IVA prevista per a l’abril del 2014 
(per contenir el deute) afeblirà un consum privat que no es 
mostra robust, llevat que hi hagi mesures pal·liatives.

Pel que fa a les reformes estructurals, hi ha una falta de 
concreció preocupant. L’objectiu és incrementar la renda 
disponible per la via dels augments salarials, d’una major 
participació femenina al mercat laboral i d’un menor es -
talvi empresarial. Ara com ara, s’ha aconseguit poc.
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ESTATS UNITS
2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 5,4 4,9 4,4 3,7 4,2 4,0 4,0 ...

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 70,4 62,8 75,1 81,0 72,4 70,4

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 56,4 ...

Habitatges iniciats (milers) 611,9 783,2 896 957 869 ... ... ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 140,0 141,3 145 150 157 161 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,4 58,6 58,7 58,6 58,6 58,6 58,3 ...

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

Preus

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

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 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13

Activitat

PIB real –0,6 1,9 0,2 0,1 1,2 2,6 –

Confiança del consumidor (valor) 37,7 40,0 40,0 44,1 44,8 44,0 41,2

Producció industrial –2,6 0,2 –6,3 –6,5 –3,1 1,9 4,8

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

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

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –1,0 –0,6 –0,5 –0,8 –0,4 0,0 0,3

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 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13

Activitat

PIB real 9,3 7,7 7,9 7,7 7,5 7,8 –

Vendes al detall 17,1 14,3 14,9 12,3 12,5 12,8 13,3

Producció industrial 13,7 10,0 10,0 9,6 9,1 10,1 10,3

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

Sector exterior

Balança comercial (1) (valor) 154 231 231 274 272 254 253

Exportacions 20,2 8,0 9,5 18,4 3,9 3,9 5,6

Importacions 25,0 4,3 2,8 8,3 5,0 8,4 7,6

Preus

Preus de consum 5,4 2,7 2,1 2,4 2,4 2,8 3,2

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,5 6,3 6,2 6,2 6,2 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
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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CONJUNTURA • Recuperació, però 
amb diferències entre Alemanya  
i França i Itàlia

la recessió, a poc a poc, queda enrere. Tal com s’esperava, el 
creixement del PIB de la zona de l’euro es va moderar lleugera-
ment en 3T (el 0,1% intertrimestral, en relació amb el 0,3% de 
2T). Això no ha de ser motiu de preocupació, ja que la bona 
dada de 2T responia, en part, a factors temporals. Un cop des-
comptats, la tendència continua sent positiva. Sí són més preo-
 cupants les divergències en la capacitat de creixement dels 
diferents països, que, lentament, es van constatant. Alemanya 
es reafirma com el motor econòmic; els anomenats països peri-
fèrics, en general, també van pujant al tren de la recuperació. 
En aquest sentit, són destacables els registres d’Espanya, de 
Portugal i d’Irlanda. L’altra cara de la moneda són les economies 
gal·la i transalpina, per a les quals es va confirmant una visió 
més pessimista.

França s’encalla en el camí de la recuperació i Alemanya es 
consolida com la locomotora europea. No hi ha dubte que 
l’economia francesa travessa una etapa difícil. Això va quedar 
plasmat en la caiguda del PIB del 0,1% intertrimestral en 3T, un 
registre pitjor que el del conjunt de la zona de l’euro. Els indica-
dors d’activitat mostren que aquest diferencial negatiu per a 
l’economia gal·la es podria repetir en 4T. Per bé que el PMI de 
manufactures de la zona de l’euro va augmentar al novembre, 
ho va fer, en gran part, gràcies als signes de fortalesa dels indi-
cadors alemanys, ja que els francesos van empitjorar. El bon 
moment que travessa l’economia alemanya també es reflecteix 
en l’índex d’activitat empresarial IFO, que, a l’octubre i al 
novembre, va superar els registres de 3T. El pols de l’economia 
francesa és, en canvi, molt més feble, no solament pel to dels 
indicadors d’activitat de 4T, sinó, sobretot, perquè, a mitjà ter-
mini, continuen existint seriosos dubtes sobre la capacitat de 
creixement de l’economia gal·la.

Millora de l’activitat als països perifèrics. Itàlia va moderar el 
ritme de caiguda, però no va aconseguir abandonar la recessió. 
La pèrdua de competitivitat i la falta de reformes auguren una 
reactivació de l’economia italiana menys vigorosa que la del 
conjunt de la zona de l’euro. Les perspectives són una mica més 
positives a Espanya: després de nou trimestres de contracció, el 
PIB va créixer el 0,1% intertrimestral. Els registres que presenta 
l’economia portuguesa també són relativament esperançadors. 
Després de tres anys de contracció econòmica, el PIB va sor-
prendre, en 2T, amb un avanç de l’1,1% intertrimestral (–0,4% 
en 1T). En 3T, l’avanç es va situar en el 0,2%, una xifra més cohe-
rent amb la capacitat de creixement de Portugal a curt i a mitjà 
termini.

l’augment dels indicadors d’activitat no defalleix, per bé que 
les diferències entre països continuen sent notables. L’índex de 
sentiment econòmic del novembre va seguir la tendència 
ascendent a Alemanya, mentre que, a França, es va prendre un  
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Expansió 

Recessió 

PIB
Variació intertrimestral Variació interanual

País 2T 2013 3T 2013 2T 2013 3T 2013

Zona de l’euro 0,3 0,1 –0,6 –0,4

Alemanya 0,7 0,3 0,5 0,6

França 0,5 –0,1 0,5 0,2

Itàlia –0,3 –0,1 –2,2 –1,9

Espanya –0,1 0,1 –1,6 –1,2

Portugal 1,1 0,2 –2 –1

Grècia –3,8

Irlanda 0,4 –1,1

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Eurostat.
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respir, situació que reflecteix, una vegada més, la feblesa més 
intensa de l’economia gal·la.

la demanda interna s’afegeix al procés de recuperació. El 
bon comportament de les vendes al detall en 3T indica que el 
consum, a poc a poc, pot anar guanyant protagonisme. Per bé 
que les dades de confiança del consumidor del novembre són 
una mica més fluixes, se situen encara per damunt del nivell de 
3T, i no hi ha motius per pensar que no reprendran la tendència 
ascendent mostrada durant els últims mesos. La millora de la 
demanda interna també és palpable en la inversió. Segons les 
enquestes de sentiment econòmic que elabora la CE, les 
empreses del sector manufacturer de la zona de l’euro esperen 
que la inversió creixi el 3% l’any vinent. Això contrasta amb les 
expectatives que tenen per al conjunt del 2013, d’una caiguda 
del 3%. Tant el consum com la inversió ja van presentar taxes de 
creixement intertrimestrals positives en 2T 2013, del 0,1% i del 
0,2%, respectivament, però la millora que, de llavors ençà, s’ha 
produït en els indicadors mensuals permet ser relativament 
optimista.

la inflació repunta i allunya els temors sobre el risc de defla
ció. En línia amb el que s’esperava, la inflació va augmentar en 
dues dècimes, es va situar en el 0,9% al novembre i va interrom-
pre, així, tres mesos de descensos. Aquest canvi de tendència 
estava previst en el nostre escenari, ja que el descens de la infla-
ció dels últims mesos s’explicava, sobretot, per factors transito-
ris (caiguda del preu del petroli i dels aliments no elaborats). A 
mesura que aquests efectes continuïn perdent pes i que la 
recuperació de la demanda interna es vagi consolidant, la infla-
ció anirà guanyant terreny. De tota manera, els importants 
esforços que diversos països de la zona de l’euro estan duent a 
terme per continuar guanyant competitivitat mantindran la 
taxa d’inflació en nivells moderats. En aquest sentit, les enques-
tes d’opinió de la CE sobre les perspectives d’inflació en els 
pròxims mesos són força estables i no presenten una tendència 
clara. L’actuació sorpresa del BCE del novembre passat, quan va 
rebaixar el tipus refi fins al 0,25%, ha de ser interpretada com 
una nova mostra de compromís per part de la màxima autoritat 
monetària amb un escenari macroeconòmic en què el creixe-
ment dels preus sigui proper al 2%.

la millora de l’índex d’expectatives de creació d’ocupació 
dels últims mesos es comença a reflectir en les dades del 
mercat laboral. Al novembre, l’índex d’expectatives per al sec-
tor industrial va mantenir la tendència alcista dels últims mesos 
i es va situar en els –6,3 punts, màxim des de l’abril del 2012. 
Això comença a tenir un reflex en les dades de l’atur. En concret, 
la taxa d’atur va baixar en una dècima a l’octubre, fins al 12,1%, 
la primera reculada que es registra des d’1T 2011. El mercat 
laboral d’Alemanya continua sent el que presenta un to més 
positiu, amb una taxa d’atur que es manté en mínims històrics i 
amb un índex d’expectatives de creació d’ocupació que conti-
nua mostrant progressos molt significatius. A França, en canvi, 
tot i que la taxa d’atur va baixar en dues dècimes a l’octubre, les 
perspectives per al mercat laboral són menys esperançadores. 
En aquest cas, l’índex d’expectatives va experimentar una recu-
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lada important i s’afegeix, així, al conjunt d’indicadors que 
qüestionen la velocitat a la qual es pot recuperar l’economia 
gal·la.

les exportacions sorprenen amb una evolució més pobra del 
que s’esperava. En els últims anys, el sector exterior ha estat la 
principal font de creixement de l’activitat econòmica de la zona 
de l’euro. Ja s’esperava que la seva contribució a la recuperació 
anés remetent a mesura que les importacions responguessin a 
la recuperació de la demanda interna, però la notable desacce-
leració del creixement de les exportacions que s’ha produït en 
els últims mesos ha sorprès negativament. En concret, en 3T, les 
exportacions van caure l’1,5% en termes interanuals, fet que 
con  trasta amb l’increment del 8,2% anotat en 3T 2012. Una 
part d’aquesta desacceleració podria ser conseqüència de la 
caiguda de les perspectives de creixement als països emergents 
que es va produir a l’estiu, quan es va anticipar l’inici del tape-
ring al setembre. No obstant això, aquesta caiguda en les pers-
pectives de creixement dels emergents ja s’ha corregit, i les 
co mandes d’exportació continuen mostrant una tendència 
favorable. Per tant, la pèrdua de dinamisme de les exportacions 
hauria de ser temporal.

la CE espera que la recuperació continuï i guanyi intensitat 
l’any vinent. No obstant això, avisa que el creixement es man-
tindrà contingut per les necessitats d’ajust en un context 
d’elevada incertesa. Així i tot, els escenaris més catastròfics que 
es contemplaven fa uns trimestres, com la ruptura de l’euro, 
s’han esvaït. Així mateix, el sanejament dels balanços dels 
bancs, de les empreses no financeres i de les llars hauria de ser 
més fàcil a mesura que el creixement de l’activitat vagi gua-
nyant tracció. La CE insisteix en la necessitat d’implementar 
reformes que acompanyin la correcció dels grans desequilibris 
macroeconòmics. En aquest sentit, té una rellevància especial 
la implementació de la Unió Bancària, imprescindible per solu-
cionar la fragmentació financera. D’aquesta manera, s’hauria 
d’aconseguir que totes les empreses amb el mateix perfil de 
risc obtinguin condicions de crèdit similars independentment 
de la seva ubicació regional.

