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A l’avantsala d’unes eleccions crucials després de l’estiu, sembla oportú reflexionar sobre Alemanya, país clau de la zona de 
l’euro. Quins factors crítics de la seva economia la converteixen en referent i, al mateix temps, en font de controvèrsia a tot 
Europa? 

El Dossier d’aquest mes examina les reformes laborals que el país va abordar fa deu anys, les fonts del seu potencial expor-
tador i el paper que juga en la construcció europea. S’analitza, també, quelcom intangible però, sense cap mena de dubte, 
determinant: la seva cultura i les seves institucions. I, de fet, voldria centrar-me en aquests dos aspectes, ja que val la pena 
considerar dues de les idees centrals de la filosofia i de les institucions econòmiques d’Alemanya. 

La primera és la cultura de l’estabilitat econòmica i financera, tant pel que fa al sector públic com al sector privat. Estabilitat 
que significa oposar-se a la generació de creixement econòmic gràcies a l’expansió de la demanda i centrar els esforços en 
la promoció de l’oferta i en les millores de la competitivitat com a fonts de creixement sostenible de les rendes i del benes-
tar. Aquest principi comporta, naturalment, fortes restriccions sobre la capacitat d’endeutament de les entitats públiques, 
però s’estén al sector privat i fonamenta la creació de riquesa en l’estalvi i en els recursos generats internament en les com-
panyies. 

La segona idea central és l’estreta vinculació que sempre ha d’existir entre la responsabilitat assumida i el control exercit, 
tant en l’àmbit dels agents econòmics (les famílies, les empreses, les administracions) com en les relacions entre països. 
Aquesta és la filosofia subjacent a la voluntat d’Alemanya de compartir riscos entre els països de la zona de l’euro només si 
abans hi ha hagut corresponsabilitat en la presa de decisions. Un principi de responsabilitat que és clau per al funciona-
ment correcte de les economies de mercat. Un principi que tracta d’evitar que els agents econòmics prenguin decisions o 
assumeixin riscos i que després puguin eludir-ne les conseqüències en cas de sortir perjudicats. Un comportament que, per 
desgràcia, ha estat comú en la gran crisi financera internacional. 

No existeix un sistema econòmic perfecte, i, sens dubte, l’economia alemanya i les seves institucions també tenen mancan-
ces, entres les quals cal destacar que no sempre s’han respectat aquests dos principis. No obstant això, aquestes dues idees 
que dominen la filosofia econòmica a Alemanya expliquen, en part, el seu èxit, i la seva implantació al conjunt de la unió 
econòmica i monetària seria globalment molt positiva. De fet, la legislació que, a poc a poc, està introduint la Unió Europea 
com a resposta a la crisi té, en gran part, aquesta orientació. 

Com tots els bons principis, els d’estabilitat i responsabilitat han de ser una guia per a la política econòmica, però cal apli-
car-los amb pragmatisme i amb intel·ligència, tenint en compte les circumstàncies concretes. Què significa això en el marc 
dels problemes actuals de la zona de l’euro? 

En primer lloc, que, tot i que és veritat que el creixement sostenible es basa en les millores de l’oferta, la falta d’un pressu-
post federal europeu, com el que sí tenen els EUA, aconsella una millor coordinació pressupostària entre els països mem-
bres i, per tant, una actitud menys restrictiva als països amb un deute públic menor, com és el cas d’Alemanya. 

I quelcom similar succeeix amb la qüestió de la responsabilitat. Una crisi d’endeutament com l’actual exigeix que els credi-
tors i els deutors entenguin que naveguen en el mateix vaixell i que compartir els riscos i el cost del procés de desendeuta-
ment pot beneficiar les dues parts, sense que això comporti, necessàriament, un trencament del principi de responsabilitat 
i de control. 
 

Jordi Gual
Economista en cap
30 de juny de 2013

EDITORIAL

EL MODEL ALEMANY
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de les quals disposa i l’ampli marge per aplicar mesures 
d’estímul en cas necessari.

Els fluxos de capital als mercats emergents es redueixen. 
Els factors que van promoure l’entrada de liquiditat, la polí-
tica monetària ultralaxa a les economies avançades i unes 
perspectives de creixement més positives dels emergents 
han anat perdent força. Les expectatives de creixement de 
les economies emergents ja no són tan fermes, mentre 
que, a les avançades, han millorat lleugerament. A més a 
més, la notable depreciació de les divises emergents 
enfront del dòlar de les últimes setmanes ha obert un vell 
debat: la sostenibilitat del dèficit per compte corrent 
d’algunes d’aquestes economies, com Sud-àfrica, Turquia o 
l’Índia, la qual cosa les fa més vulnerables a la fugida de 
capitals. Tampoc no hi ajuden els episodis d’inestabilitat 
sociopolítica al Brasil o a Turquia.

El BCE no mou fitxa i reafirma el compromís de mantenir 
una política monetària expansiva mentre l’economia es 
mantingui feble. L’anunci de moderació dels estímuls per 
part de la Fed va alterar els mercats de deute sobirà euro-
peus, amb pujades significatives de la rendibilitat tant als 
països del centre com a la perifèria. Atesos aquests vaivens 
al mercat, Mario Draghi va assegurar que està disposat a 
actuar quan sigui necessari i manté actiu el programa de 
compra de bons. Malgrat el to general de fragilitat, l’acti-
vitat de la zona de l’euro continua donant senyals d’es-
tabilització, i es preveu un avanç positiu del PIB en el tercer 
trimestre. Per bé que, en termes d’activitat, es va seguint el 
guió, es considera que els avanços en les reformes institu-
cionals són fragmentats i moderats. L’últim exponent han 
estat els acords assolits pel Consell Europeu sobre el meca-
nisme de resolució bancària, la limitació de recursos del 
qual fa dubtar que sigui un instrument eficaç per trencar el 
vincle entre risc sobirà i risc bancari.

A Espanya, les reformes estructurals adquireixen prota-
gonisme. El Govern, d’acord amb les directrius de la Comis-
sió Europea, ha anunciat els principals elements de la tan 
esperada reforma de les administracions públiques, amb la 
qual pretén racionalitzar el sector públic i millorar-ne 
l’eficiència. La seva ràpida implementació, així com la de la 
resta de reformes previstes, és la principal garantia d’un 
creixement sostenible a llarg termini. Ara com ara, el crei-
xement econòmic es continua basant en el sector exterior, 
de manera que consolidar les bases d’una economia més 
competitiva, eficient i flexible és més prioritari que mai.

L’estratègia de sortida de la Fed i els dubtes sobre la Xina 
enterboleixen la calma dels mercats. L’anunci de la Fed 
que podria reduir les compres de bons cap al final del 2013 
si les condicions macroeconòmiques continuen evolucio-
nant favorablement ha sorprès els mercats financers. Ini-
cialment, el repunt de la volatilitat va ser generalitzat a 
nivell global i va afectar, en especial, els països emergents. 
Tant les rendibilitats dels bons refugi com les dels bons 
amb més risc van augmentar, i la borsa mundial va patir 
una forta sacsejada. Aquests rebrots de volatilitat s’han vist 
intensificats pel repunt de les tensions del mercat creditici 
a la Xina. Europa, que, aquesta vegada, no es troba en 
l’epicentre dels factors desestabilitzadors, tampoc no ajuda 
a calmar els mercats amb la seva lentitud i amb la falta 
d’ambició en les mesures per solucionar de forma definiti-
va les deficiències institucionals que encara presenta.

La Fed només moderarà la compra de bons si la situació 
macroeconòmica millora de forma substancial. El calen-
dari establert per retirar els estímuls està supeditat a la 
reducció de la taxa d’atur, que es podria demorar si la taxa 
d’activitat s’incrementa a mesura que el creixement vagi 
guanyant tracció. Ara com ara, la recuperació prossegueix, 
tot i que a un ritme moderat. El creixement del PIB del pri-
mer trimestre ha estat revisat a la baixa, fins al 0,4% intertri-
mestral. Però això no fa canviar les previsions per als pròxims 
trimestres. Els últims indicadors econòmics reforcen aquest 
escenari, sobretot pel que fa a la millora de l’activitat del 
sector terciari i de la confiança dels consumidors. El mercat 
immobiliari també manté el suport a la recuperació nord-
americana, tot i que una mica menys del que s’esperava.

A la Xina, el banc central també ha fet una crida a la cal-
ma. El Shibor, el tipus d’interès interbancari xinès, va repun-
tar al final de juny pels problemes relacionats amb la falta 
de liquiditat del shadow banking i per les reticències inicials 
del banc central a donar una resposta ràpida, com havia 
estat habitual davant aquest tipus de situacions. Aquests 
problemes coincideixen amb les noves mostres de conten-
ció cíclica de l’economia xinesa, la qual cosa fa preveure un 
menor creixement per a enguany i per a l’any vinent, que, 
de tota manera, continua sent envejable (el 7,6% i el 7,8%, 
respectivament). Atès aquest panorama, el banc central va 
acabar assegurant la liquiditat per a les institucions que ho 
necessitin i va posar fi a les tensions financeres de les últi-
mes setmanes. D’altra banda, malgrat que sembla que la 
reacceleració de l’economia xinesa serà més lenta del que 
s’esperava, cal no oblidar les importants reserves de divises 

RESUM EXECUTIU

ESTATS UNITS I XINA: CARA I CREU 
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 2  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny). 
Saldo de les administracions públiques (primer trimestre).

 4 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 5 Índex de producció industrial (maig).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
19  Comerç exterior (maig). 

Taxa d’estalvi de les llars (primer trimestre).
27  Enquesta de població activa (segon trimestre).
30  Avanç IPC (juliol). Avanç del PIB trimestral (segon 

trimestre). Índex de sentiment econòmic de la zona  
de l’euro. Ingressos i despeses de l’Estat (juny).

31  Balança de pagaments (maig). Comitè de Mercat Obert  
de la Fed. PIB dels Estats Units (segon trimestre).

 1  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juliol).
 8 Índex de producció industrial (juny).
14 Avanç del PIB de la Unió Europea (segon trimestre).
19  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril).
20 Comerç exterior (juny).
23 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro.
29   Comptabilitat nacional trimestral (segon trimestre). 

Avanç IPC (agost).
30  Balança de pagaments (juny). 

Ingressos i despeses de l’Estat (juliol).

Cronologia

Agenda

GEnEr 2013

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 2013

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.

ABrIL 2013

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

MAIG 2013

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

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

MArÇ 2013

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.

Juny 2013

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

JuLIOL 2013 AGOST 2013
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 3,2 3,3 4,2 3,1 2,9 2,9 3,1 3,4 3,7

Països desenvolupats

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

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

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

França 0,0 –0,1 0,8 0,0 –0,3 –0,4 –0,2 –0,1 0,3

Itàlia –2,4 –1,6 0,4 –2,6 –2,8 –2,3 –1,9 –1,7 –0,6

Espanya –1,4 –1,4 0,8 –1,6 –1,9 –2,0 –1,8 –1,4 –0,5

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

Regne Unit 0,0 0,8 1,4 0,0 0,0 0,6 1,2 0,5 1,1

Països emergents

Rússia 3,4 2,6 3,6 3,0 2,1 1,6 2,2 3,2 3,5

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

Índia 5,1 5,2 6,2 5,1 4,5 4,8 4,4 5,1 6,5

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

Mèxic 3,9 3,0 3,4 3,3 3,2 2,2 2,6 3,4 3,7

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

Turquia 2,3 4,0 5,6 1,6 1,4 3,0 3,3 4,4 5,3

INFLACIÓ

Mundial 3,7 3,2 3,3 3,6 3,6 3,3 3,1 3,2 3,2

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,9 1,7 1,9 1,7 1,3 1,6 1,5

Zona de l’euro 2,5 1,4 1,6 2,5 2,3 1,8 1,3 1,3 1,4

Alemanya 2,1 1,5 1,7 2,1 2,0 1,8 1,3 1,5 1,6

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

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

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

Japó(1) 0,0 –0,1 0,9 –0,3 –0,2 –0,6 –0,4 0,2 0,4

Regne Unit 2,8 2,4 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 2,3 2,2

Països emergents

Rússia 5,0 6,3 4,8 6,0 6,5 7,1 7,0 5,8 5,4

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

Índia (2) 7,6 5,6 5,3 7,9 7,3 6,9 5,4 5,0 5,3

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

Mèxic 4,1 4,0 3,6 4,6 4,1 3,7 4,5 4,0 3,7

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

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

Notes: (1) No contempla la pujada de l’impost al consum previst per a l’abril del 2014.
(2) Dades de venda a l’engròs.

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,2 –2,7 0,1 –2,1 –3,0 –3,9 –3,1 –2,8 –0,9

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

Formació bruta de capital fix –9,1 –6,6 –1,0 –9,7 –10,3 –9,0 –7,2 –6,8 –3,5

Béns d’equipament –6,7 –4,1 1,8 –7,0 –7,9 –6,7 –5,1 –5,1 0,4

Construcció –11,5 –8,7 –2,4 –12,4 –12,3 –11,3 –9,1 –8,1 –6,2

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –3,9 –3,6 –0,4 –4,0 –4,6 –5,0 –4,2 –3,5 –1,7

Exportació de béns i serveis 3,0 2,8 4,5 4,2 3,2 4,5 4,2 0,4 2,3

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

Producte interior brut –1,4 –1,4 0,8 –1,6 –1,9 –2,0 –1,8 –1,4 –0,5

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,6 25,9 25,0 26,0 27,2 26,6 26,1 26,6

Índex de preus de consum 2,4 1,6 1,4 2,8 3,1 2,6 1,7 1,2 0,9

Costos laborals unitaris –3,4 –1,2 0,0 –2,9 –5,8 –3,2 –1,5 –1,5 1,3

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –0,9 1,8 2,4 –2,2 –0,9 0,3 0,9 1,4 1,8

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

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,5 –5,8 –10,0 –10,6 –10,5    

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

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

Líbor 12 mesos 1,01 0,74 0,91 1,04 0,88 0,77 0,70 0,73 0,77

Deute públic a 2 anys 0,27 0,38 0,81 0,26 0,27 0,26 0,26 0,45 0,56

Deute públic a 10 anys 1,78 2,24 2,85 1,62 1,69 1,93 1,98 2,52 2,53

Euro

Repo BCE 0,88 0,58 0,50 0,75 0,75 0,75 0,58 0,50 0,50

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

Euríbor 12 mesos 1,11 0,52 0,53 0,89 0,60 0,57 0,51 0,50 0,50

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,07 0,36 –0,01 0,01 0,11 0,06 0,05 0,05

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,41 1,65 1,42 1,42 1,51 1,41 1,35 1,35

TIPUS DE CANVI

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

¥/euro 102,71 128,20 136,83 98,44 105,44 121,84 128,88 127,66 134,10

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 106,09 108,46 109,19 109,52 112,23 103,05 103,63 105,44

Brent (euros/barril) 86,61 80,73 82,04 87,21 84,40 85,03 78,85 78,80 80,21

  Previsions
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Al juny, el comportament dels mercats financers internacio-
nals ha estat inestable. Els dos grans focus de preocupació que 
es van obrir al maig —la Reserva Federal i la Xina— han empit-
jorat en les últimes setmanes. Les yields dels bons han repuntat 
intensament a la gran majoria de països, les primes de risc cre-
ditici han augmentat, les borses han registrat caigudes i les 
monedes dels països emergents han perllongat la seva depre-
ciació, tot plegat en un entorn de més volatilitat i de contenció 
dels volums de negociació. Atès aquest deteriorament de l’en-
torn, és destacable i revelador que el clima als mercats de la 
zona de l’euro, en particular a l’espanyol, hagi estat relativa-
ment constructiu.

La reserva Federal (Fed) presenta el full de ruta. Després dels 
missatges que diversos membres de la Fed havien realitzat al 
maig sobre la conveniència de reconsiderar les mesures d’estí-
mul, totes les mirades estaven posades en la reunió del comitè 
de política monetària celebrada el 19 de juny. Com s’explica 
amb més detall al Focus «La controvertida “estratègia de sorti-
da” de la Reserva Federal», Ben Bernanke va anunciar un pla per 
a la retirada d’estímuls tant en relació amb el programa de com-
pra de bons com amb la gestió dels tipus d’interès oficials. L’ac-
te reflex dels inversors va consistir en vendes significatives a la 
pràctica totalitat dels mercats, amb alguns moments de nervio-
sisme. D’alguna manera, no estava plenament descomptat que 
la Fed establiria condicions i dates concretes per retirar la supe-
rabundància de liquiditat i els seus efectes balsàmics. I menys 
que l’inici és a tocar: abans d’acabar l’any.

El procés dissenyat per a la normalització de la política 
monetària serà gradual i s’adequarà a la millora dels fona-
ments econòmics. El mateix Bernanke va insistir molt en 
aquest aspecte, però sense gaire èxit. Atesa la inestabilitat 
dels mercats, amb el consegüent risc de posada en marxa de 
mecanismes nocius d’amplificació i de transmissió de les tur-
bulències, diversos membres de la Fed van dir-hi la seva. Tot i 
que van manifestar visions una mica dispars, tots van coincidir 
a destacar que el pla oficial no significa pitjar el fre, sinó aixe-
car el peu de l’accelerador dels estímuls. És més, alguns mem-
bres van ressaltar que, si l’evolució econòmica decep, estan 
plenament disposats a incrementar les mesures expansives. 
Aquests missatges van aconseguir, finalment, calmar una mica 
els ànims en el tram final del mes i van propiciar una recupera-
ció parcial del deteriorament previ tant en la renda fixa com 
en la variable.

