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Les dades més recents de l’economia espanyola apunten a una estabilització de l’activitat, amb suaus alces en els pròxims 
trimestres. La fragilitat, però, és elevada. La magnitud dels desequilibris que encara pateix l’economia significa que és molt 
vulnerable, en especial davant una evolució adversa dels mercats financers internacionals.

Potser el risc més significatiu és el que emana dels EUA, país immers en un complex exercici de retirada de liquiditat que, 
per la importància del mercat financer nord-americà en l’economia internacional, tindrà importants conseqüències a esca-
la planetària.

La represa del creixement als EUA després de la crisi financera internacional del 2008-2009 és el resultat de diversos factors, 
però, sens dubte, el més important és l’enorme impuls monetari que han representat les successives rondes d’expansió 
quantitativa (quantitative easing). Desfer aquesta política monetària expansiva no ortodoxa no serà una tasca senzilla. El 
simple anunci, al maig passat, que l’exercici començaria en pocs mesos (el famós tapering) ha tingut, al llarg de l’estiu, enor-
mes efectes en molts mercats financers i, de manera especial, en els tipus d’interès a llarg termini i en els mercats de divises 
emergents. Ha obligat les autoritats monetàries i fiscals de molts països a alterar els plans de política econòmica, perquè 
l’impacte dels canvis en els fluxos de capitals internacionals no alterés el rumb bàsic de les seves economies. Què succeirà 
el dia en què, efectivament, s’iniciï l’estratègia de sortida de la política monetària no ortodoxa?

Ara com ara, la Reserva Federal, alarmada, en part, per l’adversa i ràpida reacció dels mercats a l’anunci d’una disminució 
en el ritme de compres de deute, ha ajornat el tapering. A aquest factor cal afegir, també, les dades poc concloents sobre el 
vigor de la recuperació econòmica i les complexes negociacions pressupostàries a les quals s’enfronta l’Administració Oba-
ma aquesta tardor.

No obstant això, la decisió sobre la disminució i l’eventual retirada dels impulsos monetaris s’haurà de prendre, i cal calibrar 
els riscos que comporta. Si l’estratègia de sortida s’implanta amb excessiva celeritat, es corre el risc d’interrompre una recu-
peració econòmica que encara és feble, la qual cosa provocaria una recaiguda en la recessió. Això és el que ha valorat la Fed 
en la seva decisió del setembre, que ha sorprès els mercats financers. L’ajornament del tapering, tot i que només sigui 
durant unes setmanes, ha empès les borses cap amunt i els tipus d’interès a llarg de les economies de referència cap avall. 
Els capitals també han tornat a les economies emergents.

D’altra banda, si la retirada de la injecció monetària triga massa, els riscos no són menors. Si la recuperació guanya prou 
vigor, les pressions inflacionistes poden créixer i enquistar-se. Es poden alimentar, també, noves bombolles financeres. En 
aquest escenari, la pujada de tipus necessària seria, probablement, elevada i difícilment suportable fins i tot per una eco-
nomia amb velocitat de creuer. En qualsevol cas, l’alta volatilitat provocada pel procés de disminució dels estímuls mone-
taris serà inevitable.

Per a l’economia espanyola, el dilema de la política monetària nord-americana serà crucial. Si el tapering es du a terme aviat, 
transmetrà tipus alts a la zona de l’euro, la qual cosa tendirà a frenar el ritme de recuperació a la nostra àrea monetària. 
L’alentiment serà encara més intens si el tapering fa descarrilar la recuperació als EUA, un soci comercial molt important per 
a la zona de l’euro.

Si el tapering triga, podria comportar, en última instància, tipus d’interès encara més alts, i seria més difícil evitar-los a Euro-
pa. Tot i que, com a contrapartida, aquest impacte advers succeiria en un entorn més benigne, amb una recuperació una 
mica més consolidada a la zona de l’euro.