Els desequilibris macroeconòmics es corregeixen, però enca
ra queda molt recorregut. Per tercer any consecutiu, l’informe 
de la CE, que estudia l’evolució de 10 indicadors macroeconò-
mics, conclou que 16 països membres necessiten una revisió en 
profunditat de les seves economies. En els pròxims mesos, la CE 
proposarà als diferents països amb desequilibris un seguit de 
mesures per reconduir la situació i podria imposar penalitza-
cions econòmiques si jutja que l’aplicació d’aquestes mesures 
és insuficient. La novetat d’enguany és que, per primera vega-
da, la CE ha decidit afegir Alemanya a la llista de països amb 
deures, en gran part per l’important i sostingut superàvit per 
compte corrent (vegeu el Focus «Informe de desequilibris ma -
croeconòmics: toc d’atenció a Alemanya»). La qüestió impor-
tant és valorar fins a quin punt això és resultat d’un compor-
tament excel·lent del sector exportador alemany o és 
conseqüència d’una falta d’inversió crònica per part de les 
empreses i del sector públic.
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Previsions de creixement del PIB de la CE
País 2013 2014 2015

Zona de l’euro –0,4 1,1 1,7

Alemanya 0,5 1,7 1,9

França 0,2 0,9 1,7

Itàlia –1,8 0,7 1,2

Espanya –1,3 0,5 1,7

Portugal –1,8 0,8 1,5

Grècia –4 0,6 2,9

Irlanda 0,3 1,7 2,5

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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FOCUS • Informe de desequilibris macroeconòmics:  
toc d’atenció a Alemanya

El passat 15 de novembre, la Comissió Europea (CE) va 
publicar l’informe anual de desequilibris macroeconò-
mics, en què s’estudia l’evolució de deu indicadors econò-
mics als països de la Unió Europea amb la finalitat d’alertar 
sobre els possibles desequilibris que puguin afectar el 
creixement a mitjà termini. A partir d’aquests indicadors, 
es decidirà si és necessària una revisió en profunditat de 
l’economia del país. Si el país no adopta mesures per 
corregir els desequilibris, la CE pot imposar penalitzacions 
econòmiques. La CE ha determinat que realitzarà aquesta 
revisió a setze països (en tretze dels quals ja l’ha dut a ter-
me enguany). Els nous països són Croàcia, Luxemburg i... 
Alemanya. La inclusió d’Alemanya pot semblar sorpre-
nent, ja que el seu creixement és el motor de la incipient 
recuperació de la zona de l’euro.

Alemanya ha estat inclosa al grup per dos motius aparent-
 ment contradictoris: (i) un superàvit per compte corrent 
excessiu i (ii) una pèrdua de quota de mercat exterior. La 
pèrdua de quota de mercat és resultat, sobretot, del fort 
creixement de les exportacions per part dels països emer-
gents, i no del fet que les exportacions alemanyes estiguin 
caient. Ens centrem, per tant, en el superàvit per compte 
corrent, el qual ha estat, de mitjana, del 6,5% del PIB en els 
tres últims anys, per damunt del 6,0% que la CE marca 
com a límit. La idea que un superàvit per compte corrent 
sigui perjudicial per a l’economia sembla contraintuïtiva. 
Quin és el problema de vendre més productes a l’estranger 
que els que es compren a l’exterior?

En part, el superàvit per compte corrent reflecteix una vir-
tut dels productors alemanys, que han sabut aprofitar 
l’aparició d’una classe mitjana-alta als països emergents 
per augmentar les exportacions. A més a més, compartir 
moneda única amb països més febles li permet accedir als 
mercats internacionals amb una moneda més barata. És a 
dir, si la divisa d’Alemanya fos el marc, el seu valor seria 
superior a l’euro. Això representa un subsidi als béns ale-
manys. El saldo corrent entre Alemanya i els països perifè-
rics (per exemple, Espanya, Grècia i Portugal) era proper a 
zero el 2000, va arribar a màxims el 2008 i s’ha tancat des 
de la Gran Recessió. La diferència és que, mentre que 
abans de la crisi la divergència era simètrica (augmentava 
el superàvit a Alemanya i el dèficit als països perifèrics), 
ara és asimètrica. El compte corrent d’Alemanya entre el 
2008 i el 2012 s’ha mantingut constant, mentre que els 
perifèrics han ajustat gairebé 10 p. p. del seu PIB. Mirat 
d’aquesta manera, semblaria que no s’ha produït cap ajust 
a Alemanya en relació amb la zona de l’euro. Res més lluny 
de la realitat, ja que el superàvit d’Alemanya s’ha mantin-
gut constant, gràcies a un augment del superàvit en rela-
ció amb els països de fora de la zona de l’euro i a una dis-

minució del superàvit en relació amb els països de la zona 
de l’euro.

No obstant això, un superàvit del compte corrent signifi-
catiu i persistent pot ser un reflex de la gestació de de- 
sequilibris econòmics interns en l’economia alemanya. El 
superàvit pot ser causat per una caiguda de la inversió o 
per nivells de consum relativament baixos. A Alemanya, 
l’any 2000, la inversió va ser del 22,3% del PIB, mentre que, 
el 2012, va ser del 17,3%, lleugerament per sota del 18,6% 
de la zona de l’euro o del 19,0% dels EUA. La tendència 
negativa de la inversió (que explica el 57,4% de l’augment 
del superàvit) pot reduir l’output potencial de l’economia 
alemanya. A més més, els salaris també s’han mantingut 
molt continguts durant l’última dècada. Entre el 2000 i el 
2007, van créixer el 2,0% (variació anualitzada mitjana) i, 
del 2007 al 2012, ho van fer l’1,5%. Per bé que és cert que 
això ha ajudat l’economia germànica a guanyar competiti-
vitat, també ha frenat la capacitat de creixement del con-
sum. De fet, una de les primeres mesures que el nou 
Govern Merkel vol adoptar és introduir un salari mínim, 
però l’efecte que això pugui tenir sobre el consum depen-
drà del disseny final. Si el salari mínim es fixa a nivell 
nacional, en lloc de regional, podria generar un augment 
de l’atur, ja que la disparitat de salaris entre l’Alemanya de 
l’est i la de l’oest encara és considerable.

En definitiva, l’estudi en profunditat de l’economia alema-
nya que la CE durà a terme s’hauria de centrar a determinar 
si els nivells de consum i la inversió poden acabar afectant 
negativament el creixement a mitjà termini. Una alerta apa-
rentment sorprenent ara que l’economia alemanya lidera el 
creixement europeu, però que cal seguir amb atenció.
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FOCUS • Política monetària ultralaxa: efectes redistributius

La política monetària ultralaxa que impera a les dues ban-
des de l’Atlàntic ha generat un profund debat sobre els 
efectes redistributius de mantenir els tipus d’interès en 
nivells molt baixos durant un període llarg de temps. No 
totes les llars es veuen afectades de la mateixa manera: 
unes, generalment les més endeutades, que també acos-
tumen a ser les més joves, es beneficien dels tipus d’interès 
baixos, mentre que unes altres, les estalviadores, es veuen 
perjudicades, ja que reben menys ingressos per interessos.

En total, les llars de la zona de l’euro són estalviadores 
netes. És a dir, els actius financers són superiors als passius 
financers, la qual cosa implica que les baixades de tipus 
d’interès tendeixen a reduir-ne la renda disponible. No 
obstant això, els costos i els beneficis no es distribueixen 
de forma homogènia entre les diferents llars. Les llars amb 
ingressos més baixos tendeixen a tenir una ràtio de deute 
sobre ingressos més elevada. Per exemple, a la zona de 
l’euro, per al 20% de les llars amb ingressos més baixos, 
aquesta ràtio se situa en el 351%; per a la llar mitjana, baixa 
fins al 167%, i, per al 20% de llars amb més ingressos, arriba 
al 103%. No és estrany, per tant, que les llars que es benefi-
cien més d’una baixada de tipus d’interès siguin les que 
tenen menys ingressos. En concret, un descens d’1 p. p. del 
tipus d’interès del deute redueix la càrrega financera anual 
de les llars amb menys ingressos en 360 euros (el 3,5% dels 
ingressos), mentre que, per a les llars amb més ingressos, la 
reducció és de 1.750 euros (l’1% dels ingressos).

L’anàlisi per països és similar: els que presenten nivells més 
elevats d’endeutament, com Holanda i Espanya, són els 
que més es beneficien d’un descens dels tipus d’interès. A 
Holanda, per exemple, el 68% de les llars estan endeuta-
des i tenen, de mitjana, una ràtio de deute sobre ingressos 
del 266%. En aquest cas, una baixada d’1 p. p. del tipus 
d’interès redueix la càrrega financera en 944 euros (l’1,8% 
dels ingressos). A Itàlia, en canvi, només el 23% de les llars 
estan endeutades i tenen una ràtio de deute sobre ingres-
sos del 118%. En aquest cas, la càrrega financera es redueix 
en 92 euros (el 0,3% dels ingressos anuals).

