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

2011 2012 2013
2012 2013

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

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

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
  Repo BCE 1,23 0,88 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75
  Bons EUA 10 anys 2,77 1,78 2,03 2,02 1,81 1,62 1,69 1,93 1,94
  Bons alemanys 10 anys 2,65 1,55 1,76 1,88 1,50 1,42 1,42 1,52 1,65
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,29 1,31 1,31 1,28 1,25 1,30 1,32 1,31

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 294.739

Crèdits sobre clients 221.501

Resultat atribuït al Grup 135

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 34.128

Oficines 6.342

Terminals d’autoservei 9.696

Targetes (milions) 12,5

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2013 Milions € 

Socials 334

Ciència i medi ambient 67

Culturals 64

Educatives i investigació 35

TOTAL PRESSUPOST 500

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

”la Caixa” Research a Twitter
@laCaixaResearch

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

Índex Des de l’inici de la crisi financera global, el temor a una guerra de divises ha anat 
apareixent de forma recurrent. Amb una demanda interna sumida en un llarg procés 
d’ajustament a gairebé tots els països desenvolupats, el mercat exterior s’ha convertit 
en l’únic motor en què basar el procés de recuperació. La temptació de dur a terme 
una devaluació competitiva de la moneda, per tant, és màxima. Conscients d’això, els 
països emergents han aixecat la veu en més d’una ocasió quan la seva moneda s’ha 
apreciat. Ho han fet amb raó? 

Els programes d’expansió quantitativa duts a terme pel BCE i, sobretot, per la Fed han 
estat els que han generat més recels. En el context actual, en què moltes de les grans 
economies avançades tenen un marge escàs per realitzar una política fiscal expansiva, 
el recurs a la laxitud monetària sembla inevitable. No obstant això, l’extraordinària 
magnitud dels estímuls que s’han anat implementant, a banda d’intentar esmorteir 
l’impacte de la recessió sobre la demanda interna, també ha afeblit les respectives mo-
nedes. Els recels, per tant, semblen justificats. 

L’últim capítol de la saga s’ha escrit arran de la depreciació recent del ien japonès. Des 
que Shinzo Abe va accedir al poder al desembre passat, el ien s’ha depreciat gairebé 
el 20% en relació amb el dòlar nord-americà. Això ha coincidit amb l’aprovació d’un 
paquet de mesures, tant fiscals com monetàries, fortament expansives, que ha rebut 
el nom d’Abenomics. Intencionadament o no, sembla indiscutible que la depreciació 
recent del ien és el resultat de les polítiques econòmiques impulsades des del Govern 
nipó, però jutjar si un país agredeix canviàriament els altres no és una qüestió inequí-
voca, en especial quan les eines utilitzades són diverses i els efectes sobre el tipus de 
canvi indirectes. 

De fet, segons les estimacions de l’FMI, el mapa econòmic global no presenta desequi-
libris canviaris generalitzats ni extrems. El renminbi xinès, sospitós habitual d’estar 
infravalorat, efectivament ho està, però la seva desviació no és extraordinària. L’euro 
i el dòlar presenten una mínima sobrevaloració, mentre que la divisa nipona, després 
de la forta depreciació, no es trobaria lluny d’una mesura raonable del tipus de canvi 
d’equilibri. 

Si els moviments del tipus de canvi generen aquest enrenou és pels seus possibles 
efectes sobre l’activitat econòmica. En aquest sentit, no sembla que la magnitud de les 
variacions viscudes fins ara sigui prou gran per encendre els llums d’alarma. En el cas 
europeu, per exemple, l’apreciació del tipus de canvi efectiu nominal de la moneda 
comuna ha estat del 8,7% des del juliol del 2012. Segons les estimacions del BCE, si fos 
permanent, esgarraparia menys de dues dècimes al creixement del PIB durant el pri-
mer any. Un efecte, per tant, que no és insignificant, però que tampoc no sembla que 
sigui prou gran per qüestionar el procés de recuperació. 

Naturalment, els efectes de les variacions del tipus de canvi sobre l’activitat econòmica 
són diferents a cada país. El grau d’obertura, el contingut importador de les exporta-
cions o el grau d’especialització tecnològica són factors clau. No obstant això, en qual-
sevol cas, no sembla que les oscil·lacions viscudes fins ara al mercat de divises siguin 
motiu d’alarma. 
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Crisi del deute sobirà,  
últim capítol? 

L’evolució dels mercats financers globals 
durant les últimes setmanes ha estat un 
bon exponent de les dinàmiques vigents 
durant els tres últims anys: d’una banda, la 
influència negativa dels vents de cara pro-
cedents de les instàncies polítiques; de l’al-
tra, l’efecte balsàmic de la marea de liquidi-
tat proporcionada pels bancs centrals, i, 
com a rerefons, un pols econòmic feble i 
irregular, que ni entusiasma ni deprimeix. 

Una vegada més, la principal font d’enre-
nou polític ha tornat a ser la zona de l’euro. 
Quan tots els ulls estaven posats en les tri-
bulacions per a la formació de Govern a 
Itàlia, la sorpresa ha saltat a Xipre. Les 
greus dificultats del sistema bancari del 
país ja eren conegudes, com també ho era 
que la via de sortida més probable incorpo-
raria sacrificis per als bons i per als grans 
dipòsits. El que no s’esperava és que l’Euro-
grup proposés, tot i descartar-ho més tard, 
incloure els petits dipositants, és a dir, els 
qui tenen un import inferior als 100.000 
euros coberts per l’assegurança de dipòsits. 
La mera consideració d’aquesta possibilitat 
va crear una notable confusió. A més a 
més, la descoordinació entre els múltiples 
agents implicats en la negociació va tornar 
a ser decebedora. Més enllà dels errors en 
les formes, el veritablement important és si 
el cas xipriota ressuscitarà el fantasma de la 
ruptura de l’euro o si, en canvi, servirà per 
impulsar el projecte d’unió monetària. Cla-
rament, les condicions estan disposades 
per a la segona possibilitat, i només acci-
dents polítics de molt baixa probabilitat 
ens podrien conduir al desastre. 

L’acord que, finalment, l’Eurogrup va 
aconseguir amb el Govern xipriota inclou 

un desemborsament de 10.000 milions 
d’euros, el 56% del PIB, per part de l’Euro-
grup a canvi de la implementació d’un 
Memoràndum d’Entesa amb condicionali-
tat tant macroeconòmica com sobre el sec-
tor bancari. Els detalls no es coneixeran 
fins a mitjan abril, però algunes mesures ja 
s’han avançat. Destaquen l’ajust del sobre-
dimensionat sector bancari a nivells simi-
lars als del conjunt de la zona de l’euro,  
la liquidació del segon banc del país i la 
reestructuració del primer, així com  
la imposició de pèrdues per a accionistes, 
bonistes i dipòsits superiors als 100.000 
euros per recapitalitzar el sector bancari. 
Els dipòsits inferiors als 100.000 euros, per 
tant, no patiran cap pèrdua. Els instru-
ments utilitzats per a la resolució de la crisi 
xipriota obeeixen, en gran part, a la peculi-
ar estructura econòmica del país, amb un 
sector bancari sobredimensionat i que ope-
rava com a centre financer offshore. 

Al front italià, continuem pendents de 
comprovar si les forces parlamentàries són 
capaces de formar Govern i de consensuar 
reformes raonables dels sistemes polític i 
econòmic. Alguna cosa similar passa a 
França, on el Govern es mostra dubitatiu 
sobre les reformes estructurals necessàries 
per treure el país de l’atonia. 

Tampoc no ha ajudat a aclarir el panorama 
econòmic la publicació del PIB del quart 
trimestre del 2012 de la zona de l’euro, la 
variació del qual va ser una mica pitjor del 
que s’havia previst, en concret del –0,6% 
intertrimestral. Aquest és el cinquè trimes-
tre consecutiu de reculada del PIB, i la taxa 
de variació interanual se situa ja en el 
–0,9%. L’acceleració del ritme de contrac-
ció en el tram final de l’any és deguda a la 
major feblesa de la demanda interna i, 
sobretot, a la caiguda de les exportacions. 

RESUM EXECUTIU 

El rescat de Xipre revifa  
la incertesa. 

Els dipòsits fins a 100.000 
euros estan garantits. 

Notable reculada del PIB  
a la zona de l’euro. 
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De tota manera, els indicadors avançats 
suggereixen que la intensitat de la recessió 
s’està apaivagant. Així, per exemple, l’índex 
de sentiment econòmic de la Comissió 
Europea va augmentar en 1,1 punts al 
febrer i es va situar clarament per damunt 
dels registres de les acaballes del 2012. 

Les notícies que arriben des de l’altre costat 
de l’Atlàntic tampoc no són gaire esperan-
çadores. En matèria de política pressupos-
tària, no s’aprecia encara un acostament 
convincent de posicions entre demòcrates 
i republicans i l’amenaça del sostre d’en-
deutament s’apropa cada cop més. 

De tota manera, l’economia nord-america-
na espera un primer trimestre del 2013 
robust, amb un PIB que podria avançar per 
damunt del 0,7% intertrimestral. Després 
de la galleda d’aigua freda que va represen-
tar la primera estimació del quart trimes-
tre, el PIB va ser revisat a l’alça i la nova 
composició confirma la fortalesa del con-
sum privat i de la inversió. Així mateix, la 
majoria d’indicadors han sorprès a l’alça i 
confirmen la continuïtat de la recuperació 
nord-americana. No obstant això, aquest 
vigor inicial no garanteix el manteniment 
del to al llarg de l’any. L’origen d’aquests 
dubtes cal buscar-lo, principalment, en la 
lenta recuperació de l’ocupació i en el pro-
cés de despalanquejament en curs, que 
continuarà limitant el consum. 

Cal destacar que, en aquest context de 
feblesa econòmica als països avançats i, 
sobretot, de repunt de la incertesa pel cas 
xipriota, el clima inversor ha mantingut 
notablement la calma. En algun moment i 
en alguns mercats, hi ha hagut nerviosis-
me, però no s’ha observat un augment fort 
i generalitzat de l’aversió al risc, com ha 
succeït en repetides ocasions en els últims 
anys. Dos factors ajuden a explicar-ho. 

En primer lloc, la percepció dominant 
entre els inversors és que els obstacles polí-
tics s’acabaran superant. En particular, que 
el projecte d’unió monetària europea es 
consolidarà, que els problemes dels països 

perifèrics es continuaran corregint (pel seu 
propi esforç i amb l’ajuda de la xarxa de 
seguretat constituïda pel MEDE i pel pro-
grama OMT del BCE) i que el conjunt de 
països realitzaran les reformes necessàries 
per millorar el creixement econòmic (en 
especial, França i Itàlia). Amb totes les cau-
teles que la situació exigeix, cal acceptar 
que aquestes percepcions dels inversors 
són raonables. 

En segon lloc, l’ajuda proporcionada pels 
bancs centrals és inestimable. En conjunt, 
les autoritats monetàries es continuen 
mostrant compromeses amb els objectius 
de reduir els riscos sistèmics, generar un 
entorn de condicions financeres laxes i 
contribuir, al capdavall, a la recuperació 
econòmica. La política monetària expansi-
va, materialitzada mitjançant tipus oficials 
molt baixos i una forta expansió dels balan-
ços dels bancs centrals, està provocant una 
reducció de les rendibilitats de molts actius 
financers fins a mínims històrics i una 
intensa caiguda de la seva volatilitat. És cert 
que l’actuació dels bancs centrals es focalit-
za en els actius financers d’elevada qualitat, 
però la menor rendibilitat d’aquests actius 
provoca un desplaçament dels inversors 
cap a altres actius amb més risc i n’apuntala 
les cotitzacions. 

Sota la influència d’aquestes i d’altres for-
ces, l’evolució de l’entorn macroeconòmic 
també està deixant la seva empremta als 
mercats. Una de les mostres més destaca-
des és l’evolució dispar de les borses dels 
Estats Units i de la zona de l’euro. Mentre 
que el Dow Jones ha assolit nous màxims 
històrics i ha superat les cotes prèvies a 
l’inici de la crisi el 2007, els parquets de la 
zona de l’euro han mantingut una tònica 
lànguida, molt lluny encara d’aquells 
màxims. Espanya, per la seva banda, es tro-
ba a la zona més baixa del cicle i, conse-
qüentment, la borsa es mostra més dubita-
tiva. 

En efecte, les dades de creixement de l’eco-
nomia espanyola del quart trimestre mos-
tren que el PIB va patir la reculada més 

L’economia nord-americana 
mostra signes d’un inici 
d’any robust. 

Els mercats financers 
continuen calmats, malgrat 
els nous focus d’incertesa. 

Les borses reflecteixen  
la diferent posició cíclica  
i els riscos polítics. 
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intensa d’aquesta segona fase recessiva i va 
assolir el –0,8% intertrimestral. Una caigu-
da important, però comparable amb la que 
han patit altres països europeus, com, per 
exemple, Itàlia (–0,9%) o Alemanya 
(–0,6%), i, fins i tot, substancialment infe-
rior a la del nostre veí Portugal (–1,8%). 

El consum privat va ser un dels principals 
responsables de la intensificació de la con-
tracció. La magnitud de l’ajust, del –1,9% 
intertrimestral, va ser força superior al que 
s’esperava. També cal destacar la pobra 
evolució de la inversió, que es va contreure 
el 3,9% intertrimestral. Queda clar, per 
tant, que la demanda interna continua 
sumida en un llarg procés d’ajust, del qual, 
pel que sembla, encara no s’està refent. 

La millora gradual de la confiança en l’eco-
nomia espanyola cal buscar-la en la bona 
marxa dels diferents processos d’ajust que 
s’estan duent a terme, com el fiscal, el del 
sector bancari, l’exterior o en la competiti-
vitat de l’economia. Pel que fa a l’ajust fis-
cal, les dades de dèficit públic del 2012 van 
sorprendre positivament amb un registre 
del 7,0% del PIB, 7 dècimes per damunt de 
l’objectiu fixat per Brussel·les. Aquesta 
xifra puja fins al 10,6% quan es tenen en 
compte les pèrdues derivades de les ajudes 
bancàries, però això no ha de fer perdre de 
vista l’important esforç fiscal fet durant 
l’any passat. De fet, la xifra ha estat ben 
rebuda i obre la porta a una possible revisió 
dels objectius de dèficit per suavitzar la 
tònica d’ajust. 

És destacable que, en aquest context, la pri-
ma de risc espanyola ha continuat mante-
nint una tendència favorable, amb una 
caiguda moderada durant el mes de març. 
L’elevada participació dels inversors es -
tran  gers en les subhastes del Tresor i la 
reducció substancial dels diferencials des-
prés de cada emissió són algunes mostres 
de la renovada fortalesa que està mostrant 
la demanda. 

També són molt notables els avanços al 
sector bancari. El procés de reestructuració 
ha avançat de forma notable i, juntament 
amb la reobertura gradual dels mercats de 
finançament internacionals, ha propiciat 
que les necessitats de liquiditat de la banca 
s’hagin reduït de forma substancial, tot i 
que el seu ús encara continua sent de gran 
utilitat. 

En el tram final de l’any, també es va acce-
lerar la correcció del desequilibri exterior. 
La dada del saldo corrent del desembre del 
2012 va superar les expectatives de la gran 
majoria d’analistes, amb un superàvit de 
4.875 milions d’euros. En el conjunt del 
2012, el dèficit del saldo corrent es va reduir 
fins al 0,8% del PIB, 2,7 punts percentuals 
per sota del registre del 2011. El bon ritme 
d’ajust registrat durant l’últim semestre de 
l’any passat reforça la previsió d’assolir un 
superàvit corrent el 2013, un fet que no 
succeeix des de l’any 1997. 

Finalment, els avanços en matèria de com-
petitivitat també continuen mostrant un 
bon ritme d’ajust. Els costos laborals van 
cedir el 3,2% en termes interanuals en l’úl-
tim trimestre del 2012, el descens més im -
portant des que es va començar a compilar 
la sèrie. La caiguda dels costos laborals a 
Espanya va superar amb escreix la de la 
resta de països de la zona de l’euro, la qual 
cosa permet que l’economia continuï gua-
nyant competitivitat. 

En definitiva, disposem, ara sí, de nombro-
ses evidències que els processos d’ajust de 
l’economia espanyola estan avançant a bon 
ritme, tot i que encara estiguin lluny d’ha-
ver-se completat. Ara que, pel que sembla, 
l’activitat ha tocat fons, és important conti-
nuar perseverant en els esforços per acon-
seguir una economia més competitiva i 
flexible que sigui garantia de creació d’ocu-
pació. 

27 de març de 2013 

En el quart trimestre, el PIB 
espanyol experimenta la 
reculada més important 
d’aquesta segona fase 
recessiva. 

Els notables avanços en els 
diferents processos d’ajust 
en marxa estimulen la 
confiança en l’economia 
espanyola. 

Espanya lidera els guanys 
de competitivitat de la zona 
de l’euro. 
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CRONOLOGIA
2012
març  2

14
30

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

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

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

juny  25

29

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

juliol  5
13

20

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

agost  3
22

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

setembre  6
27

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

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

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

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

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

pa  ció. El decret llei inclou mesures per incrementar la competència als sectors d’hidrocarburs i ferroviari.
març 25 L’Eurogrup i el Govern xipriota acorden el programa d’assistència financera a Xipre. La troica desemborsarà, com 

a màxim, 10.000 milions d’euros. A més a més, els accionistes, els dipòsits bancaris superiors a 100.000 euros i els 
bonistes assumiran una part dels costos de recapitalització.

AGENDA
Abril Maig
 2
 4
10
12
16
19
24
25
26
29
30

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

  1
2
 6
9

14
16
20
24
28
30

31

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
Consell de Govern del Banc Central Europeu.
Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
Índex de producció industrial (març).
IPC (abril).
IPC harmonitzat de la UE (abril).
Comerç exterior (març).
Preus industrials (abril).
Ingressos i despeses de l’Estat (abril).
Avanç IPC (maig).
Comptabilitat Nacional Trimestral (primer trimestre).
Balança de pagaments (març).
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Estats Units: desafiant  
l’ajust fiscal 

L’economia nord-americana espera un 
primer trimestre del 2013 robust, amb  
un producte interior brut (PIB) que podria 
avançar per damunt del 0,7% en relació 
amb el quart trimestre, el 2,7% en termes 
anualitzats. Després de la galleda d’aigua 
freda que va representar la primera esti-
mació del quart trimestre, el PIB va ser 
revisat a l’alça, i la nova composició con-
firma la fortalesa del consum privat i de la 
inversió. Així mateix, la majoria d’indica-
dors han sorprès a l’alça i confirmen la 
continuïtat de la recuperació nord-ameri-
cana. No obstant això, aquest vigor inicial 
no garanteix que es mantingui el to al 
llarg de l’any, raó per la qual la revisió de 

la nostra previsió de creixement per al 
conjunt del 2013 és modesta i passa de 
l’1,9% al 2,0%. L’origen d’aquests dubtes 
que presenta la primera economia mun-
dial cal buscar-lo, principalment, en la 
lenta recuperació de l’ocupació, que conti-
nua sent el llast i, al mateix temps, el risc 
més important i en el procés de despalan-
quejament en curs, que continuarà limi-
tant el consum. 

La dada més positiva d’aquest inici d’any 
és l’embranzida del consum privat, que 
desafia les incerteses del sequester. Així,  
les vendes al detall tendencials, sense els 
volàtils automòbils ni la benzina, van 
avançar el 4,0% interanual al febrer. Un 
bon registre que, de cara al PIB del primer 
trimestre, es veu reforçat també pel bon 

Els Estats Units esperen  
un primer trimestre robust, 
però l’avanç serà moderat 
per al conjunt del 2013. 

CONJUNTURA INTERNACIONAL

ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

PIB real 1,8 2,2 2,4 2,1 2,6 1,6 – ...

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

Confiança del consumidor (1) 58,1 67,1 67,5 65,3 65,0 70,4 58,6 69,6

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (1) 55,2 51,7 53,0 52,3 50,9 50,6 53,1 54,2

Habitatges iniciats 4,5 27,8 22,5 28,5 26,0 33,3 23,6 27,7

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

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

Balança comercial (3) –559,9 –539,5 –571,3 –567,4 –557,4 –539,5 ... ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (4) 70,9 73,5 72,8 73,9 74,0 73,1 73,5 74,6

NOTES: (1) Valor.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos de la balança de béns i serveis. Milers de milions de dòlars.
(4) Índex del tipus de canvi ponderat pels fluxos del comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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El consum privat  
repunta i les incerteses 
pressupostàries es van 
resolent. 

L’ocupació sorprèn a l’alça 
al febrer, amb una taxa 
d’atur que baixa fins  
al 7,7%. 

comportament de les vendes d’automò-
bils. Així mateix, les llars comencen a 
treure’s de sobre la por al sequester, que, tot 
i que sembla inevitable, coincideix amb 
l’aprovació del pressupost federal per als 
sis pròxims mesos, que en minimitza l’im-
pacte i evita la suspensió de pagaments, 
que hauria estat la conseqüència més greu. 
Així, l’índex de confiança del consumidor 
del Conference Board del febrer va mos-
trar un avanç substancial i va passar dels 
58,4 als 69,6 punts. 

Aquest bon to del consum no és aliè a la 
bona dada de l’ocupació del febrer, que 
va sorprendre inequívocament a l’alça 
amb 236.000 llocs de treball nets creats 
i amb una taxa d’atur que va davallar en 
dues dècimes, fins al 7,7%, el registre més 
baix en quatre anys. El ritme de creació 
d’ocupació dels tres últims mesos supera 
clarament el del conjunt del 2012, tot i que 
encara és aviat per parlar d’una revitalit-
zació continuada del mercat laboral. El 
problema és que la continuïtat del repunt 

requeriria un creixement de l’economia 
sensiblement superior al que s’espera. I és 
que els problemes estructurals del mercat 
laboral nord-americà continuen ben pre-
sents. Al febrer, va persistir la baixa parti-
cipació de l’ocupació, i la proporció d’ocu-
pats treballant en relació amb la població 
més gran de 16 anys va quedar invaria-
da en el 58,5%, un nivell que se situa 4,8 
punts percentuals per sota del nivell del 
desembre del 2006 i que, si es perpetua, 
acabaria reduint les capacitats productives 
de l’economia nord-americana i el creixe-
ment a llarg termini. 

Això explica que la Fed reafirmés, al co -
mençament de març, la seva intenció de 
mantenir la tercera expansió quantitativa 
mentre la taxa d’atur no baixi del 6,5% i la 
inflació continuï sota control. No sembla 
que, en termes d’ocupació, l’objectiu es 
pugui assolir fins al final del 2015, ja que 
l’elevat contingent de treballadors desani-
mats i de subocupats, que treballen a 
temps parcial per raons econòmiques, ani-

ESTATS UNITS: L’ATUR BAIXA, PERÒ LA TAXA D’OCUPACIÓ NO PUJA

Taxa d’atur i proporció d’ocupats (*)

NOTA: (*) Proporció d’ocupats: població ocupada en relació amb la població més gran de 16 anys.
Taxa d’atur: aturats/població activa.
FONTS: Departament de Treball i elaboració pròpia.

Proporció d’ocupats (escala dreta)Taxa d’atur (escala esquerra)
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La inversió productiva  
ha de mantenir el vigor 
malgrat el persistent 
endeutament empresarial. 

rà absorbint una part substancial de l’ocu-
pació que es vagi generant en els tres prò-
xims anys, la qual cosa retardarà la 
dis    minució de la taxa d’atur. La dada 
d’ocu  pació del gener n’és un exemple ben 
clar. Així mateix, aquesta lentitud es retro-
alimenta, ja que les persones amb més 
temps a l’atur tenen més dificultats a l’hora 
de reincorporar-se al mercat laboral. La 
dada del febrer mostra un increment de la 
proporció d’aturats de llarga durada fins al 
40,2% del total, molt per damunt del 26,0% 
del juny del 1983, que era el màxim histò-
ric anterior a la gran recessió. 

La publicació per part de la Fed dels 
comptes financers (Flow of Funds) del 
quart trimestre dóna suport a la hipòtesi 
d’un creixement modest el 2013, malgrat 
l’embranzida del primer trimestre. La 
proporció del deute de les llars i de les 
empreses no financeres en relació amb el 
PIB va pujar per primera vegada des del 
març del 2009 i va interrompre un procés 
de despalanquejament que encara no ha 
culminat, la qual cosa dificulta que la fer-

mesa del consum privat mantingui el 
vigor actual. 

El cas de la inversió és menys clar. D’una 
banda, mentre que el despalanquejament 
de les llars, des del març del 2009, ha pas-
sat del 97,2% al 80,9% del PIB, el de les 
empreses no financeres ha estat mínim, 
del 83,4% al 80,1%, la qual cosa explica 
una part de la cautela empresarial mostra-
da en els últims mesos. No obstant això, 
uns beneficis empresarials propers als 
màxims històrics i una inversió que enca-
ra no ha recuperat el nivell anterior a la 
crisi evidencien que hi ha recorregut a l’al-
ça, de manera que el component inversor 
hauria de mantenir el to el 2013. Aquest 
factor de suport es reflecteix en la millora 
moderada dels índexs d’activitat de l’Ins-
titute for Supply Management (ISM) del 
febrer, que, en manufactures, va passar 
dels 53,1 als 54,2 punts, resultat coherent 
amb un creixement del PIB del 3,0%. 
També van pujar els serveis, que represen-
ten el 83,5% del total dels llocs de treball 
privats i que van passar dels 55,2 als 56,0 

ESTATS UNITS: DOS DESPALANQUEJAMENTS DIFERENTS

Deute de les llars i de les empreses no financeres en relació amb el PIB

FONTS: Reserva Federal, BEA i elaboració pròpia.
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La recuperació de la 
construcció continuarà  
per la disminució de la 
sobreoferta i per la  
millora de les condicions 
financeres. 