El període vacacional que ara s’inicia no és el més propici 
perquè disminueixi la volatilitat, però, amb una perspectiva a 
mitjà i a llarg termini, sembla que el pla traçat per la Fed té més 
avantatges que inconvenients de cara als mercats financers. 
L’equilibri entre transparència i concreció, d’una banda, i entre 
flexibilitat i gradualisme, de l’altra, elimina incerteses i dibuixa 
un escenari de condicions monetàries laxes durant un període 
llarg de temps. A mesura que l’expansió econòmica es consoli-
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di, els actius financers amb risc (com les borses) en resultaran 
beneficiats i reprendran la tendència alcista. Per la seva banda, 
les yields del deute públic dels EUA (i, per arrossegament, de la 
resta de països) haurien de corregir una part del fort repunt 
d’aquests dos últims mesos per emprendre després una via 
alcista molt més assossegada.

Tot i que sigui gradual, el canvi de règim monetari té impli-
cacions poderoses per als mercats financers. La normalització 
econòmica i monetària de la primera economia mundial, jun-
tament amb l’evolució raonablement positiva que esperem a 
la resta de regions, apunta a un protagonisme creixent dels 
fonaments econòmics dels diferents països i sectors, amb un 
paper especialment destacat per a les dades sobre el mercat 
laboral nord-americà. A poc a poc, anirà quedant enrere la 
dinàmica d’alternança risk-on/risk-off tan característica dels 
últims anys.

La preocupació pels països emergents es manté. La tempes-
ta desencadenada per la Fed ha castigat amb particular viru-
lència els mercats emergents de bons i accions, que han patit 
sortides de capitals i depreciació de les divises. El rerefons de 
feblesa del pols econòmic en aquests països ha propiciat 
aquest comportament. La Xina és el cas més destacat, però 
també hi ha ombres en l’evolució del Brasil, de l’Índia i d’altres 
països.

La Xina ha ofert una sorpresa negativa en forma de tensions 
al mercat interbancari. L’increment sobtat que van experimen-
tar els tipus d’interès monetaris va despertar entre els inversors 
internacionals el record dels episodis dels EUA del 2008 i de la 
zona de l’euro del 2011, preludi, en els dos casos, de problemes 
de gran abast. La borsa xinesa va reaccionar amb fortes caigu-
des, que van contribuir al negatiu to global. Tal com s’explica al 
Focus «Xina: tensió a l’interbancari», l’origen d’aquestes tensi-
ons al mercat interbancari xinès cal buscar-lo en factors tècnics 
passatgers, davant els quals el banc central ha adoptat una 
posició «dura» i ha ajornat la intervenció per no exacerbar el 
risc de formació de bombolles d’ara endavant. Sigui com sigui, 
aquest episodi posa de manifest els problemes que la Xina tro-
ba per sostenir el ritme d’expansió mentre canvia el model i 
intenta assegurar l’estabilitat financera.

Les tensions socials afegeixen una nova dimensió als proble-
mes dels països emergents. El Brasil, Turquia i Egipte són els 
principals exponents d’aquesta situació. Ara com ara, sembla 
que es tracta de situacions controlades, però convé no 
menysprear el risc geopolític que comporten. Si es consumés, 
podria tenir abast sistèmic i intensificar les amenaces sobre l’es-
tabilitat financera i l’evolució econòmica. En definitiva, els paï-
sos emergents són, en aquests moments, una baula feble que 
entela el panorama global. En qualsevol cas, el curs més proba-
ble continua sent el de millora progressiva, atesos la base de la 
posició financera (endeutament) raonablement sòlida de la 
majoria d’aquests països, l’ampli marge d’actuació per a les 
polítiques monetària i fiscal i el to més positiu de les economies 
desenvolupades.
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Els mercats financers del Japó s’estabilitzen. Amb una dinà-
mica pròpia i diferenciada, la borsa, els bons i la divisa nipona 
han apaivagat el comportament extremadament volàtil del 
maig. Això dóna suport a la interpretació que es tracta d’una 
fase de correcció després dels forts moviments propiciats pel 
desplegament de l’Abenomics, i no un efecte boomerang d’a -
ques  ta política. De fet, les mesures d’expansió quantitativa que 
implementarà el Banc del Japó en els pròxims mesos represen-
taran una contribució important a l’entorn de liquiditat global 
abundant que esperem, malgrat que la Fed freni les compres 
de bons.

La zona de l’euro es manté en segon pla, però no és immune. 
Els actius financers de la regió no han defugit les turbulències 
generades per la Fed i pels països emergents. Fins i tot, en algu-
nes parcel·les, el càstig ha estat particularment sever. Aquest és 
el cas de les borses, atès que les empreses integrants dels 
índexs selectius de la regió tenen una exposició molt elevada 
als mercats emergents. No obstant això, els factors interns, vin-
culats a la complexa i llarga crisi del deute, institucional i eco-
nòmica, han tingut una influència que podem situar entre neu-
tra i positiva. Així, les tensions sobre les primes de risc 
perifèriques han estat moderades i, en el tram final del mes, 
s’han esvaït amb una notable rapidesa. L’spread d’Espanya amb 
Alemanya a 10 anys va repuntar des dels 290 punts bàsics fins 
als 320 i va tornar després al nivell de partida. L’evolució de l’eu-
ro enfront del dòlar també ha estat d’anada i tornada entre 1,30 
i 1,34, dins el rang de fluctuació dels últims mesos, que és pre-
visible que es mantingui.

Les cimeres europees ni sorprenen ni deceben. Els inversors 
han fet una lectura d’«ampolla mig plena» dels acords assolits 
per l’Ecofin i el Consell Europeu. D’una banda, en matèria d’ar-
ticulació de la unió bancària, es confirma que l’avanç, tot i ser 
lent, és ferm. La percepció sobre el risc bancari i el seu vincle 
perniciós amb el risc sobirà no ha mostrat canvis significatius, 
com ho testifica el comportament relativament estable dels 
CDS bancaris. De l’altra, els programes per combatre l’atur juve-
nil i per facilitar el finançament de les pimes són passos modes-
tos, però s’orienten en la bona direcció. Pel que fa al segon, el 
BCE no ha concretat encara els termes de la seva participació, 
que sembla que no serà gaire agressiva. Sí s’han manifestat 
Mario Draghi i altres membres destacats del BCE sobre l’orien-
tació del conjunt de la política monetària després de fer-se 
públics els plans de la Fed. El missatge és inequívoc: l’«estratè-
gia de sortida» per al BCE no s’albira a l’horitzó, en particular en 
matèria de tipus oficials. D’aquesta manera, pretenen neutralit-
zar l’incipient augment dels tipus monetaris (l’euríbor a 12 
mesos s’ha tornat a situar per damunt del 0,50%).

no sembla que la treva dels últims mesos en la crisi de la 
zona de l’euro sigui definitiva. Els riscos són encara elevats, en 
particular els derivats del fràgil pols de l’activitat econòmica. La 
millora percebuda recentment és prometedora, però ha de 
tenir continuïtat per allunyar les amenaces que planen sobre 
algunes peces clau, com el sector bancari i els països perifèrics 
amb governs febles.
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estat suficient per contenir les tensions en el tram final del 
mes, però aquesta forma de procedir conté dos missatges 
importants. En primer lloc, les entitats financeres, en es -
pe  cial les que depenen més de l’interbancari per finançar-
se, han de dur a terme una gestió prudent i adequada del 
risc de liquiditat. En segon lloc, l’abundància de liquiditat 
als mercats comporta el risc de facilitar la formació de 
bombolles d’actius, motiu pel qual la disponibilitat de 
fons serà probablement més escassa d’ara endavant. En 
definitiva, l’episodi d’estrès ha posat de manifest una 
reorientació de les prioritats del banc central a favor de 
l’es  tabilitat duradora dels mercats financers. La gran qües-
tió subjacent ara és si no estarà pecant d’excés de zel, de 
manera que acabi provocant efectes massa contractius 
sobre l’activitat financera i sobre l’economia real.

FOCUS • Xina: tensió a l’interbancari

La preocupació sobre la situació econòmica i financera de 
la Xina s’ha intensificat en les últimes setmanes arran de 
les tensions observades al mercat interbancari. Així, el 
tipus Shibor (Shangai Interbank Offered Rate) a 1 dia es va 
situar en cotes superiors al 8%, màxim històric. De la ma -
teixa manera, el tipus repo a 7 dies també va registrar un 
nou màxim històric en situar-se en l’11,2%. El record de la 
crisi que van experimentar els mercats interbancaris dels 
països occidentals el 2007-2008 ha creat inquietud entre 
els inversors internacionals. Per calibrar de forma adequa-
da les implicacions d’aquest episodi xinès és convenient 
tenir en compte tres elements importants.

En primer lloc, al juny, ha incidit un seguit de factors esta-
cionals que han comportat un increment puntual en la 
demanda de liquiditat: el pagament d’impostos de bona 
part del sector corporatiu xinès, la festivitat Duanwu i les 
fortes reculades de les exportacions a Hong Kong. En 
segon lloc, el context macroeconòmic del país dibuixa 
una desacceleració del ritme d’activitat. En principi, es 
tracta d’un ajustament lògic i desitjable cap a un patró de 
creixement més equilibrat, amb més aportació de la 
demanda interna (en particular, del consum privat). De 
fet, la política econòmica del país està dissenyada amb 
aquest propòsit. No obstant això, el predomini persistent 
de sorpreses negatives en les dades de conjuntura no ha 
ajudat precisament a calmar el nerviosisme al mercat 
interbancari. Finalment, el crèdit subministrat pel sistema 
financer xinès ha crescut a taxes molt elevades en els 
últims anys, en especial a l’anomenat shadow banking sys-
tem (SBS, intermediaris financers no bancaris i menys 
exposats a la regulació). Les autoritats xineses han mos-
trat repetides vegades la seva preocupació per aquest fet 
i la seva voluntat d’evitar la formació de bombolles. Per bé 
que la dimensió de l’SBS en relació amb el PIB xinès és 
reduïda en comparació amb els EUA o la zona de l’euro, 
els temors són propiciats per la rapidesa de l’expansió del 
crèdit i els productes financers que ofereixen aquestes 
entitats, amb rendibilitats molt superiors a les dels dipò-
sits bancaris tradicionals. Una bona part dels fons prestats 
tenen com a destinació finançar projectes de risc elevat i 
venciment a llarg termini. Si, a més a més, hi afegim que 
aquests fons han estat obtinguts, majoritàriament, al 
mercat interbancari, el resultat final és un risc de maturity 
mismatch.

La confluència d’aquests tres factors explica la reticència 
de les autoritats a intervenir de manera ràpida i agressiva 
injectant massivament liquiditat en el mercat per la via de 
l’OMO (Open Market Operations), tal com habitualment 
ha  via fet en el passat quan apareixien les tensions. En 
aquest episodi del juny, el banc central ha intervingut 
amb parsimònia i amb abast selectiu. Certament, això ha 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2010 2011 2012 2013 

Xina: tipus d’interès interbancaris  
(%) 

Tipus repo 1 setmana Shibor 1 dia 

Font: Bloomberg.  

Shadow banking a la Xina 

Classes d’actius

2012 2010

Dimensió  
(m.m. 
RMB)

%
PIB

% total 
actius 

bancaris 
Xina

Dimensió 
(m.m.  
RMB)

Mandats de gestió 7.471 14,4 5,6 3.040

Productes de banca privada 7.100 13,7 5,3 2.800

Entrust loans 5.750 11,1 4,3 3.170

Bank acceptances 5.904 11,4 4,4 3.827

Companyies de valors 1.000 1,9 0,7 0

Cases d’empenyorament 277 0,5 0,2 180

Garanties 1.200 2,3 0,9 700

Petits prestamistes 592 1,1 0,4 162

Companyies financeres 3.442 6,6 2,6 1.580

Leasing financer 770 1,5 0,6 316

Underground lending 2.500 4,8 1,9 2.500

Total 36.006 69,3 26,9 18.275

Fonts: J. P. Morgan i ”la Caixa” Research.
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FOCUS • La controvertida «estratègia de sortida»  
de la Reserva Federal

El 19 de juny, el president de la Reserva Federal (Fed), Ben 
Bernanke, va anunciar que l’opinió de consens al comitè 
de política monetària és que els riscos econòmics als EUA 
han disminuït i que, si l’economia continua evolucionant 
segons les previsions, serà apropiat començar aviat les 
maniobres per a la normalització monetària. Amb un pro-
pòsit de transparència, Bernanke va presentar el full de 
ruta per implementar l’estratègia de sortida i va emfatit-
zar que la Fed manté ferm el compromís de promoure l’o -
cu  pació i l’estabilitat de preus.

A grans trets, l’estratègia de sortida consta de cinc etapes. 
Durant la primera, la Fed frenarà de forma gradual les 
compres de deute. Aquesta etapa podria començar abans 
que acabi el 2013, però l’inici està condicionat pel fet que 
el flux d’indicadors econòmics continuï sent positiu. L’e  ta-
 pa posterior arribarà quan la taxa d’atur se situï al voltant 
del 7,0% (previsiblement, cap a la meitat del 2014) i signi-
ficarà la suspensió total de les compres. Durant aquest 
període, és possible que la Fed modifiqui les orientacions 
que dóna als mercats en matèria de tipus d’interès. En 
concret, eliminaria el cèlebre missatge de «llarg període 
de temps» amb tipus en el 0%. La tercera etapa consistirà 
a deixar de reinvertir els fons provinents de la cartera de 
deute (per venciment de bons i pagament d’interessos). 
Cap a la meitat del 2015, la Fed preveu que la taxa d’atur 
baixi del llindar objectiu del 6,5% fixat al desembre de 
2012 i que, per tant, comenci la quarta etapa, que consis-
teix a iniciar el cicle de pujades dels tipus d’interès oficials. 
Finalment, la Fed contempla que, durant la segona meitat 
del 2015, s’assoleixi una dinàmica propera al creixement 
potencial de l’economia, situació que duria la institució a 
començar a desprendre’s de la cartera de bons mitjançant 
vendes directes al mercat.

A mesura que es digereixen les paraules de Bernanke, és 
inevitable que sorgeixin preguntes sobre si aquesta 
seqüència és la correcta o, en canvi, la Fed actua a desho-
ra, ja sigui massa aviat o massa tard. Aquests dubtes tam-
bé s’aprecien en les diferents visions que defensen alguns 
membres destacats de la Reserva Federal (uns amb dret a 
vot en el comitè i d’altres, no). Tres veus s’han alçat amb 
força en els últims dies. Richard Fisher, president de la Fed 
de Dallas, sosté que no s’ha de mantenir l’actual programa 
d’estímuls i s’inclina per fer ràpidament la retirada, ja que 
es corre el risc de «desgastar» el dòlar, de generar una in -
flació elevada i d’«arruïnar l’economia i l’estil de vida» dels 
nord-americans. Narayana Kocherlakota (president de la 
Fed de Minneapolis) defensa una posició més alineada 
amb l’oficial, tot i que matisa que les referències propor-
cionades sobre com evolucionarà l’estratègia de sortida 
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quan la recuperació estigui en una fase més avançada són 
insuficients i confuses (en particular, pel que fa als tipus 
oficials). Per la seva banda, el president de la Fed de Saint 
Louis, James Bullard, considera que no era el moment 
adequat per detallar el pla per reduir les compres i argu-
menta que la inflació està molt per sota de l’objectiu de la 
Fed i que convindria haver esperat fins a observar «senyals 
més tangibles» de recuperació.

Aquesta disparitat d’opinions obeeix no solament a inter-
pretacions diferents sobre la dinàmica en què està immer-
sa l’economia nord-americana, sinó també a preferències 
diferents sobre com prioritzar els objectius i gestionar els 
riscos de la política monetària. En aquest sentit, la ruta tra-
 çada per Bernanke té la virtut d’haver trobat un equilibri 
raonable, que combina concreció, flexibilitat, gradualisme 
i condicionalitat a les variables macroeconòmiques clau, 
però tampoc no està lliure de riscos.
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Tipus d’interès (%)

28-juny 30-maig Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Euro

Repo BCE 0,50 0,50 0 –25 –50

Euríbor 3 mesos 0,22 0,20 2 3 –44

Euríbor 12 mesos 0,53 0,48 5 –2 –69

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,10 0,02 8 –2 2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,19 0,08 11 21 7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,73 1,52 21 42 15

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,77 4,37 40 –49 –156

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 304 285 19 –89 –169

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,27 0,27 0 –3 –19

Líbor 12 mesos 0,69 0,69 0 –16 –38

Deute públic a 1 any 0,14 0,13 1 1 –6

Deute públic a 2 anys 0,36 0,29 7 12 6

Deute públic a 10 anys 2,49 2,11 38 75 86

Spreads deute corporatiu (p. b.)