Trigui o no, la retirada de la política monetària laxa als EUA és una amenaça per a la fràgil economia espanyola, de manera 
que cal continuar reduint els desequilibris, i, d’aquesta manera, estar més ben capacitats per suportar els embats provi-
nents dels mercats financers internacionals.

Jordi Gual
Economista en cap
30 de setembre de 2013
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divises dels països emergents: la depreciació de les seves 
monedes s’ha moderat, la sortida de capitals s’ha frenat i 
les borses mostren una tendència alcista. Però, un cop su -
perada aquesta fase, cal no oblidar que encara persisteixen 
els desequilibris macroeconòmics que van exacerbar les 
tensions als cinc països més vulnerables (el Brasil, l’Índia, 
Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica). Això fa necessari solucionar 
els problemes de fons amb la implementació de reformes. 
Ara com ara, les sorpreses positives dels indicadors d’ac  ti -
vitat de la Xina i del Brasil han contribuït a consolidar una 
vi  sió més optimista sobre les perspectives de creixement 
dels emergents.

La zona de l’euro continua creixent, tot i que de forma 
moderada, amb el suport dels avanços cap a la unió ban
cària. Els indicadors avançats de 3T confirmen la tendència 
alcista dels últims mesos i palesen que el creixement del 
PIB que es va iniciar en 2T s’està consolidant. Així i tot, el 
crei  xement continuarà sent poc ferm mentre no es com-
pletin els processos d’ajust dels balanços públics i privats. 
Per re  duir els riscos a la baixa, és clau l’enfortiment de la 
go  vernança de les institucions europees. En aquest sentit, 
el Parlament Europeu va donar llum verd al supervisor ban-
cari únic, que atorga al Banc Central Europeu la capacitat 
de supervisar tots els bancs de la zona de l’euro. Això repre-
senta un pas més cap a la unió bancària, una peça clau per 
consolidar les bases d’una unió econòmica sòlida capaç 
d’afrontar en condicions la pròxima crisi.

L’economia espanyola podria anotar la primera taxa de 
creixement positiva en 3T 2013, després de nou trimes-
tres de contracció. Els últims indicadors d’activitat no han 
decebut, i els registres són compatibles amb una expansió 
molt moderada del PIB en 3T 2013. El sector exterior conti-
nua sent el motor de la recuperació, però una menor recu-
lada de la demanda interna és la clau per registrar la pri-
mera taxa de creixement intertrimestral positiva des de 1T 
2011. De tota manera, s’espera que la sortida de la recessió 
sigui molt gradual. La troica, en concloure la quarta missió 
per examinar el compliment del programa d’assistència 
financera al sector bancari espa nyol, recomana reforçar 
encara més els balanços dels bancs, perquè, al seu torn, 
puguin millorar la capacitat creditícia. També apunta que 
és molt important mantenir l’impuls reformista i recorda 
que el compliment dels objectius de dèficit és essencial 
per consolidar la millora de la confiança dels mercats. Sen-
se cap mena de dubte, aquestes recomanacions ajudaran 
a consolidar un creixement sostenible a llarg termini.

La política torna a ser protagonista a banda i banda de 
l’Atlàntic. Als EUA, s’han suspès els pagaments discrecio-
nals no essencials (aproximadament, una sisena part de la 
despesa federal) per la incapacitat de demòcrates i republi-
cans d’assolir un acord sobre els pressupostos. De tota 
manera, s’estima que l’impacte sobre l’activitat econòmica 
serà moderat, sempre que la situació es recondueixi aviat. 
En aquest sentit, la pressió dels mercats i la responsabilitat 
dels principals líders polítics fan pensar que s’arribarà a un 
acord abans que s’assoleixi el sostre de deute (previst per al 
17 d’octubre). A l’altra banda de l’Atlàntic, la política també 
ha estat protagonista. A Itàlia, un nou episodi de diferèn-
cies entre els diversos partits que formen la coalició de 
govern ha recordat de nou que els suports amb què comp-
ta l’actual president de la república són extremament frà-
gils i que, difícilment, podrà dur a terme l’agenda de refor-
mes que el país necessita. A Alemanya, en canvi, Angela 
Merkel va obtenir una victòria contundent en les eleccions 
al Parlament. L’aval que això representa per a la gestió que 
ha exercit durant la crisi del deute sobirà li donarà en  cara 
més força per continuar liderant el procés de refundació de 
les institucions europees a pas lent, però ferm.