L’IPC arriba al 2,0%, però 
continuarà moderat per  
la baixa utilització  
de la capacitat productiva. 

punts, un nivell que es correspon amb un 
creixement del 2,5%. 

En el camp de la inversió residencial, la 
construcció mantindrà amb tota probabi-
litat un ritme vigorós entre el 2013 i el 
2015. El recorregut a l’alça és evident. Un 
creixement anual del 15% al llarg del trien-
ni deixaria encara els habitatges iniciats el 
8% per sota del nivell mitjà del període 
2000-2005, previ a la bombolla immobili-
ària. Aquest recorregut alcista es basa en 
l’evolució de la formació de noves llars, que 
hauria de compensar l’estancament de la 
recessió; en la millora de les condicions 
financeres, a la qual no és aliena la política 
de la Fed, i en la reducció de la sobreoferta, 
com ho mostra la reducció del temps 
necessari per vendre una casa, entès com el 
nombre d’habitatges en venda dividit pel 
nombre d’habitatges venuts per mes. Al 
gener, calia esperar 4,7 mesos per vendre 
una casa, un valor típic del 2006, moment 
previ al col·lapse de la bombolla immobili-
ària, i molt allunyat de la mitjana de 13,8 

mesos de la primera meitat del 2010. Pel 
que fa als preus, continua la millora gradu-
al, amb un índex Case-Shiller que, al 
desembre, va sumar l’onzè avanç consecu-
tiu i va acumular una pujada del 7,0% des 
del gener del 2012. 

En l’àmbit dels preus, l’augment del 2,0% 
de l’índex de preus de consum (IPC) del 
febrer (l’1,6% al gener), causat per l’encari-
ment del petroli, que, atesa la seva evolució 
recent, no hauria de tenir continuïtat, va 
ser una sorpresa. En aquest sentit, la lectu-
ra de l’IPC subjacent, l’índex general sense 
l’energia ni els aliments, que va avançar 
també un continuista 2,0%, defineix, però, 
un panorama amb absència de tensions 
inflacionistes, ja que perfila una desacce-
leració a curt termini, que es reafirma si 
s’exclouen els lloguers imputats d’habitat-
ges. El nivell d’activitat de l’economia 
nord-americana continua clarament per 
sota de les seves possibilitats productives, 
la qual cosa garanteix un marge a la Reser-
va Federal, que acceptaria increments de 

ESTATS UNITS: ELS BENEFICIS DONEN SUPORT A LA INVERSIÓ

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

NOTA: (*) En termes anuals.
FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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El dèficit comercial 
augmenta per un increment 
puntual de la importació  
de petroli, però les 
exportacions baixen. 

El Japó surt de la recessió, 
però el creixement continua 
sent feble. 

l’IPC subjacent fins al 2,5%, per mantenir 
les polítiques d’expansió monetària i de 
tipus d’interès baixos. 

Pel que fa al sector exterior, el dèficit de la 
balança de béns i serveis del gener va evo-
lucionar a l’alça, després de la bona dada 
del desembre, i va arribar fins als 44.448 
milions de dòlars. El 90% d’aquest incre-
ment del dèficit va ser propiciat per la fac-
tura de la importació de petroli, que va 
augmentar malgrat els increments de pro-
ducció, la qual cosa fa pensar que la dada 
no hauria de tenir continuïtat. L’aspecte 
més negatiu va ser, però, el lleuger retraï-
ment de les exportacions, després de dos 
mesos d’avanços, que qüestiona que el sec-
tor contribueixi positivament al creixe-
ment del primer trimestre.

Japó: tímida sortida de la recessió

La moderada revisió a l’alça de les dades 
del PIB va convertir el petit descens inter-
trimestral del quart trimestre en un incre-

ment, també mínim, de manera que el 
Japó ja no està en recessió en el sentit tèc-
nic d’acumulació de dos trimestres de 
creixement negatiu. No obstant això, 
aquesta sortida de la recessió no significa 
que l’economia hagi encarrilat la recupe-
ració. El creixement que esperem per al 
conjunt del 2013 es queda en un lànguid 
0,7%, gràcies, en gran part, a l’increment 
de 10 bilions de iens de despesa aprovada 
pel nou primer ministre Shimzo Abe, que 
es distribuirà entre les ajudes al consum 
privat i les tasques de reconstrucció de la 
tragèdia del 2011. 

Abe ha engegat un programa d’estímuls 
perquè el país surti de la deflació i superi el 
baix creixement. Aquest programa, cone-
gut com Abenomics, es basa en tres pilars: 
expansió monetària, augment de la despe-
sa pública i reformes estructurals. Per al 
pilar monetari, Harukiko Kuroda, proce-
dent del Banc Asiàtic de Desenvolupa-
ment, va ser nomenat governador del Banc 
del Japó al final de febrer. L’expansió 
monetària pretén, abans que res, superar 

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

PIB real –0,5 2,0 3,3 4,0 0,4 0,4 – ...

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

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

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

Habitatges iniciats 2,6 5,9 3,6 6,7 –1,0 15,0 4,9 ...

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

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

Balança comercial (3) –1,6 –5,9 –3,6 –3,7 –5,1 –5,9 –5,8 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal (5) 113,5 116,5 116,5 116,2 119,2 113,9 103,0 98,7

NOTES: (1) Valor de l’índex.
(2) Percentatge sobre població activa.
(3) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
(4) Percentatge.
(5) Índex ponderat pels fluxos de comerç exterior. Valors més grans impliquen apreciació de la divisa. Mitjana de 2000 = 100.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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Els mercats donen suport  
a l’expansió monetària, 
però l’èxit a llarg termini 
dependrà de les reformes 
estructurals. 

definitivament la deflació o, el que és el 
mateix, aconseguir que creixi el PIB en 
iens corrents. El creixement nominal al 
Japó és essencial per disminuir la relació 
deute per PIB en termes corrents. Des del 
desembre del 1997, el Japó ha crescut el 
9,0% en termes reals, gràcies a estímuls 
fiscals i monetaris, la qual cosa, en un 
entorn d’endeutament, deflació i demo-
grafia envellida, és un èxit. No obstant 
això, el PIB nominal s’ha reduït el 10,1% i 
ha perpetuat l’endeutament.

La reacció dels mercats a les noves políti-
ques ha comportat un notable afebliment 
del ien, que, des de mitjan novembre, s’ha 
depreciat el 20% enfront del dòlar, i una 
pujada de l’índex borsari Nikkei, que ha 
guanyat el 44% en el mateix període. No 
obstant això, ara com ara, persisteixen la 
deflació i el dèficit comercial. A més a més, 
l’estratègia de les autoritats nipones pre-

senta certs riscos. Per començar, els veïns 
asiàtics poden veure la davallada de la 
moneda japonesa com una amenaça per a 
la seva competitivitat i poden reaccionar 
amb més depreciacions. Així mateix, l’in-
crement de la despesa pública és una apos-
ta perillosa, ja que, al Japó, s’ha produït un 
transvasament del deute de les empreses 
no financeres cap al sector públic, que ja es 
troba en nivells d’endeutament excessiva-
ment alts.

Per bé que és probable que l’Abenomics 
funcioni a curt termini, el veredicte final 
el donarà el tercer pilar del programa, les 
reformes estructurals, l’objectiu de les 
quals és recuperar la competitivitat en -
front dels rivals asiàtics de les empreses 
nipones, que, al seu haver, han reduït 
l’endeutament. Això facilitaria que el sec-
tor privat agafi el relleu dels estímuls 
públics.

Evolució del PIB real i nominal. Desembre 1997 = 100 (*)

JAPÓ: ELS FRUITS DE LA DEFLACIÓ

NOTA: (*) El PIB real és el PIB nominal descomptant la variació de preus.
FONTS: Ministeri de Comunicacions del Japó, Oficina Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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L’expansió monetària  
d’Abe busca superar 
definitivament la deflació  
i créixer en termes 
corrents. 
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Guerra de divises: molt soroll per no res, si més no de moment

La crisi econòmico-financera global iniciada el 2007 ha estat comparada, en múltiples ocasions i per diferents 
motius, amb la Gran Depressió dels anys trenta del segle passat. Així, per exemple, la formació d’una bombolla 
creditícia prèvia, els problemes del sector bancari o el debat sobre les polítiques monetària i fiscal òptimes han 
propiciat l’establiment de paral·lelismes raonables entre les dues èpoques. Un altre front sotmès a comparació és el 
de les polítiques canviàries, en particular les referències a una eventual «guerra de divises». Certament, es poden 
apreciar algunes similituds, però, per sort, les dinàmiques dels últims anys no han estat tan turbulentes ni tan 
pernicioses com ho van ser llavors. 

L’èxit mediàtic de l’expressió «guerra de divises» va lligat a la seva ambigüitat i a la seva grandiloqüència. Cal 
interpretar-la com la proliferació d’accions, per part de les autoritats econòmiques dels diferents països, enfocades 
a devaluar o a depreciar la moneda pròpia, amb el propòsit d’ajudar les exportacions, de frenar les importacions i 
de combatre, així, la feblesa econòmica. «Devaluacions competitives» o «polítiques d’empobrir el veí» són termes 
alternatius. Els instruments per aconseguir-ho són variats i mostren graus dispars de subtilesa: des de la mera 
intervenció directa als mercats de divises per manipular la cotització fins al disseny de les polítiques monetària i 
fiscal, passant per l’establiment de controls de canvis.

Jutjar si un país agredeix canviàriament els altres no és una qüestió inequívoca, en especial quan les eines utilitza-
des són subtils. El mòbil i la circumstància que envolta l’actuació són determinants per al dictamen. Així, quan 
l’objectiu principal és estimular la demanda interna i la incidència sobre el tipus de canvi només és un efecte 
secundari, no sembla que es tracti d’una agressió. Igualment, una mateixa mesura ha de tenir una consideració 
diferent si té lloc en un entorn en què la divisa està clarament sobrevalorada o si, en canvi, es dóna en un context 
en què està infravalorada. D’altra banda, la presència adjacent de mesures proteccionistes és de la màxima relle-
vància, atès l’efecte nociu que solen oferir les «guerres comercials» per a totes les parts implicades. 

Currency Wars: un fenomen mediàtic que va i ve

APARICIÓ DEL TERME CURRENCY WARS A BLOOMBERG NEWS TREND

FONT: Bloomberg.
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Els esdeveniments dels anys trenta mereixen el qualificatiu de guerra de divises.(1) L’escenari de partida comptava 
amb dos elements bàsics: la Gran Depressió i el patró or, un règim de tipus de canvi fixos en què cada moneda 
estava ancorada a l’or. Esperonades per la recessió, les autoritats del Regne Unit van decidir abandonar aquesta 
limitació cap al final de 1931 i van desencadenar una llarga cadena d’esdeveniments amb un abast global. Els paï-
sos escandinaus van emprendre el mateix camí que el Regne Unit el mateix any. Inicialment, un dels objectius de 
modificar el règim canviari va ser permetre l’adopció de polítiques monetàries més expansives dirigides a la 
demanda interna, però també es perseguia depreciar la divisa i millorar les exportacions. De fet, amb el temps, 
aquest va passar a ser el focus central d’actuació. Pocs anys després, França i Alemanya van renunciar també al 
patró or i els Estats Units el van mantenir sota una fórmula descafeïnada. Les devaluacions competitives es van 
convertir en una pràctica habitual. No van faltar els controls de capitals, en ocasions amb caràcter defensiu i en 
altres ofensiu. Desgraciadament, la guerra comercial va trigar poc a esclatar i va assolir cotes molt perjudicials. Tot 
plegat en un clima de retrets, acusacions i descoordinació entre països que va desvirtuar l’efecte expansiu proce-
dent de l’aplicació general de polítiques monetàries més expansives. De fet, tampoc va contribuir a calmar un tens 
clima polític internacional que acabaria desembocant en un conflicte militar sense precedents. 

La dinàmica dels quatre últims anys és molt més raonable. El fantasma de la guerra de divises ha anat apareixent 
de forma ocasional, però, ara com ara, sense materialitzar-se. Les aparicions més vistoses han coincidit amb 
l’anunci dels anomenats «programes d’expansió quantitativa» per part dels bancs centrals dels principals països 
desenvolupats. Al setembre del 2010, el ministre d’economia brasiler Guido Mantega va impulsar mediàticament 
l’expressió «guerra de divises» després de conèixer els plans del programa QE2 de la Reserva Federal dels Estats 
Units. En el trànsit entre el 2012 i el 2013, l’agitació s’ha tornat a disparar arran de les ambicioses polítiques mone-
tària i fiscal anunciades pel Govern i pel banc central del Japó. A més a més, també hem assistit a una variada 
gamma d’activisme canviari. A Suïssa, el banc central va establir un límit a la cotització del franc enfront de l’euro 
i ha realitzat intervencions directes. Altres països desenvolupats també han recorregut a les intervencions o han fet 
veure que les activarien. En diversos països emergents, ja eren habituals abans de la crisi i han continuat, junta-
ment amb la utilització dels controls de capitals. No obstant això, totes aquestes operacions i escaramusses queden 
lluny de constituir una guerra de divises equiparable a la dels anys trenta. Un examen dels motius i de les circums-
tàncies revela una situació relativament tranquil·litzadora.

D’entrada, la Gran Recessió d’aquests anys no ha assolit les dramàtiques cotes de la Gran Depressió i la flexibilitat 
dels règims canviaris ara imperants ja estava ben rodada en arribar el 2008, a diferència del caos desencadenat 
després de la ruptura sobtada del rígid patró or. En aquest context, les mesures de política econòmica adoptades 
s’han orientat majoritàriament cap a objectius interns i no a manipular el tipus de canvi; als països desenvolupats, 
a estimular la demanda interna: això sembla molt clar en el cas dels Estats Units i de la seva contundent política 
monetària, i una mica menys en el del Japó; als països emergents, a preservar l’estabilitat financera. Aquest és un 
objectiu que ha adquirit carta de legitimitat després dels traumàtics episodis de les últimes dècades, com la sacse-
jada posterior a la fallida de Lehman i, prèviament, les crisis asiàtica i llatinoamericana dels noranta. La utilització 
de controls de canvis per reconduir els fluxos especulatius de capital ha passat a ser considerada una pràctica 
acceptable, molt diferent a la pràctica que persegueix finalitats mercantilistes.(2)

(1) Vegeu, per exemple, Barry Eichengreen i Douglas Irwin (2010), «The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Succumbed and 
Why?», Journal of Economic History, 70, pàg. 871-897.
(2) Vegeu el requadre «El tipus de canvi com a instrument de política econòmica», en aquest mateix volum.
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Addicionalment, les actuacions més significatives s’han produït en països en què la moneda s’havia apreciat per 
motius no fonamentals, en particular per l’enorme aversió al risc regnant en aquests anys (casos del franc suís i del 
ien). En aquest sentit, l’FMI ha manifestat que, en l’actualitat, no aprecia desviacions significatives, en relació amb 
els valors d’equilibri fonamental, entre les principals monedes.(3) D’altra banda, el funcionament operatiu dels 
mercats de canvis ha estat correcte, sense interrupcions ni disfuncions (amb la notable excepció dels mesos post-
Lehman, un esdeveniment que va col·lapsar el conjunt dels mercats financers internacionals). Finalment, no han 
aparegut conflictes comercials greus. De fet, mentre el comerç internacional s’expandeix amb vigor, es continuen 
negociant més acords de liberalització (destaca el plantejat entre els Estats Units i la Unió Europea). 

El clima de les relacions entre països s’ha mantingut temperat, més enllà d’algun excés verbal puntual. Fòrums 
com el G-20 no són un prodigi d’harmonia, però han ajudat a assolir una certa coordinació, tot i que sigui de 
manera tàcita i a posteriori. En aquesta línia, alguns observadors(4) consideren que no estem assistint a un conflic-
te canviari pervers, sinó a un procés espontani que permet coordinar internacionalment l’aplicació de polítiques 
monetàries expansives. Sota aquesta interpretació, l’èxit d’aquestes polítiques i la consegüent recuperació de 
l’economia global haurien d’allunyar definitivament el fantasma de la guerra de divises.

(3) Vegeu el requadre «Quin és el preu apropiat d’una moneda?», en aquest mateix volum.
(4) Vegeu Barry Eichengreen (2013), «Currency War or International Policy Coordination?», Journal of Policy Modeling (de pròxima publicació).

FONTS: JP Morgan i Bloomberg.

NO HI HA SIGNES DE NERVIOSISME ENTRE ELS OPERADORS AL MERCAT DE DIVISES

Volatilitat als mercats de divises

Desenvolupats Emergents

Índexs JPM de volatilitat implícita
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Aquest requadre ha estat elaborat pel Departament de Mercats Financers  
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Xina: continua l’avanç gradual

Les dades del gener i del febrer confirmen 
la tendència de creixement de l’economia 
xinesa, tot i que certs focus de risc conti-
nuen amenaçant el gegant asiàtic. D’una 
banda, el pes del crèdit del shadow banking 
(entitats financeres fora de l’àmbit del 
regulador bancari del país) ha anat en aug-
ment. De l’altra, els preus immobiliaris 
mantenen la tònica alcista, en especial a les 
grans ciutats del país. 

En aquest sentit, els preus de l’immobiliari 
van tornar a créixer al febrer. Van avançar 
a 66 de les 70 ciutats de les quals el Servei 
Nacional Estadístic Xinès aporta preus. 
On més van augmentar (el 3,1% en relació 
amb el gener) va ser a Guangzhou, capital 
de la província de Guangdong, coneguda 
mundialment com la fàbrica del món. A 
les grans ciutats, la tònica alcista en aquests 
preus no s’ha aturat des de l’estiu del 2012. 
La reacció del Govern, davant aquesta 
pujada, no es va fer esperar i va anunciar 
una nova ronda de mesures per refredar el 
mercat immobiliari: nova pujada d’im-
postos en la compravenda d’habitatges i en 
les aportacions inicials, entre d’altres res-
triccions.

Malgrat tot, és necessari contextualitzar 
els increments de preus. En particular, no 
sembla que l’augment de preus de l’immo-
biliari hagi empitjorat, de manera subs-
tancial, l’accés a l’habitatge. Per bé que, en 
els últims anys (2000-2011), l’apreciació 
immobiliària havia superat l’augment dels 
ingressos disponibles en algunes grans 
ciutats (Shanghai, Shenzhen, Hangzhou i 
Pequín), la pujada del 2012 és coherent 
amb la millora dels ingressos. 

Pel que fa al shadow banking, cada vegada 
són més les veus que alerten del fort aug-
ment del crèdit concedit mitjançant aques-
tes entitats financeres. Tot i que aquestes 
entitats han donat suport al finançament 
de les petites i de les mitjanes empreses, a 
vegades oblidades pels bancs comercials, i 
ofereixen noves possibilitats d’inversió 
més rendibles que els clàssics dipòsits, 
també comporten certs riscos, com l’ex-
cessiva concentració en el crèdit promotor 
i de maturity mismatch (desfasament de 
venciments entre exposicions i cobertura 
sobre aquestes exposicions).

En termes d’activitat, els indicadors con-
junts del gener-febrer, per la distorsió que 
provoca l’any nou xinès, que no sempre 

Els indicadors d’activitat  
de la Xina continuen 
confirmant la millora 
gradual del creixement. 

Així i tot, el mercat 
immobiliari i l’augment  
del shadow banking són 
qüestions que requereixen 
supervisió. 

XINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

PIB real 9,3 7,8 8,1 7,6 7,4 7,9 – ...

Producció industrial (*) 13,7 10,0 11,6 9,5 9,1 9,2 – 9,9

Producció elèctrica 10,9 4,2 6,5 1,2 2,1 7,4 – 5,4

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

Balança comercial (**) 154 231 157 179 196 231 233 280

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

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

NOTES: (*) Dada conjunta de gener-febrer.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
(***) Percentatge a final de període.
FONTS: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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El PIB del Brasil avança un 
feble 1,4% interanual en el 
quart trimestre del 2012. 

La inflació continua 
repuntant i va arribar al 
6,3% al febrer, percentatge 
que voreja el sostre de 
l’objectiu del Banc Central... 

...fet que limita el marge 
del Banc Central per donar 
suport al creixement 
econòmic.

cau en el mateix mes, continuen confir-
mant la millora gradual de l’economia. En 
particular, la inversió acumulada en capi-
tal fix urbà va avançar el 21,2% interanual 
al gener-febrer, per damunt del 20,7% de 
l’últim trimestre del 2012. Així mateix, la 
producció industrial va avançar el 9,9% 
interanual i va igualar la mitjana de l’úl-
tim trimestre de l’any. Per la seva banda, el 
consum ha alentit la marxa, tot i que espe-
rem una millora substancial el 2013, grà-
cies, en part, a les mesures de suport que 
planeja l’Executiu del país.

Finalment, en aquest entorn d’activitat,  
la inflació va repuntar al febrer, fins al 
3,2%, enfront del 2% del gener. No obs-
tant això, en l’acumulat del gener-febrer, la 
inflació es va situar en el 2,6%, una mica 
per damunt del 2,1% del quart trimestre, 
per la fortalesa en els preus dels aliments, 
però encara molt per sota de la nova meta 
governamental del 3,5%. 

Brasil: el creixement continua anèmic 
i la inflació escala 

L’economia brasilera continua anèmica, 
amb un ritme de recuperació molt més 
lent del que s’esperava. Tot i que la primera 
potència llatinoamericana va créixer el 
0,6% en relació amb el tercer trimestre del 
2012, per damunt del 0,4% del trimestre 
anterior, encara es troba per sota de les 
taxes a les quals ens tenia acostumats 
abans de l’esclat de la crisi global (–1,0% 
intertrimestral). En termes interanuals, 
l’avanç va ser de l’1,4%, va situar el còmput 
total de l’any 2012 en un pobre 0,9% i va 
reafirmar el posicionament dels qui espe-
ren un 2013 encara complicat. Tot plegat 
agreujat per l’existència de colls d’ampolla 
importants, que continuen limitant la 
capacitat productiva i la flexibilitat econò-
mica del país. A tall d’exemple, els proble-
mes logístics i de transport al sector agrí-
cola erosionaran una gran part dels 

beneficis de la bona collita que s’espera el 
2013. 

Per components de demanda, la visió és 
una mica més positiva, ja que la inversió va 
augmentar per primera vegada en l’últim 
any, el 0,5% en relació amb el tercer tri-
mestre del 2012, tot i registrar una davalla-
da del 4,6% en termes interanuals. Per la 
seva banda, el consum de les llars va conti-
nuar resistint i va avançar l’1,2% en relació 
amb el segon trimestre. Tot i que el con-
sum privat representa una mica més del 
60% del PIB del país, aquesta resistència 
no serà suficient per arrossegar de manera 
significativa les taxes de creixement sense 
una major fortalesa de la inversió.

En aquest entorn de feble millora, la infla-
ció continua repuntant. La xifra del gener 
es va situar en el 6,3%, només 0,2 punts 
percentuals per sota del sostre marcat per 
l’objectiu d’inflació del Comitè de Política 
Monetària (COPOM). Per contrarestar 
una mica aquesta pujada, i atès que la cor-
recció que s’esperava en el preu dels ali-
ments no s’ha produït, la presidenta Dilma 
Rousseff va avançar la baixada d’impostos 
sobre els béns bàsics prevista inicialment 
per al maig.

Les pressions inf lacionistes limiten el 
marge del Banc Central per donar suport 
al deprimit creixement econòmic. En 
aquest sentit, en l’acta de la reunió del 
COPOM del març, s’intueix un canvi de 
rumb en la política monetària, que, entre 
l’agost del 2011 i l’octubre del 2012, va 
retallar en 525 punts bàsics el tipus d’inte-
rès de referència (Selic) fins a l’actual 
7,25%. Així i tot, la feblesa econòmica ens 
porta a descartar canvis en el tipus d’inte-
rès fins que no es percebi una millora sig-
nificativa del ritme d’activitat, tret que la 
inflació s’allunyi en excés del rang objec-
tiu. Per tant, mantenim el nostre escenari, 
que contempla pujades en la taxa Selic a 
partir de mitjan 2013. 
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Mèxic emprèn la reforma 
del sector de les 
telecomunicacions per 
reduir-ne la concentració.

Banxico retalla tipus  
davant la incertesa global  
i la contenció dels preus. 

Pel que fa al ritme d’activitat, el gener va 
sorprendre amb una millora significativa 
de l’índex de producció industrial. En par-
ticular, va créixer el 2,5% en relació amb el 
desembre, molt per damunt de la baixada 
del 2,7% del 2012. Tot i que una part de la 
pujada s’explica pels estímuls al sector 
automobilístic, la millora no s’ha limitat a 
aquest sector. Aquesta dada, però, no can-
via la nostra previsió que, en el primer tri-
mestre, el creixement serà semblant al del 
quart trimestre del 2012. 

Mèxic: les reformes arriben al sector 
de les telecomunicacions

El president de Mèxic, Enrique Peña-Nieto, 
prossegueix l’ambiciós pla de reformes 
estructurals per incrementar el potencial 
de creixement del país des del 3%-4% 
actual fins al 6%. La reforma de les teleco-
municacions confirma la determinació de 
canvi del país llatinoamericà, de la qual 
molts dubtaven. En paraules del mateix 
president: «A Mèxic no hi ha interessos 
intocables». 