28-juny 30-maig Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 119 100 18 1 –43

Itraxx Financer Sènior 167 145 22 26 –87

Itraxx Financer Subordinat 251 206 45 16 –167

Tipus de canvi

28-juny 30-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,301 1,305 –0,3 –1,3 3,6

¥/euro 128,970 131,430 –1,9 –11,7 –22,9

£/euro 0,855 0,857 –0,2 –5,1 –6,4

¥/$ 99,140 100,730 –1,6 –12,8 –20,1

Primeres matèries 

28-juny 30-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 468,1 472,7 –1,0 –3,3 –0,7

Brent ($/barril) 102,2 102,0 0,1 –8,8 5,3

Oro ($/onza) 1.234,6 1.414,2 –12,7 –25,8 –22,1

Renda variable

28-juny 30-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.606,3 1.654,4 –2,9 12,6 17,9

Eurostoxx 50 2.602,6 2.799,2 –7,0 –1,3 14,9

Ibex 35 7.762,7 8.433,5 –8,0 –5,0 9,3

Nikkei 225 13.677,3 13.589,0 0,6 33,3 53,8

MSCI emergents 940,3 1.016,0 –7,4 –10,9 0,3

Nasdaq 3.403,2 3.491,3 –2,5 12,7 16,0

PRINCIPALS INDICADORS FINANCERS
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Les últimes dades conegudes revelen un ritme d’activitat als 
emergents una mica inferior al previst, en especial a la Xina. 
Al to relativament moderat del seu cicle econòmic, s’ha afegit el 
canvi de retòrica de la Fed, que, veient una millora continuada 
al mercat laboral dels EUA, ha posat data de caducitat a l’últim 
programa de compres (QE3). Els dos factors expliquen la venda 
d’actius emergents, la qual, si persisteix, podria complicar la 
reacceleració de les economies amb més vulnerabilitats.

ESTATS UNITS

En aquest entorn de contenció emergent, es va revisar a la 
baixa el PIB del primer trimestre dels EuA (de l’1,8% a l’1,6% 
interanual). Una revisió inesperada que, malgrat tot, no altera el 
nostre escenari de recuperació moderada i que ens empeny a 
revisar mínimament la previsió d’avanç del 2013 (del 2,0% a 
l’1,9%) pels efectes de base. La major part de la correcció a la 
baixa de la dada del primer trimestre s’explica per la revisió del 
consum privat, en concret en serveis, tot i que es manté com el 
principal factor d’arrossegament. Per la seva banda, la inversió 
productiva, també revisada a la baixa, s’hauria de veure impul-
sada, tard o d’hora, per unes millors condicions financeres i per 
uns beneficis empresarials que continuen sent elevats.

El calendari que ha establert la Fed per a la normalització pro-
gressiva de la política monetària dóna suport a aquesta visió 
de recuperació sostinguda i amb menys riscos de recaiguda. El 
19 de juny, el president de la Reserva Federal va plantejar un pos-
sible calendari de retirada del QE3 que començaria cap al final 
del 2013 i que acabaria cap a la meitat del 2014, sempre que 
l’evolució laboral continuï sent positiva. Concretament, la Fed 
supedita el final del programa a una millora de la taxa d’atur, del 
7%, i les pujades posteriors del tipus d’interès a una taxa d’atur 
del 6,5% (al maig, va ser del 7,6%) (vegeu Focus «Fed: una cosa és 
dir i l’altra és fer» i «La controvertida “estratègia de sortida” de la 
Reserva Federal»). Tot plegat, en un context de baixa inflació, que 
deixa marge per a polítiques expansives si fos necessari.

La majoria d’indicadors d’activitat de l’economia nord-ameri-
cana corroboren l’avanç de la recuperació. L’índex de confian-
ça dels consumidors del Conference Board va pujar en 7 punts al 
maig, més del que s’esperava, i va assolir el nivell màxim des del 
gener del 2008 (76,2 punts). Una bona part del vigor del consum 
es basa en la recuperació continuada, tot i que encara amb ris-
cos, de l’immobiliari. En aquest sentit, els preus dels habitatges 
es van mantenir a l’alça i ja sumen 15 mesos de pujades conse-
cutives. Per la seva banda, el nombre d’habitatges iniciats va 
avançar, mentre que les vendes de cases de segona mà van créi-
xer un robust 12,9% interanual. No obstant això, el gir restrictiu 
que s’ha atribuït (segurament de manera prematura) a la Fed 
s’ha traduït en un repunt significatiu del tipus hipotecari mitjà, 
que podria imposar riscos a la recuperació de l’immobiliari.

ECONOMIA INTERNACIONAL    
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JAPÓ

Mentre uns posen data de caducitat a les mesures expansives, 
uns altres només comencen. És el cas del Japó i l’Abenomics  
—programa impulsat pel primer ministre Shinzo Abe (d’aquí el 
sobrenom del programa) i que s’instrumenta en polítiques 
monetàries, fiscals i estructurals—, que busca alliberar l’econo-
mia nipona de les xarxes deflacionistes i donar un impuls defini-
tiu al creixement. Ara com ara, l’expansió monetària iniciada al 
febrer del 2013 ha esperonat les exportacions japoneses (en 
valor, però no en volum), al mateix temps que el ien es deprecia-
va. En concret, les exportacions van créixer el 7,9% interanual al 
maig, que cal comparar amb la reculada del 2,9% del 2012.

En aquest context expansiu, el Japó va revisar a l’alça el 
creixement del primer trimestre del 2013 (del 0,9% intertri-
mestral a l’1,0%). Aquesta revisió fa que situem en l’1,8% la 
nostra previsió d’avanç per al conjunt del 2013 (des de l’1,6% 
anterior) per l’efecte de base. No obstant això, de cara al 2014, 
la continuïtat d’aquest avanç continua pendent de les refor-
mes estructurals de l’Abenomics i de la implementació o no de 
la pujada de l’IVA el 2014, aprovada fa un any i que podria 
interrompre o alentir el to expansiu actual. Així mateix, la revi-
sió a l’alça de l’escenari de previsions macroeconòmiques 
considerat pel Banc Central es podria traduir en una expansió 
del balanç inferior a la prevista inicialment. En aquest cas, 
també matisaria l’ímpetu expansiu dels primers compassos 
del 2013.

Ara com ara, el tercer pilar de l’Abenomics no convenç. El pri-
mer ministre va apel·lar a la necessitat de «reactivar» l’econo-
mia japonesa fomentant la inversió privada i estrangera, prote-
gint la innovació i l’emprenedoria, i millorant la regulació. No 
obstant això, algunes de les propostes d’actuació avançades 
per Abe Shinzo el passat 6 de juny (establiment de zones eco-
nòmiques especials, rebaixes fiscals en la IED o menors restric-
cions en la venda de medicaments) susciten dubtes sobre la 
profunditat de les reformes estructurals. S’espera que, després 
de les eleccions del juliol (cambra alta), s’anunciïn mesures més 
contundents.

La majoria d’analistes coincideixen en la necessitat d’abor-
dar una reforma laboral profunda que, entre d’altres coses, 
dilueixi la dualitat actual (els treballadors amb alts drets adqui-
rits coexisteixen amb altres treballadors molt menys protegits). 
Així mateix, caldria fomentar la participació de la dona al mer-
cat de treball, amb un marge de millora significatiu a la societat 
nipona (per sota del 50%, enfront del 57% dels EUA o del 53,4% 
d’Espanya). Una tercera línia d’actuació s’hauria de centrar en la 
reducció de l’excés d’estalvi empresarial. Amb aquesta finalitat, 
un marc empresarial que doti de més poder l’accionista, per 
evitar l’excessiva acumulació d’efectiu (cash hoarding), i/o un 
marc fiscal que penalitzi aquesta acumulació són dues possi-
bles vies d’actuació. Seguint en l’àmbit fiscal, també són neces-
sàries mesures que canalitzin la sostenibilitat a llarg termini del 
deute públic (que supera de llarg, i en termes bruts, el 200% del 
PIB) i que compensin l’envelliment de la població.  

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

5.000 

5.500 

6.000 

6.500 

7.000 

7.500 

05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 

Japó: balança comercial  
Dades mensuals (milers de milions de iens)  

Saldo (esc. dta.)   
 

 
 

Fonts: Departament  de Comerç i ”la Caixa” Research.  

800 

600 

400 

200 

0 

-200 

-400 

-600 

-800 

-1.000 

-1.200 

Exportacions 
(esc. esq.)

Importacions 
(esc. esq.)

 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

gen-96 gen-98 gen-00 gen-02 gen-04 gen-06 gen-08 gen-10 gen-12 

Japó i EUA: taxa d’activitat  
Població en edat de treballar (%)  

Taxa d’activitat del Japó  Taxa d’activitat dels EUA  

Taxa d’activitat de la dona (Japó)  

Fonts: Thomson Reuters Datastream i ”la Caixa” Research.  

 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

      

EUA: tipus hipotecari mitjà  
(%) 
 

Fonts: Thomson Reuters Datastream i ”la Caixa” Research.  

maig-07 maig-08 maig-09 maig-10 maig-11 maig-12 maig-13



14  ECONOMIA INTERNACIONAL

www.lacaixaresearch.comJULIOL-AGOST 2013

ECONOMIES EMERGENTS

A l’altre costat del Pacífic, Mèxic avança en el procés de 
reformes estructurals (vegeu Focus «Mèxic: de reforma en 
reforma»). Per bé que aquestes reformes podrien consolidar 
un major creixement potencial a mitjà termini, l’estabilitat 
macroeconòmica promoguda en els últims anys serà de vital 
importància a curt termini. En especial, si es manté el reple-
gament recent dels fluxos financers cap als mercats emer-
gents.

En canvi, el Brasil, Turquia i l’Índia, amb uns desequilibris 
exteriors i fiscals significatius i sense un pla escrupolós de 
reformes en marxa, poden veure compromès el ritme d’avanç 
econòmic. A Turquia, els conflictes interns, que enfronten el 
Govern i la societat, juntament amb l’impacte de la Fed, han 
posat en evidència els punts més febles: una elevada depen-
dència dels fluxos de capital exteriors (necessaris per finançar 
un dèficit per compte corrent situat al voltant del 6%) i les sem-
pre presents tensions inflacionistes. El Brasil, afectat també per 
les revoltes populars, disposa de poc marge de maniobra fiscal 
o monetària per redreçar les tensions socials i el complex qua-
dre macroeconòmic al qual s’enfronta, amb la inflació en 
màxims i el creixement tot just iniciant el repunt. Per la seva 
banda, l’Índia, entre els grans emergents, acumula els desequi-
libris per compte corrent i fiscals més severs i ho té més difícil 
per aconseguir el consens polític necessari per impulsar les 
reformes estructurals.

Els símptomes de moderació i les tensions de liquiditat sus-
citen dubtes sobre la reacceleració xinesa. Uns indicadors 
d’activitat que mostren l’afebliment de l’activitat i la voluntat 
institucional de canviar de model (cap a un creixement més 
equilibrat) ens empenyen a revisar a la baixa el creixement del 
2013 (del 7,9% al 7,6%) i del 2014 (del 8,4% al 7,8%). D’ençà 
que, al març, el Govern xinès va rebaixar l’objectiu de creixe-
ment per al 2013 fins al 7,5%, les notícies que ens arriben de 
l’executiu corroboren la voluntat de canviar de model. La 
intenció és basar-lo més en el consum intern i menys en l’ex-
portació. Malgrat que això es traduiria en un creixement més 
equilibrat i sostenible a mitjà termini, comportarà importants 
ajustos durant el procés de transformació, que, inevitable-
ment, alentiran la marxa del gegant asiàtic i imposaran alguns 
riscos. En aquest sentit, cal interpretar les actuacions recents 
de les autoritats xineses sota aquest prisma de creixement 
equilibrat. Així, per exemple, la reticència inicial del Banc Cen-
tral de la Xina (PBOC) a proveir liquiditat davant el fort aug-
ment dels tipus interbancaris pot ser llegida en clau d’alerta a 
les entitats financeres perquè moderin l’augment del crèdit, 
sobretot fora del sistema oficial i regulat (el conegut shadow 
banking; vegeu Focus «Xina: tensió a l’interbancari»). Tot i que 
l’objectiu és benvingut, a curt termini va intensificar les ten-
sions de liquiditat. Així i tot, quan aquestes tensions van re -
puntar en excés, el PBOC no va trigar a anunciar la seva ràpida 
intervenció.
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Xina: indicadors econòmics en perspectiva
Variació interanual (%)

Última dada Període anterior 2012

PIB 7,7 7,9 7,8

Producció industrial 9,2 9,3 10

Producció elèctrica 5,3 7,4 4,2

Vendes minoristes 12,9 12,8 14,3

PMI manuf. (oficial) 50,1 50,8 –

PMI manuf. (HSBC) 48,2 49,2 –

Exportacions 1,0 14,7 8,0

Importacions –0,3 16,8 4,3

Inversió(*) 20,4 20,6 20,6

Crèdit 14,5 14,9 15,7

Preus al consum 2,1 2,4 2,7

Nota: (*) Inversió acumulada en capital fix urbana.
Fonts: Thomson Reuters Datastream, Markit i ”la Caixa” Research.
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FOCUS • Fed: una cosa és dir i l’altra és fer

Després de fer una valoració més positiva de les perspec-
tives econòmiques i, en especial, de l’ocupació i del to del 
consum, la Reserva Federal va esbossar un calendari pro-
visional de normalització dels estímuls, el qual estableix 
que la retirada del quantitative easing començaria en el 
tram final del 2013 i es completaria cap a la meitat del 
2014. Així i tot, la condició principal és que es mantingui (o 
millori) l’expectativa que la taxa d’atur vorejarà el 7% cap 
a la meitat del 2014. Així mateix, llevat que la inflació es 
descontroli, les eventuals pujades del tipus d’interès de 
referència continuen supeditades a l’objectiu orientatiu 
d’atur del 6,5%, que es va fixar la Fed el 2012 i que, segons 
el seu escenari de previsions, no s’assoliria fins al final del 
2014. Fins a quin punt és plausible aquest calendari?

Tot i que les dades recents conviden a l’optimisme, el mer-
cat laboral dels EUA travessa la pitjor crisi des del 1945. 
Entre el gener del 2008 i el febrer del 2010, es van perdre 
8,7 milions de llocs de treball i la taxa d’atur va pujar del 
5% al 10%. 66 mesos després, s’ha recuperat el 72% dels 
llocs perduts i la taxa d’atur s’ha situat en el 7,6%. En 
aquest context, assolir l’objectiu d’atur de la Fed, del 6,5%, 
exigiria crear 1,6 milions de llocs de treball si la població 
activa es mantingués constant. No obstant això, en un es -
cenari de recuperació, cal preveure que la població activa 
creixi.

La taxa d’activitat, és a dir, el percentatge de persones en 
edat de treballar que tenen o que busquen feina, ha seguit 
una tendència descendent des de l’inici de la crisi i ha 
baixat del 66% al 63% actual. La major part del descens 
s’atribueix a aturats que, desanimats, deixen de buscar fei-
na i que, per tant, deixen de constar com a aturats i com a 
actius. A mesura que la recuperació es consolidi, la reinser-
ció d’aquests desanimats també guanyarà vigor, de mane-
ra que, si el ritme de creació neta d’ocupació no és supe-
rior al ritme de reinserció, la taxa d’atur es pot estancar o 
pot augmentar. Al maig, per exemple, es va crear més 
ocupació del que s’esperava i, malgrat tot, la taxa d’atur va 
repuntar del 7,5% al 7,6%. L’explicació: els inactius desani-
mats (com la Fed) ho veuen més clar.

Si suposem que la taxa d’activitat tendeix a recuperar-se 
fins a nivells més coherents amb una recuperació efectiva 
de l’ocupació i, per exemple, s’apropa al 65%, assolir 
l’objectiu del 6,5% exigiria crear uns 4,8 milions de llocs de 
treball. Al ritme actual, aquesta fita no s’assoliria fins a la 
segona meitat del 2015. Això suggereix que, si la població 
activa repunta, com és lògic, i el ritme de recuperació de 
l’ocupació no guanya més vigor, l’escenari de la Fed pot 
pecar de massa optimista i el calendari de retirada es 
podria demorar una mica.
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FOCUS • Mèxic: de reforma en reforma

En un entorn d’estabilitat macroeconòmica, Mèxic ha 
emprès un programa de reformes estructurals que serà 
clau per impulsar el creixement potencial del país. La 
majoria d’analistes consideren que aquest potencial podria 
passar del 3,5% actual al 5%-6% si la bateria de reformes 
s’implementa per complet.

El consens polític necessari per materialitzar aquest ambi-
ciós programa es va formalitzar, al final del 2012, amb la 
signatura del «Pacte per Mèxic» per part del PRI, el PAN i el 
PRD (els tres partits polítics que constitueixen el 86% de la 
cambra dels diputats). Les principals línies de reformes 
incloses en el Pacte són: la laboral, l’educativa, la del sector 
de les telecomunicacions, la financera, l’energètica i la fis-
cal. Les tres primeres ja han estat aprovades pel Congrés, la 
financera està en marxa, i s’espera que les propostes sobre 
la fiscal i l’energètica es presentin durant la segona meitat 
d’enguany (vegeu la taula resum de les reformes).

La reforma laboral, la primera que va ser aprovada i que es 
troba ja en fase d’implementació, va posar fi a 40 anys d’im-
mobilisme en les estructures laborals i va introduir mesures 
que reforcen el vincle entre productivitat i salari i noves for-
mes de contractació que permeten relacions a més curt ter-
mini i redueixen el cost d’acomiadament. Tot plegat amb 
l’objectiu de dotar el mercat de treball de més flexibilitat.