Els canvis en els tipus d’interès també afecten els ingres-
sos financers. El 96,4% de les llars europees tenen un 
dipòsit bancari. No obstant això, la magnitud de la seva 
rendibilitat és petita en relació amb els ingressos totals de 
la llar. Per exemple, de mitjana, les llars europees tenen 
28.623 euros en dipòsits. Una reducció de 100 p. b. del 
tipus d’interès dels dipòsits implica rebre 286 euros anuals 
menys, la qual cosa representa el 0,6% dels ingressos de la 
llar mitjana. L’efecte és major per a les llars amb ingressos 
més baixos, ja que, malgrat tenir menys dipòsits, repre-
senten una proporció més gran dels ingressos. En concret, 
en aquest cas, la reducció dels ingressos seria de 93 euros, 
el 0,9% dels ingressos anuals.

En definitiva, els tipus d’interès baixos beneficien les llars i 
els països més endeutats, la qual cosa implica que la polí-
tica monetària expansiva facilita el procés de desendeu -
tament de les llars amb més dificultats per afrontar el 
pagament dels deutes. Una altra qüestió més difícil de de -
terminar són els efectes d’aquestes polítiques sobre la 
riquesa de les llars: els tipus d’interès baixos i la injecció de 
liquiditat duta a terme pels principals bancs centrals exer-
 ceixen pressió a l’alça sobre el valor dels actius financers i 
immobiliaris. Així, per exemple, una part de les im  portants 
revaloracions de les borses i de la renda fixa podria ser 
conseqüència d’aquestes polítiques. En aquest sentit, les 
llars amb més actius serien les més beneficiades. No obs-
tant això, l’evidència empírica no permet de  terminar de 
forma concloent quina part de la revaloració dels actius és 
atribuïble a la política monetària ultralaxa i quina part és 
una revaloració duradora.(1)

(1) Vegeu «QE and ultra-low interest rates: distributional effects and risks», 
McKinsey Global Institute Discussion Paper, novembre del 2013.

Efecte d’una reducció del tipus d’interès  
d’1 p. p. sobre la càrrega financera de les llars 
amb deute en funció dels ingressos (*)

Espanya França Itàlia Zona de l’euro (**)

Ingressos < 20% –3,7 –2,1 –1,4 –3,5

Ingressos 20%-40% –2,4 –1,0 –1,4 –2,0

Ingressos 40%-60% –2,2 –1,2 –1,1 –1,7

Ingressos 60%-80% –2,3 –1,2 –1,1 –1,6

Ingressos 80%-90% –1,8 –1,2 –0,9 –1,4

Ingressos 90%-100% –1,5 –0,9 –0,7 –1,0

Total llars amb deute –2,1 –1,3 –1,2 –1,7

Notes: (*) Les llars es classifiquen en funció dels ingressos. Per exemple, «Ingressos < 20%» 
correspon al 20% de les llars amb un nivell d’ingressos més baix. «Ingressos 20%-40%» 
correspon al següent 20% de llars, etc.
(**) Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, 
Eslovènia i Eslovàquia.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’Enquesta sobre les Finances i el Consum de 
les Llars Europees (2012).
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

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

Producció industrial (variació interanual) 3,3 –2,4 –3,1 –2,3 –0,7 –0,6 ... ...

Confiança del consumidor –14,5 –22,3 –26,2 –23,7 –20,9 –16,0 –14,5 –15,4

Sentiment econòmic 101,8 90,4 86,8 90,1 89,8 94,9 97,7 98,5

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

PMI serveis 52,6 47,6 46,9 47,6 47,5 50,9 51,6 ...

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 12,2 12,1 ...

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

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

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

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

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 2,3 ...

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

França –1,8 –2,2 –2,2 –2,1 –1,8 –1,8 –1,7 –1,7 ...

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 0,7 ...

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.

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 10/13

Finançament del sector privat

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

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

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

Instruments negociables –5,5 0,5 –3,2 –9,7 –15,5 –17,7 –16,4 –17,6 –17,9

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.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Recuperació amb 
l’impuls de la demanda interna

Acaba la recessió i milloren les perspectives de creixement. 
En 3T 2013, el PIB va augmentar el 0,1% intertrimestral, la pri-
mera taxa de creixement positiva dels dos últims anys. Aquest 
canvi de tendència va acompanyat per una revisió a l’alça de les 
perspectives de creixement tant dels principals organismes 
internacionals com del consens d’analistes. L’OCDE, per exem-
ple, ha millorat sensiblement les previsions de creixement del 
PIB i ha reduït notablement la taxa d’atur prevista per a enguany 
i, sobretot, per al 2014. La revisió de les previsions del consens 
d’analistes durant els últims mesos també ha estat destacable. 
En concret, la previsió de creixement del PIB per al 2014 ha aug-
mentat en 3 dècimes en els tres últims mesos, fins al 0,5%.

la demanda interna s’afegeix a la recuperació. L’economia 
espanyola va iniciar el camí cap a la recuperació amb el sector 
exterior com a únic aliat. No obstant això, finalment, la deman-
da interna va tenir una contribució positiva al creixement inter-
trimestral en 3T 2013 (+0,3%), tot i que, en termes interanuals, 
encara es troba en terreny negatiu. A més a més, aquest canvi 
va anar acompanyat d’un avanç gens menyspreable del con-
sum de les llars (+0,4% en termes intertrimestrals). Malgrat que 
es tracta de bones notícies, cal considerar-les amb la màxima 
cautela. La recuperació del consum de les llars continuarà sent 
limitada pel procés de despalanquejament i pels avanços que 
es puguin assolir al mercat laboral, de manera que és molt difí-
cil que, en els pròxims trimestres, es puguin mantenir aquests 
registres. És probable que aquest repunt sigui conseqüència 
del canvi de percepció que s’està produint en les perspectives 
de creixement a curt i a mitjà termini. Això permet que es 
comencin a prendre decisions de consum que, fins avui, 
s’havien ajornat per l’elevada incertesa que envoltava l’escenari 
macroeconòmic.

la inversió guanya pols. Tot i que sol presentar registres més 
volàtils que el consum, la taxa positiva de creixement de la 
inversió en 3T també és destacable (el 0,2%). De fet, sorprèn 
l’evolució de la inversió en béns d’equipament (el 0,8% en 3T 
2013), ja que fa tres trimestres que presenta taxes de creixe-
ment intertrimestrals positives. A més a més, el ritme d’avanç 
no ha estat gens menyspreable: de mitjana, la taxa de creixe-
ment intertrimestral ha estat de l’1,8%. Això és una mostra que, 
com a mínim en l’àmbit empresarial, la confiança en la capaci-
tat de recuperació de l’activitat ha millorat de forma notable. A 
més a més, tot fa pensar que aquesta tendència es mantindrà 
en els pròxims trimestres. Una bona mostra d’això és l’evolució 
recent dels índexs PMI, que, tant en manufactures com en ser-
veis, mantenen una tendència clarament positiva i romanen en 
nivells propers als 50 punts, xifra a partir de la qual se solen 
registrar taxes de creixement positives.

la bona evolució de les comandes industrials permet ser 
relativament optimista. Hi ha dos fets destacables: (i) la 
demanda interna frena la caiguda i (ii) el mercat de la zona de 
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Previsions de l’OCDE
Actual Anterior

2013 2014 2013 2014

PIB (% var. anual) –1,3 0,5 –1,7 0,4

Taxa d’atur (% població activa) 26,4 26,3 27,3 28

Saldo públic (% PIB) –6,7 –6,1 –6,9 –6,4

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’OCDE.  Previsions
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l’euro millora. El primer reafirma el missatge que, pel que sem-
bla, la caiguda de la demanda interna ha tocat fons i podria 
començar a sumar. La tendència negativa de les comandes de 
la zona de l’euro es va trencar en 1T 2013 i, de llavors ençà, ha 
augmentat de forma considerable. Per exemple, al setembre, la 
variació interanual era del 3,8% (mitjana mòbil de 3 mesos), 
que cal comparar amb el 2,7% de l’agost.

les exportacions s’alenteixen. El sector exportador continua 
sent el motor de la recuperació, però, com ja s’ha assenyalat 
més amunt, la seva contribució al creixement va disminuir de 
forma notable en 3T. Durant la primera meitat de l’any, les 
exportacions de béns van créixer el 8,0% interanual en termes 
nominals, mentre que, en 3T, han crescut el 4,4%. Cal tenir en 
compte que aquest menor ritme d’avanç s’ha produït malgrat 
la millora de les exportacions a la Unió Europea. Un dels princi-
pals responsables d’aquest menor augment han estat els EUA. 
Durant la primera meitat de l’any, les importacions nord-ameri-
canes de béns espanyols van créixer el 5,4%, mentre que, en 3T 
2013, van caure el 12,0%. Una de les incògnites que s’obre és si 
aquest 3T ha estat especial o si el potencial de creixement de 
les exportacions espanyoles és inferior al previst. Un altre canvi 
de tendència que paga la pena comentar és el de les importa-
cions. En aquest cas, la tendència és la inversa: han deixat de 
caure tant com en 1T. En particular, en 3T 2013, van disminuir el 
0,6%, mentre que, en la primera meitat de l’any, van recular el 
3,2%. Una part de la millora és deguda a factors temporals, com 
l’augment de les vendes d’automòbils, impulsades pel pla PIVE. 
No obstant això, l’augment de les importacions també obeeix 
al repunt de la demanda interna. En qualsevol cas, la tendència 
recent mostrada per les exportacions i per les importacions ens 
ha obligat a revisar lleugerament a la baixa la previsió de 
superàvit per compte corrent al final del 2013, de l’1,8% del PIB 
a l’1,4%.