Primer va ser la reforma laboral, que busca 
augmentar la flexibilitat del mercat de tre-

ball i que va superar les rigideses del siste-
ma durant 40 anys. Després, la reforma 
educativa va establir, entre d’altres nove-
tats, un sistema transparent d’avaluació i 
de contractació dels mestres que elimini la 
pràctica d’heretar o de vendre les places 
docents.

Ara li ha tocat el torn al sector de les tele-
comunicacions. L’objectiu de la reforma és 
augmentar la competència al sector per 
abaratir uns preus que s’estima que són 
massa elevats. 

En aquest context de reformes, la inflació 
va repuntar lleugerament al febrer i es va 
situar en el 3,6%, enfront del 3,3% del 
gener. No obstant això, l’augment de preus 
no va ser generalitzat, sinó que es va con-
centrar en alguns pocs béns i serveis. En 
general, les pressions inflacionistes estan, 
ara com ara, contingudes. 

Aquesta contenció dels preus ha ajudat a la 
(relativament) inesperada retallada en 50 
punts bàsics del tipus d’interès oficial fins 
al 4%, la primera baixada des del juliol del 
2009. Amb la inflació sota control, han 
pesat més els riscos a la baixa, derivats 
d’un deteriorament econòmic global més 

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

PIB real 2,7 0,9 0,7 0,4 0,9 1,4 – ...

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

Confiança del consumidor (*) 113,2 114,0 113,2 113,4 113,2 116,2 114,2 113,6

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

Preus de consum 6,6 5,4 5,8 5,0 5,2 5,6 6,2 6,3

Balança comercial (***) 29,8 19,4 29,1 23,9 22,4 19,4 16,7 13,7

Tipus d’interès SELIC  
   (%, final període) 11,00 7,25 9,75 8,50 7,50 7,25 7,25 7,25
Reals per dòlar (*) 1,67 1,95 1,83 2,01 2,03 2,05 1,99 1,98

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banc Central del Brasil i elaboració pròpia.
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intens del previst. Així i tot, el comunicat 
oficial de Banxico va recalcar que no es 
tracta de l’inici d’un cicle acomodatici. 

Entre reforma i reforma, el desglossament 
per components del PIB del quart trimes-
tre va revelar, de nou, el fons de resistència 
de la demanda interna. En particular, el 
consum va destacar amb una contribució 
propera als dos punts i mig percentuals, 
mentre que la inversió va fer la seva part 
amb una contribució de gairebé un punt. 
En canvi, l’aportació (–0,2 punts percen-
tuals) de la demanda externa reflecteix 
l’alentiment global de les acaballes del 
2012.

El petroli baixa

El petroli va mantenir la correcció inicia-
da durant la segona meitat del mes passat. 
Entre el 20 de febrer i el 20 de març, el 
preu del cru va perdre el 7,0% i es va que-
dar en els 107,9 dòlars per barril (qualitat 
Brent, per a lliuraments a un mes), des-
prés d’haver arribat als 118,0 dòlars el 
passat 14 de febrer. 

El descens del preu del petroli obeeix a una 
demanda global que, el 2013, tirarà menys 
del que s’esperava. No obstant això, les 
oscil·lacions en preus no haurien de ser 
gaire àmplies, ja que l’Àrabia Saudita, que, 
amb gairebé l’11% del total, és el major 
productor global, regula la producció bus-
cant l’estabilitat de preus en un nivell que 
satisfaci les necessitats pressupostàries. 
Així, és difícil que el preu del cru arribi a 
perdre el nivell dels 100 dòlars el 2013. No 
obstant això, la conseqüència immediata 
dels últims descensos hauria de compor-
tar, en els pròxims mesos, un relaxament 
de l’IPC de les principals economies.

En la resta de les primeres matèries, van 
predominar els descensos, tot i que l’índex 
CRB es va mantenir pla entre el 20 de 
febrer i el 20 de març. Les reculades es van 
centrar en els metalls bàsics, que pateixen 
els efectes dels dubtes sobre el creixement 
de grans economies emergents com l’Ín-
dia i el Brasil. El ferro va interrompre una 
carrera alcista que durava des del desem-
bre del 2012 i, amb un descens del 17,5%, 
es va aparellar amb la resta de metalls 
bàsics. Així mateix, l’alumini, el coure i el 

El petroli baixa fins als 
107,8 dòlars per barril. 

MÈXIC: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

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

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

Confiança del consumidor (*) 91,7 95,8 94,1 96,4 96,8 96,0 100,0 95,5

Índex avançat d’activitat (*) 121,6 126,3 125,1 126,1 126,7 127,5 NA NA

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

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

Balança comercial (***) –1,5 0,2 –1,6 –1,3 1,4 0,2 –2,4 –2,9

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

Pesos mexicans per dòlar (*) 12,41 13,16 12,81 13,43 12,87 12,98 12,71 12,77

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.
(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
FONTS: Banc de Mèxic i elaboració pròpia.
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L’afebliment de les 
economies emergents 
abarateix les primeres 
matèries energètiques  
i industrials.

níquel van cedir el 7,8%, el 4,3% i el 2,1%, 
respectivament. Els metalls preciosos (el 
platí, la plata i el pal·ladi) van baixar i l’or 
es va mantenir relativament estable en 
1.607 dòlars per unça. Els aliments van ser 

el sector alcista, capitanejats pel blat i pel 
cotó, que és el material que més s’ha enca-
rit el 2013 per l’acumulació d’existències a 
la Xina. 

EVOLUCIÓ DE PRIMERES MATÈRIES SELECCIONADES (*)

NOTA: (*) Dades corresponents a l’últim dia del mes (última dada, 20 de març).
FONTS: �e Economist, �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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L’activitat s’estabilitza a poc a poc 

La caiguda del PIB en el quart trimestre 
del 2012 va ser una mica més intensa del 
que estava previst, concretament del 
–0,6% intertrimestral. D’aquesta manera, 
la zona de l’euro enllaça cinc trimestres 
consecutius de reculada del PIB i situa la 
taxa de variació interanual en el –0,9% 
per a aquest trimestre i en el –0,5% per al 
conjunt de l’any. 

A causa d’aquesta major reculada, les pre-
visions s’han hagut de revisar a la baixa 
per l’efecte de base, sense perdre, però, el 
perfil de recuperació. Així, el Banc Central 
Europeu, en l’informe del març, va rebai-
xar el creixement previst de la zona de l’eu-
ro en 2 dècimes, fins al –0,5%, el 2013, i en 
2 dècimes, fins a l’1,0%, el 2014. La previsió 
per al 2013 se situa lleugerament per sota 
de la del consens d’analistes i de la Comis-
sió Europea, que la situen en el –0,3%. 

L’acceleració del ritme de contracció en el 
tram final de l’any és deguda, d’una ban-
da, a una major feblesa de la demanda 
interna, la contribució de la qual al creixe-
ment del PIB va ser de –0,6 punts percen-
tuals en termes intertrimestrals, que cal 
comparar amb els –0,5 punts del trimestre 
anterior. No obstant això, el principal fac-
tor que va propiciar un increment de la 
contracció del PIB en el quart trimestre va 
ser la caiguda de les exportacions, que es 
van reduir el 0,9% intertrimestral. Atès 
que les importacions van experimentar 
una caiguda similar, la demanda externa 
va tenir una contribució nul·la al creixe-
ment. Això contrasta amb l’evolució del 
sector exterior en els tres primers trimes-
tres de l’any 2012, quan va presentar una 
contribució mitjana de 0,4 punts percen-
tuals al creixement intertrimestral del PIB. 

En termes interanuals, l’aportació de la 
demanda externa va baixar dels 2,5 punts 

El BCE revisa les previsions 
de creixement per l’efecte 
de base del quart trimestre. 

UNIÓ EUROPEA 

La caiguda de les 
exportacions, principal 
responsable de l’acceleració 
de la recessió en el quart 
trimestre del 2012. 

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

PIB 1,5 –0,5 –0,1 –0,5 –0,6 –0,9 – ...

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

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

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

 Espanya 0,4 –1,4 –0,7 –1,4 –1,6 –1,9 – ...

Vendes al detall –0,2 –1,8 –1,1 –1,7 –1,4 –2,8 –1,3 ...

Confiança del consumidor (*) –14,5 –22,3 –19,9 –19,5 –23,8 –26,2 –23,9 –23,6

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

Sentiment econòmic (*) 102,0 90,5 95,4 92,4 87,4 87,0 89,5 91,1

Índex d’activitat empresarial Ifo (*) 111,3 105,0 109,2 107,2 102,3 101,4 104,3 107,4

NOTA: (*) Valor.
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia. 
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del tercer trimestre als 2,2 punts del quart. 
Malgrat tot, la millora de la conjuntura 
global, amb un creixement mundial pre-
vist del 3,5% el 2013, 3 dècimes més que el 
2012 segons el Fons Monetari Internacio-
nal, hauria d’oferir un suport important a 
les exportacions. En definitiva, no sembla 
que, ara com ara, el principal motor de la 
recuperació, el sector exterior, estigui en 
perill. 

En canvi, sí que és molt probable que la 
feblesa de la demanda interna continuï 
llastant el creixement durant la primera 
meitat de l’any, tot i que amb menys inten-
sitat que en el quart trimestre. En efecte, 
tots els components de la demanda interna 
van recular en relació amb el període ante-
rior en el quart trimestre. El consum pri-
vat es va reduir el 0,4% intertrimestral i va 
mantenir, així, la dinàmica contractiva 
dels quatre trimestres precedents. La per-
sistència de la feblesa del consum privat 
s’explica, en part, per la caiguda de la ren-
da bruta disponible de les llars, que reflec-
teix la pobra evolució del mercat laboral i 
les pujades impositives a molts països de la 
zona de l’euro. 

Per la seva banda, el consum públic va 
experimentar una lleugera caiguda, del 
–0,1% intertrimestral, similar a la dels dos 
trimestres anteriors. Això reflecteix els 
esforços de consolidació fiscal a bona part 
dels països de la zona de l’euro. 

L’últim component de la demanda inter-
na, la inversió, és el que va patir una recu-
lada més important en el quart trimestre, 
del –1,1% intertrimestral. D’aquesta mane-
ra, la variació de la inversió per al conjunt 
de l’any es va situar en el –3,9%. El com-
portament de la inversió és, fins a un cert 
punt, l’habitual en una recessió, ja que és el 
component més volàtil de la demanda 
interna, és a dir, es contreu més en reces-
sió, però també creix més ràpidament en 
les recuperacions. El més preocupant de 
l’actual conjuntura és que acumula ja una 

caiguda del 18,9% des del primer trimestre 
del 2008, i això pot representar un obstacle 
important per garantir un creixement sos-
tenible a llarg termini. La recuperació gra-
dual de la confiança hauria d’ajudar a la 
reactivació d’un component de vital im -
portància com és la inversió. 

Els indicadors avançats de l’any 2013 sug-
gereixen que la intensitat de la recessió 
s’està apaivagant. La millora dels índexs 
de confiança que es va observar en el mes 
de gener s’ha anat consolidant en el mes de 
febrer. Així, per exemple, l’índex de sen-
timent econòmic de la Comissió Europea 
va augmentar en 1,1 punts al febrer i es va 
situar clarament per damunt dels registres 
del quart trimestre del 2012. L’índex de 
gestors de compres PMI de manufactures 
del febrer va mantenir el nivell assolit en el 
mes anterior. 

Els indicadors d’activitat d’alta freqüència, 
tot i continuar en zona de declivi, també 
mostren una evolució més positiva en rela-
ció amb el trimestre anterior. Així, per 
exemple, la producció industrial va reduir 
el ritme de contracció al gener, després de 
la forta caiguda del quart trimestre, amb 
una variació interanual del –1,3%. Destaca 
la pujada de la producció de béns de con-
sum no durador, que va registrar un crei-
xement del 3,1% interanual. Per la seva 
banda, les vendes al detall es van incre-
mentar l’1,2% al gener en relació amb el 
mes anterior, resultat que permet esperar 
amb un cert optimisme l’estabilització del 
consum privat en el primer trimestre de 
l’any. Amb aquesta dada, la taxa de varia-
ció interanual va moderar de forma subs-
tancial el ritme de caiguda, fins al –1,3% 
en relació amb el –3,0% registrat al desem-
bre. Tot plegat fa pensar que, probable-
ment, la crisi ha tocat fons en el quart tri-
mestre del 2012. 

No obstant això, l’aparició de nous focus 
d’incertesa fa que els riscos sobre les pers-
pectives de creixement estiguin esbiaixats 

La fragilitat de la demanda 
interna continuarà pesant 
sobre l’activitat. 

Tot i que la situació encara 
és fràgil, la recuperació 
s’anirà consolidant en els 
pròxims mesos. 

Cada vegada són més els 
arguments que fan pensar 
que el pitjor de la crisi ha 
quedat enrere. 
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a la baixa. Entre aquests focus, destaquen 
l’enorme expectació que desperta el pla de 
rescat de Xipre i els dubtes que el parla-
ment xipriota accepti íntegrament l’acord. 
Tot i que les primeres reaccions han estat, 
ara com ara, contingudes, la possible reac-
tivació de les tensions als mercats de deute 
sobirà en altres països considerats vulne-
rables genera una certa inquietud. 

Tampoc hi ajuda la situació a Itàlia. Des-
prés de les sessions parlamentàries per a la 
designació d’un nou Govern, no s’aprecia 
un acostament significatiu entre les dife-

rents formacions amb possibilitat de pac-
te, i això fa pensar que serà difícil que es 
formi un Govern fort. Malgrat aquest es -
cenari d’indefinició, és remarcable el to de 
calma del mercat de deute italià, la qual 
cosa, probablement, s’explica pels avanços 
realitzats per enfortir les institucions de la 
unió econòmica i monetària. En aquest 
sentit, és poc probable que es repeteixi l’es-
cenari imperant durant el 2011-2012, però, 
malgrat tot, la resolució d’aquests aspectes 
marcarà, sense cap mena de dubte, l’evolu-
ció de la zona de l’euro en els pròxims tri-
mestres. 

Xipre i Itàlia obren dos nous 
focus d’incertesa. 

Quin és el preu apropiat d’una moneda? 

El temor a una «guerra de divises» s’ha convertit en recurrent des que l’economia mundial es va endinsar en una 
etapa de turbulències financeres i econòmiques el 2008. En un entorn de baix creixement, sembla suggeridor recó-
rrer a una devaluació per incrementar la competitivitat i guanyar, d’aquesta manera, un plus d’activitat per la via 
de la demanda exterior. No obstant això, devaluar no surt gratis: no solament imposa riscos econòmics, fonamen-
talment en forma d’inflació, sinó que pot desencadenar represàlies per part d’altres països les exportacions dels 
quals es vegin afectades per la mesura o que, simplement, la perceben com una amenaça. Així i tot, acusar un país 
d’estar depreciant en excés la seva divisa no és senzill. Exigeix establir, primer, quin és el valor apropiat d’aquesta 
moneda per jutjar si està infravalorada o sobrevalorada. 

Aquest valor seria el que la literatura acadèmica anomena «tipus de canvi d’equilibri»: el que permetria a una eco-
nomia assolir, a mitjà termini, un equilibri intern i extern. Una economia es troba en equilibri intern quan utilitza 
tots els recursos disponibles per a la producció sense generar pressions sobre els preus. L’equilibri extern exigeix, a 
més a més, que el saldo per compte corrent es correspongui amb els fonaments demogràfics i macroeconòmics, en 
relació amb els dels socis comercials. 

El tipus de canvi d’equilibri no deixa de ser, doncs, una construcció teòrica, de manera que no és directament 
observable. No obstant això, s’han ideat diversos mètodes per estimar-lo, amb resultats no sempre coincidents. En 
el seu afany per estandarditzar la metodologia, el Fons Monetari Internacional (FMI) combina tres procediments 
diferents. Dos d’aquests procediments (el de «regressió de compte corrent» i el de «regressió de tipus de canvi 
real») parteixen d’una anàlisi economètrica, mentre que el tercer (el de «sostenibilitat externa») no es basa en cap 
model, ni economètric ni teòric, sinó en un simple càlcul aritmètic del saldo per compte corrent que garantiria la 
sostenibilitat del deute extern (definida aquesta sostenibilitat de forma més o menys arbitrària). 

El mètode de «regressió de compte corrent» estima el tipus de canvi d’equilibri com el que duria el saldo per comp-
te corrent fins al nivell que, teòricament, hauria d’exhibir aquesta economia. L’exercici s’estructura en tres fases. 
En primer lloc, s’estima un model economètric de regressió que relaciona el saldo per compte corrent amb una 
sèrie de variables explicatives identificades com a rellevants per la teoria econòmica. Aquestes variables inclouen 
factors demogràfics, la renda per capita relativa, el creixement econòmic, el saldo de la balança energètica si supe-
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ra el 10%, la posició inversora neta en relació amb el PIB, factors cíclics (com l’output gap o els termes d’intercanvi 
de les primeres matèries) i un seguit d’indicadors de política econòmica (tot plegat en relació amb els dels seus 
socis comercials). 

La relació entre aquestes variables i el saldo per compte corrent és intuïtiva. Per exemple, el compte corrent en 
economies emergents o en vies de desenvolupament, amb fortes necessitats d’inversió, tendirà a ser deficitari. A 
mesura que el nivell de renda augmenta, la balança per compte corrent també hauria de tendir a tornar-se més 

LA MAJORIA DE DIVISES DE REFERÈNCIA NO S’ALLUNYEN GAIRE DELS TIPUS 
D’EQUILIBRI

Desviació del tipus de canvi efectiu real en relació amb el tipus de canvi d’equilibri (*)
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FONT: FMI, Pilot External Sector Report (juliol del 2012).
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positiva. D’altra banda, una població més envellida tendeix a tenir una taxa d’estalvi més elevada i, per tant, a 
generar un saldo per compte corrent més positiu. Pel que fa a la posició inversora internacional neta, una major 
posició en actius externs nets permet finançar saldos deficitaris sense amenaçar la solvència externa del país. Al 
mateix temps, com més elevada sigui la posició inversora externa neta, més elevats tendiran a ser el saldo de la 
balança de rendes i, per tant, el saldo corrent. 

Després d’estimar el model per al compte corrent d’equilibri, es computa la desviació del saldo actual en relació 
amb el saldo corrent d’equilibri, calculat com la predicció del model a partir dels registres actuals de les variables 
explicatives. En altres paraules, la desviació del saldo per compte corrent en relació amb el seu nivell d’equilibri 
s’estima com el residu de la regressió. Un cop determinat el gap per compte corrent en relació amb el saldo de 
referència, es calcula quina seria la variació necessària en el tipus de canvi per eliminar la diferència entre el comp-
te corrent actual i el compte corrent d’equilibri. A tall d’exemple: suposem que el país X registra un superàvit per 
compte corrent del 5% del PIB, mentre que el seu saldo corrent d’equilibri, segons aquesta metodologia, s’estima 
en un superàvit de l’1% del PIB. Aquests quatre punts percentuals de diferència s’han de reduir mitjançant una 
apreciació, en termes reals, de la moneda del país. La magnitud d’aquesta apreciació deriva de la relació economè-
trica entre el tipus de canvi efectiu real i el saldo corrent.(1) Si, per exemple, cada punt d’apreciació del tipus de 
canvi comporta una reducció del saldo per compte corrent de 0,5 punts percentuals, llavors el país X haurà de 
registrar una apreciació del 8% en el tipus de canvi per tancar la distància entre el compte corrent de referència i el 
realitzat. Per tant, segons aquesta metodologia, el tipus de canvi d’equilibri del país X es trobaria el 8% per damunt 
del tipus de canvi actual, de manera que la seva moneda estaria infravalorada. 

El segon dels mètodes que utilitza l’FMI per avaluar els desequilibris canviaris, el de «regressió de tipus de canvi 
real», parteix de la mateixa base teòrica que l’anterior, però s’estructura en dos estadis. En el primer, també espe-
cifica un model economètric, però, en aquest cas, relaciona, directament, el tipus de canvi efectiu real amb una 
sèrie de variables que la literatura econòmica ha identificat com a factors determinants. En essència, aquest mèto-
de i l’anterior parteixen de la premissa que la majoria de fonaments econòmics i demogràfics que determinen el 
saldo per compte corrent també determinen el tipus de canvi, de manera que el conjunt de variables explicatives 
en l’especificació economètrica de les dues metodologies és molt similar. Un cop estimat el model, es calcula el gap 
del tipus de canvi real com la diferència entre el seu valor actual i la predicció del model.(2) 

L’últim dels mètodes, el de la «sostenibilitat externa», seguiria un procediment similar al del procediment de 
«regressió de compte corrent», però amb dues diferències clau. En primer lloc, el saldo per compte corrent 
d’equilibri es calcula com el que estabilitzaria la posició inversora internacional neta en un nivell considerat rao-
nable (de manera més o menys arbitrària). En segon lloc, la desviació del saldo per compte corrent s’estima com la 
diferència entre aquest saldo d’equilibri i la projecció a mitjà termini, en un escenari base de previsions, del saldo 
per compte corrent. A partir d’aquí, com en el mètode de «regressió de compte corrent», es calcula la variació 
necessària en el tipus de canvi per eliminar, en aquest cas, la diferència entre el compte corrent previst i el d’equilibri, 
partint de la sensibilitat estimada d’aquest saldo corrent al tipus de canvi.(3) 

(1) El tipus de canvi que s’utilitza per estimar els valors d’equilibri és el tipus de canvi efectiu real, un índex sintètic que té en compte els tipus de 
canvi bilaterals i la variació relativa dels preus nacionals en relació amb el preu dels socis comercials, ponderat pel pes de cada soci comercial en el 
comerç internacional total del país en qüestió. 
(2) Per assegurar la consistència multilateral, s’ajusten els errors de la regressió per la mitjana ponderada global dels errors de tots els països. 
(3) Per a una informació detallada sobre les tres metodologies, vegeu FMI, Pilot External Sector Report (juliol del 2012), i External Balance 
Assessment (EBA): Technical Background of the Pilot Methodology (agost del 2012). 
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Els tres mètodes presenten avantatges i limitacions, però es complementen mútuament. En general, es tendeix a 
tenir més en compte l’estimació del «de regressió de compte corrent», ja que es considera que és més informatiu i 
fiable. No obstant això, també presenta algunes limitacions. En particular, no s’ajusta bé a països «extrems» (dife-
rents de la mitjana), com els que presenten un pes dominant de determinats sectors productius (per exemple, 
països exportadors de petroli o economies petites amb importants centres financers). El mètode de «regressió de 
tipus de canvi» pot resultar útil, com a contrast, quan el mètode anterior topa amb problemes. En contrapartida, 
pot incórrer en biaixos si la longitud temporal de la mostra és molt curta. Per la seva banda, el mètode de la «sos-
tenibilitat externa» resulta atractiu per la seva simplicitat, però el seu punt feble és que deixa una excessiva discre-
cionalitat en mans de l’analista. Per aquest motiu, pot ser especialment apropiat per a països amb grans desequili-
bris en la posició externa neta i per als quals es té una idea clara de quin nivell en garanteix la sostenibilitat. 

A tall d’exemple, després de l’últim exercici d’avaluació de desequilibris externs globals per part de l’FMI (juliol 
del 2012), que utilitza les tres metodologies anteriors, conclouríem que el mapa econòmic global no presenta des-
equilibris canviaris generalitzats ni extrems. Tal com ho il·lustra el gràfic anterior, només sis economies (Turquia, 
Suïssa, Sud-àfrica, Canadà, Brasil i Austràlia) mostren desviacions (en tots els casos, sobrevaloracions) en la zona 
del 10% o superiors en relació amb els tipus d’equilibri. A l’altre costat de la balança, es confirma que el renminbi 
xinès, sospitós habitual d’estar infravalorat, efectivament ho estaria, però la seva desviació tampoc no és extraor-
dinària. Pel que fa a la resta de divises de referència, la majoria es troben en tipus pròxims a l’equilibri. Aquest és 
el cas de l’euro i, en menor grau, del ien i del dòlar (els tres amb una sobrevaloració mínima).

Entre la publicació de l’informe el 2012 i l’actualitat, l’evolució dels tipus de canvi efectius reals no altera els aspec-
tes fonamentals de les conclusions anteriors, per bé que és cert que la majoria d’economies emergents han experi-
mentat apreciacions del tipus efectiu real (això ha permès, per exemple, que la Xina hagi corregit la meitat de la 
seva infravaloració) i que la divisa nipona ha patit una depreciació notable que pot haver-la situat per sota del seu 
tipus de canvi d’equilibri. 

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

Es frena la destrucció d’ocupació 

En els últims mesos, la situació de l’ocu-
pació s’ha continuat deteriorant, arran de 
la feblesa econòmica. La taxa d’atur de la 
zona de l’euro es va incrementar en una 
dècima, fins a l’11,9%, al gener i va repren-
dre, així, després d’un mes de treva, la tra-
jectòria ascendent. Destaquen les diferèn-
cies entre França i Alemanya. Mentre que, 
a França, es consolida una tendència 
alcista, on la taxa d’atur es troba ja en el 
10,6%, a Alemanya es manté en mínims 
històrics. 