Pel que fa a la reforma educativa, la principal modificació 
consisteix en l’establiment d’un sistema meritocràtic per 
accedir a la feina de mestre i en l’eliminació de la pràctica 
habitual d’heretar o, fins i tot, de vendre aquests llocs de tre-
ball. Sens dubte, un sistema d’incentius millor és essencial per 
impulsar la qualitat educativa i, en última instància, el creixe-
ment econòmic a llarg termini. Per la seva banda, la reforma 
del sector de les telecomunicacions pretén fomentar la com-

petència, amb la finalitat principal de reduir uns preus que 
s’estima que són massa elevats. Entre d’altres actuacions, 
inclou la liberalització de la inversió estrangera en el sector.

Dinamitzar i abaratir el crèdit, en especial per a les pimes, 
és l’objectiu central de la proposta de reforma del sector 
financer presentada al començament de maig. A Mèxic, el 
crèdit bancari al sector privat no arriba al 50% dels actius 
del sector, enfront de xifres properes al 95% en països com 
Xile o Perú. Incrementar la competència, fomentar el crèdit 
de la banca de desenvolupament (entitats estatals) i millo-
rar el règim de garanties són algunes de les vies d’actuació 
que planteja la reforma.

Finalment, durant la segona meitat del 2013, s’espera que 
es presentin les complexes propostes fiscal i energètica, 
les dues estretament relacionades per la forta dependèn-
cia dels ingressos públics provinents del petroli (un terç). 
La majoria d’analistes atribueixen a aquestes dues refor-
mes, juntament amb la laboral, la major part (dues terceres 
parts) de l’embranzida que, segons les estimacions, pot 
rebre el creixement potencial.

Per ser eficaces, les dues reformes pendents haurien 
d’abordar tres qüestions clau: (1) permetre la inversió pri-
vada mitjançant contractes amb Pemex (empresa estatal 
energètica), per facilitar, així, l’explotació de jaciments, 
com els d’aigües profundes, amb importants reserves de 
petroli; (2) reorganitzar l’estructura de Pemex per guanyar 
eficiència en els processos, i (3) disminuir la dependència 
petroliera dels ingressos públics, per exemple eliminant 
les deduccions en els impostos sobre la renda.

En definitiva, Mèxic ha fet seva la màxima que, per créixer, 
cal reformar. I, de moment, no ha dubtat a l’hora d’imple-
mentar-la.

Principals reformes
Reforma Objectiu principal Contingut: el més destacat

Laboral
(Aprovada nov. 2012)

Flexibilitzar el mercat laboral • Crear un marc per a l’ocupació a curt termini
• Reforçar el vincle productivitat-salaris
• Reduir els costos d’acomiadament

Educativa
(Aprovada des. 2012)

Millorar la qualitat educativa • Contractació més transparent i meritocràtica
•  Millora en l’administració de les escoles

Telecomunicacions
(Aprovada abr. 2013)

Abaratir preus • Establir un òrgan regulador autònom per atorgar o denegar concessions
• Permetre una major participació estrangera

Financera
(Proposada maig 2013, en curs)

Augmentar el crèdit, en 
especial per a les pimes

• Crear una central de riscos i facilitar l’execució de garanties
• Facilitar la IED en certs tipus d’empreses

Fiscal
(Esperada 2a ½ 2013)

Disminuir la dependència 
energètica

• Eliminar les deduccions en l’impost de la renda i societats
• Ampliar la base impositiva de l’IVA
• Suprimir els subsidis sobre energia

Energètica
(Esperada 2a ½ 2013)

Augmentar la viabilitat  
de noves explotacions  
de difícil accés

•  Permetre la inversió privada a través de contractes amb PEMEX basats en incentius
• Reforçar l’autonomia financera de PEMEX i les seves pràctiques corporatives

Font:  ”la Caixa” Research.
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ESTATS UNITS
2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

Activitat

PIB real 1,8 2,2 2,1 2,6 1,7 1,6 – ... –

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

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 65,3 65,0 70,4 62,8 69,0 74,3 81,4

Producció industrial 3,4 3,6 4,5 3,3 2,8 2,5 1,8 1,6 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 55,2 51,7 52,3 50,9 50,6 52,9 50,7 49,0 ...

Habitatges iniciats (milers) 612 783 741 781 896 957 856 914,0 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 140 141 140 142 145 150 155,4 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,9 8,1 8,2 8,0 7,8 7,7 7,5 7,6 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,4 58,6 58,6 58,5 58,7 58,6 58,6 58,6 ...

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

Preus

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

Preus de consum subjacent 1,7 2,1 2,3 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 ...

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

JAPÓ
2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

Activitat

PIB real –0,5 1,9 3,9 0,3 0,4 0,2 – ... –

Confiança del consumidor (valor) 37,7 40,0 40,0 40,1 40,0 44,1 44,5 45,7 ...

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

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

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

Balança comercial (1) (% PIB) –0,6 –1,4 –1,0 –1,3 –1,4 –1,7 –1,8 –2,0 ...

Preus

Preus de consum –0,3 0,0 0,2 –0,4 –0,2 –0,6 –0,7 –0,3 ...

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

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

XINA
2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13

Activitat

PIB real 9,3 7,8 7,6 7,4 7,9 7,7 – –

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

Producció industrial 13,7 10,0 9,5 9,1 10,0 9,6 9,3 9,2

PMI manufactures (valor) 51,4 50,8 51,3 49,7 50,5 50,5 50,6 50,8

Sector exterior

Balanza comercial (1) (valor) 154 231 179 196 231 274 274 276

Exportacions 20,2 8,0 10,5 4,5 9,5 18,4 14,7 1,0

Importacions 25,0 4,3 6,4 1,4 2,8 8,3 16,8 –0,3

Preus

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

Tipus d’interès de referència (2) (valor) 6,56 6,00 6,31 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

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

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

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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Sense sorpreses al Consell Europeu. L’agenda institucional del 
mes de juny, com és habitual, ha estat atapeïda de reunions i de 
cimeres importants. El resultat, també ha estat l’habitual: 
acords de mínims, fragmentats i moderats, però en la direcció 
correcta, que permeten anar forjant, a poc a poc, una unió 
econòmica i monetària més robusta. L’acord més rellevant al 
qual es va arribar al Consell Europeu fa referència a la unió ban-
cària, un dels tres pilars de la nova UEM. Un cop acordat que el 
BCE serà el supervisor de la banca europea a partir de l’estiu 
vinent, ara tocava definir les regles d’intervenció dels bancs 
insolvents. En aquest sentit, s’ha establert un ordre de prelació 
dels passius per si cal dur a terme un bail-in i s’ha deixat clar que 
els dipòsits minoristes i les cèdules hipotecàries estan prote-
gits. D’aquesta manera s’evitarà que, en futures crisis bancàries, 
succeeixin episodis confusos com els viscuts a Xipre l’abril pas-
sat. També es va acordar la creació de fons de resolució nacio-
nals amb normes harmonitzades, que, en deu anys, hauran 
d’estar dotats, com a mínim, amb el 0,8% dels dipòsits assegu-
rats. Els fons nacionals són vistos com un pas intermedi cap a la 
creació d’un Mecanisme Únic de Resolució (vegeu Focus «Enti-
tats insolvents: el Consell opta pel bail-in 2.0» per als detalls 
d’aquest acord).

L’atur juvenil i el crèdit a les pimes es posen damunt la taula. 
El Consell Europeu també ha acordat mobilitzar 8.000 milions 
d’euros per a la implementació de mesures que fomentin 
l’ocupació juvenil (Espanya en rebrà 2.000). Aquests fons 
s’hauran d’utilitzar per promoure iniciatives com la garantia 
juvenil, que pretén assegurar feina o formació als joves al cap 
de quatre mesos d’haver-la perdut o després d’acabar el siste-
ma educatiu formal. Pel que fa a les mesures per reactivar el 
crèdit a les pimes, el Banc Europeu d’Inversions, conjuntament 
amb la CE, va remetre un informe al Consell Europeu en què 
proposava diverses opcions per atorgar garanties als préstecs 
bancaris a les pimes, possiblement amb la implicació dels insti-
tuts de crèdit oficials nacionals. El Consell Europeu es va com-
prometre a impulsar aquestes mesures i, en els pròxims mesos, 
hauria de donar a conèixer els detalls de la seva articulació.

La recuperació econòmica avança al mateix pas que les 
reformes institucionals: lentament. Tal com s’esperava, el 
ritme de contracció de l’activitat va afluixar el pas en el primer 
trimestre (el –0,2% en el 1T del 2013, en relació amb el –0,6% 
del 4T del 2012 en termes intertrimestrals). De tota manera, el 
repartiment de papers entre els elements que frenen la recupe-
ració i els que li donen suport va sorprendre. La moderació del 
ritme d’ajust no va rebre el suport de les exportacions ni de la 
inversió. En els dos casos, la reculada va ser gairebé la mateixa 
que en el 4T del 2012, del –0,8% i del –1,6%, respectivament. 
No obstant això, en cap dels casos s’espera un estancament. 
L’índex d’expectatives d’exportacions, per exemple, ha repuntat 
notablement en el segon trimestre i ha recuperat les cotes del 
començament del 2012.

UNIÓ EUROPEA

Els pilars de la nova Unió Econòmica 
i Monetària

Font: ”la Caixa” Research.
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Zona de l’euro: desglossament del PIB i previsions
Variació intertrimestral (%)

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

Consum privat –0,6 0,1 0,0 0,0 0,1

Consum públic 0,0 –0,1 –0,1 0,0 0,0

Inversió –1,4 –1,6 –0,2 0,2 0,3

Exportacions netes (*) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

PIB –0,6 –0,2 0,0 0,2 0,3

Nota: (*) Contribució al creixement.
Font: Comissió Europea.

 Previsions
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El consum de les llars sorprèn amb un avanç del 0,1% i supera 
les expectatives més optimistes. Malgrat tot, això no és fruit 
d’una millora generalitzada de la renda de les llars als països de 
la zona de l’euro. La resposta la trobem a Alemanya, país en què 
el consum va créixer el 0,8%. A més a més, no sembla que hi 
hagi símptomes d’esgotament. Els increments salarials regis-
trats al país germànic en els últims mesos han estat força supe-
riors a la mitjana de la zona de l’euro. El creixement dels costos 
salarials per hora fa mesos que se situa per damunt de la infla-
ció, la qual cosa permet que les llars guanyin poder adquisitiu i 
que, per tant, mantinguin uns bons registres de consum. A més 
a més, això es combina amb una salut excel·lent del mercat la -
boral: fa nou mesos que la taxa d’atur no es mou del 5,4%, un 
mínim històric. A Alemanya, per tant, sembla que, a poc a poc, 
la demanda interna va despertant. Això contrasta amb l’evo -
lució del consum als altres grans països de la zona de l’euro. A 
França, va créixer el 0,1% intertrimestral i, a Itàlia i Espanya, va 
recular el 0,5% i el 0,2%, respectivament.

El mercat de treball s’apropa al punt d’inflexió. L’índex mitjà 
del segon trimestre de l’enquesta de la Comissió Europea sobre 
la intenció de contractar treballadors en els tres pròxims mesos 
mostra que la situació del mercat laboral ha millorat en relació 
amb el primer trimestre a tots els sectors. El mercat laboral ale-
many es manté clarament en una situació millor que en la resta 
de països, però els avanços són també generalitzats a tots els 
països. Destaca l’evolució d’aquest mateix índex a Espanya, on, 
per al sector serveis, s’apropa ja a les cotes a partir de les quals, 
històricament, s’ha creat ocupació. Després de 5 anys amb una 
pèssima evolució del mercat laboral, que ha erosionat tant la 
confiança dels qui han perdut la feina com la dels qui la mante-
nen però se senten amenaçats per l’elevada incertesa, aquests 
signes d’estabilització són fonamentals perquè, a poc a poc, es 
pugui capgirar aquesta situació.

El sentiment econòmic continua dibuixant una tendència de 
fons positiva. Al juny, l’índex va augmentar en 1,8 punts, fins 
als 91,3, l’increment mensual més important dels tres últims 
anys. A més a més, en gran part, aquesta millora és deguda al 
salt de l’índex de confiança del consumidor, que va pujar fins als 
nivells de l’estiu del 2011 i es va situar en els –18,8 punts. 
D’aquesta manera, la mitjana per al segon trimestre (–21,0) es 
va situar per damunt del primer (–23,7). Així i tot, se situa molt 
per sota de la mitjana de les tres últimes dècades (–13). El cas 
alemany torna a ser destacable, ja que l’índex de confiança del 
consumidor va avançar per sisè mes consecutiu fins als –3,2 
punts i es va situar per damunt de la mitjana històrica (–7,9). 
Aquesta trajectòria positiva de la confiança del consumidor ale-
many corrobora de nou les perspectives més positives per a la 
demanda interna d’aquest país, que, després del fort avanç del 
consum en el primer trimestre, sembla que, en el segon, tor-
narà a avançar de forma notable. Les vendes al detall del maig, 
amb un avanç del 0,8%, també apunten en aquesta direcció.

Els indicadors d’activitat també avalen l’escenari d’expansió 
gradual. L’avanç d’1,8 punts al juny de la confiança del sector 
industrial, un altre dels components de l’índex general de sen-
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timent econòmic, corrobora que, pel costat de l’oferta, la situa-
ció és, també, una mica més optimista. Això concorda amb la 
lectura d’altres indicadors d’activitat econòmica, que també 
mostren un segon trimestre més positiu. L’índex PMI s’apropa 
als nivells compatibles amb el creixement econòmic. Al juny, 
aquest indicador va marcar el màxim en 15 mesos per a la zona 
de l’euro, amb pujades tant al sector serveis com al manufactu-
rer. Aquesta vegada, França va liderar els avanços i va reduir, 
així, la distància amb l’índex alemany. No obstant això, l’índex 
francès continua ressagat en relació amb la zona de l’euro.

El canvi de tendència de la producció industrial és cada ve -
gada més creïble. A l’abril, i per tercer mes consecutiu, la pro-
ducció industrial de la zona de l’euro va anotar taxes positives 
(0,4%), impulsada per la millora a Alemanya (1,2%) i a França 
(2,3%) i per una reculada menor als perifèrics. Això situa la taxa 
de variació interanual cada vegada més a la vora de l’estabi  lit -
za  ció (–0,6%). Un dels components que, en els últims mesos, 
ofereix un comportament més positiu és el de béns de capital. 
A l’abril, per exemple, va avançar el 2,7% intermensual, després 
de dos mesos amb avanços propers a l’1%. Sembla, per tant, 
que el mal comportament de la inversió en el primer trimestre 
no es tornarà a repetir en el segon.

El procés de recuperació continuarà tenint el suport d’una 
po  lítica monetària laxa. Després del gir en la política mone-
tària de la Fed, el BCE es va apressar a recordar que, a la zona de 
l’euro, l’activitat encara es troba molt feble i que encara no 
s’aprecien pressions inflacionistes que facin necessari un canvi 
de política monetària. Efectivament, per bé que la inflació va 
augmentar en dues dècimes al maig, fins a l’1,4% interanual, es 
manté en cotes confortables per al BCE, i, atesa la feblesa de la 
demanda del conjunt de la zona de l’euro, sembla difícil que el 
recorregut a l’alça pugui ser gaire ampli.

Destaca la pujada de la inflació a Alemanya, de mig punt, fins 
a l’1,6%. L’augment ha estat considerable i, en general, força 
superior al que s’ha produït a la resta de països de la zona de 
l’euro. Ateses la bona marxa de la demanda interna i les pers-
pectives de millora que presenta, el diferencial positiu de la 
inflació alemanya en relació amb la zona de l’euro (la mitjana 
històrica està en el –0,4) podria alimentar el debat sobre la ido-
neïtat de mantenir la política expansiva del BCE. No obstant 
això, la primera anotació que cal tenir en compte és que, mal-
grat que l’augment ha estat certament destacable, la taxa d’in -
flació es troba encara en nivells relativament baixos. A més a 
més, l’augment de preus no és generalitzat a tots els epígrafs: 
s’ha concentrat en els aliments i el joc, mentre que el cost de 
l’e  nergia, de les telecomunicacions o dels serveis financers s’ha 
moderat. Això fa pensar que el repunt obeeix a factors tempo-
rals. En aquest sentit, mantenim la previsió d’inflació per al con-
junt de l’any en l’1,5%, una xifra similar a la del Consens d’A  na -
listes, que la situa en l’1,6%. -1 
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FOCUS • Superàvits corrents: un problema?   

L’ajust dels desequilibris corrents als països europeus pre-
senta evolucions molt diferents. El dèficit dels països peri-
fèrics s’ha reduït gairebé en 10 punts percentuals en els 
quatre últims anys. En canvi, el 2012, el saldo corrent dels 
països amb superàvit de la UE va superar, per tercer any 
consecutiu, el 6% del PIB (llindar a partir del qual la Comis-
sió Europea considera que un superàvit corrent és exces-
siu).(1) El nou augment del superàvit que s’ha produït en 
els primers mesos d’enguany intensifica el debat sobre la 
necessitat, o no, de corregir aquest desequilibri.