El sector exterior arrossega el mercat laboral. El sector exte-
rior també ha estat una de les claus de la recuperació de 
l’ocupació. Per exemple, les indústries amb un percentatge més 
elevat de vendes a l’exterior han estat les que han generat més 
ocupació aquest 3T (vegeu el Focus «La internacionalització: 
una oportunitat per a l’ocupació»). Així mateix, observem un 
augment de 54.927 afiliats a la Seguretat Social a l’octubre (en 
relació amb el setembre), malgrat la pèrdua d’afiliats que ha 
registrat el sector turístic. Aquesta davallada és normal, a causa 
de l’acabament de la temporada turística, i és similar a la que es 
produeix cada any. No obstant això, el fet remarcable és el canvi 
de tendència al sector no turístic, que, en el mes d’octubre, no 
és gaire habitual que registri una taxa de variació positiva del 
nombre d’afiliats. De tota manera, hem d’interpretar aquestes 
dades amb cautela, ja que una part destacable d’aquest aug-
ment és deguda a un creixement puntual al sector de l’educació 
per l’inici del curs escolar.

s’allunya el fantasma de la deflació. La taxa d’inflació va aug-
mentar en 3 dècimes al novembre, fins al 0,2%, i va aparcar, així, 
les pors a la deflació. El sorprenent creixement negatiu de la 
inflació de l’octubre (–0,1%) va obrir un debat sobre una possi-
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ble espiral deflacionista que podria afectar la incipient recupe-
ració de l’economia espanyola. No obstant això, com ja vam 
avançar el mes passat, la probabilitat que aquest escenari 
s’acabi materialitzant és, ara com ara, petita. El fort descens que 
s’ha produït en la taxa d’inflació en els últims mesos respon, en 
gran part, a factors temporals, com la davallada del preu dels 
productes energètics. De tota manera, cal destacar que no 
creiem que la inflació assoleixi ràpidament taxes properes al 
2%. La recuperació de la demanda interna serà molt gradual, de 
manera que la pressió sobre els preus continuarà sent molt 
tèbia. A més a més, els importants esforços de l’economia 
espanyola per continuar guanyant competitivitat-preu també 
donaran marge a la inflació perquè es mantingui en cotes anor-
malment baixes.

El sector bancari entra en la fase final del programa amb la 
troica. La taxa de morositat dels bancs espanyols va patir un 
augment important al setembre: del 12,1% de l’agost, va pujar 
fins al 12,7% al setembre. Aquest augment es va produir, fona-
mentalment, per (i) la disminució del crèdit (de manera que va 
pujar la ràtio) i (ii) la reclassificació d’alguns préstecs per satisfer 
els nous criteris fixats pel Banc d’Espanya. Aquest segon aspec-
te és el més important i, atès que es tracta d’una reclassificació 
puntual, no afectarà la futura evolució de la taxa, de manera 
que és possible que el ritme d’augment es redueixi de forma 
considerable en els pròxims mesos. Així mateix, en l’enquesta 
del Banc d’Espanya a la banca, s’aprecia una millora en les 
expectatives de concessió de crèdit per a 4T. També aquest mes 
l’FMI ha publicat l’informe en què valora els progressos del sec-
tor bancari. La valoració global és positiva, però l’FMI recorda 
que és imprescindible tenir un sistema ben capitalitzat per 
maximitzar la capacitat creditícia de les entitats financeres. 
Finalment, l’FMI posa deures a la Unió Europea en conjunt. 
Remarca, de nou, la necessitat d’assolir una Unió Bancària que 
permeti reduir la fragmentació dels mercats (entre països peri-
fèrics i del nucli) que es va produir arran de la crisi del deute 
sobirà i que encara persisteix.

la desviació de l’objectiu de dèficit podria ser petita. El dèfi-
cit de l’Estat presentava, a l’octubre, uns registres lleugerament 
més negatius que en el mateix mes de l’any passat. Les CA tam-
poc no ajusten el dèficit en relació amb els registres de l’any 
passat, tot i que tampoc no els han empitjorat. En els dos casos, 
per tant, és probable que es tanqui l’any amb una lleugera des-
viació de l’objectiu fixat. De tota manera, tant la Seguretat 
Social com les corporacions locals milloren les previsions, la 
qual cosa permetrà que la desviació de l’objectiu fixat de dèficit 
del conjunt de les administracions sigui menor.
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Descomposició del saldo públic  
per administracions

Desembre  
2012

Objectiu  
2013 3T 2012(*) 3T 2013(*)

Estat –4,3 –3,8 –3,3 –3,6

CA –1,8 –1,3 –1 –1

SS –1 –1,4 –0,16 –0,32

CL 0,2 0,0 0,22 0,2

saldo AP (**) –6,9 –6,5 –4,2 –4,8

Notes: (*) Dades: Estat - octubre; CA i SS - setembre; CL - juny. (**) No inclou les pèrdues per les ajudes a 
la banca.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la IGAE.
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FOCUS • La internacionalització: una oportunitat per a l’ocupació

El sector exportador ha estat clau per esmorteir la caiguda 
de la demanda interna. La seva contribució al creixement 
del PIB ha estat, de mitjana, de l’1,8% entre 1T 2010 i 2T 
2013, i tot fa pensar que jugarà un paper determinant a 
l’hora d’impulsar la recuperació de l’activitat en els 
pròxims trimestres. No obstant això, hi ha dubtes sobre la 
magnitud de l’efecte positiu que pugui tenir al mercat 
laboral.

L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació per sectors en funció 
de la intensitat exportadora ens facilita una primera pista. 
Com es pot observar al primer gràfic, als sectors en què el 
percentatge de vendes a l’exterior és superior al 25%, la 
taxa de variació interanual de l’ocupació és, de mitjana, 
positiva. En canvi, als sectors en què, de mitjana, el pes de 
les vendes a l’exterior és inferior, encara es destrueixen 
llocs de treball.

Les dades, per tant, són relativament encoratjadores. Cal 
assenyalar que només s’analitza una part del mercat labo-
ral, alguns dels sectors industrials i de serveis, els quals, 
però, concentren el 43% del total d’ocupats. És més, els 
sectors amb un percentatge de vendes a l’exterior supe-
rior al 25% aglutinen el 20% dels ocupats.

Per filar una mica més prim a l’hora de valorar la capacitat 
de generar ocupació dels sectors més exposats al mercat 
exterior, analitzem si són, en general, menys intensius en 
treball que els sectors més orientats al mercat domèstic. Si 
aquest fos el cas, es podria inferir que serien capaços de 
generar menys ocupació que els sectors amb un enfoca-
ment més domèstic. Com es pot apreciar al segon gràfic, 
aquest no és el cas, ja que no s’observa una relació siste-
màtica entre la intensitat del factor treball de cada sector i 
el seu grau d’obertura a l’exterior.

Una última pista s’obté en estimar l’elasticitat del creixe-
ment de l’ocupació en relació amb el creixement del valor 
afegit brut. El resultat és que no és significativament supe-
rior als sectors més orientats al mercat domèstic.(1) En defi-
nitiva, no sembla que una major internacionalització de 
l’economia espanyola hagi de representar un fre per a la 
recuperació de l’ocupació. Més aviat tot el contrari.
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en el període t, i d
i
 és una variable dicotòmica igual a 1 per als sectors amb 

un pes de les vendes a l’exterior superior al 25% del total de vendes. En la 
regressió també s’inclouen variables fictícies de temps. Per determinar la 
solidesa del resultat, la regressió s’estima per a diferents límits del pes de 
les vendes a l’exterior, i se n’exclou els sectors relacionats amb el turisme. 
En cap dels casos, l’elasticitat de l’ocupació al creixement del VAB és supe-
rior als sectors més domèstics.
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FOCUS • El valor afegit de les exportacions

Les exportacions han estat una de les claus de la incipient 
recuperació de l’economia espanyola. Però les estem 
mesurant correctament?

Quin és el problema? Suposem que és necessari comple-
tar tres processos abans de vendre el producte: obtenir 
recursos primaris, processar-los i fabricar el producte final. 
Suposem, per exemple, que hi ha quatre països: A, B i C 
produeixen aquestes activitats i D consumeix el producte 
final. El país A obté els materials i els ven al país B per 2 
euros; el país B processa els materials i els ven al país C per 
26 euros; el país C acaba la producció i ven el producte al 
país D per 72 euros, i el país D el consumeix. En aquest 
exemple, les exportacions del país C són 72, però el valor 
afegit és, només, 46 (72 de la venda menys 26 que van 
afegir els països A i B). Per tant, necessitem utilitzar el va-
lor afegit de les exportacions per conèixer millor la impor-
tància del sector exterior en l’economia.

L’últim World Investment Report de la UNCTAD calcula, 
per al 2010, el pes del valor afegit domèstic en les exporta-
cions de cada país. En l’exemple anterior, el percentatge 
per al país C seria del 63,9% (= 46/72). Com ho fa Espanya 
en relació amb els principals exportadors del món? El pes 
del valor afegit domèstic en les exportacions espanyoles 
és del 72%. És a dir, de cada 100 euros que Espanya ven a 
l’exterior, 72 són utilitzant treball i capital espanyols i 28 
són utilitzant factors estrangers. Espanya està ben situada 
en relació amb altres exportadors de la Unió Europea. El 
valor afegit domèstic de les exportacions alemanyes és, 
només, del 63%; a França, representa el 69%, i, a Itàlia, el 
73%. Si ho comparem amb els EUA (el 89%), Espanya ho 
està fent pitjor. Per tant, té marge de millora. En països 
exportadors de recursos primaris, el nombre és molt alt 
per definició (el país A de l’exemple té un percentatge del 
100%). Això explica el 86% de l’Aràbia Saudita.

El rànquing és important, però volem veure si podem tra-
duir el bon comportament de les exportacions espanyoles 
en augments, també, del valor afegit. Les dades de l’OCDE 
ens permeten fer una primera aproximació entre el 2000 i 
el 2009 (última data disponible). Cal notar que les exporta-
cions espanyoles de béns i de serveis van créixer menys 
que les alemanyes. No obstant això, el valor afegit domès-
tic de les exportacions espanyoles va créixer més que a 
tots els països seleccionats (també Alemanya). Per tant, 
d’aquest estudi, podem concloure que la salut del sector 
exterior és, fins i tot, millor que la que observem amb les 
dades d’exportacions.
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El sector del lloguer té un pes relativament reduït a Espa-
nya. El 2012, el 20,8% de les llars espanyoles residien en un 
habitatge en règim de lloguer, un nivell significativament 
inferior al 33,0% del conjunt de la zona de l’euro. De fet, la 
distància en relació amb el percentatge de llars arrenda-
tàries alemanyes (el 46,7%) i franceses (el 36,3%) és fins i 
tot superior. La literatura econòmica indica que un major 
dinamisme del sector del lloguer podria ser beneficiós per 
a l’economia: augmentaria la mobilitat geogràfica dels 
treballadors i reduiria la concentració excessiva de recur-
sos al sector de la construcció.