Les perspectives per als pròxims trimes-
tres són més favorables, ja que els indica-
dors avançats suggereixen que el ritme de 
deteriorament del mercat laboral podria 
haver tocat fons en el quart trimestre. En 
efecte, la mitjana del gener i del febrer de 
l’enquesta de la Comissió Europea sobre la 
intenció de contractar treballadors en els 
tres pròxims mesos al sector manufactu-
rer mostra una contracció menys intensa 
que la de l’últim trimestre del 2012. Així, 
aquesta variable va millorar en 15 dècimes 
la mitjana d’aquests dos mesos, fins a un 
valor negatiu d’11,3 punts. També s’obser-

La taxa d’atur augmenta 
una dècima al gener, fins  
a l’11,9%. 
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va una millora, per bé que de menor mag-
nitud, en les expectatives de contractació 
als sectors de serveis i de comerç al detall. 
El fet que els indicadors d’activitat, com, 
per exemple, l’índex PMI de manufactu-
res, s’hagin mantingut estables durant els 
primers mesos de l’any dóna suport a la 
idea que el ritme de deteriorament del 
mercat de treball s’anirà reduint. 

La fragilitat del mercat de treball al llarg 
del 2012 ha propiciat que les pressions 
salarials a la zona de l’euro hagin estat més 
moderades que el 2011, una etapa en què la 
situació laboral va ser lleugerament més 
propícia, gràcies al repunt de l’economia. 
Així, doncs, les dades mostren que el cost 
laboral per hora de la zona de l’euro es va 
incrementar l’1,3% interanual en el quart 
trimestre del 2012, mig punt percentual 
per sota de la taxa registrada en el període 
anterior i gairebé un punt inferior a la de 
l’últim trimestre del 2011. No obstant 
això, l’evolució dels costos laborals a nivell 
europeu emmascara diferències molt 
importants entre els diferents països 

(vegeu el gràfic anterior). Per exemple, 
Espanya presenta l’ajust dels costos labo-
rals per hora més important de la zona de 
l’euro, amb una reculada del 3,4% inter-
anual en el quart trimestre del 2012. 
Aquesta dada contrasta amb la registrada 
a la resta de països grans (Alemanya, Fran-
ça i Itàlia), que, en el quart trimestre, van 
experimentar un increment dels costos 
laborals del 2,9%, de l’1,8% i del 0,6% inter-
anual, respectivament. 

L’anàlisi de la trajectòria de la competitivi-
tat entre zones geogràfiques requereix 
tenir en compte les dades dels costos sala-
rials i l’evolució de la productivitat per tre-
ballador, que, conjuntament, construeixen 
els costos laborals per unitat produïda 
(CLU). Segons les dades de l’OCDE, la 
variació interanual dels CLU va disminuir 
en tres dècimes a la zona de l’euro, fins a 
l’1,4%. De nou, les diferències entre països 
són substancials. Mentre que, a Alemanya, 
els CLU van augmentar de forma signifi-
cativa durant l’últim trimestre del 2012, 
concretament 4 dècimes, fins al 3,1% inter-

AUGMENTA LA CONTENCIÓ DELS COSTOS LABORALS

2011-IV 2012-IV

FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu i elaboració pròpia.
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El creixement dels costos 
laborals per hora es 
desaccelera en el quart 
trimestre del 2012. 
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anual, aquesta variable va registrar una 
forta caiguda, del 5,9%, a Espanya. Això 
permet que els desequilibris entre països 
de la zona de l’euro es continuïn reduint i 
els fa cada vegada més comparables també 
en termes de competitivitat per la via dels 
costos. 

Tendència a la baixa de la inflació 

La taxa d’inflació de la zona de l’euro va 
recular dues dècimes al febrer i es va situar 
en l’1,8%, gairebé un punt per sota del 
registre del mateix mes de l’any anterior, 
del 2,7%. D’aquesta manera, la inflació va 
seguir la trajectòria decreixent iniciada al 

setembre del 2012, arran de la feblesa de la 
demanda interna i del descens dels preus 
dels productes energètics. 

En efecte, l’escassa utilització dels recursos 
productius a la zona de l’euro fa que la 
pressió sobre els preus sigui continguda. 
Això es reflecteix en l’evolució de la taxa 
d’inflació subjacent, que exclou els ali-
ments no elaborats i els productes energè-
tics. Aquesta taxa va recular una dècima 
en aquest mes, fins a l’1,4%, i es va col·locar 
mig punt per sota de la xifra d’un any 
enrere. El component energètic també ha 
contribuït, de forma significativa, a la cai-
guda de la inflació general durant l’últim 
any. Concretament, al febrer, el creixe-

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS DEL MERCAT DE TREBALL

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Ocupació 

 Persones 0,3 –0,7 –0,5 –0,8 –0,6 –0,7 ... ...

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

Expectatives de creació d’ocupació (*)

 Manufactures 2,8 –8,8 –3,4 –6,9 –12,2 –12,8 –11,6 –10,9

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

Costos laborals unitaris per països

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

 Alemanya 1,3 2,7 2,5 2,6 2,7 3,1 ... ...

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

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

 Espanya –1,5 –3,4 –1,7 –3,1 –2,9 –5,9 ... ...

Taxa d’atur per països (**)

 Zona de l’euro 10,2 11,4 10,9 11,3 11,5 11,8 11,9 ...

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

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

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

 Espanya 21,7 25,0 23,9 24,7 25,5 26,1 26,2 ...

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

La taxa d’inflació cau  
dues dècimes al febrer,  
fins a l’1,8%. 



28 ABRIL 2013 INFORME MENSUAL   

ment interanual del preu dels productes 
energètics es va reduir fins al 3,9%, 5,6 
punts percentuals menys que en el mateix 
mes del 2012. 

Aquesta tendència a la baixa de la inflació 
és força generalitzada als països de la 
zona de l’euro. No obstant això, hi ha 
diferències importants pel que fa al nivell 
de variació dels preus, a causa, en gran 
part, de la introducció de noves mesures 
impositives al llarg de l’últim any. En 
concret, destaca la taxa d’inflació a Espa-
nya, del 2,9% al febrer, més d’un punt per 
damunt de la mitjana de la zona de l’euro, 
que arrossega l’efecte de la pujada de l’im-
post del valor afegit duta a terme el passat 
mes de setembre. 

De cara al 2013, les pressions inflacionistes 
es mantenen baixes, ja que no s’esperen 
canvis impositius ni pujades continuades 
del preu dels productes energètics. Així 
mateix, la recuperació gradual de l’econo-
mia a partir de la segona meitat de l’any 
tampoc generarà una pressió addicional 
dels preus a l’alça. En aquest sentit, el pre-

sident del BCE, Mario Draghi, va afirmar, 
després de la reunió del Comitè de Política 
Monetària del mes de març, que la taxa 
d’inflació mantindrà la trajectòria decrei-
xent en els pròxims mesos i se situarà per 
sota del 2%, el nivell que el banc emissor té 
fixat com a objectiu. En particular, el BCE 
estima que el rang per a la inflació se situa-
rà entre l’1,2% i el 2,0% el 2013 i entre el 
0,6% i el 2,0% el 2014, nivells que conti-
nuen permetent, en principi, l’ús de políti-
ques monetàries expansives. 

No obstant això, cal esmentar que la polí-
tica monetària no solament té en compte 
el nivell d’inflació actual, sinó que també 
és important valorar les perspectives 
d’inf lació que tenen els individus. En 
aquest sentit, les expectatives d’inflació 
ajuden a calibrar el risc que els preus de 
l’economia puguin registrar una tendèn-
cia creixent com a resposta a les actua-
cions en matèria de política monetària. 
Una aproximació a la inflació esperada 
s’obté a partir de la diferència entre la ren-
dibilitat nominal d’un bo sobirà i la d’un 
bo indexat a la inflació. El gràfic anterior 

Inflació esperada, de mitjana, en els cinc pròxims anys a Alemanya (*)

LES EXPECTATIVES D’INFLACIÓ ES MANTENEN BAIXES

NOTA: (*) Breakeven In�ation Rate (BEIR) o in�ació descomptada al mercat de bons.
FONTS: omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.
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mostra que la inf lació esperada per als 
cinc pròxims anys a Alemanya s’ha man-
tingut estable, clarament per sota de 
l’1,5%. Això fa pensar que els inversors 
esperen que, de mitjana, la taxa d’inflació 
es mantindrà en nivells baixos a curt o a 
mitjà termini. 

El superàvit corrent troba un sostre 

El sector exterior de la zona de l’euro va 
iniciar l’any 2013 amb vigor renovat. Així, 
la nova millora del saldo corrent al gener 
d’enguany va incrementar el superàvit cor-
rent, en termes acumulats de dotze mesos, 
fins als 127.100 milions d’euros, xifra que 

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

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Zona de l’euro

 IPCH 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 1,8

 IPCH subjacent 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4

Índexs de preus de consum harmonitzat  
 dels principals països
 Alemanya 2,5 2,2 2,4 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8

 França 2,3 2,2 2,6 2,3 2,3 1,7 1,4 1,2

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

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

FONT: Thomson Reuters Datastream.

FONTS: FMI i elaboració pròpia.

LA QUOTA EXPORTADORA DE LA ZONA DE L’EURO S’ESTABILITZA

Pes de les exportacions de la zona de l’euro en relació amb el total de les exportacions mundials
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equival a l’1,4% del producte interior brut 
(PIB), que representa el major saldo positiu 
des de la creació de la Unió Monetària i que 
s’allunya del dèficit corrent registrat el 
2008, de 145.600 milions d’euros. 

Una vegada més, aquesta millora va ser 
deguda, principalment, al bon comporta-
ment del saldo comercial i, en particular, de 
la balança de béns. Concretament, el super-
àvit de béns va augmentar en 102.900 mili-
ons d’euros en l’últim any. El superàvit de 
serveis, per la seva banda, ho va fer en 
25.100 milions d’euros durant el mateix 
període. En els dos casos, el major ritme de 
les exportacions explica aquesta millora del 
saldo. Aquesta tendència contrasta amb la 
reducció del superàvit de la balança de ren-
des, provocada per la caiguda dels ingres-
sos de la balança en aquest mateix període. 

El dinamisme de les exportacions durant 
l ’últim any respon, en gran part, als 
guanys de competitivitat de l’economia de 
la zona de l’euro. En efecte, durant els tres 

primers trimestres del 2012, el cost labo-
ral unitari de la zona de l’euro es va reduir 
en relació amb el dels principals països 
competidors. Com s’observa al gràfic 
anterior, aquesta millora de la competiti-
vitat europea va permetre frenar la caigu-
da del pes de les exportacions de la zona 
de l’euro en relació amb el comerç global. 
Segons les estadístiques del Fons Moneta-
ri Internacional (FMI), la quota exporta-
dora de la zona de l’euro es va reduir gai-
rebé en dues dècimes durant els deu 
primers mesos del 2012, fins a representar 
el 12,5% del comerç mundial. Aquesta 
caiguda és molt inferior a la registrada en 
anys anteriors. Un clar exemple va ser 
l’any 2010, quan el pes de les exportacions 
de la Unió Monetària Europea (UME) cap 
a la resta del món es va reduir en 1,8 punts 
percentuals. 

Aquest comportament no va ser homoge-
ni a tots els països de la UME. Si tenim en 
compte només les exportacions fora de la 
zona de l’euro, observem que van presen-

SECTOR EXTERIOR 

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Zona de l’euro

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

 Exportacions 13,4 7,4 8,6 8,1 7,4 5,5 5,3 ...

 Balança comercial (1) –15,7 81,8 2,3 31,2 60,7 81,1 86,3 ...

Saldos corrents (2)

 Zona de l’euro 0,1 1,3 0,3 0,6 1,0 1,3 1,4 ...

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

  França –2,0 –2,4 –2,0 –2,1 –2,2 –2,4 –2,3 ...

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

  Espanya –3,5 –0,8 –3,4 –2,9 –2,2 –0,8

Tipus de canvi euro/dòlar (3) 1,40 1,29 1,32 1,30 1,25 1,29 1,32 1,37

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (4) 103,4 97,9 99,4 98,2 95,9 97,9 100,4 101,6

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

Espanya, Portugal i  
Grècia són els països  
que contribueixen  
més a l’augment de les 
exportacions de béns fora 
de la zona de l’euro. 
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tar un major dinamisme en països com 
Espanya, Grècia i Portugal. No obstant 
això, aquesta contribució va ser neutralit-
zada per la feblesa de les exportacions fora 
de la zona de l’euro en països com França, 
Alemanya o Itàlia. 

De cara al 2013, esperem que el sector 
exterior es continuï mantenint com el 
principal motor de l’economia. No obstant 
això, hi ha alguns factors que apunten cap 
a una menor contribució al creixement el 
2013. En primer lloc, l’índex de competiti-
vitat de la zona de l’euro, mesurat mitjan-
çant el diferencial de la inflació amb els 
principals socis comercials, va moderar la 
tendència dels últims anys, amb un lleuger 
creixement el 2012. Així mateix, la recupe-
ració gradual de la demanda interna de la 
zona de l’euro, a partir de la segona meitat 
de l’any, també serà un fre. 

Xipre encén les alarmes de la zona  
de l’euro 

El rescat a Xipre ha centrat l’agenda insti-
tucional europea de l’última setmana. El 
24 de març, l’Eurogrup i el Govern xiprio-
ta van arribar a un acord per proporcionar 
assistència financera al sector públic. El 
procés no ha estat senzill a causa de les 
divergències sobre el grau de participació 
dels dipòsits bancaris i dels tenidors de 
bons en la recapitalització del sector ban-
cari (l’anomenat bail-in). 

Amb el nou acord, la Comissió Europea 
(CE) estaria disposada a desemborsar un 
màxim de 10.000 milions d’euros, el 56% 
del PIB xipriota, una xifra que es podria 
incrementar per l’aportació de l’FMI i a la 
qual s’espera que Rússia també contribu-
eixi. A canvi, el Govern del país mediter-
rani haurà d’implementar un Memoràn-
dum d’Entesa amb condicionalitat tant a 
nivell macroeconòmic com sobre el sector 
bancari.

Tot i que els detalls no es coneixeran fins a 
mitjan abril, una de les principals tasques 
que caldrà dur a terme serà l’ajust del 
sobredimensionat sector bancari fins a 
nivells similars als del conjunt de la zona 
de l’euro. Una clara mostra de l’excessiva 
dimensió del sector és el valor dels actius 
bancaris al desembre del 2012, que equi-
valia a 7,2 vegades el PIB del país. Així 
mateix, la banca xipriota va ser capaç 
d’atreure un elevat volum de dipòsits de 
no residents, gràcies a una regulació molt 
laxa contra el blanqueig de capitals.

Possiblement per aquest motiu aquest res-
cat tracti de penalitzar aquest model ban-
cari. En efecte, l’acord entre l’Eurogrup i el 
Govern deixa clar que els 10.000 milions 
d’euros proporcionats pels organismes 
internacionals no poden ser utilitzats per 
recapitalitzar els bancs del país. La rees-
tructuració del sector passarà per la imple-
mentació de pèrdues als accionistes, als 
dipòsits no assegurats (superiors a 100.000 
euros) i als bonistes dels dos grans bancs, 
el Laiki i el Bank of Cyprus. 

Al final, per tant, els estalvis dels petits 
dipositaris, els inferiors a 100.000 euros, 
no patiran cap pèrdua. Això contrasta 
amb la primera proposta, presentada el 16 
de març, que introduïa un impost del 
6,75% als primers 100.000 euros de tots els 
clients bancaris i del 9,9% a partir d’aques-
ta quantitat. Una rectificació que, sense 
cap mena de dubte, vol respectar la garan-
tia dels dipòsits per sota dels 100.000 euros 
al conjunt de la zona de l’euro. 

L’excepcionalitat del cas xipriota, per les 
peculiaritats del seu sector bancari i per la 
dimensió reduïda de la seva economia, ha 
limitat, fins al moment, el contagi a la res-
ta de països perifèrics. Això s’observa en 
l’evolució de la seva prima de risc, mesura-
da com la diferència de la rendibilitat del 
bo a 10 anys en relació amb l’alemany. Fins 
i tot la prima de risc italiana es va mante-

El Govern xipriota i 
l’Eurogrup arriben a un 
acord per al rescat de Xipre. 

El sector exterior perdrà 
força al 2013.

El sector bancari xipriota 
durà a terme una profunda 
reestructuració. 
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nir estable, malgrat els dubtes existents 
sobre la fortalesa d’un Govern resultant de 
les últimes eleccions. 

El sector bancari aguanta malgrat la 
inestabilitat xipriota 

Després de l’important progrés realitzat 
des del juny del 2012 per restaurar l’esta-
bilitat financera a la zona de l’euro, amb 
un major compromís per avançar cap a la 
unió bancària i amb l’indiscutible suport 
del Banc Central Europeu garantint la 
unitat de l’euro, el mes de març ha portat 
un nou focus d’inestabilitat. Les negocia-
cions sobre el rescat financer de Xipre van 
generar un gran enrenou sobre una qües-
tió fonamental com és la garantia dels 
dipòsits fins als 100.000 euros. 

Malgrat els temors generats per la crisi 
xipriota, el procés d’integració europea 
no s’ha aturat, i, de fet, s’estan produint 
importants avanços en el procés d’unió 

bancària. En efecte, al març, el parlament 
europeu va adoptar la legislació per a la 
creació del supervisor únic per a tota  
la banca, que garantirà la uniformitat de 
criteris en l’aplicació de la normativa úni-
ca, l’anomenat single rule book. Tal com 
ho valora el Fons Monetari Internacional 
(FMI) en l’informe sobre l’estabilitat 
financera del sistema (Financial System 
Stability Assessment for the European  
Union), publicat el 15 de març, el progrés 
realitzat fins avui és considerable. No obs-
tant això, també és cert que encara queda 
pendent un conjunt de tasques gens 
menyspreables, entre les quals destaquen 
atorgar al supervisor únic autoritat i 
recursos suficients per desenvolupar les 
seves funcions i implementar el mecanis-
me de resolució i les xarxes de seguretat 
d’una forma coherent perquè actuïn de 
suport creïble. 

Mentre continua la construcció de la nova 
arquitectura que ha de garantir l’estabilitat 
financera, ara com ara, el BCE és l’únic 

Els dipòsits bancaris per 
sota dels 100.000 euros  
no patiran pèrdues. 

Importants avanços en el 
procés d’unió bancària, però 
encara queda molt per fer.

S’ACCELERA EL RITME DE CAIGUDA DEL CRÈDIT AL SECTOR PRIVAT

Variació interanual
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mecanisme de contenció creïble. Per 
aquest motiu, el president Mario Draghi 
va assegurar, en la reunió del març del 
Consell de Govern, que el BCE no retirarà 
les mesures excepcionals de suport a la 
liquiditat. Això és de summa importància 
per frenar la caiguda del crèdit bancari al 
sector privat. En efecte, les últimes dades 
corresponents al mes de gener mostren 
una feblesa continuada del crèdit al sector 
privat i, en especial, a les empreses, amb 
una caiguda del –1,5% interanual. El crè-
dit a les llars també mostra una evolució 
més negativa que en els mesos anteriors, 
però registra encara taxes de variació lleu-
gerament positives, en concret del 0,5% 
interanual. 

Per la seva banda, els dipòsits van intensi-
ficar la tendència observada en els últims 

mesos d’una major demanda d’instru-
ments d’estalvi molt líquids en detriment 
dels instruments a més llarg termini. En 
concret, els dipòsits a la vista van experi-
mentar un creixement interanual del 7,8% 
al gener, que cal contrastar amb la recula-
da del 6,2% dels instruments a llarg ter-
mini. Aquesta tendència possiblement 
continuarà mentre no es resolguin les 
qüestions més urgents relacionades amb 
el rescat de Xipre.  

Europa emergent: cap a on van 
Polònia i Hongria? 

En les últimes setmanes, Polònia i Hon-
gria han concentrat l’atenció. Tot i que ho 
han fet per motius diferents, la veritat és 
que, per la seva importància regional, es 

El crèdit al sector privat  
es continua afeblint.  

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

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Finançament al sector privat (1)  

 Societats no financeres 2,0 –0,3 0,7 0,2 –0,6 –1,4 –1,5 ...

 Llars (2) 2,7 1,2 1,9 1,3 0,9 0,7 0,5 ...

Dipòsits  (1)

 Dipòsits a la vista 1,4 4,2 1,9 2,5 4,9 7,3 7,8 ...

 Altres dipòsits a curt termini 2,6 2,0 2,7 2,4 1,1 1,8 1,6 ...

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

Tipus d’interès del mercat monetari (%)

 Repo BCE 1,3 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,75 0,75

 Euríbor a 3 mesos 1,4 0,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,19 0,23

 Euríbor a 12 mesos 2,0 1,2 1,8 1,3 1,0 0,6 0,54 0,62

Tipus d’interès de préstecs i dipòsits (%)

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

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

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

NOTES: (1) Dades ajustades d’efectes estacionals, calendari, vendes i titulitzacions.
(2) Inclouen les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars.
(3) Crèdits superiors a un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus inicial.
(4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus inicial.
FONTS: Banc Central Europeu i elaboració pròpia.
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tracta de desenvolupaments que en justifi-
quen el seguiment. El cas polonès s’ha cen-
trat en les dificultats per recuperar el crei-
xement econòmic, mentre que, a Hongria, 
ha generat alarma una bateria de mesures 
de política econòmica poc convencionals. 

El detonant de la preocupació sobre el to 
econòmic de Polònia han estat unes dades 
del quart trimestre que confirmen la pèr-
dua de dinamisme. Es tracta d’una situa-
ció que comparteixen altres economies de 
l’Europa emergent, i, per aquest motiu, el 
diagnòstic pot servir per entendre l’evolu-
ció econòmica de la zona. Malgrat que la 
tendència de desacceleració econòmica es 
va iniciar al final del 2011, l’any acaba amb 
un alentiment preocupant, tant pel seu rit-
me (el creixement de l’1,1% interanual és el 
més baix des del tercer trimestre del 2009) 
com per la composició del producte inte-
rior brut (PIB). Així, i per primera vegada 
des del 1996, quan es va començar a publi-
car el detall trimestral del PIB, el consum 
privat va recular en termes interanuals. 
Atesa la inèrcia que acostuma a presentar 
aquest component, les perspectives imme-
diates no poden ser esperançadores. 

En aquesta tessitura, el primer trimestre 
del 2013 es pot considerar un moment 
decisiu. Si, durant aquests primers mesos, 
l’economia recupera una part del to, es 
confirmaria l’escenari de previsions majo-
ritari, que contempla que l’economia polo-
nesa va tocar fons en el quart trimestre, 
s’estabilitza en els primers mesos del pre-
sent exercici i pren impuls en la segona 
part del 2013. En canvi, si l’economia s’en-
calla en el primer trimestre, es qüestiona-
ria aquesta seqüència prevista. Ara com 
ara, els indicadors d’activitat no permeten 
un judici clar. Per esmentar el més signifi-
catiu, el sentiment econòmic de Polònia va 
caure de forma moderada al gener i va 
repuntar, també lleugerament, al febrer. 

La preocupació pel creixement i per les 
escasses pressions inflacionistes fan com-
prensible el notable gir de la política mone-
tària. Quan s’esperava una reducció d’uns 
25 punts bàsics del tipus de referència al 
març, el banc central va sorprendre amb 
una rebaixa que doblava el que s’esperava i 
va deixar el tipus oficial en el 3,25%. Cal 
recordar que, al novembre passat, quan es 
va iniciar el moviment de relaxament 

Preocupa la desacceleració 
econòmica de Polònia en el 
quart trimestre. 

Producte interior brut, variació interanual en percentatge

POLÒNIA PATEIX UNA SOBTADA DESACCELERACIÓ ECONÒMICA EN EL TRAM FINAL DEL 2012
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afirmar que l’alentiment 
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monetari, el tipus de referència era del 
4,75%. A més de la distància recorreguda 
en matèria de tipus d’intervenció, és signi-
ficatiu que aquest camí s’hagi realitzat 
sense pauses i s’hagi saldat a rebaixa per 
mes. La intensitat del moviment ha creat 
dubtes sobre la seva continuïtat, tot i que, 
segons el nostre parer, podria faltar alguna 
rebaixa addicional abans de completar el 
cicle relaxador. 

Els tres elements comentats més amunt 
(feblesa en el final del 2012, arrencada 
incerta el 2013, relaxament en la política 
monetària superior al que s’esperava) són, 
amb matisos, compartits per moltes eco-
nomies de la regió. No obstant això, en el 
cas de Polònia, ha sorprès que s’hagi recu-
perat un debat molt temps abandonat, el 
de la pertinència de la incorporació del 
país a la zona de l’euro. Més enllà de les 
possibilitats reals d’adhesió a la moneda 
única, raonablement elevades quan la 
situa ció pressupostària se situï definitiva-
ment sota control (en un horitzó d’un 
parell d’anys), el que és significatiu és que 
aquest debat s’acostuma a esgrimir en 
moments de dubte sobre el model de crei-
xement que Polònia hauria de seguir. En 
canvi, és ràpidament oblidat quan l’econo-
mia es comporta bé, com durant gran part 
del període 2009-2011. 

Mentre Polònia exemplifica les dificultats 
de l’actual cicle econòmic, el cas hongarès 
té certes especificitats que el fan rellevant. 
En les últimes setmanes, un seguit de deci-
sions i d’anuncis de política econòmica ha 
generat inquietud entre els inversors i les 
institucions internacionals. Així, en un 
lapse de temps reduït, el governador del 
banc central ha estat substituït pel fins 
avui ministre d’economia, s’han llançat 
plans de nacionalització bancària i de 
modificació de les condicions dels crèdits 
en divises, s’ha adoptat regulació que afec-
ta la lliure fixació dels preus energètics i 

s’ha modificat la Constitució per limitar la 
independència judicial. Això ha provocat, 
en els moments més propers a les decisi-
ons, increments de la prima de risc i depre-
ciació del florí. Així mateix, s’han produït 
declaracions d’advertiment de la Comissió 
Europea sobre les conseqüències de con-
travenir la normativa comunitària i una 
rebaixa de la qualificació creditícia de 
quatre grans bancs hongaresos per part de 
l’agència Moody’s. 