Les veus crítiques amb la correcció del superàvit afirmen 
que és el resultat de l’elevada competitivitat d’aquestes 
economies, quatre de les quals (Finlàndia, Suècia, els Paï-
sos Baixos i Alemanya) es troben, de fet, entre les sis 
regions més competitives del món.(2) Aquesta bona posi-
ció competitiva ha permès mantenir un bon ritme expor-
tador, ja que, davant la contracció de la demanda dels 
socis europeus, han pogut obrir nous mercats. Així, mal-
grat que el superàvit de béns d’aquests països amb la UE 
es va reduir, de mitjana, en 1,7 punts percentuals entre el 
2008 i el 2012, el major saldo amb la resta del món va 
compensar una part d’aquesta caiguda.

Altres factors que fan que aquests països tinguin un 
important superàvit per  compte corrent són la renda per 
capita, més elevada, i l’estructura poblacional, amb una 
població més envellida. Els dos factors fan que la taxa 
d’estalvi sigui més alta. De tota manera, les diferències 
amb la mitjana de la UE tampoc no són gaire grans.

En qualsevol cas, aquests països presenten un superàvit 
per compte corrent superior al permès per la Comissió 
Europea, i, si no es corregeix, pot ser que, al final, se’ls 
recomani l’adopció de mesures per estimular la demanda 
interna, amb el consegüent efecte per a les exportacions 
de la resta de països de la UE. A tall il·lustratiu, si les llars i 
les empreses dels països amb superàvit reduïssin l’estalvi 
fins a nivells similars a la mitjana europea, representaria 
un augment de les exportacions intracomunitàries de 
l’1%.

En definitiva, l’important superàvit per compte corrent 
que presenten alguns països de la UE és, en gran part, 
resultat de la seva elevada competitivitat i de la seva 
estructura poblacional i, en aquest sentit, no representa 
un risc excessiu. A més a més, no sembla que la resta de 
països europeus hagin de confiar la sort del seu sector 
exterior a un major estímul de la demanda interna dels 
països amb superàvit, ja que l’impacte sobre el comerç 
seria limitat.
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FOCUS • Entitats insolvents: el Consell opta pel bail-in 2.0 

En la reunió del 26 de juny, el Consell Europeu ha assolit 
una posició conjunta sobre com intervenir entitats insol-
vents en el futur. Si rep el suport del Parlament Europeu, 
l’acord permetrà oferir una forta protecció als dipositants 
minoristes, tot i que no trencarà completament el vincle 
entre risc bancari i risc sobirà.

El Consell ha ratificat l’ús del bail-in a partir del 2018 com a 
instrument principal de recapitalització d’aquestes enti-
tats, de manera que es reparteixin les pèrdues entre els 
cre  ditors bancaris com a pas previ a la injecció de diners 
públics (fins al 2018, s’utilitzarà un sistema similar al d’Es -
panya, i que la Comissió Europea concretarà a l’agost). 
L’or  dre de prelació que s’ha establert és: 1) capital, 2) altres 
instruments de capital, 3) deute júnior, 4) deute sènior i 
dipòsits no assegurats de grans empreses, 5) dipòsits 
superiors a 100.000 euros de pimes i de particulars, i 6) 
Fons de Garantia de Dipòsits (FGD). Queden exclosos de la 
possibilitat de patir quitances els dipòsits assegurats (els 
inferiors a 100.000 euros), el deute garantit (incloses les 
cèdules) i els passius interbancaris amb venciments fins a 
7 dies. A més a més, les autoritats de resolució nacionals 
hauran d’establir el percentatge mínim de passius subjec-
tes a bail-in que cada institució haurà de mantenir, en fun-
ció del risc, de la dimensió o del model de negoci. Aquest 
percentatge es podria harmonitzar a partir del 2016 si 
l’EBA així ho recomana.

Malgrat el protagonisme del bail-in, l’acord permet una 
certa discrecionalitat a les autoritats de resolució nacionals 
per injectar fons sense necessitat d’esgotar tots els passius. 
Aquesta possibilitat es contempla per evitar el contagi a 
altres entitats, per assegurar la continuïtat de les funcions 
crítiques o per evitar la destrucció de valor. Així, després 
d’aplicar un bail-in mínim equivalent al 8% dels passius de 
l’entitat intervinguda, serà possible utilitzar els fons de 
resolució nacionals per injectar fins al 5% addicional abans 
d’imposar quitances sobre els següents passius en l’ordre 
de prelació. Aquests fons de resolució estaran predotats 
amb les aportacions anuals de les entitats financeres, de 
manera que puguin cobrir un mínim del 0,8% dels dipòsits 
assegurats del sistema en 10 anys. Si, arribat el cas, aquests 
fons no fossin suficients per cobrir el 5% addicional, 
l’autoritat de resolució podria recórrer al Tresor.

Els incentius d’aquest esquema estan molt orientats a 
protegir els dipositants minoristes. D’una banda, és pro-
bable que, per millorar la qualificació creditícia i reduir el 
cost del deute sènior, les entitats decideixin mantenir, 
com a mínim, el 8% dels passius en forma de capital o de 
deute subordinat. De l’altra, les autoritats de resolució 
minimitzaran el contagi si decideixen injectar el 5% 
abans d’establir quitances al deute sènior. D’aquesta ma -
nera, només les pèrdues superiors al 13% dels actius 

comportarien quitances per al deute sènior i per als dipò-
sits de grans empreses. No obstant això, fins i tot en 
aquest cas, l’acord del Consell permet a les autoritats de 
resolució acudir als Tresors nacionals per evitar imposar 
pèrdues als dipòsits no assegurats de grans empreses i de 
minoristes.

En relació amb aquesta funció dels Tresors nacionals com 
a garants finals de l’esquema, l’acord de l’Eurogrup del 
passat 20 de juny contempla també un altre punt crucial: 
la possibilitat que el MEDE injecti fons directament a les 
entitats intervingudes, per afeblir, així, el vincle entre risc 
bancari i risc sobirà. Això serà possible només si els fons 
que ha d’injectar el Tresor fan perillar la sostenibilitat fiscal 
de l’Estat. En qualsevol cas, la contribució del MEDE només 
es realitzarà quan l’Estat s’hagi responsabilitzat de l’im -
port necessari fins a assolir el 4,5% dels actius ponderats 
per risc. Aquest recurs només estarà disponible quan sigui 
efectiu el supervisor únic, de manera que, en principi, no 
s’hi podrà comptar per a les properes proves de resistència.

A tall de valoració, cal assenyalar que la fórmula trobada 
busca, en part, reduir les garanties implícites de les quals 
gaudia la banca. La participació directa del MEDE contri-
buirà també a reduir de forma considerable la possibilitat 
de contagi al sobirà en cas de crisis bancàries individuals. 
Així i tot, el mecanisme dista molt del que hauria d’operar 
en una unió bancària robusta, ja que la contribució de 
l’Estat pot ser encara excessiva en situacions de crisi sistè-
mica com la que encara perdura.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

Vendes al detall (variació interanual) –0,2 –1,8 –1,5 –2,7 –1,9 –1,1 ... ...

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

Confiança del consumidor –14,5 –22,3 –23,8 –26,2 –23,7 –22,3 –21,9 –18,8

Sentiment econòmic 101,7 90,4 87,4 86,8 90,1 88,6 89,5 91,3

PMI manufactures 52,2 46,2 45,1 45,9 47,5 46,7 48,3 48,7

PMI serveis 52,6 47,6 47,1 46,9 47,6 47,0 47,2 48,6

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,3 –0,7 –0,6 –0,7 –0,9 – ... –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. act.) 10,2 11,4 11,5 11,8 12,1 12,2 ... ...

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

França (% pobl. activa) 9,6 10,2 10,3 10,5 10,8 11,0 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 10,8 11,3 11,9 12,0 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,0 25,5 26,1 26,6 26,8 ... ...

Fonts: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, Markit i ”la Caixa” Research.

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

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

Saldo corrent: zona de l’euro 0,2 1,4 1,0 1,4 1,8 1,9 ... ...

Alemanya 6,2 7,0 6,8 7,0 6,9 7,2 ... ...

França –1,9 –2,3 –2,2 –2,3 –2,3 –2,3 ... ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (1) (valor) 103,4 97,9 95,9 97,9 100,7 100,4 100,5 101,6

Nota: (1) Canvi ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Fonts: Eurostat, Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i ”la Caixa” Research.

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS DE LA ZONA DE L’EURO

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

2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres (1) 2,0 –0,3 0,2 –0,6 –1,5 –1,4 –1,9 –2,1

Crèdit a les llars (1) (2) 2,7 1,2 1,3 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3

Tipus d’interès de crèdit a les societats  
no financeres (3) (%) 2,8 2,4 2,6 2,3 2,2 2,1 2,2 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars  
per a l’adquisició d’habitatge (4) (%) 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 ...

Dipòsits

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

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

Instruments negociables –5,5 0,5 3,2 1,1 –3,2 –9,7 –13,9 –15,7

Tipus d’interès dels dipòsits fins  
a 1 any de les llars (%) 2,6 2,8 2,7 2,8 2,7 2,4 2,3 ...

Notes: (1) Dades ajustades de vendes i titulitzacions. (2) Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (3) Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus inicial. (4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus inicial.
Font: Banc Central Europeu.
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La recessió, a la vora del final. Després de gairebé dos anys 
ininterromputs de contracció, els indicadors d’activitat disponi-
bles fins al juny mostren que la situació econòmica a Espanya 
s’està estabilitzant. L’indicador avançat del PIB de ”la Caixa” 
Research confirma aquesta percepció. Basat en l’evolució de 
diversos indicadors d’alta freqüència —que contemplen fac-
tors d’oferta, de demanda i del mercat laboral—, el nostre 
índex situa la variació de l’activitat econòmica, en el segon tri-
mestre, entre el –0,2% i el 0,2% intertrimestral. Atès que l’índex 
no captura directament altres factors que també poden afectar 
el creixement econòmic, com el procés de consolidació fiscal, 
mantenim la nostra previsió de variació del PIB en la banda 
baixa d’aquest interval (el –0,2% intertrimestral), però el canvi 
de tendència cap a una moderació del ritme de contracció sem-
bla ferm. De fet, el nostre escenari contempla que, a partir de la 
segona meitat de l’any, l’activitat reprendrà la via del creixe-
ment. Perquè això es confirmi, continua sent primordial conso-
lidar els pilars que han de donar suport al creixement de 
l’economia espanyola a llarg termini. En aquest sentit, l’FMI es 
va sumar a la posició de la Comissió Europea i va animar el 
Govern a aprofundir en les reformes iniciades.

Els indicadors avançats d’oferta mostren una tendència 
alcista. La millora és generalitzada. Entre el febrer i el maig del 
2013, el ritme de caiguda del consum elèctric, acumulat de tres 
mesos, s’ha reduït a menys de la meitat (del –4,0% al –1,8% 
interanual) i anticipa una bona dada de la producció industrial 
al maig. La reactivació de l’activitat industrial és coherent amb 
el nostre escenari de recuperació gradual de la inversió espa-
nyola, en particular en béns d’equipament, en els pròxims tri-
mestres. Aquesta millora té el suport de la recuperació incipient 
de la demanda europea. Després d’un primer trimestre desfa-
vorable, les comandes industrials procedents del vell continent 
van augmentar l’11,1% interanual a l’abril. La resta de coman-
des exteriors també van presentar un intens dinamisme (el 
19,8% en el mateix període). Aquest bon comportament de la 
demanda externa ha impulsat l’índex PMI de manufactures al 
maig fins a nivells màxims dels dos últims anys (48,1), i no des-
cartem que assoleixi en breu nivells coherents amb taxes de 
creixement positives de l’activitat.

La demanda nacional dóna mostres d’estar tocant fons, tot i 
que segueix en nivells relativament baixos. Els indicadors 
avançats de consum mostren un clar punt d’inflexió. Les vendes 
al detall van reduir, al maig, el ritme de contracció fins al –4,6% 
interanual, i la confiança dels consumidors va registrar una 
millora notable al juny. Tot plegat es reflecteix en el menor 
ritme de contracció de l’indicador sintètic del consum, que, ate-
sa la seva elevada correlació amb el consum privat, augura un 
imminent canvi de tendència en la seva evolució. No obstant 
això, la demanda encara és feble (les vendes al detall se situen 
el 25% per sota del nivell del 2007), de manera que les pres-
sions inflacionistes es mantenen allunyades. De fet, l’augment 
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de la inflació al juny, de 4 dècimes, fins al 2,1%, respon a la con-
tribució del component energètic. De cara als pròxims mesos, 
la inflació reprendrà la tendència decreixent, i esperem que el 
final d’alguns efectes de base (pujada de l’IVA i altres productes 
regulats) l’apropi a l’1% al final de l’any.

Les dades del mercat laboral sorprenen positivament. La 
temporada turística del 2013 s’ha iniciat amb bon peu, i això es 
nota en els registres del mercat laboral. Concretament, el nom-
bre d’afiliats del maig va augmentar en 134.660, un creixement 
més propi del període anterior a la crisi, que, en aquest mes, 
augmentava, de mitjana, en 163.115 de mitjana, que dels 
últims anys. Això ha pressionat a la baixa l’atur registrat, que es 
va reduir en 98.265 persones en el mateix mes. L’avanç de les 
expectatives de contractació al juny, principalment al sector 
serveis, reforça els indicis d’estabilització del mercat laboral. En 
aquest context, l’ajust salarial va continuar avançant: els costos 
laborals per hora van recular el 0,7% interanual en 1T 2013 
(vegeu Focus «La moderació salarial dóna suport a la millora de 
la competitivitat»). La contenció salarial va ser especialment 
important als sectors sotmesos a un procés de transformació 
més intens durant la crisi, com l’immobiliari, el públic o el finan-
cer. Esperem que la moderació salarial es mantingui en els 
pròxims trimestres, tot i que, possiblement, a un ritme cada 
vegada menor.

El sector exterior continua guanyant tracció. El creixement de 
les exportacions a l’abril, del 18,9% interanual en termes nomi-
nals, va posar fi als tímids avanços dels dos mesos anteriors (del 
2,2% interanual entre el febrer i el març). Tot i que aquest dina-
misme és degut, en part, a efectes de calendari, els fluxos de 
fons mostren una acceleració del ritme exportador. La deman-
da procedent de països de fora de la zona de l’euro (+15,1% 
interanual entre el gener i l’abril) continua liderant l’avanç de 
les exportacions. Sembla que la demanda europea, després de 
la feblesa mostrada en 1T 2013, també està despertant. Aques-
tes mostres de millora s’observen també en l’evolució de 
l’entrada de turistes procedents d’Europa al maig, amb un 
avanç del 8,4% interanual. Això fa que cada vegada sigui més 
probable que el rècord històric de visitants estrangers assolit el 
2008, de 59,4 milions, es pugui repetir de nou enguany. En con-
junt, per tant, esperem que el bon ritme de millora del saldo 
corrent es mantingui al llarg de l’any, la qual cosa ens empeny a 
revisar en 8 dècimes a l’alça la nostra previsió de superàvit per 
al 2013, fins a l’1,8% del PIB.

El despalanquejament del sector privat pressiona el crèdit a 
la baixa. A l’abril, la caiguda del crèdit va ser del –12,3% inter -
anual. Una part d’aquest descens és degut al traspàs d’actius 
dels bancs nacionalitzats a la Sareb entre els mesos de desem-
bre i febrer. De tota manera, tot i que descomptem aquest efec-
te, la contracció seria, aproximadament, del 8%, la qual cosa 
reflecteix la feblesa de l’oferta i de la demanda de crèdit. Aques-
ta feblesa és generalitzada a tots els sectors d’activitat. No sola-
ment afecta el crèdit vinculat al sector immobiliari, sinó també 
altres branques d’activitat, com els serveis o la indústria. Les 
llars, per la seva banda, també es continuen desendeutant, 
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Saldo Var. interanual Taxa de morositat

Llars-habitatge 625.439 –3,7 4,2

Llars-consum 117.690 –11,3 10,0

Activitats productives 761.658 –18,6 16,0

Construcció 67.227 –30,1 25,4

Promotor 205.892 –30,4 28,9

Serveis 341.580 –10,6 9,0

Indústria 127.127 –9,1 9,8

Agricultura 19.831 –7,4 10,8

Total 1.558.660 –11,9 10,5

Font: Banc d’Espanya.
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però a un ritme menor, ateses les dificultats d’amortitzar deute 
en un context de reducció de la renda bruta disponible. La 
morositat no presenta una evolució gaire millor, ja que, en  
1T 2013, s’ha incrementat a tots els segments. Esperem, però, 
que aquesta tendència es reverteixi a mesura que es confirmin 
els signes de recuperació de l’activitat econòmica esmentats 
més amunt.