Els factors que influeixen en la decisió de les llars de com-
prar o de llogar un habitatge poden ser de diferents tipus. 
A Espanya, el biaix cultural a favor de la propietat de l’ha -
bitatge i les facilitats de crèdit hipotecari en els anys previs 
a la recessió van situar la ràtio de llars propietàries d’un 
habitatge per damunt del 80% el 2007. Existeixen altres 
factors que també van contribuir a assolir aquesta ràtio: la 
política fiscal incentivava clarament l’adquisició d’ha -
bitatges i, simultàniament, la limitada eficiència del siste-
ma judicial reduïa l’oferta d’habitatges en lloguer (vegeu 
la taula). En aquest sentit, el cens del 2011 mostrava que un 
percentatge elevat del parc d’habitatges romania buit (el 
13,7% a Espanya, enfront del 4,4% registrat a Alemanya).

No obstant això, les dades dels últims anys mostren que el 
percentatge de llars en possessió d’un habitatge s’ha re -
duït lleugerament, del 80,5% del 2005 al 79,2% del 2012. 
Es tracta d’una caiguda moderada (a Irlanda, la disminució 
ha estat de vuit punts percentuals en el mateix període). 
Entre la població més jove, però, el descens ha estat im -
portant: s’ha passat del 58,1% del 2007 al 47,7% del 2012. 
Per al conjunt de la població, una anàlisi dels fluxos de les 
llars noves mostra canvis més profunds en el règim de 
tinença dels habitatges. Entre el 2010 i el 2012, l’augment 
de les llars amb un habitatge en propietat va representar 
el 56,7% del total de llars creades, una xifra significativa-
ment inferior al 81,1% registrat entre el 2006 i el 2008.

Per tant, les dades indiquen un cert increment del pes re -
latiu del sector del lloguer espanyol en els últims anys. És 
cert que una part d’aquest augment podria ser corregida 
parcialment a mesura que millorin les condicions econò-
miques i financeres de les llars. No obstant això, esperem 
que les reformes adoptades pel Govern espanyol en els 
últims anys —com l’eliminació de la desgravació fiscal per 
la compra de la primera residència i les noves lleis en 
matèria de lloguer que flexibilitzen el sector i donen major 
protecció jurídica a l’arrendador— ajudin a mantenir la 
tendència observada.

FOCUS • El sector del lloguer espanyol guanya pes 
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Índexs d’eficiència del sistema judicial (*)

Rànquing Nombre de  
procediments

Durada
dels processos 

(dies)

Cost  
(% quantitat 
demandada)

Alemanya 5 30 394 14,4

Àustria 7 25 397 18

França 8 29 390 17,4

Finlàndia 9 33 375 13,3

Bèlgica 18 26 505 17,7

Portugal 22 32 547 13

Països Baixos 32 26 514 23,9

Irlanda 63 21 650 26,9

Espanya 64 40 510 17,2

Grècia 87 39 819 14,4

Itàlia 160 41 1.210 29,9

Nota: (*) Calculat com el temps, el cost i el nombre de procediments necessaris des que un 
advocat interposa una demanda per impagament fins que es produeix el pagament.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc Mundial.
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Indicadors d’activitat

2011 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13

Indústria

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

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –12,5 –17,5 –17,9 –15,9 –15,4 –12,8 –14,2 –11,7

PMI de manufactures (valor) 47,3 43,8 44,5 45,7 47,6 50,5 50,9 ...

Construcció

Visats d’obra nova –13,5 –42,7 –43,5 –28,0 –27,2 –23,6 ... ...

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

Serveis

Turistes estrangers 6,1 2,0 –1,2 1,8 5,3 4,9 6,9 ...

PMI de serveis (valor) 46,5 43,1 42,6 45,7 46,5 49,3 49,6 ...

Consum

Vendes comerç al detall –5,4 –7,2 –10,2 –8,5 –5,0 –1,8 –0,8 ...

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –21,6 –11,1 2,5 8,3 34,4 ...

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

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 3T 2013 10/13 11/13

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

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

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 3,3 3,3 4,3 6,0 0,9 ...

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

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 10/13

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 –2,9

Construcció –12,2 –17,0 –16,8 –15,8 –13,8 –11,6 –10,8 –10,1 –9,0

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

Situació professional

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

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

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

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 –8,6

Temporals 1,2 –4,0 –3,3 –2,4 6,0 8,8 1,2 11,1 12,8

TOTAL 0,3 –3,9 –1,5 –0,8 5,6 8,6 1,2 11,0 10,9

Atur registrat (3)

Menors de 25 anys 0,6 4,5 0,5 –4,3 –6,1 –5,6 –6,9 –6,8 –7,4

Resta d’edats 5,4 11,7 11,7 8,4 5,2 3,3 2,5 1,2 0,3

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

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

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

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

Comerç de béns

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

Importacions (variació interanual) 9,6 –2,8 –6,4 –6,9 0,6 –3,0 –3,6 4,7

Saldo corrent –39,8 –11,5 –11,5 –2,4 3,9 4,7 6,4 7,1

Béns –42,3 –25,7 –25,7 –19,1 –12,7 –11,7 –10,3 –10,2

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

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,9 –4,9 4,9 12,0 13,2 14,9 15,0

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 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13 Saldo  
09/13 (1)

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –1,9 –4,0 –5,8 –8,1 –8,7 –8,5 –8,3 –8,6 1.878,3

Empreses no financeres –1,9 –4,2 –6,9 –10,6 –11,4 –11,1 –10,7 –11,0 1.080,3

Llars (3) –2,0 –3,8 –4,1 –4,4 –4,8 –4,9 –4,9 –5,1 798,0

Administracions públiques (4) 16,0 14,9 17,1 18,7 18,4 17,8 17,9 16,7 954,9

TOTAL 1,9 0,6 0,0 –1,0 –1,3 –1,2 –1,0 –1,4 2.833,2

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –2,7 –0,1 1,8 4,3 5,4 4,3 1.186,2

A la vista 1,9 0,2 –1,9 0,9 3,2 3,4 5,0 5,4 275,7

D’estalvi –1,4 –2,8 0,2 –0,6 –1,1 –0,4 –0,1 –0,1 200,1

A termini 0,6 –6,7 –4,4 –0,9 1,6 5,7 6,7 4,8 689,6

En moneda estrangera –12,3 –4,0 20,1 20,5 22,7 23,4 27,2 21,6 20,8

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –18,3 –20,2 –19,2 –19,7 –9,8 –16,5 128,7

TOTAL –0,4 –5,7 –4,8 –2,8 –0,9 1,5 3,7 1,9 1.314,9

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

Taxa de cobertura (%) (6) 59,6 73,8 73,8 70,4 65,8 66,4 65,9 63,9 –

Notes: (1) Milers de milions d’euros. (2) Residents a Espanya. (3) Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (4) Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre adminis tra -
cions públiques. (5) Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou les transferències d’actius, els passius financers titulitzats, la cessió temporal d’actius i els dipòsits subordinats. (6) Dada fi del període.
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 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13 10/13

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

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

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

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

Seguretat Social –0,1 –1,0 –1,0 0,2 0,8 0,1 –0,2 –0.3 ...

Deute públic (% PIB) 70,5 86,0 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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PERSPECTIVES 2014

Fluxos de capitals, desequilibris, reformes: el trinomi emergent

Després de diversos anys de convulsions molt intenses, sembla que, de cara al 2014, finalment disminueixen una mica les amena-
ces sobre l’estabilitat financera i macroeconòmica internacional. Però aquestes amenaces encara són importants, tant pel vigor 
dels focus de tensió potencials com per la sospita persistent sobre certes «baules febles» que podrien sucumbir amb facilitat. Pel 
que fa als focus de tensió, destaca el gir cap a la normalització que, més aviat que tard, iniciarà la Reserva Federal (Fed). Quan, el 
passat mes de maig, Ben Bernanke va apuntar, per primera vegada, en aquesta direcció, les turbulències sobre els mercats finan-
cers van ser àmplies i profundes. De manera inesperada, els països emergents van rebre un dur càstig en forma de sortides de 
capitals, depreciació de les divises i augment de les primes de risc. Pot tenir lloc un episodi similar el 2014? Afortunadament, les 
condicions estan evolucionant en un sentit tranquil·litzador. D’una banda, el factor sorpresa no hi hauria d’incidir, sobretot si la 
Fed aconsegueix comunicar amb encert les seves intencions, les quals, com sembla oportú, haurien de ser graduals. De l’altra, 
una bona part dels països emergents fan tot el que poden per millorar la percepció de solidesa entre els inversors internacionals. 
Això fa pensar que no tots patiran amb la mateixa intensitat el gir monetari. Presumiblement, els fluxos de capitals discriminaran 
entre països en funció dels desequilibris macroeconòmics i de l’esforç destinat a corregir-los. Convé, per tant, repassar les dinà-
miques en els casos més representatius.

Des del 2008, la política monetària dels principals bancs cen-
trals occidentals ha estat extraordinàriament expansiva. Això, 
juntament amb la situació de dificultats de la zona de l’euro, va 
provocar una enorme afluència de capitals cap a les econo-
mies emergents. Una rendibilitat superior de les inversions en 
aquests països i un quadre de vulnerabilitats molt més sanejat 
que al final dels noranta els van convertir en destinació predi-
lecta entre la comunitat financera internacional, amb el conse-
güent risc de l’«efecte bumerang» propi dels fluxos de cartera 
de caire més especulatiu. La superabundància de liquiditat va 
impulsar el creixement del crèdit en nombroses economies 
emergents i va originar o intensificar desequilibris externs i 
interns a tot arreu. Entre els desequilibris externs, destaca el 
deteriorament dels saldos per compte corrent en alguns dels 
països grans, en particular els «cinc fràgils» (el Brasil, l’Índia, 
Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica), les divises dels quals van patir 
amb especial severitat la tempesta de l’estiu passat. Els des-
equilibris interns es poden englobar en dos grans apartats: 

bombolles d’actius i endeutament excessiu. Així, per exemple, inquieta l’encariment dels habitatges a Pequín i a les grans ciutats 
costaneres de la Xina i, també, a São Paulo i a Rio de Janeiro al Brasil. Pel que fa a l’augment del deute, hi ha exemples tant en 
l’àmbit públic com privat. L’Índia és un paradigma de dèficits fiscals recurrents, de manera que acumula un nivell preocupant de 
deute públic i suporta una factura molt elevada en pagament per interessos. El ràpid deteriorament del saldo fiscal a Sud-àfrica 
també és preocupant. D’altra banda, la Xina és el país on més ha augmentat l’endeutament privat, però també ha estat notable 
al Brasil, Turquia, Polònia i Rússia. En definitiva, un paisatge dels emergents esquitxat de punts febles, que van aflorar amb cruesa 
després dels missatges de la Fed esmentats més amunt.