Els dos aspectes més controvertits, des del 
punt de vista econòmic, són els relatius als 
canvis al banc central i als plans per a la 
banca. El govern del banc central hongarès 
ha estat objecte de preocupació des que, el 
2011, va tractar de modificar el marc nor-
matiu en un sentit que, generalment, és 
percebut com una restricció de la seva 
independència. Tot i que, finalment, la 
legislació no va ser adoptada, el nomena-
ment de Gyorgy Matolcsy com a nou 
governador (fins avui ministre d’econo-
mia i considerat molt proper al primer 
ministre Viktor Orban) i el cessament de 
dos consellers de caràcter més tècnic han 
revifat els temors a un banc central massa 
acomodatici. 

Igualment, després de la conversió força-
da dels crèdits hipotecaris en divisa 
estrangera a florins a tipus de no mercat 
(amb les pèrdues de canvi assumides obli-
gatòriament pels bancs) del 2011, les pro-
postes esbossades pel Govern de realitzar 
un canvi similar per als crèdits dels parti-
culars i de les petites i mitjanes empreses 
han tornat a preocupar. A tot plegat s’afe-
geix l’esment, en un discurs del primer 
ministre, que seria desitjable que una part 
majoritària del sistema bancari estigui en 
mans d’hongaresos. Tot i que, ara com 
ara, els dos projectes no són més que 
declaracions polítiques, si prenen forma, 
representarien un canvi notable en el 
panorama bancari.

La política monetària 
polonesa es relaxa 
notablement. 

Bateria de mesures poc 
convencionals a Hongria... 

...que poden modificar 
notablement el panorama 
bancari del país.
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Contra el vent, però amb l’ajuda  
de la marea 

L’evolució dels mercats financers globals 
durant les últimes setmanes ha estat un 
bon exponent de les dinàmiques vigents 
en els tres últims anys: d’una banda, la 
influència negativa dels vents de cara pro-
cedents de les instàncies polítiques; de l’al-
tra, l’efecte balsàmic de la marea de liqui-
ditat proporcionada pels bancs centrals, i, 
com a rerefons, un pols econòmic feble i 
irregular, que ni entusiasma ni deprimeix. 

Una vegada més, la principal font d’enre-
nou polític ha tornat a ser la zona de l’euro. 
Quan tots els ulls estaven posats en les tri-
bulacions per a la formació de Govern a 
Itàlia, la sorpresa ha saltat a Xipre. Les 
greus dificultats del sistema bancari del 
país ja eren conegudes, i, fins i tot, se sabia 
que la via de sortida més probable incor-
poraria sacrificis (quitances) als bons i als 
dipòsits. El que no s’esperava és que l’Euro-
grup proposés (tot i que després ho va des-
cartar) incloure els petits dipositants, és a 
dir, els qui tenen un import inferior als 
100.000 euros coberts per l’assegurança de 
dipòsits. La mera consideració d’aquesta 
possibilitat, fins ara tabú, va crear una 
notable confusió. A més a més, la descoor-
dinació entre els múltiples agents impli-
cats en la negociació va tornar a ser dece-
bedora. Més enllà dels errors en les formes, 
el veritablement important és si el cas 
xipriota ressuscitarà el fantasma de la rup-
tura de l’euro o si, en canvi, servirà per 
impulsar el projecte d’unió monetària. 
Clarament, les condicions estan disposa-
des per a la segona possibilitat, i només 
accidents polítics de molt baixa probabili-
tat podrien conduir-nos al desastre (l’ano-

menat risc de cua). Al front italià, els mer-
cats estan pendents de comprovar si les 
forces parlamentàries són capaces de for-
mar Govern i de consensuar reformes rao-
nables dels sistemes polític i econòmic. 
Alguna cosa similar succeeix a França, on 
el Govern es mostra dubitatiu en la imple-
mentació de les reformes estructurals 
necessàries per treure el país de l’atonia. 
Finalment, d’Espanya s’espera que perse-
veri en els processos d’ajust fiscal i de 
reforma econòmica i que completi el pro-
grama de mesures ja perfilat. Per si aques-
ta llista fos curta, a l’altre costat de l’Atlàn-
tic, no s’aprecia encara un acostament 
seriós de posicions entre demòcrates i 
republicans en matèria de política pressu-
postària. En aquest sentit, cal tenir pre-
sents la proximitat de l’amenaça del sostre 
d’endeutament i, més llunyana però més 
rellevant, la llosa demogràfica sobre el 
dèficit, que aconsella no demorar l’adop-
ció de mesures correctores. 

Els inversors han encaixat tots aquests ele-
ments amb una calma relativa. En algun 
moment i en alguns mercats, hi ha hagut 
nerviosisme, però no s’ha observat un 
augment fort i generalitzat de l’aversió al 
risc, com va succeir en repetides ocasions 
durant el 2010-2012. Dos factors ajuden a 
explicar-ho. 

En primer lloc, la percepció dominant 
entre els inversors és que els obstacles polí-
tics s’acabaran superant. En particular, 
que el projecte d’unió monetària europea 
es consolidarà i es reforçarà institucional-
ment ja que hi ha voluntat política perquè 
sigui així), que els problemes dels països 
perifèrics es continuaran corregint —pel 
seu propi esforç i amb l’ajuda de la xarxa 

Ressorgeix la incertesa 
política... 

...amb Itàlia i Xipre com a 
principals focus de risc... 

...tot i que els inversors 
confien en una solució 
satisfactòria. 

Mercats monetaris i de capital 

MERCATS FINANCERS 
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El suport dels bancs 
centrals és crucial. 

La diferent evolució 
macroeconòmica es 
reflecteix en el preu  
dels actius. 

de seguretat constituïda pel MEDE i pel 
programa OMT del Banc Central Euro-
peu (BCE)—, i que el conjunt de països 
realitzaran les reformes necessàries per 
millorar el creixement econòmic (en espe-
cial, França i Itàlia). Amb totes les cauteles 
que la situació exigeix, cal acceptar que 
aquestes percepcions dels inversors són 
raonables. 

En segon lloc, l’ajuda proporcionada pels 
bancs centrals és inestimable. En conjunt, 
les autoritats monetàries es continuen 
mostrant compromeses amb els objectius 
de reduir els riscos financers, generar un 
entorn de condicions monetàries i finan-
ceres laxes i contribuir, al capdavall, a la 
recuperació econòmica. La política mone-
tària expansiva, materialitzada mitjançant 
tipus oficials molt baixos i una forta 
expansió dels balanços dels bancs centrals, 
provoca una reducció de les rendibilitats 
de molts actius financers fins a mínims 
històrics i una intensa caiguda de la seva 
volatilitat. L’actuació directa dels bancs 
centrals es focalitza en actius financers 

d’elevada qualitat, però la menor rendibili-
tat d’aquests actius provoca un desplaça-
ment dels inversors cap a uns altres de 
major risc i n’apuntala les cotitzacions. 

Sota la influència d’aquestes i d’altres for-
ces, l’evolució de l’entorn macroeconòmic 
també deixa l’empremta als mercats. Una 
de les mostres més destacades és l’evolució 
dispar de les borses dels Estats Units i de la 
zona de l’euro. Mentre que el Dow Jones 
ha assolit nous màxims històrics i ha supe-
rat les cotes prèvies a l’inici de la crisi el 
2007, els parquets de la zona de l’euro han 
mantingut una tònica lànguida, molt lluny 
encara d’aquells màxims. A part del cas 
Xipre i d’altres episodis de burden-sharing 
en el rescat d’entitats bancàries (amb el 
consegüent impacte sobre la cotització 
dels bons i de les accions), no hi ha dubte 
que el feble pols de l’economia europea és 
un llast per a la renda variable, a diferència 
del que succeeix als Estats Units. La pèr-
dua de valor de l’euro enfront del dòlar és 
una altra manifestació. El panorama mixt 
de les economies emergents es tradueix en 

FONT: Bloomberg.
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Els principals bancs 
centrals mantenen intacte 
el rumb de la política 
monetària. 

dubtes borsaris, però també en fortalesa 
als mercats de bons (tant sobirans com 
corporatius). 

Els bancs centrals insisteixen  
en la laxitud 

No hi ha hagut canvis significatius després 
de les últimes reunions dels bancs centrals 
dels principals països desenvolupats. 

La Reserva Federal es perfila, una vegada 
més, com el banc central més transparent 
i compromès amb les estratègies d’estí-
mul. L’últim comitè de política monetària 
va mantenir les línies mestres de la seva 

actuació i va fer un pas més enllà en antici-
par que, quan conclogui el programa de 
compra d’actius, els tipus d’interès oficials 
es mantindran estables durant un llarg 
període de temps, amb el propòsit d’anco-
rar la corba de tipus d’interès a llarg termi-
ni i de contribuir, amb aquesta mesura, a 
les metes finals de creació d’ocupació. 

La reunió de març del Banc del Japó va 
mantenir sense canvis els termes de la 
política monetària, tal com s’esperava. 
D’altra banda, s’està produint el relleu a la 
cúpula de la direcció de l’entitat, per donar 
entrada a un nou governador, totalment 
compromès amb les polítiques d’estímul 
monetari que impulsa el Govern. 

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

En percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Subhastes 
BCE (2)

Euríbor (5) Nivell
objectiu de

Reserva
Federal (3)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tipus
d’intervenció 

Banc  
d’Anglaterra (4)

Tres mesos
(5)

Tres mesos
(5)

Tres mesos Un any

2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013

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

 Febrer 0,75 0,21 0,56 0,25 0,29 0,16 0,50 0,51 0,05

 Març (1) 0,75 0,22 0,55 0,25 0,28 0,16 0,50 0,51 0,00

NOTES: (1) Dia 25.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim:  7-05-09 (1,00%), 7-04-11 (1,25%), 7-07-11 (1,50%), 3-11-11 (1,25%), 8-12-11 (1,00%), 5-07-12 (0,75%).
(3) Últimes dates de variació: 11-12-07 (4,25%), 22-01-08 (3,50%), 30-01-08 (3,00%), 18-03-08 (2,25%), 30-04-08 (2,00%), 8-10-08 (1,5%), 29-10-08 (1%), 16-12-08 (0%-0,25%). 
(4) Últimes dates de variació: 10-04-08 (5,00%), 8-10-08 (4,5%), 6-11-08 (3,0%), 4-12-08 (2,0%), 7-01-09 (1,5%), 5-02-09 (1,0%), 5-03-09 (0,50%).
(5) Tipus d’interès interbancari.
FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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El BCE reconeix riscos sobre 
el creixement i emplaça les 
autoritats polítiques. 

Al Banc d’Anglaterra tampoc hi va haver 
canvis en els objectius i en les eines de 
política monetària, tot i que es mantenen 
les discrepàncies internes. Per segona 
vegada consecutiva, el comitè va rebutjar 
la proposta del governador i de dos conse-
llers d’incrementar els estímuls. Les dis-
crepàncies se centren en l’evolució espera-
da dels preus i en la preocupació per 
l’estabilitat de la lliura esterlina. 

El Banc Central Europeu es continua 
caracteritzant per una major prudència. 
En aquesta línia, va mantenir sense canvis 
els paràmetres de política monetària, tot i 
que va expressar obertament la seva preo-
cupació pels riscos a la baixa en les expec-
tatives de creixement econòmic, posicio-
nament que va donar arguments als qui 
aposten per una baixada del tipus d’interès 
rector. No obstant això, el mateix president 
del BCE, Mario Draghi, ha argumentat 
que la principal palanca per millorar les 
perspectives econòmiques de la zona no es 
troba en el tipus d’interès oficial, sinó en el 
reforçament de la confiança en el projecte 
d’unió monetària i, concretament, en el 
desbloqueig de la transmissió dels estímuls 
ja introduïts. En aquest sentit, malgrat la 
millora substancial en l’evolució de les pri-
mes de risc sobirà als països de la perifèria, 
s’aprecia encara que el cost de finançament 
del sector privat als països core continua 
sent substancialment menor que als països 
de la perifèria. Draghi va expressar la seva 
preocupació per aquest assumpte, que dis-
torsiona la competitivitat entre les empre-
ses en l’àmbit de la zona de l’euro. 

En aquest context, no hi ha hagut movi-
ments destacats al mercat interbancari. 
Concretament, els tipus euríbor s’han 
mantingut estables, en un clima de volati-
litat baixa. Això significa que la crisi 
xiprio ta no ha afectat les expectatives de 
tipus oficials ni les primes de risc de les 
operacions interbancàries, a diferència del 

que va succeir amb les turbulències dels 
anys 2010 i 2012. 

La crisi de Xipre no es contagia  
a altres països perifèrics 

Malgrat els reptes que comporten les situa-
cions de Xipre i d’Itàlia, els mercats de 
deute sobirà de la zona de l’euro han man-
tingut una calma lloable durant les últi-
mes setmanes. 

La gestió del cas de Xipre té implicacions 
importants per als inversors. El missatge 
que s’ha enviat al mercat és que, d’ara 
endavant, el cost de les crisis bancàries 
recaurà més sobre els bancs (i afectarà els 
seus accionistes, bonistes i, fins i tot, 
dipositants) i menys sobre els contribu-
ents. En principi, es tracta de bones notí-
cies per als inversors en bons sobirans, ja 
que s’interromp el perillós cercle de retro-
alimentació entre crisi bancària i crisi 
sobirana. Sota aquest plantejament, el 
que, al principi, va commocionar el mer-
cat va ser que no s’exclogués del sacrifici 
els inversors amb dipòsits inferiors a 
100.000 euros i s’esbiaixés amb la figura 
d’un impost la garantia pública establerta 
sobre els dipòsits bancaris al conjunt de la 
zona de l’euro. De fet, la unificació de  
la xifra coberta per l’assegurança de dipò-
sits va ser, en el seu moment, un element 
de cohesió, que va ajudar a calmar la crisi 
de l’euro i a perfilar el camí cap a la unió 
bancària. Per aquest motiu, la primera 
proposta de rescat per a Xipre, que incloïa 
quitances properes al 7% per als petits 
dipositants, va crear una notable confusió 
entre els inversors, temorosos que el des-
contentament social ressuscités el fantas-
ma de la ruptura de l’euro. Afortunada-
ment, el curs dels esdeveniments s’ha 
reconduït, i tot indica que la fórmula del 
rescat xipriota no creuarà una línia ver-
mella tan significativa. 

La fórmula del rescat de 
Xipre atenua el cercle viciós 
entre crisi bancària i crisi 
sobirana. 

Els inversors donen un vot 
de confiança als polítics 
italians. 
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La reducció de la prima  
de risc espanyola es va 
consolidant. 

L’impasse polític a Itàlia té també gran 
transcendència, ja que amenaça de demo-
rar les reformes estructurals que recla-
men la Unió Europea i el BCE per a un 
país d’un calibre molt superior a Xipre i, 
per tant, amb un evident caràcter sistè-
mic. Les negociacions entre les forces amb 
representació parlamentària avancen 
molt lentament, però també és veritat que 
ho fan sota un clima assossegat i amb 
declaracions de to constructiu. Potser per 
això la reacció dels mercats és de tranquil-
litat, confiats que la sensatesa s’acabarà 
imposant i que les reformes polítiques i 
econòmiques trobaran vies d’implemen-
tació. 

En aquest context, la prima de risc espa-
nyola manté la tendència favorable i conti-
nua caient, tot i que ho hagi fet de forma 
moderada durant el mes de març. L’ele-
ment més destacable és que s’han superat 

amb notable facilitat els episodis de crisi 
política, institucional o financera, tant 
dins com fora del país. De fet, la consolida-
ció en la millora de la prima de risc a Espa-
nya és superior a la que es podria despren-
dre de la lectura de la dada sobre el 
dife  rencial amb Alemanya, atès que el Tre-
sor ha assumit el deute d’altres organismes 
i institucions públiques i que s’han reduït 
els diferencials entre el deute d’aquestes 
institucions i el del Tresor. És a dir, s’està 
produint una reducció efectiva molt 
important del cost de finançament del 
conjunt de les administracions públiques. 
Altres aspectes de la millora observada, 
que corroboren la tendència en la reducció 
en la prima de risc, són l’elevada participa-
ció dels inversors estrangers (al voltant del 
80%) en les subhastes del Tresor i la reduc-
ció substancial dels diferencials després de 
cada emissió, la qual cosa prova la consis-
tència de la demanda. 

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS

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

Alemanya França Espanya Itàlia Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013

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

 Febrer 1,45 2,17 5,10 4,73 1,88 0,66 1,97 0,70

 Març (*) 1,40 2,03 4,81 4,44 1,95 0,56 1,88 0,74

NOTA: (*) Dia 25.
FONT: Bloomberg.
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Malgrat la falta d’acord 
sobre el sostre 
d’endeutament als Estats 
Units, l’entorn es percep 
estable. 

Durant les turbulències xipriotes, el paper 
d’actiu refugi del deute alemany ha estat 
menys rellevant que en altres ocasions, de 
manera que la seva cotització no ha expe-
rimentat grans variacions. L’estabilitat de 
fons del deute alemany roman inalterable. 
D’una banda, la moderació en el volum 
d’emissions conté l’oferta; de l’altra, la 
demanda continua ferma davant l’elevat 
nombre d’inversors que encara busquen, 
preferentment, actius de màxima qualifi-
cació, i els bancs centrals despleguen els 
seus programes de compres d’aquests 
tipus de bons. 

Per la seva banda, el deute dels Estats Units 
manté l’atractiu. La política decididament 
compromesa i transparent de la Reserva 
Federal genera una gran estabilitat als 
mercats financers del país. En la mesura 
que la Reserva Federal actua i manté el 
programa de compra d’actius financers, 
les taxes de rendibilitat als mercats de deu-
te s’han estabilitzat en nivells molt baixos, 
objectiu explícit de la Reserva Federal. 
D’altra banda, la percepció d’estabilitat 
política i institucional als Estats Units és 
un altre factor favorable, més enllà de la 
falta d’acord sobre l’ajust fiscal entre els 
dos grans partits, i això beneficia la 
demanda d’actius nord-americans com a 
actiu segur. 

El capital flueix cap als mercats 
emergents 

La recerca de rendibilitat s’ha convertit en 
la consigna d’una bona part dels inversors 
internacionals, i els països emergents, en 
els grans beneficiaris. La baixa rendibilitat 
dels actius d’elevada qualitat als països 
desenvolupats obliga molts inversors a 
ampliar el seu «univers d’inversió», la qual 
cosa els empeny a decantar-se per actius 
menys coneguts, fins i tot fora de les seves 
fronteres. Aquest fenomen empeny els flu-

xos de capital cap als països emergents. A 
més a més, la solidesa dels fonaments eco-
nòmics d’aquests països, cada vegada més 
consolidada, exerceix de factor d’atracció. 
Àsia, amb la Xina al capdavant, lidera 
aquest procés, al qual contribueix la pre-
tensió del Govern xinès de desenvolupar 
un mercat regional de capitals.

La renda fixa pública i privada dels països 
emergents ha estat i és l’actiu de preferèn-
cia per als inversors internacionals, a cau-
sa dels seus atractius rendiments. Recent-
ment, aquest atractiu (que s’ha de 
reconèixer que s’ha anat reduint per la 
notable caiguda dels tipus d’interès) es 
complementa amb l’afany dels inversors 
internacionals per les divises emergents, 
que mostren, majoritàriament, pressions 
alcistes. És a dir, els bons dels països emer-
gents denominats en divisa local s’han 
convertit en l’actiu de moda. 

Per la seva banda, als països emergents, la 
renda variable ofereix un perfil molt des-
igual, en funció d’altres paràmetres més 
específics. El principal és l’evolució dels 
beneficis empresarials, que, al seu torn, 
depenen del moment de cada país en el 
cicle econòmic i de forces estructurals prò-
pies. Dos exemples de contrast els oferei-
xen la borsa de Mèxic (en màxims) i la del 
Brasil (sumida en l’atonia). 

Amaina la por a la guerra de divises  
i el dòlar es recupera 

El clima general als mercats de divises ha 
anat recuperant la calma. Les alertes dels 
mesos previs sobre el risc d’una guerra de 
divises a gran escala s’han anat apagant. El 
gran protagonista de l’ensurt, el ien japo-
nès, ha frenat la seva depreciació. Dos fac-
tors fan pensar que la seva evolució serà 
més plàcida en els pròxims mesos. D’una 
banda, les mesures expansives que planeja 

La recerca de rendibilitats 
afavoreix el flux de capitals 
cap als països emergents. 

Els bons emergents 
denominats en divisa local 
són l’actiu de moda. 
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Conjuntura econòmica  
i vicissituds polítiques 
ajuden el dòlar. 

el Banc del Japó han estat anunciades amb 
claredat i rotunditat, de manera que ja 
haurien d’estar descomptades. De l’altra, 
la intensa sobrevaloració de la divisa nipo-
na existent fa uns mesos ja s’ha corregit, la 
qual cosa hauria de frenar els ànims dels 
qui han apostat per la seva caiguda. Això 
hauria de contribuir a un període de con-
solidació. També hi ajudarà la progressiva 
apreciació que cal esperar del iuan xinès, a 
mesura que les autoritats del país vagin 
constatant que el creixement basat en la 
demanda interna es consolida. 

Atès aquest panorama més ordenat, el 
moviment més destacat entre les divises 
ha estat la recuperació del dòlar. Enfront 
de l’euro, el bitllet verd ha assolit la cota 
d’1,29 dòlars per euro. En les últimes set-
manes, el binomi de creixement i risc entre 
els Estats Units i la zona de l’euro s’està 
inclinat per la banda del primer conten-
dent. A més a més, l’impasse polític a Itàlia 

i l’affaire de Xipre han penalitzat l’euro. 
No obstant això, no sembla que aquestes 
forces siguin capaces d’allunyar la cotitza-
ció del dòlar del seu rang dels últims 
mesos, de manera que el més probable és 
que hi romangui. 

El deute corporatiu corregeix  
amb els bancs sota pressió 

El mercat de bons corporatius ha estat tes-
timoni de dues fites importants durant el 
mes de març, de signe contraposat. 

Fins a la meitat del mes, el clima del mer-
cat va ser clarament positiu, tant pel que fa 
als volums de noves emissions i de negocia-
ció com a les cotitzacions. Així, les primes 
de risc creditici van perllongar la tendèn-
cia a la majoria de països i de segments. 
Com a fet destacat, l’índex de referència 
del mercat de CDS per a companyies amb 

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES

25-3-13

Tipus de canvi
% variació (*)

Mensual Acumulada 2013 Anual

Enfront del dòlar dels Estats Units

 Ien japonès 94,0 3,3 7,7 14,3

 Lliura esterlina 0,657 0,4 –6,7 –4,9

 Franc suís 0,940 0,8 2,6 3,9

 Dòlar canadenc 1,021 –0,5 2,8 3,0

 Pes mexicà 12,329 –3,8 –4,3 –2,7

Enfront de l’euro

 Dòlar dels EUA 1,301 0,4 1,4 2,6

 Ien japonès 123,3 2,7 7,1 10,2

 Franc suís 1,222 0,4 1,2 1,3

 Lliura esterlina 0,854 –0,9 4,9 2,1

 Corona sueca 8,441 –0,3 –1,7 –5,5

 Corona danesa 7,454 –0,1 –0,1 0,2

 Zloty polonès 4,165 0,1 2,1 0,8

 Corona txeca 25,77 1,1 2,6 4,5

 Forint hongarès 305,3 3,6 4,6 4,5

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

Les condicions de fons són 
bones al mercat de bons 
corporatius... 
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...la renda fixa corporativa 
requereix certa prudència... 

...però el bail-in en el cas 
de Xipre provoca una 
correcció. 

grau d’inversió als Estats Units va arribar 
a recuperar nivells que gairebé no es veien 
des del 2007. Aquesta millora cal emmar-
car-la en el context de la perspectiva de 
recuperació econòmica global que es va 
imposant, de la bona salut dels balanços de 
les grans corporacions internacionals, de 
l’abundant liquiditat a nivell global i de la 
recerca per part dels inversors d’actius 
amb més rendibilitat que el deute públic 
AAA, tal com fa uns mesos que es ve pro-
duint. Ateses la rellevància i la solidesa 
d’aquests factors, aquest bon comporta-
ment dels bons corporatius sembla raona-
ble, i cal esperar que el mercat es mantin-
gui ferm a mitjà termini. No obstant això, 
els nivells assolits per les primes de risc no 
ofereixen ja gaire marge de reducció addi-
cional, i la rapidesa de la millora dels 
últims mesos fa possible una correcció en 
qualsevol moment. 

De fet, això últim podria haver començat a 
partir de mitjan març, arran del rescat de 
Xipre. Com s’ha indicat més amunt, la fór-

mula finalment aplicada incorpora l’apli-
cació de quitances als bons júnior i sènior 
de les entitats bancàries xipriotes de refe-
rència. A part de la importància intrínseca 
de la notícia, cal destacar que ha estat 
envoltada d’un notable grau de confusió. 
Els dubtes sobre si el cas xipriota és «únic» 
o si constitueix el «model» per a futurs res-
cats bancaris s’han despertat, i no serà 
fàcil resoldre’ls. El resultat immediat va 
ser un augment de les primes de risc credi-
tici del deute d’emissors financers, que va 
arrossegar, després, la resta del sector cor-
poratiu. 