La consolidació fiscal va per bon camí. El compliment dels 
límits de dèficit fixats per la Comissió Europea és indispensable 
per restablir la confiança dels inversors internacionals. Fins al 
moment, l’ajust dels comptes públics no qüestiona l’assoliment 
dels objectius per a enguany, del 6,5% del PIB (enfront del 7,0% 
del 2012). L’Estat, amb una correcció del dèficit de dues dèci-
mes al maig en relació amb el dèficit que presentava a hores 
d’ara l’any passat, i les corporacions locals, amb una millora 
d’una dècima, són, fins ara, les administracions amb una major 
contribució a l’ajust del dèficit públic. De tota manera, aquesta 
comparació pot ser una mica enganyosa. L’any passat, la majo-
ria de mesures es van prendre durant el segon semestre, i, per 
tant, durant aquest període, l’evolució del dèficit va millorar 
notablement. Si, en els pròxims mesos, les diferents administra-
cions públiques volen mantenir o augmentar l’ajust del dèficit 
en relació amb l’any passat hauran de fer un excel·lent segon 
semestre. En aquest sentit, el Govern ha anunciat l’eliminació 
de les deduccions a grans empreses i nous impostos mediam-
bientals i sobre el consum de tabac i d’alcohol. Aquestes mesu-
res haurien de permetre que la recaptació tributària mantingui 
la tendència creixent que ha presentat en els últims mesos.

El Govern avança en l’ambiciosa agenda de reformes esta-
blerta per la Comissió Europea. Al llarg del mes de juny, ha 
presentat l’avantprojecte de llei de suport a l’emprenedor i els 
informes dels experts sobre el factor de sostenibilitat de les 
pensions i la Reforma de les Administracions Públiques, la qual 
consta de 217 propostes per millorar-ne l’eficiència i la gestió 
mitjançant la simplificació de tràmits, la gestió de serveis 
comuns i, sobretot, l’eliminació de duplicitats. Segons les esti-
macions del Govern, l’impacte d’aquesta reforma no és gens 
menyspreable: l’estalvi acumulat resultant d’aplicar aquestes 
mesures podria arribar als 37.620 milions d’euros en quatre 
anys (2012-2015).

L’FMI adverteix que continuar avançant en les reformes és 
crucial per consolidar la recuperació i per generar ocupació. 
Per aquest motiu proposa aprofundir en la reforma laboral 
aprovada l’any passat. Segons l’organització, una major flexibi-
litat laboral, uns costos d’acomiadament més baixos i la reduc-
ció dels tipus de contractes ajudarien a combatre l’atur i 
l’elevada dualitat del mercat laboral espanyol, la qual es reflec-
teix en l’elevat percentatge de treballadors temporals a Espa -
nya, molt superior a la mitjana de la zona de l’euro (el 23,0%, 
enfront del 15,1%).
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FOCUS • Un calendari de reformes per dinamitzar l’economia  

L’economia espanyola ha d’aprofundir més en les refor-
mes estructurals, les quals han de ser implementades sen-
se dilació. Aquest és el missatge principal que es desprèn 
de l’informe emès per la CE el 29 de maig en relació amb el 
Programa Nacional de Reformes i amb el Programa d’Esta-
bilitat presentats pel Govern. 

Les recomanacions de la CE no són noves, ja que tracten 
de solucionar deficiències estructurals de l’economia que 
han estat assenyalades en múltiples ocasions amb ante-
rioritat. La novetat és la pressió d’implementar-les ràpida-
ment: s’estableix un calendari estricte i se’n vigilarà de 
prop el compliment. Cal recordar que, sota el protocol del 
Semestre Europeu, la CE ha vist reforçada la seva capacitat 
de control sobre les polítiques econòmiques nacionals, 
que arriba, fins i tot, a la possibilitat d’imposar sancions 
(que poden arribar al 0,1% del PIB) si les seves recomana -
cions no són tingudes en compte.

Amb una taxa d’atur del 27%, que puja fins al 57% en el 
cas dels joves, no és estrany que s’exigeixi revisar de 
manera prioritària la reforma del mercat laboral. Per bé 
que la reforma del 2012 s’ha començat a traduir en una 
major flexibilitat interna de les empreses, en una reduc-
ció dels costos d’acomiadament i en una moderació sala-
rial, Brussel·les adverteix que el mercat laboral encara 
està molt fragmentat i qüestiona els avanços en altres 
àmbits primordials, com les polítiques actives d’ocupació 
i les polítiques d’educació i formació. Les primeres estan 
encaminades a incentivar la reinserció laboral dels atu-
rats, per exemple promovent la col·laboració público-
privada en els serveis de col·locació o oferint un assesso-
rament individualitzat als col·lectius més afectats per 
l’atur. Aquest és un àmbit en què Espanya, ara com ara, 
mostra força deficiències. En matèria d’educació i de for-
mació, cal prendre mesures per reduir l’abandonament 
escolar prematur, per fomentar la formació professional i 
per potenciar la formació permanent al llarg de la vida 
laboral dels empleats.

Atès el retard en l’aplicació de mesures en aquests àmbits, 
la CE ha demanat al Govern espanyol que realitzi una ava-
luació en profunditat dels efectes de la reforma del 2012, 
com a molt tard, per al juliol. Les deficiències detectades 
s’hauran d’abordar introduint les modificacions necessà-
ries al setembre. L’FMI, en l’informe anual sobre l’econo-
mia espanyola, també insta a anar més enllà en la reforma 
laboral per generar ocupació. Entre les seves propostes, 
destaquen les mesures encaminades a reduir la dualitat, 
és a dir, les enormes diferències entre els contractes per-
manents i els temporals. Per aquest motiu, recomana ali-
near els costos d’acomiadament dels contractes perma-
nents a la mitjana de la UE i que s’incrementin de forma 
més gradual amb l’antiguitat, reduir el nombre de con-

tractes i ampliar l’ús del contracte permanent, i reduir el 
marge d’interpretació judicial dels acomiadaments proce-
dents.

Un segon bloc de les recomanacions fetes per la CE fa refe-
rència a l’aplicació de les reformes fiscals estructurals que 
garanteixin la sostenibilitat de les finances públiques a 
llarg termini. En aquest sentit, el Govern ha avançat en 
diverses iniciatives, com la reforma de l’Administració 
local, i en la detecció de duplicitats entre les diferents 
administracions, però queda pendent la creació d’un con-
sell fiscal independent, l’aplicació d’un factor de sostenibi-
litat del sistema de pensions (tots dos al desembre) i la 
revisió sistemàtica de les principals partides de despesa (al 
març del 2014) amb la finalitat de millorar l’eficiència de la 
despesa pública.

Entre les recomanacions per incrementar la competitivitat 
i per fomentar el creixement, destaca la urgència d’abor-
dar el dèficit de tarifa elèctrica amb una solució global 
abans del desembre. Fins avui, el Govern ha aprovat dife-
rents mesures que han resultat insuficients per equiparar 
la tarifa pagada al cost de generació i distribució: el 2012, 
el dèficit va ser de 5.000 milions d’euros, xifra que supera 
amb escreix l’objectiu fixat de 1.500 milions. Concreta-
ment, la CE recomana un ajustament gradual de les tarifes 
elèctriques, una reavaluació de les subvencions que desin-
centiven l’eficiència energètica i la intensificació dels 
esforços per completar la connexió de gas i electricitat 
amb França.

En definitiva, una llarga llista de recomanacions impres-
cindibles per tornar a una via de creixement sostenible i 
equilibrat. Tal com ho propugna la CE, la pròrroga per cor-
regir el dèficit excessiu s’hauria d’utilitzar per accelerar el 
seu ritme d’implementació.

Fonts: Comissió Europea i ”la Caixa” Research.

• Avaluació i modificació de la reforma laboral del 2012.
• Reforma de l’Administració local.

Calendari de reformes proposat per la CE

3T
2013

•  Pla d’augment de l’eficiència de les administracions 
públiques.

• Autoritat fiscal independent.
• Reforma del sector energètic.
•  Regulació del factor de sostenibilitat de les pensions.
•   Aplicar la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat.
•  Aprovar la Llei de Col·legis i Serveis Professionals i la Llei 

de Suport a l’Emprenedor.

4T
2013

• Aprovar la Llei de Desindexació.
• Examen sistemàtic de les partides de despesa més grans.
• Revisió sistemàtica del sistema tributari.

1T
2014
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FOCUS • La moderació salarial dóna suport a la millora  
de la competitivitat

L’ajust salarial a Espanya guanya protagonisme. En el pri-
mer trimestre del 2013, els costos laborals per hora han 
presentat una reculada del 0,7% interanual, mentre que, al 
conjunt de la zona de l’euro, l’avanç s’ha situat en l’1,6% i, 
a Alemanya, en el 3,9%. Aquestes xifres contrasten amb el 
que va succeir el 2009, quan, en plena recessió, els costos 
laborals van continuar creixent amb força a Espanya i, amb 
menys intensitat, a la zona de l’euro i a Alemanya.

La tònica d’ajust salarial a Espanya va començar al co  men-
 çament de l’any passat. De llavors ençà, la caiguda acumu-
lada dels costos laborals per treballador és de l’1,3%, una 
xifra que sembla relativament menor. De tota manera, si 
comparem l’evolució dels costos laborals amb la de la in -
flació, la fotografia canvia. En termes reals, l’ajust va co -
men  çar el 2010 i ha arribat ja al 7,1%.

El punt d’inflexió ha estat diferent en cada sector. Aquest 
procés va començar als sectors de no mercat, que, a més 
de l’administració pública, inclouen les activitats relacio-
nades amb l’educació, amb la sanitat i amb els serveis so -
cials. En aquests sectors, la reducció va ser especialment 
important l’any passat, a causa de la supressió de la paga 
extra de Nadal. Els altres sectors que pateixen una profun-
da transformació arran de la crisi, l’immobiliari i el finan-
cer, també han començat a ajustar els costos laborals. En 
concret, el sector immobiliari acumula ja cinc trimestres 
de reculades en els costos salarials per treballador, els 
quals, en el primer trimestre del 2013, han presentat una 
caiguda del 2,4% interanual.

Una altra mostra de la moderació salarial la trobem en 
l’evolució dels increments salarials pactats, els quals, el 
2008, es van situar en el 3,6%, mentre que, el 2012, van 
baixar fins a l’1,2%. El 2013, el nombre de convenis col·lectius 
pactats registrats s’ha reduït dràsticament i ha passat de 
5.987 el 2008 a 547 enguany. Això explica que la variació 
salarial pactada observada pugui ser menys representativa, 
tot i que, pel que sembla, continua mostrant una tendència 
clarament a la baixa, amb una variació salarial mitjana pac-
tada del 0,6%. El percentatge de convenis de nova signatu-
ra amb congelació o amb reducció salarial també ha aug-
mentat de manera significativa. Si el 2008 eren quasi 
inexistents, el 2012 representaven gairebé el 20%.

En definitiva, la moderació salarial, un dels ingredients 
perquè l’economia recuperi la competitivitat perduda, ja 
està en marxa. Ara això s’ha de complementar amb avan -
ços de la competitivitat que no depenen del preu: millores 
en la qualitat dels productes i en l’eficiència dels processos 
productius. La combinació d’aquests dos ingredients és 
imprescindible perquè el sector exterior continuï gua-
nyant tracció.
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El sector turístic espanyol ha sortit relativament enfortit 
de la recessió. Les dades macroeconòmiques així ho 
reflecteixen. Des del 2008, el pes relatiu de l’activitat turís-
tica ha augmentat notablement i, el 2011, ja representava 
el 10,8% del PIB. La proporció de treballadors que ocupa el 
sector és també cada vegada més gran (l’11,6% el 2012). Es 
tracta, doncs, d’un sector consolidat que, atesos els fac-
tors de fons, contribueix i continuarà contribuint a la recu-
peració de l’economia.

El bon comportament del sector durant els últims anys 
respon, en gran part, al dinamisme del turisme global. 
Després de tres anys de creixement ininterromput, el 
nombre de viatges internacionals va superar, per primera 
vegada, la barrera dels 1.000 milions el 2012, dels quals 
57,6 milions van visitar Espanya, que es va mantenir com la 
quarta destinació turística a nivell mundial, gairebé apare-
llada amb la tercera, la Xina. En aquest context, no és 
estrany que, l’any passat, els ingressos derivats del turisme 
assolissin un nou màxim, de 43.521 milions d’euros.

L’arribada de turistes procedents de fora d’Europa ha estat 
clau en l’impuls del sector. Entre el gener del 2008 i el de  -
s  embre del 2012, el nombre de visitants no europeus va 
augmentar en 1,5 milions, xifra que representa un augment 
del 39,3%. Això contrasta amb la lenta recuperació dels 
turistes procedents del vell continent, que, al desembre 
passat, se situaven encara per sota dels nivells anteriors a la 
crisi. No obstant això, les últimes dades disponibles mos-
tren una certa reactivació del turisme procedent d’Europa, 
amb un augment del 5,1% interanual entre el març i el maig 
del 2013. A més a més, és probable que la recuperació de la 
zona de l’euro prevista per a la segona meitat del 2013 con-
tinuï dinamitzant les visites de la resta de membres de la 
Unió. Així, l’entrada de turistes estrangers es podria apro-
par, enguany, al màxim del juny de 2008, 59,4 milions de 
visitants, o, fins i tot, podria arribar a superar-lo.

Però les bones notícies no solament arriben de més enllà 
de les nostres fronteres: sembla que la caiguda del turis-
me intern ha tocat fons. El creixement de les pernocta-
cions hoteleres al maig donaria suport a aquest escenari. 
En efecte, en termes acumulats de dotze mesos, les per-
noctacions del maig van augmentar en 338.216 en relació 
amb les de l’abril. Una bona dada si tenim en compte la 
important caiguda que s’ha produït des del màxim assolit 
el 2007, del 14,7%. De fet, aquesta reducció encara podria 
haver estat més intensa si no hagués existit una certa 
substitució de viatges a l’estranger per destinacions nacio-
nals, més properes. Per tant, quan la demanda interna 
comenci a repuntar, el marge de millora és ampli.

En definitiva, després de trampejar la crisi amb bona nota, 
les perspectives del sector turístic són positives. Tant pel 
que fa al turisme interior com a l’exterior.

FOCUS • Turisme: avançant amb pas ferm 
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Indicadors d’activitat

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

Indústria

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

Índex de producció industrial –1,3 –6,0 –5,2 –5,7 –4,2 –1,8 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –12,5 –17,5 –20,0 –17,9 –15,9 –17,4 –14,7 –14,2

PMI de manufactures (valor) 47,3 43,8 43,6 44,5 45,7 44,7 48,1 ...

Construcció

Habitatges (visats obra nova) –13,5 –42,7 –47,8 –43,5 –28,0 –31,1 ... ...

Compravenda d’habitatges (INE) –18,1 –8,8 0,5 3,0 7,9 10,8 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 46,5 43,1 42,6 42,6 45,7 44,4 47,3 ...

Consum

Vendes comerç al detall –5,4 –7,1 –7,2 –10,2 –8,4 –5,5 –4,6 ...

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –16,9 –21,6 –11,1 10,8 –2,6 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –17,1 –31,7 –35,2 –37,8 –32,6 –28,8 –31,6 –25,6

Fonts: Ministeri d’Economia i Competitivitat, Ministeri de Foment, Institut Nacional d’Estadística, Markit, Comissió Europea i ”la Caixa” Research.

Indicadors d’ocupació

2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,2 –17,0 –17,3 –17,7 –16,8 –15,8 –14,7 –13,8

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

Situació professional

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

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

TOTAL –1,3 –3,4 –3,2 –3,5 –4,1 –4,4 –4,1 –3,7

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

Contractes registrats (3)

Indefinits –9,2 –1,3 –5,6 –3,9 23,8 18,4 9,1 –0,1

Temporals 1,2 –4,0 –3,4 –3,3 –3,3 –2,4 14,2 6,0

TOTAL 0,3 –3,9 –3,6 –3,3 –1,5 –0,8 13,8 5,5

Atur registrat (3)

Menors de 25 anys 0,6 4,5 7,3 4,0 0,5 –4,3 –5,2 –6,6

Resta d’edats 5,4 11,7 12,4 12,8 11,7 8,4 6,4 5,0

TOTAL 4,8 10,9 11,9 11,9 10,5 7,1 5,2 3,8

Notes: (1) Dades mitjanes mensuals. (2) Estimació EPA. (3) Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Fonts: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Institut Nacional d’Estadística, Servei Públic d’Ocupació Estatal i ”la Caixa” Research.

Preus

2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13 06/13

General 3,2 2,4 2,8 3,1 2,6 1,4 1,7 2,1

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

Aliments sense elaboració 1,8 2,3 2,5 3,3 3,3 2,7 4,9 ...

Productes energètics 15,8 8,8 11,0 8,8 4,8 –2,5 –1,8 ...

Font: Institut Nacional d’Estadística.

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

2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 15,4 3,8 3,5 4,2 4,2 3,9 18,6

Importacions (variació interanual) 9,6 –2,8 –2,2 –2,1 –6,4 –6,9 7,2

Saldo corrent –39,8 –11,5 –32,4 –24,3 –11,5 –1,0 0,2

Béns –42,3 –25,7 –37,1 –32,7 –25,7 –19,2 –17,1

Serveis 34,6 37,0 35,7 37,1 37,0 38,0 37,8

Rendes –25,7 –18,7 –24,7 –21,4 –18,7 –16,3 –16,3

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,9 –27,4 –19,1 –4,9 6,3 8,2

Fonts: Departament de Duanes i Impostos Especials, Banc d’Espanya i ”la Caixa” Research.