No obstant això, de cara al 2014, el factor diferencial és que moltes de les economies emergents han iniciat processos reformis-
tes que seran molt importants per corregir aquests desequilibris externs i interns. La llista és llarga. Sens dubte, les notícies que 
arriben de la Xina, després de la Tercera Sessió Plenària del Partit Comunista, sota el nou lideratge de Xi Jinping, ocupen un lloc 
destacat. Tot i que encara se’n desconeixen els detalls, l’orientació estratègica consisteix a atorgar un paper més decisiu a les 
forces del mercat. Entre les principals línies d’actuació, cal esmentar una major obertura a la inversió estrangera, l’augment de 
la rellevància del sector privat empresarial, la modernització i liberalització del sector financer (que comportarà una major 
flexibilitat en el règim canviari), i les reformes administrativa, fiscal i rural-urbana. Un pla ambiciós, que, si es compleix, propi-
ciarà avanços significatius i sostenibles a mitjà termini. A curt termini, el considerable marge de maniobra de l’Executiu xinès 
per adoptar mesures expansives (de tipus monetari o fiscal) convida a ser optimistes pel que fa a les perspectives de creixe-
ment del país.
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Mèxic també ocupa un lloc destacat pel seu ambiciós progra-
ma de reformes estructurals, iniciat al final del 2012. Després 
d’aprovar les reformes laboral, educativa, del sector de les tele-
comunicacions i financera, al novembre va arribar el torn de la 
reforma fiscal, la qual, malgrat tot, ha estat una mica descafeï-
nada. Com a contrapunt, cal esperar una reforma energètica 
en profunditat, que elimini les actuals limitacions inversores al 
sector i esperoni el creixement potencial del país a mitjà termi-
ni. A curt termini, i després d’un alentiment durant la primera 
meitat del 2013, l’economia guanyarà tracció, gràcies a la millo-
ra dels EUA (país que absorbeix el 80% de les seves exporta-
cions) i a unes polítiques fiscal i monetària en clau expansiva.

Per la seva banda, l’Índia és una de les economies que afronta 
més reptes: ha de potenciar el feble sector manufacturer per 
corregir l’elevat i creixent dèficit per compte corrent i necessi-
ta dur a terme una important consolidació fiscal sense perdre 
de vista la inversió en infraestructures (imprescindible per 
alleujar els colls d’ampolla que limiten el creixement). Tot plegat en un context de pressions inflacionistes que no amainen. Atesa 
aquesta complexa situació, no és gens estrany que la seva moneda patís una sobtada depreciació l’estiu passat. A més de la mag-
nitud dels desequilibris, un factor que juga en contra de l’Índia en la carrera per captar inversors és la dificultat d’assolir coalicions 
polítiques estables que donin continuïtat als plans de reestructuració econòmica, en especial davant la proximitat de les elec-
cions legislatives del maig. Així i tot, la determinació de les actuacions recents de la renovada autoritat monetària per neutralitzar 
la inflació, les retallades en els subsidis al preu del dièsel i l’anunci d’un nou impost de béns i serveis són passos significatius en la 
direcció correcta. Si, després de les eleccions, perduren l’impuls reformista i l’embranzida en les polítiques d’ajust, és probable 
que els inversors internacionals es convencin de les atractives perspectives que presenta l’Índia a mitjà i a llarg termini.

El Brasil també ha d’afrontar reptes significatius: millorar l’entorn empresarial perquè el sector privat contribueixi més al creixe-
ment, liberalitzar el mercat laboral i generar espai fiscal per poder augmentar la inversió en infraestructures logístiques i ener-
gètiques. Però, a diferència dels països esmentats fins ara, els esforços reformistes són insuficients, a causa, en part, d’un efecte 
enganyós i contraproduent derivat de la inèrcia que encara exhibeix el fort creixement del passat, amb l’ajuda d’una política fiscal 
expansiva (en el context del mundial de futbol i davant la cita electoral de l’any vinent). El risc és que el descontentament social i 
la pressió electoral esbiaixin en excés les polítiques públiques cap a plantejaments socials i proteccionistes, en detriment de 
l’eficiència i del creixement potencial a llarg termini. Això podria minar la confiança dels inversors internacionals.

Turquia també va ser castigada severament pels mercats, a causa dels seus elevats desequilibris macroeconòmics (en especial, la 
inflació i el dèficit per compte corrent). Tot i que és imprescindible que redueixi la seva elevada dependència exterior, no serà fàcil 
aconseguir-ho, atesa una realitat política complexa. A curt termini, l’escenari previsible contempla un enduriment progressiu de 
la política monetària, restriccions administratives al crèdit i una política fiscal, en canvi, lleugerament més expansiva. Arran 
d’aquestes accions, cal esperar una desacceleració de l’activitat entre les acaballes del 2013 i la meitat del 2014 i una suau recupe-
ració a partir de llavors. En qualsevol cas, fins que no s’encarrili el reajustament econòmic i no s’albiri la reactivació, Turquia corre 
el perill de ser identificat com una de les «baules febles» en el context internacional.

Finalment, a Rússia, les condicions són còmodes: l’ampli superàvit per compte corrent i l’equilibri de les finances públiques pro-
porcionen un valuós marge de seguretat davant d’augments de l’aversió al risc global. Així i tot, a mitjà termini, la combinació 
d’un cert immobilisme reformador (en especial, en matèria de canvis institucionals) i una de les demografies més adverses dels 
emergents (es preveuen disminucions de la població en edat de treballar a causa de la baixa natalitat) intensifica el risc d’una 
disminució sostinguda del creixement potencial.

En definitiva, el mapa de desequilibris i els esforços per corregir-los són dispars al món emergent. En conjunt, el panorama evo-
luciona de manera raonablement satisfactòria, de manera que cal esperar que suporti bé un entorn de menor liquiditat global. 
Es compliria així la dita que la història rarament es repeteix (tot i que, en ocasions, rima).

Clàudia Canals i Avelino Hernández
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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2014: any clau per a la perifèria

La recuperació de la zona de l’euro continua en marxa. Ja fa uns quants mesos que els països del nucli estan creixent, i els països 
perifèrics, una mica més endarrerits, comencen a guanyar tracció per sortir gradualment de la recessió. Alguns d’aquests països 
han necessitat ajudes financeres per poder afrontar les reformes necessàries, per sanejar el sistema bancari i per canalitzar uns 
nivells sostenibles d’endeutament públic. En aquest context, el 2014 serà un any clau per a la perifèria europea: Irlanda i Portugal 
arriben al final dels respectius programes de rescat; Grècia es troba en l’equador del segon programa d’ajuda, però persisteixen 
els dubtes sobre la suficiència dels fons per a l’any vinent, i, finalment, Espanya donarà per finalitzat el rescat per a la banca sense 
haver consumit la totalitat dels fons atorgats. Així, doncs, si tot va segons les previsions, el 2014 podria ser l’any que acabi defini-
tivament la crisi del deute sobirà. Serà així?

Les correccions en els desequilibris de les economies portuguesa, grega i irlandesa s’han fet en diferents dimensions: sostenibi-
litat del deute públic, despalanquejament del sector privat i guanys de competitivitat. La primera dimensió ha estat un dels 
pilars dels tres programes d’ajuda financera, perquè era el principal problema del país en un inici (com en el cas de Portugal i de 
Grècia) o perquè s’ha qüestionat arran de la resolució d’un altre desajustament (com en el cas d’Irlanda, on el detonant va ser 
una crisi bancària originada per una bombolla immobiliària). En qualsevol cas, l’avanç en matèria de consolidació fiscal ha estat 
significatiu als tres països esmentats, amb reduccions del dèficit públic de més de la meitat des del 2010. La correcció més 
intensa l’ha dut a terme Grècia, que l’ha reduït del 15,6% del PIB al 4,1% en quatre anys. Així mateix, serà el primer país que 
assolirà un superàvit primari al final del 2013. Es preveu que Portugal i Irlanda l’aconsegueixin el 2014. L’esforç de consolidació 
fiscal ha permès frenar el creixement del deute públic, el qual, fins i tot, es preveu que es comenci a reduir a partir del 2014 a les 
tres economies.

El sector privat d’aquests tres països també du a terme importants ajustos, tant en el cas de les llars i les empreses com del sector 
bancari. Pel que fa al sector bancari, cal destacar l’esforç de recapitalització que les institucions de crèdit han dut a terme durant 
el 2012 per complir l’objectiu de capital (ràtio Capital Tier 1) del 8%, tot i que, en la majoria dels casos, es van requerir fons públics. 
Malgrat els avanços fets per millorar la solvència, les institucions bancàries gregues, portugueses i irlandeses romanen sota pres-
sió en un entorn operatiu advers i amb elevades taxes de morositat, que continuen creixent.

Pel que fa a les llars i les empreses, el procés de despalanquejament és més lent. A Irlanda, el país que presentava uns nivells 
d’endeutament més elevats, només el deute de les llars s’ha començat a reduir de forma significativa: del 123% del PIB del 2009, 
s’ha passat al 106%, però encara queda lluny del 65% del conjunt de la zona de l’euro. Les empreses no financeres, que mostraven 
nivells d’endeutament clarament superiors, el 206% del PIB en 1T 2013, encara no s’han començat a despalanquejar. Els casos de 
Portugal i de Grècia no són gaire diferents. Per bé que partien d’uns nivells de palanquejament inferiors, el progrés fins avui ha 
estat gairebé nul. En concret, pel que fa a les llars, el nivell de deute se situa en el 91% del PIB a Portugal i en el 73% a Grècia. El 
sector empresarial grec ofereix uns nivells de deute més confortables, del 75% del PIB (24 p. p. per sota de la mitjana de la zona 
de l’euro), però, a Portugal, on la ràtio se situa en el 164% del PIB, l’ajust encara no ha començat.