Sort dispar a les borses 

Els mercats de renda variable han evolucio-
nat de forma dispar al març, en general 
amb un to irregular, propi d’una fase de 
correcció dins una tendència alcista. A 
més del cicle econòmic, també s’ha notat la 
influència dels riscos institucionals i regu-
ladors. 

LES BORSES REFLECTEIXEN LA DIFERENT POSICIÓ CÍCLICA I ELS RISCOS POLÍTICS

Índexs borsaris de l’S&P 500 i de l’Eurostoxx 50

FONT: Bloomberg.
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Entre les principals places, destaca el com-
portament de la borsa dels Estats Units, 
atès que els seus índexs més emblemà-
tics (Dow Jones o S&P 500) han assolit 
o han vorejat nous màxims històrics, tot 
i que troben dificultats per superar-los. 
També són meritòries les evolucions de 
l’FTSE-100 anglès i del DAX alemany, 
que s’apropen ja als màxims. És impor-
tant esmentar que, en aquests mercats, els 
índexs d’empreses de petita capitalitza-
ció sí que superen els màxims (alguns de 
manera àmplia), prova de la marxa més 
positiva de les seves economies i, en parti-
cular, de la demanda interna. 

La borsa del Japó ofereix la singularitat 
d’haver pujat més del 20% des del comen-
çament de l’any, descomptant els efectes 

favorables de la devaluació del ien i de les 
mesures excepcionalment expansives 
anunciades pel Banc del Japó. 

L’evolució ha estat més pobra i erràtica a les 
borses de la zona de l’euro. La renda varia-
ble reflecteix les actuacions positives del 
BCE, però en menor mesura que la renda 
fixa. A Europa, els índexs borsaris reflec-
teixen amb més cruesa l’evolució dels 
beneficis empresarials, els quals mostren 
un perfil molt diferent en funció dels paï-
sos. Així, als països core (com Alemanya), 
on els beneficis s’apropen a màxims, els 
índexs de renda variable també es mouen a 
l’alça. Mentre que, en altres països (com 
Espanya), els beneficis empresarials estan 
a la zona més baixa del cicle, i, conseqüent-
ment, la borsa es mostra més dubitativa. 

Els inversors tenen en 
compte les diferències 
cícliques a Europa. 

El tipus de canvi com a instrument de política econòmica

En el seu afany per neutralitzar la tònica deflacionista i per reconduir el creixement, les autoritats econòmiques 
japoneses han fet un gir marcadament expansiu en la seva política monetària. Tot plegat ha derivat en una depre-
ciació substancial del ien (el 20% enfront del dòlar des del novembre del 2012), que ha suscitat sonores crítiques, 
sobretot entre els veïns asiàtics, que veuen amenaçada la competitivitat de les seves exportacions. No obstant això, 
també hi ha qui argumenta que no es pot equiparar l’actual política monetària expansiva del Japó o d’altres eco-
nomies avançades amb una devaluació competitiva. Al cap i a la fi, l’objectiu primordial d’aquestes polítiques és 
estimular la demanda interna. 

Es tracti o no d’una depreciació intencionada, la veritat és que ha reobert el debat sobre el paper que exerceix o ha 
d’exercir el tipus de canvi com a instrument de política econòmica. Aquest paper dependrà, en primera instància 
i en gran part, del règim canviari que s’adopti.

Un sistema de paritat fixa estricta elimina el recurs al tipus de canvi com a instrument habitual de política econò-
mica —al capdavall, en fixa la paritat—. Si, a més a més, es permet la lliure circulació de capitals, aquest règim 
obliga a renunciar a l’autonomia de la política monetària per modular el cicle econòmic. Un país amb un tipus de 
canvi fix que decidís relaxar la política monetària (en relació amb el país de la moneda de referència) provocaria 
una sortida de capitals i, en conseqüència, una pressió depreciadora sobre la divisa que el banc central no podria 
contrarestar indefinidament amb la venda de reserves (ja que aquestes són limitades). En l’àmbit de la teoria 
econòmica, aquesta incompatibilitat entre tipus de canvi fix, lliure circulació de capital i política monetària autò-
noma es coneix com el trilema de l’economia oberta. Podríem trobar exemples actuals en el rial saudita, que fixa la 

La borsa dels Estats Units 
assoleix i supera els seus 
màxims històrics. 
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seva paritat enfront del dòlar, o en el litas lituà, que, des que participa en el Mecanisme de Tipus de Canvi II (MTC 
II o ERM II, en anglès), manté una paritat fixa enfront de l’euro.(1) 

Així i tot, avui en dia, un règim de paritat estricta és l’excepció més que la norma. La majoria de sistemes de tipus 
de canvi fix mantenen una paritat «tova», és a dir, una paritat enfront de la moneda de referència que no és irrevo-
cable (per exemple, el franc centreafricà, CAF), o que es pot ajustar de forma gradual i periòdica en resposta a 
canvis en un seguit d’indicadors quantitatius (és el que es coneix, en anglès, com crawling peg, i seria el cas del 
renminbi a la Xina), o que fluctua dins una banda més o menys estreta (per exemple, el dòlar de Singapur). Sota 

LES POLÍTIQUES MONETÀRIES EXTRAORDINÀRIAMENT EXPANSIVES DEL JAPÓ 
I DELS ESTATS UNITS INFLUEIXEN EN EL MERCAT DE DIVISES

Un signe positiu indica apreciació enfront del ien o del dòlar

NOTES: (*) Variació en el tipus de canvi enfront del ien japonès entre el 16 de desembre del 2012 (victòria de Shimzo Abe) i el 
març del 2013.
(**) El QE1 és la primera ronda de Quantitative Easing de la Reserva Federal. Calculem la variació en el tipus de canvi enfront del 
dòlar com l’acumulat al llarg de les diferents compres d’actius dins el programa.
FONTS: �omson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

%

–2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Won Coreà

Dòlar de Taiwan

Dòlar de Singapur

Ringgit Malàisia

Rupia Indonèsia

Renminbi Xinès

Peso Filipines

Rupia Índia

Peso Mexicà

Bath Tailàndia

Real Brasil

Impacte del gir expansiu al Japó 
sobre la cotització enfront del ien (*)

Impacte del QE1 sobre la cotització 
enfront del dòlar (**)

(1) L’MTC II (pensat com a avantsala de l’euro per als països de la Unió Europea que opten a formar part de la zona de l’euro) fixa un tipus de 
canvi central de la moneda en qüestió enfront de l’euro, amb un marge de fluctuació normal del ±15%. Tot i que aquesta banda es pot ajustar a la 
baixa (com en el cas de Dinamarca, que la va reduir al ±2,25%), Lituània no la va modificar, però, a la pràctica, manté una fluctuació zero al vol-
tant de la paritat central fixada en 3,45 litas/euro. 
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aquestes modalitats, les autoritats econòmiques disposen de marge per utilitzar el tipus de canvi com a instrument 
de política macroeconòmica i poden recórrer a una devaluació o revaluació de la moneda en funció de les circum-
stàncies. Si s’opta per una banda de fluctuació, es conserva, a més a més, un cert marge de maniobra en política 
monetària. Aquest marge és, fins i tot, més ampli si s’estableixen controls als moviments de capital (com, per 
exemple, en el cas xinès). En qualsevol cas, la credibilitat dels dos sistemes —paritat fixa o tova— exigeix disposar 
d’un matalàs suficient de reserves internacionals per poder defensar, si és necessari, la paritat establerta. 

A l’altre extrem de l’espectre se situarien els règims de tipus de canvi flexible o de flotació, en què el tipus de canvi 
no es determina per decret (amb banda de fluctuació o sense aquesta), sinó que el determina el mercat. Malgrat 
tot, això no significa que les autoritats econòmiques ja no puguin influir sobre el preu de la seva moneda. Per 
començar, el banc central pot intervenir directament al mercat canviari per limitar la volatilitat de la divisa —una 
opció poc habitual a les grans economies avançades, tot i que no infreqüent en altres emergents, com el Brasil—. 
Així mateix, les autoritats de política econòmica també afecten indirectament la cotització de la seva divisa mit-
jançant, fonamentalment, la política monetària i, en menor mesura, la fiscal. Per exemple, una major laxitud de la 
política monetària que augmenti les expectatives d’inflació futura afeblirà la moneda de l’economia en qüestió. 

Així, doncs, un règim canviari flexible també dóna opció a les autoritats econòmiques a enginyar una depreciació 
o una apreciació de la divisa per la via de la política monetària. I aquí hi ha el quid de la qüestió: tot i que l’objectiu 
explícit d’aquesta política sigui estimular la demanda interna, el seu impacte sobre el tipus de canvi pot ser inter-
pretat com una depreciació deliberada. 

En el context actual, en què moltes de les grans economies avançades es veuen immerses en una etapa de notable 
feblesa econòmica i, en alguns casos, amb escàs marge per implementar estímuls fiscals, s’estima que el recurs a la 
laxitud és inevitable. Tan inevitable que l’extraordinària magnitud dels estímuls monetaris acaba afeblint les seves 
monedes (vegeu el gràfic anterior). El problema sorgeix quan aquesta depreciació amenaça el model econòmic 
d’altres països i, en especial, si es percep que és intencionada. En aquestes circumstàncies, les autoritats econòmi-
ques de les divises sota pressió apreciadora poden emprendre mesures dirigides a afeblir les seves monedes. Això 
no solament coartaria l’impacte de les polítiques monetàries dels grans avançats sobre la seva demanda agregada 
(al cap i a la fi, el tipus de canvi contribueix a l’ajust), sinó que, si les represàlies augmentessin, podria arribar a 
desencadenar, és clar, una guerra de divises en tota regla. 

Ara com ara, però, la reacció de les divises emergents s’ha limitat a intervencions puntuals dels bancs centrals als 
mercats canviaris o a controls dels influxos de capital per frenar una apreciació excessiva de les seves monedes. 
D’altra banda, tot fa pensar que les monedes de les economies avançades sota la lupa es mantenen en línia amb el 
seu tipus de canvi d’equilibri (vegeu el requadre «Quin és el preu apropiat d’una moneda?») i, entre elles, no estan 
gaire allunyades del tipus de canvi de paritat de poder adquisitiu (PPA), que iguala el poder de compra de les 
monedes a les diferents economies (vegeu el gràfic següent). A més a més, no sembla que la seva depreciació recent 
hagi contribuït a un creixement extraordinari de les exportacions netes. En el cas dels Estats Units, això por ser 
conseqüència del fet que, atesa la seva dimensió, continua sent una economia relativament tancada. En el cas del 
Japó, potser és conseqüència del fet que la depreciació del ien, malgrat haver estat molt intensa, encara és molt 
recent. Es pot entendre, però, que aquest moviment hagi generat suspicàcies entre els seus veïns, ja que no seria la 
primera vegada que el Japó recorre al tipus de canvi per dinamitzar l’economia. 

De tota manera, l’elevat pes del comerç asiàtic en les exportacions del Japó implica que el recurs a la depreciació 
del ien com a instrument de política macroeconòmica tingui un límit. Si afecta la competitivitat dels socis comer-
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cials i dels veïns fins al punt de reduir-ne el creixement, la influència revulsiva del tipus de canvi sobre la seva 
activitat també s’esvairà. 

En definitiva, quan Christine Lagarde, directora de l’FMI, diu que parlar de guerra de divises és, ara com ara, una 
exageració, molt probablement té raó. No hi ha prou arguments per defensar l’existència d’una guerra de divises. 
Tampoc n’hi ha prou per creure que el risc que es produeixi a curt termini sigui fundat. I, menys encara, mentre 
la memòria col·lectiva preservi un besllum de record dels estralls que va produir l’últim desacord en aquest àmbit. 

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

Desviació en relació amb el tipus de canvi de PPA enfront del dòlar

ELS TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS DIVISES ES MANTENEN EN LÍNIA AMB 
EL SEU TIPUS DE CANVI A LLARG TERMINI

FONTS: Bloomberg i elaboració pròpia.
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El ritme de contracció es desaccelera 

D’acord amb les dades definitives publica-
des per l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), el producte interior brut (PIB) va 
patir, en el quart trimestre del 2012, la 
reculada més intensa d’aquesta segona fase 
recessiva i es va situar en el –0,8% intertri-
mestral. Es tracta d’una caiguda impor-
tant, però comparable amb la que han patit 
altres països europeus, com, per exemple, 

Itàlia (–0,9% intertrimestral) o Alemanya 
(–0,6% intertrimestral), i, fins i tot, subs-
tancialment inferior a la viscuda pel nostre 
veí Portugal (–1,8% intertrimestral). De 
fet, tots els països de la zona de l’euro, amb 
l’excepció d’Estònia i d’Eslovàquia, van 
experimentar una reculada del PIB en el 
quart trimestre. En aquest context d’alen-
timent de l’activitat europea, no és estrany 
que l’economia espanyola també hagi patit 
un descens important. Amb aquesta dada, 

L’economia espanyola recula 
en un context generalitzat 
de feblesa a la zona de 
l’euro. 

Activitat econòmica 

CONJUNTURA ESPANYOLA 

INDICADORS D’OFERTA

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Indústria
 Consum d’electricitat (1) –1,3 –1,9 –1,8 –1,3 –1,9 –2,5 –4,3 –5,0

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

 Indicador de confiança en la indústria (3) –12,5 –17,5 –14,8 –17,4 –20,0 –17,9 –18,6 –13,5

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

 Importació béns interm. no energ. (5) 3,1 –7,3 –9,6 –7,2 –4,6 –7,3 8,6 ...

Construcció

 Consum de ciment –16,4 –34,0 –31,5 –37,8 –34,6 –31,3 –21,5 –27,9

 Indicador de confiança en la construcció (3) –55,4 –54,9 –50,4 –52,2 –55,5 –61,4 –41,6 –49,1

 Habitatges (visats obra nova) –14,6 –43,5 –35,2 –46,4 –49,4 –44,1 ... ...

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

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

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

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

 Mercaderies ferrocarril (t-km) 2,0 –6,8 –12,6 –7,6 –8,3 3,1 ... ...

 Tràfic aeri passatgers 6,0 –5,0 –5,4 –4,0 –3,0 –8,8 –9,2 –10,2

 Consum de gasoil automoció –3,7 –6,0 –4,3 –5,8 –7,8 –6,2 –5,1 ...

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.
(6) Índex (sense estacions de servei) deflactat i corregit de l’efecte calendari.
FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Comissió Europea, Ministeri de Foment, Ministeri d’In  dús tria, 
Energia i Turisme, Ministeri d’Economia i Competitivitat i elaboració pròpia.
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la taxa de variació interanual del PIB es va 
situar en el –1,9% i la variació per al con-
junt de l’any, en el –1,4%. 

Pel que fa a l’evolució dels components del 
PIB, ja anticipàvem que el consum privat 
recularia a un ritme més intens que l’expe-
rimentat en trimestres anteriors. El dete-
riorament del mercat laboral durant el 
2012 i la caiguda de la confiança dels con-
sumidors fins a nivells mínims al desem-
bre, entre d’altres indicadors, així ho evi-
denciaven. No obstant això, la magnitud 
de l’ajust, del –1,9% intertrimestral, va ser 
substancialment superior a l’esperat, i va 
ser, a més a més, el descens més important 
del consum de les llars des del –2,0% regis-
trat en el primer trimestre del 2009. 

Però potser és més inquietant que ara, a 
diferència del 2009, l’estalvi ja no té gaire 
capacitat per continuar esmorteint la cai-
guda del consum. En efecte, segons les 
últimes dades disponibles, corresponents 
al tercer trimestre del 2012, la taxa d’estal-
vi de les llars es va situar en el 8,8% de la 
renda bruta disponible, la taxa d’estalvi 
més baixa des que es va començar a com-
pilar la sèrie el 2000 i, en particular, molt 
inferior al 17,3% assolit, de mitjana, el 
2009. Per tant, mentre que, en la primera 
fase de la recuperació, l’any 2010, les llars 
van reduir la taxa d’estalvi per poder com-
pensar la caiguda de la renda bruta dispo-
nible i mantenir, així, el nivell de consum, 
en aquesta segona fase de recuperació, no 
hi ha marge per ajustar més l’estalvi. Per 
tant, la recuperació del consum privat serà 
més lenta que en episodis anteriors. 

A més a més, les dades de la comptabilitat 
nacional del quart trimestre del 2012 mos-
tren que la remuneració dels assalariats va 
accelerar el ritme de decreixement en tres 
punts en relació amb la dada del trimestre 
anterior i va passar del –5,5% al –8,5%. 
Aquest resultat va ser conseqüència de la 
reducció de la remuneració mitjana per 

assalariat durant aquest trimestre, de més 
de tres punts, fins al –3,0%, a causa, en 
gran part, de la supressió de la paga extra 
de desembre al sector públic. El to positiu 
el posa la reducció resultant del cost labo-
ral per unitat de producte, que va dismi-
nuir el –5,8% i va millorar, així, la posició 
competitiva de l’economia espanyola. 

D’altra banda, la reculada del consum 
públic en l’últim trimestre de l’any, del 
–0,3% intertrimestral, va ser una mica 
inferior al que s’esperava. Així i tot, la 
variació per al conjunt de l’any 2012 es va 
situar en el –3,7%, percentatge que reflec-
teix l’important esforç de consolidació 
fiscal realitzat. De cara al 2013, els comp-
tes públics continuaran sota pressió, tot i 
que, previsiblement, la Comissió Europea 
relaxarà l’objectiu de dèficit per a enguany 
perquè la recuperació econòmica tingui 
més temps per consolidar-se. 

Igual que el consum privat, la inversió 
també va experimentar, en el quart tri-
mestre, la reculada més intensa en aques-
ta segona fase recessiva, concretament del 
–3,9% intertrimestral. L’acceleració del 
ritme de caiguda és deguda a l’important 
descens de la inversió en equipament, del 
–5,2% intertrimestral, que contrasta amb 
el lleuger avanç, del 0,2%, del trimestre 
anterior. Per la seva banda, la inversió en 
construcció va experimentar una caiguda 
important, del –2,8% intertrimestral, a 
causa, sobretot, de la construcció no 
immobiliària. No obstant això, aquesta 
reculada va ser inferior a la registrada, de 
mitjana, en els quatre trimestres anteriors. 
Tot i que l’ajust al sector de la construcció 
encara no s’ha completat, els indicadors 
avançats apunten a una estabilització del 
ritme de contracció. Així, l’indicador  
de la confiança de la construcció va regis-
trar, en els dos primers mesos de l’any, 
valors clarament superiors als de l’any 
2012, tot i que molt per sota de la mitjana 
històrica. 

L’estalvi no podrà exercir  
de suport del consum 
privat.

S’intensifica la fleblesa de 
la inversió en equipament 
en el tram final de l’any.

El sector exterior aguanta, 
malgrat la caiguda de 
l’activitat a la zona  
de l’euro. 
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La informació sobre els components de la 
demanda interna que proporciona el des-
glossament del PIB del quart trimestre és, 
per tant, poc esperançadora. En conjunt, 
la demanda nacional va restar 2 punts per-
centuals al creixement del PIB del quart 
trimestre. Aquest resultat va ser compen-
sat, en part, per una major contribució de 
la demanda externa, d’1,2 punts percen-
tuals en termes intertrimestrals. Així, el 
sector exterior continua sent, per desè tri-
mestre consecutiu, l’únic motor de creixe-
ment de l’economia espanyola. 

No obstant això, és important remarcar 
que, en el quart trimestre, al contrari del 
que es venia observant en els dos trimes-
tres precedents, les exportacions es van 
reduir, en concret el 0,9% intertrimestral, 
a causa, sobretot, de la feblesa de la deman-
da de la zona de l’euro. Per tant, la raó per 

la qual el sector exterior va tenir una con-
tribució positiva al creixement va ser la 
caiguda més intensa de les importacions, 
del –4,8% intertrimestral. 

Després d’aquesta important reculada de 
l’activitat en el tram final de l’any, les pers-
pectives per al 2013 ofereixen una certa 
confiança que el ritme de contracció del 
PIB s’anirà reduint durant la primera mei-
tat de l’any. Així, per exemple, la caiguda 
de la producció industrial es va moderar al 
gener, amb una contracció del –5,0% inter-
anual, en relació amb el –7,1% del desem-
bre. Les vendes al detall del gener també 
van reduir el ritme de contracció i l’índex 
PMI de manufactures va pujar 7 dècimes 
al febrer, fins als 46,8 punts. Si es manté 
aquesta tendència, durant la segona meitat 
de l’any, es podria tornar a anotar taxes de 
creixement positives.

S’intensifica la feblesa de 
la inversió en equipament 
en el tram final de l’any. 

INDICADORS DE DEMANDA

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Consum 

 Producció de béns de consum (*) –1,0 –4,7 –3,7 –4,5 –4,8 –6,1 –7,9 ...

 Importació de béns de consum (**) –2,2 –11,0 –6,1 –11,3 –12,3 –14,3 –4,9 ...

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

 Crèdit al consum de béns duradors –21,0 –14,4 –12,8 –13,6 –17,0 –12,7 ... ...

 Indicador de confiança  
  dels consumidors (***) –17,1 –31,7 –24,6 –29,0 –35,2 –37,8 –32,5 –33,4

Inversió

 Producció de béns d’equipament (*) 0,8 –10,8 –10,3 –13,9 –10,8 –8,0 –2,7 ...

 Importació de béns d’equipament (**) –3,1 –10,7 –11,5 –11,9 –15,8 –4,7 0,4 ...

 Matriculació de vehicles industrials –6,6 –24,8 –19,1 –26,6 –27,9 –26,3 –18,8 –26,0

Comerç exterior (**) 

 Importacions no energètiques 1,0 –8,5 –8,7 –8,5 –7,6 –9,2 4,5 ...

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

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

Percentatge de variació interanual (*)

PIB Consum de les llars

Consum públic Inversió en béns d’equipament

Importacions de béns i serveisExportacions de béns i serveis

Inversió en construcció Demanda nacional (**)

NOTES: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari.
(**) Contribució al creixement del PIB.
FONT: Institut Nacional d’Estadística.
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L’apreciació de l’euro no representa un risc per al creixement... ara com ara

La recent apreciació de l’euro ha situat el mercat de divises en el primer pla del debat econòmic. Les polítiques 
monetàries expansives d’alguns dels principals bancs centrals van elevar el tipus de canvi efectiu nominal de la 
moneda única el 8,7% entre el juliol del 2012 i el febrer del 2013.(1) Aquesta escalada no es va frenar fins que el 
president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va advertir que vigilaria de prop l’evolució del tipus de 
canvi. No obstant això, la preocupació que una possible guerra de divises afebleixi la recuperació econòmica a la 
zona de l’euro no ha desaparegut del tot. 

Sembla que el temor està ben fonamentat: un enfortiment de l’euro encareix les exportacions de la Unió Monetària 
Europea (UME) i, al mateix temps, fa més barates les importacions. Atès que el principal motor del creixement, en 
els últims anys, ha estat el sector exterior, la preocupació és màxima. Com ho mostra el gràfic següent, el tipus de 
canvi dista de ser estable al llarg del temps, però crida l’atenció el ritme al qual s’ha apreciat l’euro durant l’últim 
mig any, superior al d’altres episodis. La perspectiva històrica, però, ens mostra que aquest moviment no és tan 
infreqüent. Per exemple, entre el febrer del 2006 i l’agost del 2008, el valor de l’euro va augmentar el 18,5% i, entre 
el març del 1985 i el febrer del 1987, el 28,5%. 

L’impacte econòmic d’un repunt de l’euro similar al de l’últim mig any no és gaire elevat. D’acord amb les estima-
cions del BCE, un augment permanent del tipus de canvi nominal efectiu de l’euro del 10% representa una reduc-

(1) El tipus de canvi efectiu nominal de l’euro es calcula com la mitjana de les cotitzacions de l’euro amb les divises dels seus principals socis 
comercials ponderada pel volum d’exportacions cap a aquests països.

MENOR APRECIACIÓ DE L’EURO EN ELS ÚLTIMS MESOS, TOT I QUE MÉS RÀPIDA

Tipus de canvi efectiu nominal de l’euro (*)

NOTA: (*) Mitjana ponderada de la �uctuació de l’euro en relació amb els principals socis comercials de la zona de l’euro. Per a 
períodes anteriors al 1999, s’utilitza una aproximació al tipus de canvi de l’euro basada en la mitjana ponderada de les divises dels 
seus països membres.
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ció del producte interior brut (PIB) de 2 dècimes en el primer any i de 6 dècimes a llarg termini.(2) Si apliquem 
aquest resultat a l’apreciació de l’euro que s’ha produït des del juliol del 2012 fins al febrer, del 8,7%, obtenim que 
el deteriorament de l’activitat econòmica és, enguany, d’1,7 dècimes. No obstant això, les primeres setmanes de 
març mostren una certa correcció de la recent apreciació de l’euro. Aquesta menor persistència reduiria l’efecte 
final sobre el creixement. Per assolir una contracció a curt termini del PIB superior a 5 dècimes, serien necessàries 
fluctuacions molt més brusques i persistents del tipus de canvi: per exemple, una apreciació de la moneda similar 
a la registrada entre el 1985 i el 1987. L’efecte, per tant, no és insignificant, però tampoc no sembla que, ara com ara, 
sigui suficient per qüestionar el procés de recuperació.