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 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 Saldo  
04/13 (1)

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –2,0 –4,0 –3,2 –4,2 –5,4 –7,7 –8,5 1.926,0

Empreses no financeres –2,0 –4,1 –2,9 –4,3 –6,4 –10,0 –11,0 1.111,7

Llars (3) –2,0 –3,8 –3,6 –4,1 –4,1 –4,4 –4,8 814,3

Administracions públiques (4) 15,9 14,9 13,8 15,0 17,2 18,7 18,9 914,0

TOTAL 1,8 0,6 0,9 0,5 0,3 –0,7 –1,1 2.840,0

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –5,1 –6,2 –2,7 –0,1 0,9 1.173,7

A la vista 1,9 0,2 1,8 –0,9 –1,9 0,9 4,1 273,4

D’estalvi –1,4 –2,8 –5,0 –0,8 0,2 –0,6 –0,5 194,4

A termini 0,6 –6,7 –7,3 –9,6 –4,4 –0,9 –0,4 686,1

En moneda estrangera –12,3 –4,0 –17,8 –7,1 20,1 20,5 22,5 19,8

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –11,0 –19,2 –18,3 –20,2 –17,7 140,9

TOTAL –0,4 –5,7 –5,9 –8,0 –4,8 –2,8 –1,5 1.314,6

Taxa de morositat (%) 6,8 9,7 9,1 10,4 11,0 10,6 10,9 –

Taxa de cobertura (%) 59,5 60,7 57,1 60,4 67,8 71,3 68,9 –

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

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

2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –9,4 –10,6 –4,4 –6,3 –10,6 –1,2 –

Estat (1) –5,6 –7,8 –4,6 –5,3 –7,8 –1,5 –2,3

Comunitats autònomes –3,3 –1,8 –0,7 –0,9 –1,8 –0,1 –0,3

Corporacions locals –0,4 –0,2 0,0 0,1 –0,2 0,2 –

Seguretat Social –0,1 –1,0 0,9 –0,1 –1,0 0,2 0,4

Deute públic (% PIB) 69,3 84,2 76,0 77,4 84,2 88,2 –

Nota: (1) Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària.
Fonts: IGAE, Ministeri d’Hisenda i administracions públiques, Banc d’Espanya i ”la Caixa” Research.
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EL MODEL ALEMANY

Cultura, institucions i creixement econòmic

Des de l’any 1990, es realitza periòdicament una enquesta a nivell mundial sobre valors (la World Values Survey), que permet 
identificar diferències importants entre països i, fins i tot, entre regions. Una de les preguntes indaga sobre les cinc qualitats 
que els pares desitgen inculcar als seus fills. Les respostes a Espanya i a Alemanya són molt diferents: en un dels dos països, els 
pares voldrien que els seus fills fossin independents i imaginatius, mentre que, en l’altre, preferirien que fossin obedients i 
altruistes. S’atreveix el lector a endevinar quin és quin? I a pronosticar quins caràcters són més favorables per al creixement 
econòmic d’un país?

Un corrent important de recerca econòmica ha revelat una estreta relació entre la cultura i el tarannà econòmic d’un país. A nivell 
microeconòmic, per exemple, s’ha observat una correspondència entre diferències culturals i participació laboral femenina o 
inversió en educació. A nivell macroeconòmic, s’ha comprovat que determinats trets culturals ajuden a explicar les diferències en 
els nivells de renda entre diferents països o regions. Guido Tabellini, per exemple, estima que les diferències culturals entre la 
Llombardia i el sud d’Itàlia expliquen la meitat de la diferència en els nivells de vida.(1)

Economistes, sociòlegs i psicòlegs s’han centrat en quatre grans trets culturals que són rellevants per a l’economia: la confiança 
mútua, el respecte cap als altres, l’individualisme i la convicció que paga la pena esforçar-se (el que sovint anomenem cultura de 
l’esforç).

La confiança facilita l’intercanvi o el comerç entre desconeguts i l’elaboració de contractes en un context d’informació incomple-
ta. Algú de naturalesa desconfiada serà més reticent a signar un contracte si no pot preveure totes les possibles contingències 
que es puguin presentar en el futur. De la mateixa manera, algú que tendeix a desconfiar serà més caut a l’hora de realitzar com-
pres per internet. Les relacions econòmiques fluides requereixen una certa dosi de confiança. En argot econòmic, la falta de 
confiança i la por a ser enganyat incrementen els costos de transacció fora de l’àmbit més proper i familiar i redueixen els guanys 
potencials de la divisió del treball i del comerç.

El respecte cap als altres membres d’una comunitat, vinculat a la tolerància, també facilita l’intercanvi amb desconeguts i tendeix 
a disminuir la incidència de comportaments oportunistes. En aquest sentit, respecte i confiança són dos valors que es retroali-
menten. A més a més, el respecte s’associa a l’apreciació del que és públic i compartit, la qual cosa facilita la provisió de béns 
públics i tendeix a disminuir la incidència del nepotisme i de la corrupció entre els administradors públics.

L’individualisme, entès com l’atreviment a prendre decisions per un mateix, s’associa a l’emprenedoria i a la innovació. Les cultu-
res que, en canvi, emfatitzen l’obediència i desconfien de la capacitat de l’individu per prendre decisions tendeixen a reprimir la 
iniciativa individual. Una empresa i, per extensió, un país amb èxit fomenta la creativitat de l’individu, en millora la capacitat per 
prendre decisions autònomament i entén, com va dir Thomas J. Watson, president d’IBM durant més de 40 anys, que «el camí cap 
a l’èxit consisteix a duplicar la teva taxa d’error».

Finalment, la cultura de l’esforç està relacionada amb la convicció personal que un és amo del seu futur, que l’esforç personal és 
la clau per assolir objectius. En una cultura en què es valori l’esforç, les persones tendiran a invertir més, a treballar més i millor, a 
innovar i a emprendre. Si una persona creu, en canvi, que el que assoleixi serà més aviat fruit de la sort o de l’arbitrarietat, caurà 
en la passivitat.

Un corrent de recerca, complementari, més que alternatiu, de l’anterior, emfatitza la importància de les institucions, més que de 
la cultura, com a determinants de l’èxit o del fracàs econòmic. Nombrosos estudis han confirmat que les institucions que prote-
geixen la propietat privada, ofereixen seguretat jurídica, garanteixen l’estabilitat macroeconòmica, fomenten la competència i el 
comerç exterior, i faciliten la flexibilitat en l’assignació dels recursos són bones per al creixement econòmic. Quines són aquestes 
institucions? Destaquen un entorn regulador estable i favorable a la competència, un bon sistema judicial, un banc central inde-
pendent, unes administracions públiques que mantinguin el dèficit sota control i un mercat laboral flexible.

(1) Guido Tabellini (2010), «Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe», Journal of the European Economic Association, MIT Press., vol. 8 (4), 
pàgs. 677-71.
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Així, doncs, és una qüestió de cultura o d’institucions? L’evidència no és concloent, tot i que apunta a una major importància de 
les institucions. És probable que, en absència d’unes institucions sòlides, la cultura tingui una influència més rellevant sobre el 
creixement econòmic i funcioni com un entramat d’institucions informals, però, a mesura que es van desenvolupant, les institu-
cions formals supleixen una part del paper que complia la cultura. A la pràctica, els països amb traços culturals que afavoreixen el 
creixement també acostumen a comptar amb bones institucions formals (vegeu les taules anteriors), la qual cosa dificulta la 
identificació dels efectes independents d’aquestes dues variables sobre el creixement.

En qualsevol cas, la cultura i les institucions interactuen a diversos nivells. La cultura influeix en el disseny i en el funcionament de 
les institucions (el sistema judicial italià és el mateix a tot el país, però un procés judicial es demora molt més al sud que al nord). 
De la mateixa manera, les institucions influeixen sobre la cultura o els valors de la societat. Per exemple, un banc central preocu-
pat per mantenir una taxa d’inflació baixa i estable facilita la formació d’una cultura de l’estalvi. Aquesta cultura difícilment pot 
arrelar en un entorn amb una taxa d’inflació alta i volàtil.

Les institucions i la cultura tenen molta inèrcia. No hi ha dubte, però, que la cultura, en té molta més. Implantar un canvi cultural 
a curt termini és segurament impossible (o clarament indesitjable si pensem en intents com el de la Revolució Cultural a la Xina). 
En canvi, importar institucions que sabem que funcionen raonablement bé en molts altres països és plausible, potser adaptant el 
disseny a la nostra cultura. Tot i que seria il·lús esperar que funcionessin exactament igual de bé que en altres llocs, una millora 
de les institucions afavoriria, sens dubte, el potencial de creixement. Finalment, tornant a la pregunta de l’inici: intueix ara el 
lector qui és qui?

Enric Fernández
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

Enquesta mundial de valors: quins valors 
consideren importants els pares per als seus fills?
Percentatge d’enquestats que seleccionen el valor  
(cada enquestat tria 5 valors)

Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit

Responsabilitat 86 70 79 88 61

Independència 78 32 37 59 59

Tolerància i respecte 75 72 87 74 85

Determinació 65 30 55 45 40

Estalvi 49 19 43 40 25

Imaginació 40 21 25 15 38

Treballar durament 26 63 62 40 44

Obediència 16 37 41 26 46

Fe religiosa 9 11 9 35 19

Altruisme 7 34 55 44 55

Font: World Values Survey (www.wvsevsdb.com).

Rànquings de qualitat institucional:  
Alemanya i Regne Unit per davant de França, 
Espanya i Itàlia

Alemanya Espanya França Itàlia Regne Unit

Posició en el rànquing de 
qualitat de l’entorn regulador 
per fer negocis,  
Doing Business Indicators  
(de 185 països)

20 44 34 73 7

Posició en el rànquing de 
percepció de corrupció, 
Transparency International  
(de 176 països; de menys a més)

13 30 22 72 17

Posició en el rànquing  
de qualitat institucional,  
Global Competitiveness Index  
(de 144 països)

16 48 32 97 13

Fonts: Banc Mundial, Transparency International i World Economic Forum.
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(1) Fins i tot la ràtio d’empleats al servei públic d’ocupació sobre el total de beneficiaris del subsidi per atur es va fixar en 1:75 per als aturats menors de 25 anys i en 
1:150 per a la resta.

Reformes Hartz: èxits i efectes menys desitjats

Fa 3 anys que l’activitat econòmica està gairebé estancada. L’atur ha crescut i s’apropa ja al 10%. Els joves són els més afectats, 
amb una taxa que supera el 12%, i l’atur de llarga durada es va enquistant. Només els ajuts socials pal·lien els estralls d’un mercat 
laboral que cada dia va a pitjor. Tot i que podria semblar-ho, aquesta no és la radiografia d’un país europeu perifèric en l’actualitat, 
sinó la d’Alemanya el 2003.

Aquestes xifres contrasten amb el dinamisme que presenta el mercat laboral alemany avui en dia. Amb una taxa d’atur del 5,1%, 
i baixant, és el mercat laboral europeu que ha oposat més resistència a la crisi. Mentre que la resta de països han experimentat 
una destrucció de llocs de treball, un fort augment de l’atur i una reducció de la participació laboral, a Alemanya, el panorama és 
totalment diferent: fins i tot ha hagut de recórrer a treballadors estrangers per cobrir la demanda creixent d’ocupació.

Com ho ha aconseguit? L’explicació cal buscar-la en l’ambiciosa agenda de reformes, coneguda com Agenda 2010, que el cance-
ller alemany Gerhard Schröder va implementar entre els anys 2002 i 2005 amb la finalitat de promoure el creixement econòmic i 
reduir l’elevat atur. El gros de les reformes es va centrar en el mercat laboral i en el sistema de la seguretat social, però l’abast 
reformista va ser més ampli i va incloure: una reforma fiscal, amb reduccions substancials de l’impost sobre la renda i de l’impost 
de societats; la reforma de la sanitat pública, amb la introducció del copagament i de limitacions en la cobertura pública, i la 
reforma del sistema de pensions, amb l’objectiu d’incrementar l’edat efectiva de jubilació. A més a més, ja feia uns quants anys 
que Alemanya impulsava les reformes estructurals, com, per exemple, la llei d’insolvència, aprovada el 1999, que va introduir, per 
primera vegada, la declaració d’insolvència de les persones físiques.

Les successives reformes laborals, anomenades Hartz I-IV en referència a Peter Hartz, director executiu de recursos humans de 
Volkswagen i cap de la comissió que va assessorar el Govern alemany, tenien, com a principal objectiu, incrementar l’eficiència de 
les polítiques actives d’ocupació, és a dir, millorar l’assistència als aturats perquè trobessin ràpidament una feina. Amb aquesta 
finalitat, es va transformar de forma integral la gestió del servei públic d’ocupació, inclosa la creació d’agències públiques de 
treball temporal, la provisió d’atenció individualitzada als aturats(1) i la introducció d’un sistema de cupons per a formació, de 
manera que els aturats podien adequar les seves habilitats a les demandes del mercat. En contrapartida, es van introduir normes 
més estrictes per rebre el subsidi per atur, que, fins llavors, era certament generós (fins al 57% de l’últim ingrés net regular per un 
període indefinit) i era considerat la causa principal de l’atur de llarga durada. Així, per exemple, després de la reforma, rebutjar 
ofertes «raonables» de feina podia comportar una reducció fins al 30% de la prestació. No obstant això, el canvi més radical va ser 
la limitació del període de recepció de la prestació contributiva (18 o 12 mesos en funció de si se superen o no els 55 anys). Per als 
aturats de llarga durada, es va crear un nou subsidi de suma fixa (no vinculada als últims ingressos), que es combina amb les 
ajudes d’assistència social. Es van establir uns criteris tan estrictes per accedir a aquest subsidi que, a la pràctica, es tracta d’una 
renda bàsica per a les llars sense ingressos ni patrimoni.

La reforma laboral també va abordar l’ocupabilitat del segment de treballadors menys qualificats, que constituïa el gros dels 
aturats de llarga durada. Entre les diferents mesures de flexibilització de les formes d’ocupació, destaca l’eliminació de les cotit-
zacions socials a càrrec de l’empleat per als salaris inferiors als 400 euros (actualment, 450 euros). Per als salaris entre 400 i 800 
euros, s’establia una escala creixent de contribucions. Aquesta mesura va propiciar la generació de «minijobs»: ocupacions a 
temps parcial, poc qualificades i vinculades normalment a treballs domèstics, restauració o comerç al detall.

Aquestes reformes no van trigar a flexibilitzar el mercat laboral, amb efectes beneficiosos per a l’activitat econòmica: la taxa 
d’activitat va passar del 73,8% del 2005 al 77,1% del 2012 i la taxa d’atur es va reduir de l’11,3% del 2005 al 5,5% del 2012. Atès que 
moltes de les mesures anaven destinades a reduir l’atur de llarga durada, no és estrany que l’èxit més important hagi estat en 
aquest àmbit, amb un descens d’11,1 punts percentuals durant la doble crisi (vegeu el gràfic següent). Aquestes millores no hau-
rien estat possibles sense un mercat laboral més flexible i sense les mesures d’activació dels aturats. Però, a més a més, aquest 
èxit també és atribuïble a altres factors que han caracteritzat l’economia alemanya des de la Segona Guerra Mundial, com el sis-
tema de codeterminació en la gestió empresarial o el sistema d’educació dual. D’una banda, la participació dels treballadors, a 
través dels sindicats, en la gestió de les empreses ha jugat un paper fonamental en la contenció salarial i en l’adopció de mesures 
de flexibilitat interna en les empreses. Per exemple, moltes empreses alemanyes han aprofitat la menor demanda durant la crisi 
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per formar els treballadors, en lloc d’acomiadar-los, i han gua-
nyat, així, un avantatge competitiu de cara al moment en què 
l’activitat torni a repuntar. De l’altra, el sistema d’educació dual, 
que fomenta l’educació professional, ha tingut efectes clara-
ment beneficiosos per a la incorporació dels joves al mercat 
laboral: mentre que la perifèria europea lluita contra un atur 
juvenil elevat, Alemanya gaudeix de la taxa més baixa dels 20 
últims anys (el 8,1%).

Malgrat els èxits de les reformes Hartz, cal no oblidar que tam-
bé han tingut una sèrie de conseqüències menys desitjades. 
D’una banda, els aturats han vist reduïts els ingressos de forma 
substancial, la qual cosa s’ha traduït en un increment més 
intens del risc de pobresa d’aquest col·lectiu (vegeu el gràfic 
següent). De l’altra, els ocupats amb contractes temporals o a 
temps parcial també han experimentat un increment del risc de 
pobresa superior a la mitjana de la zona de l’euro. Fins i tot, el 
mateix Schröder, en un discurs en què feia balanç dels 10 anys 

de vida de la reforma, va reconèixer que encara no està lliure de controvèrsia. En particular, destaca dos aspectes que esmenaria 
si tingués l’oportunitat de fer-ho. En primer lloc, el creixement desmesurat del segment de treballadors amb salaris baixos. La 
idea de la reforma era utilitzar les minifeines com a punt d’accés al mercat de treball dels treballadors poc qualificats. No obstant 
això, en la realitat, no sembla que gaires treballadors s’hagin incorporat al mercat laboral més estable. Un segon aspecte que 
caldria millorar seria el treball temporal. Mentre que la reforma volia incrementar la flexibilitat de les empreses per cobrir els pics 
de demanda, a la pràctica, segons Schröder, es podria haver usat la legislació per reemplaçar una part de la força laboral amb 
treballadors amb salaris més baixos.