Les reformes implementades arran dels respectius programes de rescat, sobretot en consolidació fiscal i en millores estructu-
rals, han facilitat l’inici de la recuperació econòmica per als alumnes més avantatjats, Irlanda i Portugal. En aquest cas, l’estudiant 
excel·lent és Irlanda, on el creixement s’ha situat per damunt del de la zona de l’euro des del 2011. En el cas de Portugal, el 
procés de recuperació és més lent. El sector exterior manté el pols per la bona actuació de les exportacions, gràcies a les nota-
bles millores en competitivitat. Grècia és, dels tres països perifèrics, el que ho té més difícil per recuperar taxes de creixement 
positives. La profunda contracció que travessa la demanda interna continua llastant la capacitat de recuperació de l’economia, 
i, tot i que s’han produït guanys importants de competitivitat, la resposta de les exportacions ha estat menys intensa que a la 
resta de països perifèrics.

Els números que presenta Irlanda, per tant, li permeten encarar la fase final del programa amb la troica, que acaba al desembre 
del 2013, amb una certa confiança. De fet, el tresor irlandès ja ha pogut prefinançar les necessitats de finançament previstes per 
al 2014, la qual cosa li ha permès descartar la sol·licitud d’una línia de crèdit precautòria per assegurar-se la capacitat de finança-
ment després de la finalització de l’ajuda financera de la troica. De tota manera, Irlanda presenta importants desequilibris, que ha 
de continuar corregint. Acabar el procés de despalanquejament, reestructurar el sector bancari i reduir la taxa d’atur són els tres 
reptes que no hauria de perdre de vista.



35  DOSSIER: PERSPECTIVES 2014

www.lacaixaresearch.comDESEMbRE 2013

12

La situació de Portugal és menys favorable. No s’esvaeixen els 
dubtes sobre la capacitat de finalitzar amb èxit el programa 
d’ajudes amb la troica al juny del 2014. La millora de l’activitat 
econòmica dels últims trimestres avala un escenari en què 
Portugal pot assolir taxes de creixement que l’ajudin a estabi-
litzar el deute públic en nivells sostenibles. Malgrat tot, això ha 
d’anar acompanyat d’una disciplina fiscal irreprotxable. Un 
compromís sòlid per part de tots els partits polítics amb el 
programa d’ajuda financera és clau per restablir la confiança 
dels inversors, però queda poc temps per aconseguir-ho. En 
els pròxims mesos, el Govern portuguès hauria de donar mos-
tres convincents que pot començar a prefinançar les necessi-
tats del 2014. En aquest sentit, per a Portugal, el camí d’accés 
als mercats és una mica més estret que per als irlandesos.

Finalment, pel que fa a l’alumne que necessita millorar, Grècia, 
s’han tornat a percebre noves necessitats de finançament no 
cobertes pel programa de la troica per al 2014 i el 2015 per 
valor de 10,9 mil milions d’euros. Per a Grècia, el 2014 no sola-
ment no serà un any en què deixi enrere els ajuts de la troica, 
atès que, en principi, encara li queden tres anys més sota la 
seva supervisió, sinó que, probablement, es continuarà deba-
tent si l’actual programa és suficient.

En definitiva, al llarg del 2014, difícilment es podrà donar per 
tancada la crisi del deute sobirà, però tot sembla indicar que es 
podran apagar alguns focus actius, com l’irlandès i, potser, el 
portuguès, i començar a controlar els que es mantenen incon-
trolables des de fa ja un temps: Grècia. La clau serà que la 
incertesa i la por als mercats no es propaguin a les altres eco-
nomies, com ha succeït enguany, quan els rumors d’un nou 
programa a Grècia no han ocasionat cap contagi als altres peri-
fèrics. Si tot va segons el que s’ha planejat, el 2014 ens apropa-
rem una mica més a la plena recuperació de la zona de l’euro i 
al final, una vegada per totes, de la crisi del deute sobirà.

Ariadna Vidal Martínez 
Departament d’Economia Europea,  

Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

 Comparativa de variables econòmiques i financeres

Nota: (*) Com més allunyada del centre, millor és la dada. El dèficit públic i el dèficit per compte 
corrent estan expressats com a percentatge del PIB; creació d’ocupació i creixement del PIB  
són variacions interanuals, i la ràtio CT1 és la ràtio de capital en percentatge del total d’actius 
ponderats per risc. Previsions de l’FMI.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI.
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Unió bancària: repte per a la banca europea

La recent crisi de l’euro ha posat en evidència que, per garantir la sostenibilitat a llarg termini de la unió monetària, és imprescin-
dible un sistema bancari veritablement integrat. En paraules d’Yves Mersch, un dels membres del Consell Executiu del Banc 
Central Europeu, «un sistema que permeti que una empresa solvent que no tingui accés al crèdit en un banc del seu país pugui 
obtenir-lo d’un banc d’un altre Estat membre i en condicions similars a les de les empreses del país que l’hi concedeixi». La cons-
trucció de la unió bancària s’ha d’entendre, doncs, en aquest sentit, i és difícil que sigui un procés ràpid que pugui solucionar els 
problemes derivats de la crisi financera actual. Les peces que cal encaixar per muntar el trencaclosques de la unió bancària són 
nombroses i comportaran llargues i complexes negociacions entre els diferents Estats membres.

Tres elements clau haurien de formar l’armadura d’una unió bancària sòlida: un Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), pel qual 
totes les entitats estiguin subjectes al mateix tipus de vigilància; un Mecanisme Únic de Resolució (MUR), amb el corresponent 
fons de resolució, que dicti com procedir amb les entitats en dificultats, i un Fons de Garantia de Dipòsits Europeu que garanteixi 
per igual els dipòsits de qualsevol entitat, amb independència del país de procedència. Naturalment, una condició prèvia és que 
les normes que els esmentats mecanismes exigeixin complir siguin les mateixes a tots els Estats membres. Finalment, la credibi-
litat del MUR i del MUS per als dipositants i per als inversors requereix l’existència d’unes xarxes de seguretat que certifiquin que 
els fons de garantia i de resolució disposin de prou recursos en cas de crisis sistèmiques. Aquesta és, potser, la peça més delicada 
del trencaclosques, ja que només els recursos fiscals dels diferents països poden aportar aquesta garantia, i qualsevol acord que 
pugui comportar transferències fiscals entre països suscita moltes reticències.

Durant l’any 2014, es produiran avanços significatius en matèria normativa i s’observaran els primers impactes tangibles sobre el 
panorama bancari amb l’assumpció de la supervisió única per part del BCE. Des de l’esfera legislativa, el Parlament i el Consell 
europeus hauran d’acordar, abans de les eleccions europees, l’harmonització de les normatives nacionals en matèria de resolució 
d’entitats i de fons de garantia. Un cop acordat el marc regulador comú, hauran de consensuar el disseny organitzatiu del MUR i, 
sobretot, hauran de definir qui ostenta el poder de decisió final en matèria de resolució (llegeixi’s, també, liquidació) d’entitats. 
Ateses les profundes implicacions que comporta cedir aquesta decisió a una autoritat supranacional, és probable que es generi 
un intens debat entre els disset països de la unió. Així i tot, les preferències del BCE per disposar d’un MUR quan assumeixi la 
supervisió única representen una forta pressió per assolir un acord.

Pel que fa a l’assumpció de la supervisió única, el repte del BCE és enorme: a partir del proper novembre, vigilarà, directament, 
unes 130 entitats considerades sistèmiques a nivell europeu i, indirectament, unes altres 6.000 de menor dimensió. Mentrestant, 
el BCE ha iniciat una revisió exhaustiva dels balanços de les entitats més grans per restaurar definitivament la confiança en el 
sistema bancari europeu i evitar sorpreses desagradables quan iniciï el seu mandat. Idealment, el resultat s’hauria d’assemblar a 
allò que va succeir a Espanya després dels exercicis d’Oliver-Wyman el 2012: una separació clara entre entitats fortes i febles i la 
recapitalització de les entitats febles.

L’examen plantejat pel BCE consta de tres exercicis. El primer és una avaluació d’elements clau pel que fa al risc bancari, que 
inclourà, entre d’altres, el nivell de palanquejament, la liquiditat o l’estructura de finançament de les entitats. El segon exercici 
consistirà en una revisió de la qualitat dels actius. En aquest cas, el BCE revisarà la classificació dels crèdits entre dubtosos i nor-
mals, així com el nivell de provisions, el valor dels actius que serveixen com a garantia i la valoració d’instruments complexos o 
d’alt risc. En utilitzar criteris d’avaluació comuns per a tots els països —en particular, definicions homogènies per al crèdit dubtós 
i per al crèdit refinançat—, s’estarà fent un gran pas per igualar les condicions de competència entre les entitats de diferents 
països. Així, les entitats que operin en països amb criteris relativament laxos hauran d’adequar el seu nivell de provisions. Per a les 
entitats que parteixin de nivells de solvència més ajustats, aquests canvis podrien arribar a generar necessitats de capital. Així i 
tot, l’exercici no permetrà una equiparació plena de les condicions competitives, ja que no contempla l’harmonització d’un dels 
factors que més les altera: el còmput dels actius ponderats per risc. En aquest sentit, tot i que la revisió del BCE podria aportar més 
claredat sobre l’origen de les diferències encara existents entre els càlculs de les diferents entitats, caldrà esperar que l’Autoritat 
Bancària Europea (EBA, per les sigles en anglès) acabi els treballs que té en curs sobre aquesta qüestió abans de plantejar canvis 
en la normativa, probablement ben entrat l’any 2015.