En part, un dels factors que ajuda a esmorteir l’impacte de les variacions del tipus de canvi sobre les exportacions 
és la reduïda sensibilitat del preu final de les exportacions als moviments del tipus de canvi. Això és fruit, entre 
d’altres elements, de la capacitat dels exportadors per absorbir una part de les fluctuacions de les divises, mit-
jançant la reducció del marge de beneficis o l’ús d’eines financeres de cobertura contra el risc canviari. S’estima 
que, a la zona de l’euro, només la meitat de l’apreciació de la moneda s’acaba traslladant al preu final dels béns 
exportats. Una xifra molt similar a la del Japó i a la del Regne Unit.(3) En el cas nord-americà, en canvi, la sensibi-
litat és fins i tot menor, el 12% de l’apreciació de la moneda acaba repercutint en el preu final dels béns exportats.

Altres factors que també tenen un paper clau a l’hora de determinar l’efecte de la fluctuació canviària sobre el 
creixement econòmic són: el grau d’obertura de l’economia, el contingut importador de les exportacions i el nivell 
tecnològic de les exportacions. Pel que fa al primer aspecte, els països més oberts són els que, naturalment, estan 

(2) Vegeu Mauro, Rüffer and Bonda, «The Changing Role of the Exchange Rate in a Globalised Economy», BCE Occasional Paper Series (2008).
(3) Vegeu Hamid Faruqee, «Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area: The Role of Asymmetric Pricing Behavior», IMF Working Paper 
(2004). 

EL CONTINGUT IMPORTADOR DE LES EXPORTACIONS I EL TIPUS D’EXPORTACIONS DIFEREIXEN MOLT ENTRE 
ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Contingut importador de les exportacions Exportacions d’elevat contingut tecnològic
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més exposats a les variacions del tipus de canvi. En aquest sentit, les diferències entre els diferents països de la Unió 
Europea són molt importants. En un extrem, es troben els Països Baixos, amb un nivell d’obertura comercial, 
definit com les exportacions i les importacions en percentatge del PIB, amb els països no pertanyents a la zona de 
l’euro que va arribar al 81,5% del PIB l’any passat. En canvi, a França i a Espanya, aquest percentatge no va arribar 
al 25% del PIB. Alemanya, amb un grau d’obertura del 42,0%, es va situar a mig camí.  

Un altre factor que cal tenir en compte és el contingut importador de les exportacions, és a dir, els productes 
importats necessaris per generar un bé exportat. La comparació de dos casos extrems és molt intuïtiva: la reducció 
de la demanda externa en un país en què tot el que exporta es produeix a partir de béns nacionals (contingut 
importador zero) tindrà un efecte sobre el PIB molt superior al d’una altra economia en què tots els béns exportats 
han estat prèviament importats. Al gràfic de l’esquerra, observem el contingut importador de les exportacions als 
principals països de la zona de l’euro. Destaca que, llevat de Grècia, els quatre països més grans són els que presen-
ten un menor contingut importador de les seves exportacions, amb valors per sota del 30% a França, Alemanya i 
Itàlia i del 34% a Espanya. La major dimensió i la major diversificació de la seva economia expliquen, en part, 
aquesta relació. En canvi, Irlanda, Bèlgica i Portugal encapçalen la llista de països amb un major contingut impor-
tador de les seves exportacions. 

L’últim factor que cal tenir present és la composició tecnològica de les exportacions. Diversos estudis constaten 
que la demanda d’exportacions amb menys contingut tecnològic presenta una major sensibilitat al preu.(4) Per tant, 
els països especialitzats en l’exportació de béns d’alt contingut tecnològic es veuran menys exposats a les fluctua-
cions del tipus de canvi. En aquest apartat, destaquen Alemanya i França, que, a més de presentar un reduït con-
tingut importador de les exportacions, aquestes presenten una major especialització cap a productes de tecnologia 
més alta. A l’altre extrem es troben Grècia i Portugal, amb un pes de les exportacions d’elevat contingut tecnològic 
del 18% i del 36%, respectivament. 

Centrant-nos en el cas de l’economia espanyola, observem que, en aquests dos últims casos, es manté en una 
còmoda posició intermèdia. Per tant, l’impacte d’una apreciació de la moneda única sobre l’activitat econòmica no 
diferirà gaire del que tindria al conjunt de la zona de l’euro. A més a més, el diferent patró de comerç de l’economia 
espanyola, amb una important proporció de les exportacions destinades cap a països que comparteixen la mateixa 
moneda, situa l’apreciació del tipus de canvi efectiu nominal de l’economia espanyola en el 2,2% entre el juliol del 
2012 i el febrer del 2013, de manera que l’impacte sobre el creixement seria purament anecdòtic.

En definitiva, malgrat els temors suscitats, no sembla que l’apreciació de l’euro dels últims mesos, relativament 
reduïda, pugui acabar tenint un efecte important sobre el creixement de la zona de l’euro i de l’economia espanyo-
la. Però el marge no és infinit, en especial ara que el motor exportador és el principal pilar que sustenta la recupe-
ració. No és sobrer, doncs, que el Banc Central Europeu en segueixi de prop l’evolució.

(4) Vegeu Carlos Martínez-Mongay, «Competitiveness and Growth in EMU: the Role of External Sector in the Adjustment of the Spanish 
Economy», European Commission Economic Papers (2009).

Aquest requadre ha estat elaborat per Joan Daniel Pina  
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La millora de la competitivitat 
s’accelera 

Els indicadors avançats d’activitat, tot i 
que se situen en zona contractiva, sugge-
reixen que la recessió s’està apaivagant en 
el primer trimestre del 2013. El PIB es va 
reduir vuit dècimes en l’últim trimestre  
de l’any 2012, i s’espera una contracció de 
quatre dècimes en el trimestre actual. 
Aquesta moderació de la caiguda del PIB 
prosseguirà durant el segon trimestre, i, 
cap al final de l’any, podríem parlar ja d’es-
tabilització o de lleuger creixement. 

Els registres del mercat laboral del febrer 
donen suport a aquesta millora relativa, ja 
que, malgrat que el nombre d’afiliats  
en alta a la Seguretat Social va baixar en 
28.691 persones, la taxa de variació inter-

anual de l’ocupació va millorar en dues 
dècimes, fins al −4,4% interanual. Aquesta 
caiguda, en línia amb les previsions, va ser 
inferior a la del mateix mes del 2009 i del 
2012 (de 69.000 i de 61.000 persones, res-
pectivament), que van acabar sent els dos 
pitjors anys en termes de destrucció de 
llocs de treball. D’aquesta manera, l’inici 
de l’any és, ara com ara, menys deplorable 
que l’anterior. Així i tot, cal destacar que la 
reculada del febrer va ser superior a la dels 
anys 2008 i 2010 i que els seus valors van 
ser molt pitjors que els registrats abans de 
la crisi, entre el 2001 i el 2007, quan es van 
crear, de mitjana, 144.000 llocs de treball 
al mes de febrer. 

No tots els sectors van evolucionar de la 
mateixa manera. Les dades corregides 
d’estacionalitat i calendari mostren que el 

El ritme de caiguda  
del total d’afiliats es 
desaccelera dues dècimes, 
fins al 4,4% interanual. 

Mercat de treball 

FONTS: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia.
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La taxa de creixement 
interanual de l’atur 
registrat cau més d’un  
punt, fins al 7,0%. 

sector industrial va concentrar la major 
part de la caiguda de l’ocupació. En efecte, 
l’afiliació en aquest grup, que representa el 
13% del total, es va reduir en gairebé 17.000 
persones en termes desestacionalitzats. 
Per la seva banda, la construcció i els ser-
veis van perdre 13.000 i 6.000 llocs de tre-
ball, respectivament. Destaca el millor 
comportament relatiu del sector serveis, 
amb un pes proper a les tres quartes parts, 
que va destruir ocupació amb menys 
intensitat que en l’últim trimestre del 
2012. 

Tal com s’esperava, l’atur registrat va con-
tinuar augmentant al febrer, concretament 
en 59.444 persones, fins a un total de 
5.040.022. En termes desestacionalitzats, 
l’atur va recular en 2.000 persones. L’aug-
ment de l’atur va ser inferior al del mes de 
febrer dels tres últims anys, i, en conse-
qüència, el creixement interanual del 

nombre d’aturats es va reduir en 1,3 punts 
percentuals en relació amb el gener, fins al 
7,0%. Tot plegat fa pensar que el ritme 
d’augment de l’atur s’està alentint, tot i que 
la pujada va ser encara força superior a 
l’increment mitjà del 2001-2007, de 1.700 
persones. 

Aquesta xifra rècord d’aturats registrats, 
més de cinc milions, exerceix una pressió 
molt forta sobre la despesa en prestacions 
per a aquest col·lectiu. En concret, la des-
pesa en aquesta partida va augmentar el 
2,6% interanual al gener, arran, principal-
ment, de l’increment del nombre d’aturats 
i, també, del lleuger augment de la despesa 
mitjana per beneficiari, que es va apropar 
als 930 euros al mes. 

Per millorar la situació del mercat laboral i 
la sostenibilitat del sistema de pensions de 
la Seguretat Social a mitjà termini, el pas-

INDICADORS D’OCUPACIÓ

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

2011 2012
2012 2013

I II III IV Gener Febrer

Afiliats a la Seguretat Social (1)

 Sectors d’activitat

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

  Construcció –12,2 –17,0 –16,4 –17,3 –17,7 –16,8 –16,0 –15,5

  Serveis 0,2 –1,7 –0,9 –1,6 –1,8 –2,6 –3,1 –3,0

 Situació professional

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

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

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

Població ocupada (2) –1,9 –4,5 –4,0 –4,8 –4,6 –4,8 – –

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

Contractes registrats (4)

 Indefinits –9,6 –2,2 –19,3 –5,7 –3,8 24,8 32,6 22,9

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

 Total 0,1 –4,6 –7,8 –4,8 –5,0 –1,1 6,1 –1,0

NOTES: (1) Dades mitjanes mensuals.
(2) Estimació de l’enquesta de població activa.
(3) Equivalents a temps complet. Estimació de la comptabilitat nacional; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(4) Al Servei Públic d’Ocupació Estatal.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal i elaboració pròpia. 
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El Govern aprova una 
bateria de mesures  
per incentivar l’ocupació  
de la gent de més edat. 

sat 15 de març es va aprovar, al Consell de 
Ministres, el Reial decret-llei 5/2013 de 
mesures per afavorir la continuïtat de la 
vida laboral dels treballadors de més edat. 
El seu objectiu principal és abordar la 
transició entre vida activa i jubilació mit-
jançant mesures en tres àmbits: jubilació 
anticipada i parcial, compatibilitat entre 
treball i pensió i lluita contra la discrimi-
nació per raó d’edat en l’ocupació. 

Pel que fa a la jubilació anticipada, destaca 
el fet que l’edat pujarà, de forma progressi-
va, dels 63 als 65 anys el 2027 en cas que 
sigui voluntària i dels 61 als 63 anys quan 
sigui forçosa. Així mateix, es fixa un perí-
ode mínim de cotització per rebre la pen-
sió íntegra de 35 i de 33 anys, respectiva-
ment. També s’efectuen modificacions per 
incrementar la penalització en termes de 
l’import de la pensió rebuda en les dues 
modalitats per desincentivar la jubilació 
anticipada. Pel que fa a la jubilació parcial, 
possible dos anys abans de l’edat legal de 
jubilació, es limita al 50% la reducció 
màxima de jornada, tot i que es permetrà 
assolir el 75% de la reducció màxima quan 

el treballador de relleu sigui més jove i se li 
faci un contracte indefinit i a temps com-
plet. Finalment, s’obre la possibilitat de 
treballar, tant per compte d’algú altre com 
per compte propi, percebent el 50% de la 
pensió per als individus que han superat 
l’edat legal de jubilació. Quan finalitza el 
període d’activitat, es restableix el paga-
ment de la pensió íntegra. 

Totes aquestes mesures, malgrat que 
siguin necessàries per garantir la sosteni-
bilitat del sistema de la Seguretat Social a 
mitjà termini, no seran determinants per 
canalitzar la recuperació de l’ocupació de 
forma immediata. En canvi, un aspecte 
molt important que ja està contribuint de 
forma substancial al procés d’ajust del 
mercat de treball és l’evolució dels costos 
laborals. Efectivament, segons l’enquesta 
trimestral del cost laboral, el cost total, en 
el quart trimestre, va ser de 2.599 euros 
per treballador i mes, que representa una 
caiguda del 3,2% en relació amb el mateix 
període de l’any anterior. Aquest ha estat el 
descens més important des que es va 
començar a compilar la sèrie. D’aquesta 

NOTA: (*) Activitats del sector públic, educació, sanitat, serveis socials i artístics (categoria O-S de la classi�cació NACE).
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Eurostat i elaboració pròpia.
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El cost laboral per 
treballador cau el 0,6% 
interanual el 2012. 

manera, en l’últim tram de l’any 2012, es 
va intensificar la caiguda dels costos labo-
rals, ja que el cost mitjà anual del 2012 va 
ser de 2.540 euros, el 0,6% inferior al del 
2011. 

L’ajust del cost laboral va ser força genera-
litzat entre les diferents seccions econòmi-
ques, tot i que destaquen, sobretot, els forts 
descensos als sectors anomenats de no 
mercat, que inclouen l’administració 
pública, la sanitat, l’educació i les activitats 
artístiques. La reculada va ser especial-
ment intensa al sector públic, del 14,4% 
interanual, a conseqüència, en gran part, 
de la supressió de la paga extra de desem-
bre dels empleats d’aquest grup. Destaca 
també la caiguda registrada en l’àmbit de 
la sanitat i dels serveis socials, del 9,3%. 
L’eliminació de la paga especial de Nadal 
va ser una mesura extraordinària, de 
manera que els ajustos dels costos laborals 

dels pròxims mesos haurien de ser força 
menors. 

La caiguda dels costos laborals a Espanya 
va superar amb escreix la de la resta de 
països de la zona de l’euro, la qual cosa 
permet que l’economia continuï guanyant 
competitivitat. Com a contrapartida, 
tenint en compte que l’augment mitjà  
anual de l’IPC va ser del 2,4% el 2012, els 
treballadors van perdre poder adquisitiu. 

En definitiva, el deteriorament del mercat 
laboral continua, tot i que amb menys 
intensitat. Les dades d’afiliació des de l’ini-
ci de l’any mostren una evolució menys 
deplorable que la del 2012, tot i que una 
mica pitjor que la del 2010. S’espera que el 
ritme de deteriorament es continuï desac-
celerant en els pròxims mesos, de manera 
que l’any 2013 hauria d’acabar amb una 
destrucció total d’uns 175.000 afiliats. 

INDICADORS DE SALARIS

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

2011 2012
2012

I II III IV

Increment pactat en convenis (*) 2,1 1,3 2,2 1,7 1,3 1,3

Salari per lloc de treball equivalent  
 a temps complet (**) 0,7 –0,3 1,4 0,2 0,1 –3,0

Enquesta trimestral de cost laboral

 Costos salarials

  Total 1,0 –0,6 1,2 0,0 0,3 –3,6

   Indústria 2,8 1,2 1,9 2,1 1,0 –0,2

   Construcció 2,5 1,3 1,3 2,2 1,2 0,4

   Serveis 0,5 –1,1 1,0 –0,5 0,0 –4,7

  Guanys mitjans per hora treballada 2,1 –0,1 1,5 1,0 0,3 –2,7

 Altres costos laborals 1,6 –0,8 0,9 –1,4 –0,9 –1,8

 Jornada laboral (***) –0,9 –0,6 –0,3 –1,0 0,0 –0,9

Jornals agraris 1,9 ... 0,3 0,7 –0,5 ...

Cost laboral a la construcció 1,9 0,2 0,8 0,1 0,1 0,0

NOTES: (*) No inclou clàusules de revisió salarial. Dades acumulades.
(**) Comptabilitat nacional trimestral; dades corregides d’estacionalitat i calendari.
(***) Hores efectives per treballador i mes.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Ministeri de Foment i elaboració pròpia.
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Pausa en la tendència a la baixa  
de la inflació 

La taxa de variació interanual de l’IPC del 
febrer va ser lleugerament superior a les 
previsions i va augmentar en una dècima, 
fins al 2,8%. Els principals responsables 
van ser els carburants, en un context de 
lleugera pujada del preu del petroli i d’in-
crement inesperat dels medicaments. 

Aquesta taxa d’inflació va ser un punt per-
centual superior a la registrada al conjunt 
de la zona de l’euro. No obstant això, 
aquest diferencial s’explica, en gran part, 
per les mesures fiscals adoptades el 2012. 
La sèrie de la inflació a impostos constants 
es va situar, al febrer, en el 0,7% interanual 
i la subjacent va arribar amb prou feines al 

0,2%. Aquests resultats mostren fins a quin 
punt els preus de l’energia i la pujada de la 
imposició indirecta estan alterant el nivell 
d’inflació que, en realitat, caldria esperar 
davant un escenari de consum molt depri-
mit com l’actual. 

Llevat que, al llarg del 2013, es produeixin 
canvis normatius o impositius que afectin 
els preus finals al consum, les perspectives 
apunten a una reducció de la inflació en 
els pròxims mesos. Diverses raons donen 
suport a aquesta teoria. En primer lloc, els 
efectes esglaó sobre l’índex general intro-
duïts el 2012 desapareixeran de forma gra-
dual, amb un fort descens en el mes de 
setembre, quan s’esvaeixi l’impacte de la 
pujada de l’IVA. En segon lloc, el preu del 
petroli Brent va baixar el 3,2% durant la 

La taxa de variació 
interanual de l’IPC 
augmenta en una dècima, 
fins al 2,8%. 

Les pressions inflacionistes 
s’aniran reduint a causa de 
la desaparició dels efectes 
impositius... 

Preus 

S’ATURA LA TÒNICA DECREIXENT DE LA INFLACIÓ 

Variació interanual de l’IPC

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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primera meitat de març i es va situar en els 
84,7 euros per barril. Sota el supòsit que 
aquest preu no variï de forma significativa 
en relació amb els nivells actuals (s’espera 
una xifra propera als 83 euros per barril al 
final de l’any), la inflació d’aquest epígraf 
hauria de continuar baixant de forma molt 
gradual. Això hauria de permetre que la 
inflació general disminueixi al llarg de 
l’any. 

En tercer lloc, està previst que els preus de 
l’electricitat reculin de forma important a 

partir de l’abril. En efecte, la subhasta elèc-
trica del passat 20 de març entre les comer-
cialitzadores habilitades per al subminis-
trament a tarifa es va tancar amb caigudes 
de preus del 15%. Segons l’Associació 
Espanyola de la Indústria Elèctrica, això 
s’hauria de traduir en una davallada pro-
pera al 7% de la Tarifa d’Últim Recurs 
(TUR) de la llum, ja que el resultat d’aques-
tes subhastes sol tenir un pes proper al 
50% en el rebut de la llum. L’altra meitat 
correspon als costos regulats del sistema 
elèctric, també anomenats peatges, que es 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS

Febrer 2013

Índexs
(*)

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

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Per classes de despesa

 Aliments i begudes no alcohòliques 104,3 0,1 –0,3 0,4 0,1 2,6 2,8
 Begudes alcohòliques i tabac 110,9 0,3 0,4 0,5 3,1 2,2 8,1

 Vestit i calçat 91,5 –1,7 –1,8 –15,9 –16,2 0,0 –0,1

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

 Parament 101,5 –0,1 0,0 –1,0 –0,8 1,1 1,4

 Medicina 110,3 0,1 0,8 –0,1 –0,4 –2,9 12,9

 Transport 106,4 0,8 1,4 2,7 2,4 5,3 2,8

 Comunicacions 95,3 0,1 0,0 –2,0 –1,2 –3,5 –1,8

 Oci i cultura 100,4 0,2 0,5 –2,2 –1,7 0,4 1,3

 Ensenyament 112,7 0,0 0,0 0,1 0,0 2,8 10,4

 Hotels, cafès i restaurants 100,6 0,1 0,0 0,0 –0,2 0,9 0,6

 Altres 104,6 0,3 0,3 0,8 0,5 2,3 3,0

Agrupacions

 Aliments amb elaboració 105,6 0,2 0,3 0,5 1,0 2,8 3,6

 Aliments sense elaboració 104,2 0,0 –1,1 0,2 –0,5 1,8 3,1

 Conjunt no alimentari 102,6 0,1 0,3 –1,4 –1,5 1,8 2,6

 Béns industrials 102,5 0,0 0,3 –2,6 –3,0 2,4 2,9

  Productes energètics 111,1 1,1 1,7 3,5 1,9 7,9 5,9

  Carburants i combustibles 112,0 1,5 2,3 4,8 4,2 10,4 5,1

  Béns industrials sense productes energètics 98,9 –0,4 –0,3 –5,1 –5,2 0,1 1,4

 Serveis 102,6 0,1 0,2 –0,1 –0,1 1,3 2,2

 Inflació subjacent (**) 101,9 0,0 0,0 –1,7 –1,6 1,2 2,3

ÍNDEX GENERAL 103,1 0,1 0,2 –1,0 –1,1 2,0 2,8

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

...de l’estabilitat dels preus 
del petroli i del descens  
de la tarifa de l’electricitat. 
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FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

S’ESPERA UNA CAIGUDA DELS PREUS DE L’ELECTRICITAT A L’ABRIL

Variació interanual de l’IPC de l’electricitat
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INDICADORS D’INFLACIÓ

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

Preus
agraris

Índex de preus industrials Preus d’importació Deflactor 
del PIB 

(*)Índex 
general

Béns de 
consum

Béns d’equi-  
pament

Béns  
intermedis

Béns  
energètics Total Béns de 

consum
Béns de 
capital

Béns  
intermedis

2012

 Gener 0,0 4,8 1,9 0,7 1,7 14,2 6,2 2,6 2,1 2,7 –

 Febrer 1,4 4,6 1,6 0,7 1,0 14,3 5,5 2,6 1,9 1,4 0,4

 Març 5,1 4,5 1,7 0,6 1,2 13,4 6,2 3,2 1,3 1,9 –

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

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

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

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

 Agost 14,7 4,6 2,7 0,4 1,0 13,0 4,4 5,4 1,1 1,7 0,5

 Setembre 15,4 4,3 3,5 0,5 1,6 10,1 3,2 3,2 0,3 1,7 –

 Octubre 20,4 3,9 3,6 0,3 1,9 8,4 2,5 3,2 0,2 2,2 –

 Novembre ... 3,3 3,4 0,4 2,3 5,6 1,6 3,2 0,0 2,1 0,1

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

2013

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

NOTA: (*) Dades corregides d’estacionalitat i calendari.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i Competitivitat i elaboració pròpia.
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Preveiem que la inflació 
baixi fins a l’1,5% cap  
al final de l’any. 

mantindran inalterats. El descens de la 
tarifa contrasta amb els últims moviments, 
que, majoritàriament, han estat a l’alça. El 
2011 la TUR va pujar el 10% i el 2012 ho va 
fer un 5,4% addicional. 

No obstant això, és possible que el descens 
de preus de l’electricitat acabi sent menor. 
Suposant que, per exemple, els preus de 
l’electricitat es reduïssin, finalment, el 3% 
en el mes d’abril, i tenint en compte que 
l’electricitat té un pes del 3,3% sobre la cis-
tella dels productes que formen l’IPC, 
aquest moviment implicaria un descens 
d’una dècima sobre la inflació general. 

A tots aquests factors de caràcter modera-
dor, cal afegir el fet que la recuperació de la 
demanda interna serà molt gradual, de 
manera que tampoc no s’espera pressió a 
l’alça en els preus per aquesta via. En aquest 

context, la inflació hauria de continuar 
baixant fins al voltant de l’1,5% al setem-
bre i es podria mantenir en aquest nivell 
fins al final de l’any. 

La moderació de la inflació també s’obser-
va en l’índex de preus industrials, que 
reflecteix la variació dels preus dels béns 
industrials cobrats pel fabricant. En efecte, 
la taula anterior mostra que els preus 
industrials van continuar el perfil descen-
dent i van baixar mig punt al gener, fins al 
2,6% interanual. Aquesta xifra contrasta 
amb el 4,8% registrat en el mateix mes de 
l’any anterior. Llevat dels béns de consum, 
el descens dels preus dels productes indus-
trials va ser generalitzat en tots els compo-
nents i va ser especialment intens entre els 
béns energètics. Aquesta trajectòria decrei-
xent està permetent la recuperació de la 
competitivitat de l’economia espanyola. 
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El superàvit del desembre accelera 
l’ajust del saldo corrent 

La dada del saldo corrent del desembre del 
2012 va superar les expectatives de la gran 
majoria d’analistes econòmics. Amb un 
superàvit de 4.875 milions d’euros en l’úl-
tim mes de l’any passat, va accelerar la cor-
recció del desequilibri exterior, que, en el 
conjunt del 2012, es va reduir fins al 0,8% 
del producte interior brut (PIB) espanyol. 
Aquesta xifra se situa 2,7 punts percen-
tuals per sota del registre del 2011. El bon 
ritme d’ajust registrat durant l ’últim 

semestre de l’any passat reforça la previsió 
d’assolir un superàvit corrent el 2013, un 
fet que no succeeix des de l’any 1997. 

El desglossament del saldo corrent entre 
els diferents components de la balança de 
pagaments permet analitzar els factors 
que van impulsar-ne l’ajust al desembre i 
les probables tendències al llarg del 2013. 
D’una banda, la feblesa de la demanda 
interna i els guanys de competitivitat de 
l’economia espanyola van mantenir el rit-
me de millora de les balances de béns i de 
serveis. En el cas de la balança de béns, la 

El superàvit corrent del 
desembre del 2012, de 
4.875 milions d’euros, 
supera les estimacions de 
la majoria d’economistes. 