En definitiva, des del punt de vista de l’eficiència econòmica, el balanç de les reformes és clarament positiu: Alemanya ha gaudit 
d’una dècada de prosperitat i, a més a més, quan ha arribat la doble crisi, la global i l’europea, el seu mercat laboral ha estat alta-
ment resistent. Atesa aquesta evidència, són molts a Europa els qui propugnen que la reforma alemanya és un model que paga 
la pena imitar. Ara que molts països estan dissenyant les reformes estructurals que tantes vegades han estat ajornades, seria 
convenient adoptar-les aprofitant l’experiència alemanya per fer les modificacions necessàries per gaudir dels èxits i per minimit-
zar els efectes menys desitjats.

Judit Montoriol-Garriga
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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El motor exportador alemany: d’escarabat a Cayenne

En teoria, el pes de l’exportació sobre el PIB tendeix a reduir-se a mesura que creix la dimensió econòmica d’un país. L’explicació 
és simple: el comerç internacional permet expandir el mercat per treure partit d’avantatges comparatius, d’economies d’escala o 
de la divisió internacional del treball. No obstant això, com més gran és el país, menys necessitat té d’explotar aquests avantatges 
més enllà de les seves fronteres. Alemanya seria l’excepció que confirma la regla: el pes de l’exportació és molt superior al d’altres 
economies de dimensió similar. Lluny de reduir-se, aquest pes excepcional del sector exportador alemany ha crescut en l’última 
dècada, fins a superar el 52% del PIB, una xifra molt superior al 14% dels EUA, al 15% del Japó, al 28% de França, al 30% d’Itàlia o 
al 32% d’Espanya. Com ho ha aconseguit?

Els exportadors alemanys han sabut combinar amb èxit tres ingredients clau: (1) la diferenciació de producte, (2) la presència als 
mercats pròspers i (3) la competitivitat en costos. Sense cap mena de dubte, un dels avantatges competitius d’Alemanya rau en 

l’especialització de les empreses manufactureres en pro-
ductes d’elevat valor afegit, majoritàriament béns de capi-
tal o duradors. A diferència dels EUA, de França o de Singa-
pur, amb un sector exportador més orientat a high-tech,(1) 
l’exportació alemanya es concentra en sectors de tecnolo-
gia mitjana-alta: vehicles, altre material de transport, 
maquinària i productes químics representen el 65% de 
l’exportació de béns.(2) No obstant això, les empreses ale-
manyes competeixen al segment superior de la gamma 
sectorial i ofereixen una excel·lent enginyeria tècnica, alta-
ment especialitzada i amb garantia de qualitat i de durada.

Aquesta especialització en béns de capital i en segments 
de gamma alta, habitualment menys sensibles al preu, no 

solament ha permès a les empreses germàniques aconseguir marges d’explotació més amplis, sinó que, a més a més, els ha ator-
gat un clar avantatge per copar la quota de mercat a les economies emergents, la majoria de les quals, i la Xina en particular, han 
basat l’enlairament econòmic en un model clarament esbiaixat cap a la inversió i l’exportació de manufactures de consum, pro-
duïdes amb maquinària importada i tecnologia aliena —el paradigma seria l’empresa xinesa, que produeix manufactures amb 
treballadors xinesos, màquines alemanyes i high-tech nord-americà—. Gràcies a aquesta complementarietat, les exportacions 
alemanyes són, entre les europees, les que han aconseguit una major exposició als BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina): el 35% de les 
exportacions de la UE (béns) cap a aquests mercats provenen de factories alemanyes. Així i tot, es tracta d’una història de creixe-
ment més que de la importància de la regió com a destinació exportadora. En altres paraules: el pes de les exportacions als BRIC 
sobre el total exportat per Alemanya és encara reduït —al voltant del 12%, en relació amb el 58% que es dirigeix a la UE—. No 
obstant això, el seu dinamisme juga a favor d’Alemanya, en especial quan el seu principal mercat travessa una doble recessió.

Una altra fortalesa de l’exportació alemanya és, com no podia ser de cap altra manera, la competitivitat-cost. Una extraordinària 
contenció dels costos de producció ha permès a les empreses alemanyes ser molt competitives, malgrat localitzar-se en un país i 
especialitzar-se en uns productes relativament cars. Al començament del 2008, els costos laborals unitaris d’Alemanya havien 
reculat l’1% en relació amb el nivell del 2000. A Espanya, en canvi, havien augmentat el 32%; al Regne Unit, el 20%; a França, el 
19%, i, als EUA, l’11%. Aquesta contenció s’ha nodrit de les millores en productivitat i en eficiència i de la moderació salarial. Entre 
el 2000 i el 2007, la productivitat alemanya va augmentar a un ritme mitjà anual de l’1,8%, mentre que la remuneració salarial ho 
va fer fins a un nivell més contingut, l’1,2% anual. Tot i que aquest patró s’ha vist alterat per la crisi —des del 2008, la productivi-
tat ha augmentat, només, el 0,3%, mentre que els salaris ho han fet el 2,6%, amb un mercat laboral molt proper a la plena ocu-
pació—, encara es preserven alguns dels guanys de competitivitat assolits abans de la crisi.

Fins aquí els determinants immediats de l’èxit exportador alemany: diferenciació en qualitat, una demanda dinàmica i competi-
tivitat. Però què li ha permès jugar aquestes cartes? A més d’un enclavament geogràfic idoni per al comerç —amb rius navega-
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(1) Segons les dades del Banc Mundial, el 18%, el 24% i el 45% de les seves exportacions manufactureres, respectivament, percentatges que cal comparar amb el 15% 
d’Alemanya, corresponen a sectors considerats d’alt contingut tecnològic. Aquests sectors inclouen aeronàutica, ordinadors, productes farmacèutics, instruments 
científics i maquinària elèctrica.
(2) Les exportacions de mercaderies representen el 84% del total exportat. El 16% restant correspon als serveis.
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bles, ports globals i una ubicació privilegiada per explotar la fragmentació de la cadena de valor europea, amb accés directe a la 
vella i a la nova Europa— i d’un euro relativament barat, la majoria d’analistes coincideixen en tres factors clau: el sistema educa-
tiu dual, el particular teixit empresarial i una bona dosi de reformes estructurals.

Un sistema educatiu eficient i de qualitat en tots els seus vessants, però, en especial, en la formació professional i d’aprenentatge, 
ha facilitat l’especialització en sectors intensius en capital humà tècnicament preparat. La importància de la formació vocacional 
està impresa en l’ADN del Mittelstand, el model industrial alemany per excel·lència i que ocupa més del 70% de l’ocupació priva-
da. Aquest entramat d’empreses mitjanes i no tan mitjanes —en mig miler de casos, autèntics campions globals— ha contribuït 
amb escreix a la història d’èxit alemanya. Es caracteritzen per ser majoritàriament familiars, molt dinàmiques i competitives  
—innoven constantment per adaptar-se a un entorn canviant sense perdre aquest avantatge— i per estar altament especialit-
zades en nínxols amb poc glamour —utensilis, parts i components—, gairebé imperceptibles per al consumidor mitjà però molt 
rendibles. Mantenen una clara orientació exportadora per aconseguir economies d’escala que els permetin treure partit de la 
seva extremada especialització i desenvolupen extenses i estretes xarxes de producció, distribució i serveis relacionats per maxi-
mitzar-ne l’agilitat. Entre els avantatges que aporta aquest model, destaquen l’estabilitat i l’estratègia a llarg termini que els 
atorga la seva naturalesa familiar i la flexibilitat, l’agilitat i la intensitat innovadora derivades de la seva focalització en nínxols de 
mercat. L’objectiu és: fer només una cosa, però brodar-la.

Les reformes estructurals i, en particular, del mercat laboral implementades el 2003, propiciades per la crisi més greu que havia patit 
el país des de la segona guerra mundial, van aportar aquest plus de competitivitat tan valuós per fer-se un lloc en segments d’alt 
valor afegit, amb factors productius relativament cars. Fins i tot partint de salaris elevats, s’ha aconseguit que cresquessin poc mit-
jançant la concertació entre els diferents actors socials —conscients que el vigor econòmic depèn, crucialment, de preservar aquest 
avantatge competitiu—. Les reformes també van introduir flexibilitat, essencial per triomfar en l’era de la globalització i, segons 
alguns estudis recents, també clau per guanyar avantatge comparatiu en sectors on la demanda és més volàtil. Curiosament, entre 
aquests sectors, s’inclouen diversos tipus de maquinària: industrial especialitzada, equipament elèctric o components electrònics.(3)

En definitiva, quan fa uns mesos, un analista de renom instava Espanya a convertir-se en la nova Alemanya, al·ludia a la possibili-
tat de reproduir el reeixit model exportador alemany. No es tracta d’imitar el model al detall, tot i que, com en el cas d’Alemanya, 
es podria aprofitar l’oportunitat que brinda una crisi històrica per flexibilitzar les estructures o es podria fer prevaler la visió a llarg 
termini, la innovació recurrent i la inversió en formació. Però, sobretot, del que es tracta és d’explotar, de forma eficient i al màxim, 
els avantatges comparatius propis i de perseguir l’excel·lència com a estratègia de diferenciació. Espanya no ha d’aspirar a ser la nova 
Alemanya, sinó una nova Espanya: més flexible, més eficient, més sòlida, orientada a llarg termini, més competitiva, més global.

Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Alemanya marca el tempo de la refundació europea

«Allà on calgui un suport amb garanties, ha de ser possible també el control». Aquesta màxima, pronunciada per la cancellera 
alemanya Angela Merkel al juliol del 2012, resumeix la posició del país germànic en les negociacions amb els països que han 
hagut de demanar ajuda, en particular, i en el procés de construcció europea, en general. Una visió que, a poc a poc, Alemanya 
ha anat aconseguint que s’imposés. El futur d’Europa està en bones mans?

Del que no hi ha cap mena de dubte és de la implicació alemanya en el procés de construcció europea. Ja durant la segona meitat 
del segle passat, el país germànic va jugar un paper destacat com a membre fundador de la Comunitat Europea del Carbó i de 
l’Acer, origen de l’actual UE. De llavors ençà, l’anhel europeista s’ha mantingut intacte. La motivació és genuïna. A més de les 
consideracions d’ordre geopolític, l’economia alemanya es basa, en bona part, en la demanda de la resta de països europeus. 
Concretament, el 57,1% del total de les exportacions alemanyes tenen com a destinació altres Estats membres de la UE. Alema nya 
és, per tant, una de les principals interessades en el dinamisme dels seus veïns.

Els ciutadans alemanys són, amb diferència, els que donen més suport al procés d’integració europeu (vegeu el gràfic següent). 
Aquesta convicció també es reflecteix a l’arena política. De cara a les properes eleccions del mes de setembre, només el partit 
«Alternativa per a Alemanya» presenta un programa clarament euroescèptic, mentre que els principals partits polítics del país 
(que representen més del 90% de la intenció de vot) tenen una vocació clarament europeista. Això no vol dir que la seva visió 
sobre el procés de construcció europea sigui exactament el mateix, però, en els grans temes, les diferències han estat petites. Per 
exemple, en les votacions que el Parlament alemany ha hagut de dur a terme per aprovar els diferents programes de rescat a 
Grècia i a la banca espanyola, els dos grans partits, la CDU i l’SPD, hi han votat conjuntament a favor.

Tot i que l’aposta alemanya per Europa sembla ferma, a molts països europeus no es creu que sigui en benefici de tots, en especial 
en alguns països perifèrics. La raó: els enormes esforços que han de dur a terme per continuar tenint un lloc al club de l’euro. La percep-
ció és que Alemanya vol imposar el seu model, que tant èxit ha demostrat, i que la resta de països l’ha d’implementar malgrat la dure-
 sa de les mesures. Alguns països argumenten que la zona de l’euro, en conjunt, no presenta desequilibris, ni fiscals ni macroeconòmics, 
i gaudeix, en general, d’una banca sanejada. En aquest context, és molt temptador pensar que, si la zona de l’euro tingués uns meca-
nismes de transferència de recursos entre països més potents, els desequilibris es podrien arreglar ràpidament i sense tants sacrificis.

No obstant això, res més lluny de la realitat. Si no es corregeixen les causes de fons que han generat els forts desequilibris fiscals, 
macroeconòmics i bancaris a molts països de la perifèria europea, aquests desequilibris es tornaran a repetir tard o d’hora. Ale-
manya, per qüestió de principis, és un dels principals defensors d’aquesta visió. A més a més, atès que gaudeix d’una situació 
econòmica més favorable, seria un dels països que hauria d’aportar més recursos als mecanismes de transferència, la qual cosa fa 
que encara sigui més cauta. La forma com s’està construint els pilars que han de sustentar la nova Unió Econòmica i Monetària (la 
unió bancària, la unió fiscal i la unió econòmica) serveix per il·lustrar-ho.
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Potser on més es nota l’empremta de la visió alemanya és en el procés d’unió bancària, el qual consta de tres eixos: la creació d’un 
supervisor únic, un mecanisme de resolució d’entitats en dificultats també únic i un fons de garantia de dipòsits (FGD) integrat. 
El primer d’aquests tres eixos és el que ha rebut la màxima prioritat. La supervisió única per part del Banc Central Europeu hauria 
d’estar en funcionament al començament de l’estiu del 2014. En els altres dos flancs, el debat continua obert. D’una banda, per 
tallar de soca-rel la relació entre el risc sobirà i el risc bancari, que tant mal ha fet en alguns països de la perifèria, és imprescindi-
ble avançar cap a un mecanisme de resolució únic i cap a un FGD homogeni. Les presses, per tant, semblen justificades. No obs-
tant això, la posada en marxa d’aquests mecanismes podria comportar importants transferències de recursos entre països si cal 
activar-los. Si arriba el cas, no s’hauria de dubtar de la fortalesa de la base legal en què es basen ni, sobretot, del suport social i 
polític amb què compta. En altres paraules, no es compartiran riscos si no disposa, abans, dels mecanismes que permetin una 
major correspondència entre la responsabilitat assumida i el control exercit.

Això explica que Alemanya, amb el ministre de finances Wolfgang Schaeuble al capdavant, insisteixi a dur a terme un avanç més 
gradual, començant per un sistema col·legiat d’autoritats nacionals i minimitzant la solidaritat entre països.(1) Això hauria de servir 
de pont mentre, d’una banda, la supervisió duta a terme pel BCE assegura que tota la banca europea compleixi els requisits exi-
gits i, de l’altra, s’avança en la redefinició dels tractats perquè donin cabuda, sense cap fissura, als nous instruments. En aquest 
sentit, l’aposta alemanya busca la construcció d’una unió bancària robusta a llarg termini. Però és una aposta arriscada a curt 
termini. Tot i que queden molts detalls pendents per definir (vegeu Focus «Entitats insolvents: el Consell opta pel bail-in 2.0» per 
a un explicació detallada dels últims acords assolits), amb els avanços fets fins avui difícilment es podria evitar un nou episodi de 
tensions financeres si els dubtes sobre la solvència del sector bancari o del sector públic d’un país europeu tornen a reaparèixer.

Els avanços en matèria d’unió fiscal i econòmica han estat una mica menors, però el camí seguit és similar. L’objectiu últim és clar: 
engegar un marc de governança econòmica i fiscal profundament integrat que permeti el disseny d’una política econòmica coor-
dinada i l’emissió comuna de deute públic.(2) L’objectiu, per tant, és ambiciós. Exigeix dur a terme una modificació dels tractats 
europeus i, sobretot, generar més confiança mútua entre els països de la UE. No obstant això, com en el cas de la Unió Bancària, 
només s’han posat en marxa, ara com ara, els mecanismes perquè, des de Brussel·les, es pugui supervisar i, fins a un cert punt, 
dirigir la política econòmica i fiscal dels diferents Estats membres.(3) En aquest àmbit, per tant, sembla que la visió alemanya tam-
bé s’ha anat imposant. Ara com ara, sembla que la creació dels eurobons o, en general, d’un mecanisme de finançament comú, 
defensada pel president francès, François Hollande, ha quedat en un segon pla. De nou, primer el control, després les garanties.

En definitiva, fins a la data, la cancellera alemanya Angela Merkel ha marcat el ritme de la construcció europea. Sense pretendre 
un gran lideratge, l’està exercint. Sense fer grans promeses, ha anat dibuixant el camí que cal seguir per assolir una major integra-
ció europea. Certament, les mesures adoptades fins avui no són suficients per trampejar nous episodis de tensions financeres. 
Però tampoc ho serien altres mesures que només solucionessin temporalment els desequilibris dels països en dificultats. En 
última instància, l’única garantia per assolir un major nivell d’integració és la implementació d’una política econòmica que perse-
gueixi, de forma inequívoca, un creixement equilibrat a llarg termini. Alemanya hi està compromesa. Els altres països també?

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

(1) Vegeu «Banking Union must be built on firm foundations», Financial Times, 12 de maig de 2013.
(2) Vegeu el «Pla director per a una Unió Econòmica i Monetària profunda i autèntica». http://europa.eu/rapid/press-release_ip-12-1272_es.htm.
(3) Les principals mesures adoptades en aquest sentit són conegudes com el Six Pack, el Fiscal Compact i el Two Pack.
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