Un cop validats els balanços, l’última fase de l’examen consistirà en una prova d’esforç que avaluï la capacitat de resistència de les 
entitats davant escenaris d’estrès. Tot i que l’EBA ja ha realitzat proves d’aquest estil amb anterioritat, la que ens ocupa té la par-
ticularitat de ser la primera en què està en joc la credibilitat del BCE com a supervisor. Malgrat que no s’ha aprovat la metodologia 
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per a aquestes proves, sembla clar que hi ha tres aspectes fonamentals que centraran l’atenció dels analistes: la ràtio de capital 
exigida en l’escenari advers, el tracte atorgat al deute sobirà, i l’impacte en el resultat d’una excessiva dependència del finança-
ment provinent del BCE. El primer punt serà un determinant clau de la duresa de les proves. Pel que fa al deute sobirà, cal preveu-
re que no es repeteixi l’experiència negativa del 2012, quan es va qüestionar la qualitat d’aquest actiu en suposar quitances en 
l’escenari advers. Finalment, és possible que, en el càlcul de la capacitat de generar beneficis, les proves descomptin la part pro-
vinent del carry-trade.

Sigui com sigui, la zona de l’euro es juga molt amb la implantació de la unió bancària. Al llarg de l’any, caldrà clarificar quines 
entitats tenen problemes i quina és la seva magnitud. De la mateixa manera, la unió monetària no es pot permetre una crisi de 
confiança com la patida el 2012, de manera que és imperatiu garantir que les conseqüències de l’examen del BCE sobre les enti-
tats no s’encomanin al seu sobirà com en ocasions anteriors. El Consell Europeu ja ha aclarit que l’ús de recursos públics compor-
tarà l’aplicació de les regles de bail-in establertes en la normativa d’ajudes d’Estat i que aquests recursos procediran, en primera 
instància, de fons nacionals. Únicament quan aquests recursos siguin considerats insuficients, serà factible emprar fons addicio-
nals a nivell europeu mitjançant el MEDE, els quals es podran injectar a les entitats directament en forma de capital a partir del 
novembre.

Amb aquestes premisses, és probable que els mercats es prenguin seriosament l’aposta europea del BCE i que el 2014 marqui un 
punt d’inflexió en la resolució de la fragmentació financera de la zona euro i consolidi les bases que facin possible una reordena-
ció del sector bancari europeu en els pròxims anys. El sistema imaginat per Mersch quedarà llavors més a prop.

Sandra Jódar-Rosell
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Definició harmonitzada de l’EBA

Crèdit dubtós Exposicions amb més de 90 dies de 
venciment o en risc d’impagament si no 
s’executen les garanties

Classificació de la resta 
d’exposició del deutor

Si l’import en situació d’impagament per més 
de 90 dies supera el 20% de l’exposició total 
del deutor

Classificació del crèdit 
refinançat

Com a dubtós:
–  Si el refinançament dóna lloc a una 

disminució de les obligacions del deutor
Com a normal:
–  Es considera que el deutor és capaç de fer 

els pagaments;
–  ha superat un període de prova de 2 anys;
–  ha pagat regularment els venciments 

durant la meitat del període de prova;
–  i el contracte està al corrent de pagament 

al final del període de prova

Font: EBA FINAL draft Implementing Technical Standards, document  EBA/ITS/2013/03.

Normativa actual sobre crèdit dubtós

Definició de crèdit 
dubtós

Reclassificació de 
tota l’exposició del 

deutor

Classificació del 
crèdit refinançat

Portugal

Àustria

Alemanya

Regne Unit

França

Irlanda

Espanya

Finlàndia

Itàlia

  Notablement més laxa que la definició harmonitzada
  Lleugerament més laxa que la definició harmonitzada
  D’acord amb la definició harmonitzada

Font: ”la Caixa” Research, a partir de S. Barisitz (2013), «Nonperforming Loans in Western Europe–A 
Selective Comparison of Countries and National Definitions», Focus on European Economic 
Integration, 1, 28-47.

La revisió de la qualitat dels actius utilitzarà una nova definició harmonitzada de crèdit dubtós
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La reforma de les administracions públiques: un repte clau

S’aproxima el 2014, i, com ja és habitual en els últims anys, les mirades es comencen a centrar en els objectius de política econò-
mica fixats per al pròxim exercici. En aquesta ocasió, Espanya iniciarà la nova marxa amb vent a favor. Les tensions als mercats de 
deute públic s’han reduït de forma notable i la recuperació econòmica sembla encarrilada. Aquesta millora respon, en part, a 
l’esforç reformador dut a terme pel Govern en els últims anys. El 2013, s’ha avançat en la reestructuració del sistema bancari, s’ha 
finalitzat la reforma del sistema de pensions i s’han adoptat noves mesures de consolidació fiscal i de foment de la competitivitat. 
No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer.

En efecte, els compromisos assolits amb la Comissió Europea per al 2014 exigeixen nombroses reformes estructurals, entre les 
quals cal esmentar les següents: noves regles que complementin la reforma laboral aprovada el 2012; una nova reforma del sec-
tor elèctric que en garanteixi la viabilitat financera; la liberalització del sector ferroviari; l’aprovació de la Llei de Garantia d’Unitat 
de Mercat, i la reforma del sistema tributari espanyol.(1) Destaca, també, la reforma de les administracions públiques, que, segons 
el calendari acordat amb la Comissió Europea, s’aprovarà al començament del 2014. Aquesta reforma ha de permetre reduir la 
despesa pública mitjançant una millora de l’eficiència.

L’aprovació d’aquesta reforma hauria d’ajudar a mantenir el 
ritme de consolidació fiscal dels últims anys. Entre el 2009 i el 
2012, les mesures d’ajust van permetre corregir el dèficit 
públic en 4,3 punts percentuals, fins al 6,9% del PIB (sense 
comptabilitzar les pèrdues associades a les ajudes al sistema 
bancari). Atesa la dificultat afegida que ha representat el dete-
riorament de l’activitat econòmica en els últims anys, aquest 
ajust és especialment significatiu.

En part, el procés de consolidació fiscal s’ha dut a terme mit-
jançant un augment dels ingressos impositius. De fet, si no 
s’haguessin adoptat mesures per incrementar la recaptació, 
els ingressos s’haurien mantingut al voltant del 35% del PIB i, 
per tant, en termes nominals, s’haurien reduït al voltant de 
l’1,9%.(2)

No obstant això, aquest no ha estat el cas. Durant aquests tres anys, els ingressos públics van augmentar lleugerament, fins al 
37,1% del PIB, arran de les mesures tributàries aprovades en els últims anys (increment de l’IVA, eliminació de certes desgrava-
cions de l’impost de societats, introducció de nous impostos especials, pujada de l’IBI, entre d’altres).

A més de l’augment dels ingressos, la correcció del dèficit públic també s’ha dut a terme mitjançant l’adopció de mesures per 
contenir la despesa pública. Així, malgrat l’efecte del deteriorament del cicle econòmic sobre algunes partides, com el subsidi 
d’atur o el pagament dels interessos del deute, el Govern estima que la despesa pública s’haurà reduït en 1,7 punts percentuals 
entre el 2009 i el 2013 (sense comptabilitzar el cost associat a les pèrdues bancàries). Si excloem de l’anàlisi les partides de des-
pesa més influenciades pel cicle econòmic i limitem l’anàlisi a les partides de despesa més discrecionals, l’ajust de la despesa 
puja al 5,1% del PIB. Com s’observa al gràfic, una gran part d’aquest ajust respon a la caiguda de la inversió pública, que explica 
el 62,3% de l’ajust, seguida per la correcció dels consums intermedis i per la remuneració dels assalariats, que expliquen el 
19,8%. La reducció de despeses socials és del 8,2%. La resta de partides (principalment, subvencions i altres transferències 
corrents) expliquen el 9,7% restant.

Aquesta estratègia d’ajust de la despesa pública espanyola difereix de forma significativa de l’observada als països de la zona de 
l’euro que han hagut d’acudir a un programa d’assistència financera: Irlanda, Grècia i Portugal. En aquests tres països, el que va 
contribuir més a la correcció de la despesa pública va ser la reducció de les despeses salarials i del consum intermedi. En concret, 
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(1) Per a més informació sobre les reformes pendents d’aprovació en els pròxims trimestres, vegeu el programa de Partenariat Espanyol enviat a la Comissió Europea 
el passat mes de novembre.
(2) Estimació basada en l’elasticitat històrica dels ingressos impositius al PIB nominal de l’1,1.
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aquesta partida va concentrar gairebé la meitat de l’ajust de la despesa pública. D’altra banda, tot i que la reducció de la inversió 
als països intervinguts també ha estat important, la seva incidència en l’ajust de la despesa pública ha estat menor que en el cas 
espanyol. Pel que fa a la despesa social, en canvi, observem que exerceix un paper molt similar en la composició de l’ajust als 
quatre països.

La implementació de la reforma de les administracions públiques podria representar un canvi significatiu en el patró d’ajust de la 
despesa pública a Espanya. El passat mes de juny, la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) va pre-
sentar un informe exhaustiu amb un total de 218 propostes dirigides a millorar l’eficiència en tots els nivells del sector públic. 
Entre aquestes iniciatives, cal esmentar les dirigides a reduir els tràmits administratius; eliminar o fusionar organismes públics; 
aprofitar economies d’escala (per exemple, mitjançant la centralització de la compra de béns que redueixin costos); racionalitzar 
i flexibilitzar l’ocupació pública, i eliminar les duplicitats entre les administracions. S’espera que algunes d’aquestes mesures es 
comencin a implementar aquest desembre, amb l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat. Aquest informe estima 
que la implementació de totes les mesures comportarà un estalvi de la despesa pública de 17.543 milions d’euros entre el 2013 i 
el 2015. Aquesta xifra equival, aproximadament, al 40% de l’ajust del dèficit previst per a aquests tres anys.

En definitiva, la reforma de les administracions públiques és una de les mesures clau del 2014. Un bon disseny d’aquesta reforma 
facilitarà el procés de consolidació fiscal i establirà les bases d’un sector públic més eficient. Dos elements que ajudaran a esvair 
els dubtes sobre la solvència dels comptes públics i sobre la capacitat de creixement de l’economia. L’esperit reformador, per tant, 
no pot decaure.

Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

 
 

Contribució a l’ajustament de la despesa pública (*)
(%)

Notes: (*) L’anàlisi no inclou les partides més influenciades pel cicle econòmic: subsidi d’atur, pagament d’interessos del deute i despesa en pensions. Per a Espanya, les dades fan referència al període 
2009-2013 i, per als països sota programes d’assistència financera, fan referència al període 2009-2T 2013.
(**) Irlanda, Portugal i Grècia.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Eurostat i del Pla Pressupostari 2014.
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