Sector exterior 

BALANÇA DE PAGAMENTS

Desembre 2012

Dotze últims mesos

Saldo en milions
d’euros

Variació anual

Absoluta %

Balança corrent

 Balança comercial –24.928 14.799 –37,3

 Serveis

  Turisme 31.400 796 2,6

  Altres serveis 8.174 4.538 124,8

  Total 39.575 5.335 15,6

 Rendes –18.448 7.658 –29,3

 Transferències –4.457 1.447 –24,5

 Total –8.258 29.239 –78,0

Compte de capital 6.569 1.081 19,7

Balança financera

 Inversions directes 13.696 19.292 –

 Inversions de cartera –51.411 –28.335 122,8

 Altres inversions –141.507 –96.785 216,4

 Total –179.221 –105.828 144,2

Errors i omissions 7.389 11.140 –

Variació d’actius del Banc d’Espanya 173.521 64.368 59,0

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa per la 
variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i les omissions.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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Les exportacions a la zona 
de l’euro creixen l’1,9% 
interanual al gener, després 
d’un any de contracció. 

correcció del dèficit, de 2.972 milions 
d’euros en l’últim mes de l’any, va respon-
dre, a parts gairebé iguals, a l’augment de 
les exportacions i a la disminució de les 
importacions. 

D’acord amb les dades de duanes del 2013, 
el dèficit de béns es va tornar a reduir al 
gener, tot i que a un ritme lleugerament 
inferior, a causa de l’augment del dèficit 
energètic. Destaca el repunt de les expor-
tacions en el primer mes de l’any, del 7,9% 
interanual, molt per damunt del 3,8% de 
mitjana registrat al llarg de l’any passat. 
Una vegada més, les exportacions a l’exte-
rior de la zona de l’euro van mantenir el 
vigor, amb un creixement del 14,5% inter-
anual en aquest mes. Aquesta tendència va 
ser reforçada per la reactivació de les ven-
des a la zona de l’euro, que van créixer 

l’1,9% interanual al gener, enfront de la 
contracció del 2,7% registrada en el con-
junt del 2012. Esperem que la recuperació 
gradual de l’activitat a la zona de l’euro i 
les noves millores en la competitivitat 
espanyola mantinguin aquesta tendència 
durant el 2013. 

Pel que fa a la balança de serveis, l’incre-
ment del superàvit en el mes de desembre, 
de 890 milions d’euros, va ser coherent 
amb la tònica de creixement registrada al 
llarg de l’any passat. D’una banda, el saldo 
turístic del desembre va augmentar lleuge-
rament, a causa, exclusivament, de la 
menor despesa dels espanyols a l’exterior. 
De l’altra, el component no turístic va tor-
nar a ampliar els ingressos procedents de 
l’exterior i es va confirmar com el princi-
pal motor del saldo de serveis. La feblesa 

COMERÇ EXTERIOR

Gener 2013

Importacions Exportacions Saldo
Taxa de

cobertura
(%)Milions

d’euros
% variació

anual 
en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

% variació
anual 

en valor

% 
partici-
pació

Milions
d’euros

Per grups de productes

 Energètics 5.585 13,0 26,1 1.131 6,7 6,3 –4.453 20,3

 Béns de consum 4.360 –5,3 20,4 5.914 8,9 33,1 1.554 135,6

  Alimentaris 1.179 1,4 5,5 2.499 6,7 14,0 1.320 212,0

  No alimentaris 3.181 –7,5 14,9 3.415 10,5 19,1 234 107,4

 Béns de capital 1.226 3,1 5,7 1.359 9,1 7,6 133 110,9

 Béns intermedis no energètics 10.210 7,4 47,8 9.477 7,2 53,0 –733 92,8

Per àrees geogràfiques

 Unió Europea 9.985 –0,6 46,7 11.353 3,7 63,5 1.368 113,7

  Zona de l’euro 8.294 1,4 38,8 8.934 1,9 50,0 639 107,7

 Altres països 11.395 11,9 53,3 6.528 16,0 36,5 –4.867 57,3

  Rússia 1.133 128,8 5,3 224 6,5 1,3 –909 19,8

  EUA 898 29,4 4,2 647 6,2 3,6 –252 72,0

  Japó 219 –23,6 1,0 150 –1,3 0,8 –69 68,7

  Amèrica Llatina 1.806 17,0 8,4 1.034 15,3 5,8 –772 57,3

  OPEP 2.867 0,5 13,4 1.182 83,2 6,6 –1.685 41,2

  Resta 4.471 3,7 20,9 3.291 5,6 18,4 –1.180 73,6

TOTAL 21.380 5,7 100,0 17.882 7,9 100,0 –3.499 83,6

FONTS: Ministeri d’Economia i Competitivitat i elaboració pròpia.
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del turisme en els primers mesos del 2013, 
amb una caiguda de l’1,3% en relació amb 
el mateix període de l’any anterior, no 
anticipa un intercanvi de papers a mitjà 
termini. 

Com ho mostra el gràfic de baix a la dreta, 
la correcció del dèficit de rendes també va 
contribuir de forma significativa a l’ajust 
exterior del 2012, en especial a partir de la 
segona meitat de l’any. El menor paga-
ment de rendes cap a l’estranger explica-
ria aquesta millora. Sens dubte, una de les 
principals explicacions va ser l’accés de  
les institucions financeres a les subhastes 
de liquiditat del Banc Central Europeu 
(BCE), que van permetre reduir el cost de 
finançament del deute espanyol al llarg  
de l’any passat. 

Aquest efecte va ser reforçat per altres fac-
tors que també van afavorir la reducció del 
pagament de rendes a l’estranger. El despa-
lanquejament del sector privat, les menors 
tensions financeres al final de l’any passat i 
la reducció del deute públic en mans de no 
residents són alguns d’aquests factors. Així 
mateix, el menor pagament de dividends 

per part de les empreses espanyoles al 
desembre també hauria contribuït a l’in-
tens ajust del dèficit de rendes en aquest 
mes, de 3.593 milions d’euros. 

No obstant això, una part d’aquesta millo-
ra es podria veure corregida per un aug-
ment del pagament d’interessos al gener 
del 2013, que deterioraria lleugerament  
el dèficit corrent en aquest mes. Alguna 
cosa similar pot succeir amb el saldo de la 
balança de transferències. És possible que 
la seva intensa correcció del dèficit en  
els dos últims mesos del 2012, de 2.856 
milions d’euros, respongués, en part, a  
un avançament en el calendari de les 
transferències rebudes de l’exterior. Con-
següentment, en els mesos següents, els 
ingressos d’aquesta balança es podrien 
veure reduïts. 

Per tant, és possible que el dèficit corrent 
hagi augmentat lleugerament al comença-
ment del 2013. Malgrat tot, les tendències 
de fons continuaran pressionant cap a una 
nova millora del saldo corrent el 2013, que 
preveiem que se situarà al voltant de l’1,0% 
del PIB espanyol.

Les subhastes de liquiditat 
del Banc Central Europeu 
redueixen el cost de 
finançament del deute 
espanyol. 

Esperem que el saldo 
corrent registri un 
superàvit proper a l’1%  
del PIB el 2013. 

L’AJUSTAMENT DEL DÈFICIT CORRENT S’ACCELERA AL DESEMBRE DEL 2012

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Saldo corrent acumulat en els dotze últims mesos Variació del saldo
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Pendents dels nous objectius  
de dèficit 

El dèficit públic espanyol del 2012 va ser 
revisat lleugerament a l’alça, fins al 7,0% 
del producte interior brut (PIB). El canvi 
en el tractament comptable de les devolu-
cions explica l’augment de 3 dècimes en 
relació amb la xifra avançada pel Govern 
fa un mes. Un cop comptabilitzades les 
pèrdues de les ajudes al sector bancari,  
el dèficit puja fins al 10,6% del PIB. 
Aquesta xifra ha estat ben rebuda pels 
principals organismes econòmics, que 
han interpretat positivament l’esforç fis-
cal de l’any passat. Conseqüentment, les 
pressions sobre els costos de finançament 
del deute públic s’han relaxat: un context 
propici perquè el Govern i la Comissió 

Europea (CE) suavitzin el procés de cor-
recció fiscal espanyol. 

El ritme de pagament de les devolucions 
impositives es va veure alterat durant els 
últims mesos del 2012. En concret, entre el 
novembre i el desembre, es van reduir en 
4.581 milions d’euros en relació amb el 
2011. Com ho mostra el gràfic següent, 
això va incrementar la recaptació tributà-
ria neta de l’any passat. No obstant això, 
aquest augment ha estat parcialment cor-
regit el 2013. Així, l’increment de les devo-
lucions impositives durant els dos primers 
mesos d’enguany ha reduït la recaptació 
tributària neta en 3.421 milions d’euros en 
relació amb el mateix període del 2012. 
Malgrat tot, aquesta demora no afecta  
el dèficit públic del 2012 computat pel 

El dèficit públic del 2012 és 
revisat fins al 7,0% del PIB. 

Sector públic 

EL RETARD EN LES DEVOLUCIONS REDUEIX ELS INGRESSOS TRIBUTARIS AL GENER DEL 2013

Recaptació dels impostos tributaris acumulada els dotze últims mesos

FONTS: Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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L’Estat i les comunitats 
autònomes lideren l’ajust 
del dèficit públic el 2012. 

El nou objectiu de dèficit 
se situa en el 4,5% el 2013, 
tot i que podria ser revisat 
en els pròxims mesos. 

El deute públic arriba al 
84,4% del PIB el 2012.

Govern en primera instància, ja que, se -
gons la normativa d’Eurostat, les devoluci-
ons han de ser comptabilitzades en el mo -
ment de la seva sol·licitud i no en el del seu 
pagament. 

Això explica que l’ajust del dèficit públic, 
sense computar les pèrdues bancàries, fos, 
finalment, de 2,1 punts percentuals l’any 
passat i que se situés a 7 dècimes de l’objec-
tiu acordat amb la CE, del 6,3%. El des-
glossament del dèficit entre les diferents 
administracions públiques mostra diver-
gències importants. L’Estat i les comuni-
tats autònomes van dur a terme un impor-
tant ajust fiscal el 2012. L’Estat va reduir el 
dèficit en 1,3 punts percentuals, fins al 
3,8% del PIB espanyol. Per la seva banda, 
el dèficit de les comunitats va disminuir 
gairebé a la meitat, del 3,3% a l’1,7% del 
PIB. No obstant això, en els dos casos, 
aquesta contracció no va ser suficient per 
assolir els objectius de dèficit acordats, 
amb desviacions de 3 i de 2 dècimes, res-
pectivament. Aquest desglossament no 
inclou encara la revisió de tres dècimes 
exigida per Eurostat i que afectarà, princi-
palment, el dèficit de l’Estat. 

En canvi, les corporacions locals i la Segu-
retat Social sí van complir els objectius fis-
cals establerts per al 2012, tot i que les 
seves necessitats de finançament van pre-
sentar tendències molt diferents. Mentre 
que les corporacions locals van aconseguir 
reduir el dèficit per segon any consecutiu, 
del 0,4% al 0,2% del PIB, el dèficit de la 
Seguretat Social es va ampliar de nou. 
Concretament, del 0,1% a l’1,0% del PIB 
espanyol, a causa de l’augment de la despe-
sa en el pagament de les prestacions d’atur 
i de les pensions. 

En resum, la correcció del dèficit del con-
junt de les administracions públiques 
reflecteix l’important esforç fiscal dut a 
terme el 2012, sobretot tractant-se d’un 
any de recessió econòmica. No obstant 

això, la feblesa de l’economia i la desapari-
ció, enguany, d’algunes mesures que van 
ajudar a corregir les finances públiques el 
2012 (com l’eliminació de la paga extra de 
Nadal) dificultaran la correcció del dèficit, 
el qual, segons el Programa d’Estabilitat, 
s’hauria de reduir fins al 4,5% del PIB.  
És possible que, en les pròximes setmanes, 
el Govern pacti amb la CE un relaxament 
del procés de consolidació fiscal, que 
po dria arribar a situar el nou objectiu 
entre el 5,5% i el 6,0% del PIB. A diferència 
del que va succeir l’any passat, tot sembla 
indicar que una part d’aquesta flexibilitza-
ció es traslladarà a l’objectiu de dèficit de 
les comunitats autònomes, en l’actualitat 
del 0,7% del PIB per al 2013. En aquest 
sentit, el Govern també ha obert la porta a 
establir objectius diferents per a cada 
comunitat. 

L’altra cara de la moneda del relaxament 
de l’objectiu del dèficit és que s’haurà de 
revisar lleugerament a l’alça la previsió del 
deute públic, el qual, el 2012, va arribar al 
84,4% del PIB, 14,8 punts més que un any 
abans. De fet, des de l’inici de la crisi, el 
deute públic espanyol ja s’ha incrementat 
gairebé en 50 punts percentuals. En els 
pròxims anys, esperem nous augments 
que el situïn al voltant del 95% del PIB. 

L’increment associat del pagament d’inte-
ressos pressionarà la despesa pública en els 
pròxims anys. Prenent com a exemple el 
2013, fins i tot amb una reducció del cost 
de finançament de 2 dècimes, la càrrega 
dels interessos s’incrementaria gairebé 
mig punt percentual, fins al 3,5% del PIB. 
De fet, aquesta millora del cost mitjà del 
deute es basa en un escenari sense tensions 
als mercats de deute públic i en una rein-
corporació gradual de Portugal i d’Irlanda 
als canals habituals de finançament. 
Aquest escenari no hauria de perillar amb 
les actuals turbulències iniciades amb el 
rescat de Xipre, tot i que està subjecte a 
una incertesa elevada. 
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La confiança en el sistema financer 
espanyol es va recuperant 

Fa poc més d’un any, el 8 de desembre del 
2011, en un context d’elevades tensions fi -
nanceres que impedien la correcta trans-
missió de la política monetària, el Consell 
de Govern del Banc Central Europeu 
(BCE) va adoptar mesures excepcionals 
per proveir de liquiditat els bancs euro-
peus. Concretament, va dur a terme dues 
operacions de finançament a llarg termi-
ni, anomenades LTRO per les sigles en 
anglès, amb un venciment a 3 anys i amb 
l’opció de pagament anticipat a partir del 
primer any. 

Així, el BCE va injectar gairebé 489.000 
milions d’euros en la primera operació, el 

22 de desembre del 2011, i uns 529.000 
milions d’euros en la segona, l’1 de març 
del 2012. En conjunt, les dues operacions 
van comportar un increment superior als 
480.000 milions d’euros de liquiditat en 
l’Eurosistema. Segons les dades publicades 
pel Banc d’Espanya, els bancs espanyols 
van ser importants demandants de fi -
nançament a llarg termini, ja que el saldo 
d’operacions de finançament a llarg ter-
mini es va incrementar dels 52.000 milions 
d’euros al novembre del 2011 fins als 
315.000 milions d’euros al març del 2012. 

Un cop transcorregut el primer any des de 
la celebració d’aquestes subhastes, els 
bancs tenen l’opció de tornar anticipada-
ment una part dels fons obtinguts mit-
jançant les LTRO. Malgrat els focus 

El BCE obre la porta a la 
possibilitat que la banca 
torni anticipadament  
les LTRO... 

Estalvi i finançament 

...i, fins al 20 de març, es 
retornen 235.000 milions 
d’euros. 

NOTA: (*) El préstec net és el total del crèdit obtingut del BCE menys el saldo a la facilitat de dipòsit.
FONT: Banc d’Espanya.

Operacions de finançament Facilitat de dipòsit

ELS BANCS TORNEN DE FORMA ANTICIPADA AL BCE UNA PART DELS CRÈDITS A LLARG TERMINI

Milers de milions d’euros Milers de milions d’euros

Préstec a 
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La banca espanyola redueix 
la dependència de la 
liquiditat del BCE. 

d’incertesa procedents de Xipre i, en me  -
nor grau, d’Itàlia, la situació actual del sec-
tor bancari europeu queda molt lluny de la 
d’un any enrere. A Espanya, el procés de 
reestructuració del sector bancari està ja 
molt avançat i, juntament amb la re- 
obertura gradual dels mercats de finança-
ment internacionals, ha propiciat que les 

necessitats de liquiditat s’hagin reduït de 
forma substancial. 

En aquest context, els bancs europeus han 
tornat 235.000 milions d’euros fins al 20 
de març, segons publica el BCE. Per la seva 
banda, els bancs espanyols ja feia uns 
mesos que estaven reduint la dependència 

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

Gener 2013

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

A la vista 261.253 –3.773 –1,4 –611 –0,2 19,9 

D’estalvi 196.308 –2.765 –1,4 –1.143 –0,6 15,0 

A termini 690.912 7.323 1,1 –5.555 –0,8 52,6 
En moneda estrangera 19.765 –720 –3,5 2.134 12,1 1,5 

Total dipòsits 1.168.239 64 0,0 –5.175 –0,4 89,0 

Resta del passiu (*) 144.109 –4.450 –3,0 –37.160 –20,5 11,0 

TOTAL 1.312.348 –4.386 –0,3 –42.335 –3,1 100,0 

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

CRÈDIT PER FINALITATS AL SECTOR PRIVAT

Quart trimestre de 2012

Saldo (*) Variació any actual Variació 12 mesos

Milions  
d’euros

Milions  
d’euros % Milions  

d’euros %

Finançament d’activitats productives

 Agricultura, ramaderia i pesca 20.202 –1.580 –7,3 –1.580 –7,3

 Indústria 131.111 –12.136 –8,5 –12.136 –8,5

 Construcció 80.365 –18.182 –18,4 –18.182 –18,4

 Serveis 567.893 –112.589 –16,5 –112.589 –16,5

 Total 799.571 –144.486 –15,3 –144.486 –15,3

Finançament a persones físiques

 Adquisició i rehabilitació d’habitatge propi 633.372 –23.080 –3,5 –23.080 –3,5

 Adquisició de béns de consum durador 32.904 –4.782 –12,7 –4.782 –12,7

 Altres finançaments 89.636 –9.656 –9,7 –9.656 –9,7

 Total 755.913 –37.517 –4,7 –37.517 –4,7

Altres 48.506 3.439 7,6 3.439 7,6

TOTAL 1.603.990 –178.564 –10,0 –178.564 –10,0

Adquisició d’habitatges i activitats immobiliàries 825.332 –99.541 –10,8 –99.541 –10,8

NOTA: (*) Del conjunt de les entitats de crèdit: sistema bancari, establiments financers de crèdit i crèdit oficial.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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del finançament de l’Eurosistema, una 
ten    dència que s’ha accelerat al febrer, grà-
cies a la devolució anticipada d’una part 
dels préstecs LTRO. En particular, el saldo 
d’operacions de finançament a llarg ter-
mini es va reduir de 311.000 milions d’euros 
al gener fins als 267.000 milions d’euros, 
que implica una devolució anticipada d’uns 
44.000 milions d’euros. 

És important destacar que això no repre-
senta una reducció de la mateixa magni-
tud de la liquiditat en l’Eurosistema, ja 
que, al gener, els bancs espanyols tenien 
més de 47.000 milions d’euros en la facili-
tat de dipòsit. Al febrer, aquesta quantitat 
es va reduir fins als 19.000 milions d’euros, 
la qual cosa indica que 28.000 milions 
d’euros retornats provenien de la facilitat 
de dipòsit del BCE, és a dir, no eren diners 
en circulació. En conseqüència, l’apel·lació 
neta al BCE es va situar en els 271.000 mi -
lions d’euros al febrer, el 30% menys que el 
màxim assolit a l’agost del 2012. Aquesta 
reducció de la dependència del finança-

ment del BCE és una mostra més de la 
normalització de les fonts de finançament 
del sector bancari. 

Per la seva banda, la principal font de fi -
nançament bancari, els dipòsits, també ha 
mostrat una evolució més positiva des de 
l’inici de l’any. Al gener, s’ha reduït el sal-
do de dipòsits a la vista, però això s’ha vist 
compensat per un increment de magnitud 
similar dels dipòsits a termini. D’aquesta 
manera, els dipositants busquen una ma -
jor rendibilitat dels estalvis, que es veu re -
duïda en un entorn de baixos tipus d’in  te-
 rès i per les limitacions de remuneració 
im  posades pel Banc d’Espanya. 

El crèdit bancari va mantenir la tendència 
contractiva al gener, amb una variació 
interanual del –10,5%. L’increment del rit-
 me de reculada patit al desembre va ser de -
gut a l’efecte estadístic del traspàs d’actius 
a la Sareb per part dels bancs na  cio  na  lit -
zats. A més a més, però, això també reflec-
teix el procés de despalanquejament al 

FINANÇAMENT ALS SECTORS NO FINANCERS (1)

Gener 2013

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

Sector privat 1.970.094 –14.957 –5,3 68,7 
 Empreses no financeres 1.140.451 –10.310 –6,3 39,8 

  Préstecs d’entitats residents (3) 725.791 –10.228 –8,5 25,3 

  Valors diferents d’accions 74.188 1.223 13,5 2,6 

  Préstecs de l’exterior 340.472 –1.304 –4,9 11,9 

 Llars (4) 829.643 –4.647 –3,7 28,9 

  Préstecs per a l’habitatge (3) 638.623 –3.549 –3,6 22,3 

  Altres (3) 187.973 –1.124 –4,3 6,6 

  Préstecs de l’exterior 3.047 26 12,1 0,1 

Administracions públiques (5) 896.309 11.893 13,7 31,3 

TOTAL 2.866.403 –3.064 1,2 100,0 

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

L’excés de liquiditat a la 
zona de l’euro continua  
sent abundant. 

Els dipòsits es mantenen 
estables des de l’inici  
de l’any... 
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qual estan sotmeses les llars i les empreses. 
El desglossament per segments, correspo-
nent al mes de desembre, mostra una cai-
guda generalitzada i, sense ser sorprenent, 
més intensa en el crèdit al promotor i al 
sector de la construcció, amb una va  riació 
interanual del –26,2% i del –18,4%, respec-
tivament. 

La morositat va reprendre la tendència 
creixent al gener, després de la caiguda de 
més d’un punt percentual del desembre 
per la transferència d’actius dubtosos a la 
Sareb, i es va situar en el 10,8%. Les dades 
per sectors del mes de desembre van mos-
trar un repunt de la morositat del crèdit a 
les empreses (8,7%) i del crèdit al consum 
(9,5%). Per la seva banda, la morositat hi -
po  tecària va presentar un comportament 
més positiu i es va situar en el 3,8%. 

Probablement, les dades del febrer torna-
ran a mostrar una reducció de la morositat 
després del traspàs de crèdit immobiliari a 
la Sareb per part de les entitats bancàries 
de l’anomenat grup 2, les que tenien neces-
sitats de capital, però que no l’han pogut 
aconseguir de forma privada. Amb aquest 
traspàs, realitzat el 28 de febrer, la Sareb va 
culminar el procés de constitució. El valor 
dels actius transmesos en la segona fase va 
pujar a 14.086 milions d’euros, que situa el 
volum total en 50.781 milions. També es 
va realitzar l’ampliació de capital corres-
ponent, i, finalment, el pool d’inversors a 
la societat està constituït per 28 entitats 
privades, amb presència rellevant d’ac cio -
nistes estrangers. Així i tot, el repte al qual 
s’enfronta la Sareb de cara al 2013 és ini-
ciar el procés d’alienació dels actius rebuts.

...però el crèdit bancari 
manté la tendència 
descendent. 
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Previsions
% de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat d’indicació expressa

2011 2012 2013
2012 2013

I II III IV I II

ECONOMIA INTERNACIONAL Previsions Previsions

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

ECONOMIA ESPANYOLA Previsions Previsions

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

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

MERCATS FINANCERS Previsions Previsions

 Tipus d’interès internacionals
  Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
  Repo BCE 1,23 0,88 0,75 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75
  Bons EUA 10 anys 2,77 1,78 2,03 2,02 1,81 1,62 1,69 1,93 1,94
  Bons alemanys 10 anys 2,65 1,55 1,76 1,88 1,50 1,42 1,42 1,52 1,65
 Tipus de canvi
  $/Euro 1,39 1,29 1,31 1,31 1,28 1,25 1,30 1,32 1,31

C
ACTIVITAT FINANCERA Milions € 

Recursos totals de clients 294.739

Crèdits sobre clients 221.501

Resultat atribuït al Grup 135

PERSONAL, OFICINES I MITJANS DE PAGAMENT  

Empleats 34.128

Oficines 6.342

Terminals d’autoservei 9.696

Targetes (milions) 12,5

OBRA SOCIAL: PRESSUPOST PER ACTIVITATS PER AL 2013 Milions € 

Socials 334

Ciència i medi ambient 67

Culturals 64

Educatives i investigació 35

TOTAL PRESSUPOST 500

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

”la Caixa” Research a Twitter
@laCaixaResearch

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



Informe Mensual

ESTUDIS I ANÀLISI ECONÒMICA

GU
ER

RA
 D

E 
DI

VI
SE

S?
AB

RI
L 

20
13

IN
FO

RM
E 

M
EN

SU
AL

 ”
la

 C
ai

xa
”

NÚMERO 367 • ABRIL 2013

Guerra de divises: molt soroll per no res, si més no de moment Pàg. 12
L’evolució dels tipus de canvi no s’allunya de la normalitat i no s’aprecia una escalada proteccionista
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El tipus de canvi d’equilibri continua sent sensible al mètode d’estimació triat

El tipus de canvi com a instrument de política econòmica Pàg. 44
El règim canviari condiciona la gestió de la política econòmica

L’apreciació de l’euro no representa un risc per al creixement... ara com ara Pàg. 52
L’impacte de la recent apreciació de l’euro sobre l’activitat és relativament reduït
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