Els bancs centrals continuen disposats a donar suport a 
la recuperació. Malgrat les turbulències polítiques, els 
indicadors econòmics de 3T de les principals economies 
desenvolupades continuen apuntant a una millora de 
l’activitat. Així i tot, la Fed, en la reunió del mes de setem-
bre, va decidir ajornar la reducció d’estímuls (tapering), a 
l’espera que es consolidi la recuperació econòmica. Aques-
ta decisió va agafar per sorpresa la majoria d’analistes, i la 
resposta dels mercats no es va fer esperar: la rendibilitat 
del deute públic dels EUA va caure, la borsa va pujar amb 
força i el dòlar es va depreciar enfront d’altres divises, com 
ara l’euro o les dels països emergents. A la zona de l’euro, 
els tipus d’interès del mercat monetari i del deute sobirà 
van recular. El BCE considera que una pujada de tipus 
podria fer descarrilar el fràgil procés de recuperació i ha 
indicat que està disposat a efectuar una nova subhasta de 
liquiditat a llarg termini si es produeix un nou repunt dels 
tipus d’in  terès del mercat interbancari, ja sigui pel tapering 
de la Fed o per la proximitat de la data de devolució de les 
operacions de finançament a tres anys del desembre del 
2011 i del febrer del 2012.

Les tensions als països emergents remeten. Després de 
les turbulències financeres de l’agost, la decisió de la Fed 
d’ajornar el tapering i la progressiva normalització dels flu-
xos de capital han ajudat a calmar els mercats financers i de 

RESUM EXECUTIU

RECUPERACIÓ ECONÒMICA I FOCUS D’INESTABILITAT POLÍTICA
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 2   Consell de Govern del Banc Central Europeu.
  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
 Taxa d’estalvi de les llars (segon trimestre).
 8 Índex de producció industrial (agost).
18   Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
21  Comptes financers (segon trimestre).
23 Comerç exterior (agost).
24  Enquesta de població activa (tercer trimestre). 

Consell Europeu.
29  Ingressos i despeses de l’Estat (setembre).
30     Avanç del PIB trimestral (tercer trimestre). 

Avanç IPC (octubre). Balança de pagaments (agost). 
Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (octubre). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
Avanç del PIB dels Estats Units (tercer trimestre).

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

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

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

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

29   Balança de pagaments (setembre).

Cronologia

Agenda

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 un màxim de 10.000 mi -
lions d’euros. A més a més, els accionistes, els tenidors de dipòsits bancaris superiors a 100.000 euros i els bo  nis  tes 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.

OCTuBRE 2013 nOVEMBRE 2013

JuLIOL 2013

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

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

SETEMBRE 2013

12  El Parlament Europeu dóna llum verd al mecanisme únic de supervisió bancària que atorga al Banc Central Europeu la capacitat 
de supervisar tots els bancs de la zona de l’euro.
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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 3,2 4,0 3,2 2,9 2,8 3,0 3,2 3,5

Països desenvolupats

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

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

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

França 0,0 0,1 0,8 0,0 –0,3 –0,5 0,3 0,3 0,5

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

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

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

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

Països emergents

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

Xina 7,8 7,3 7,4 7,4 7,9 7,7 7,5 7,1 7,0

Índia 5,1 4,9 5,6 5,1 4,5 4,8 4,4 5,1 6,5

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

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

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

Turquia 2,3 3,7 4,6 1,5 1,4 2,9 4,4 3,5 3,9

INFLACIÓ

Mundial 3,7 3,2 3,4 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2

Països desenvolupats

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

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

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

França 2,2 1,1 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 1,1 1,6

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

Japó(1) 0,0 0,3 2,7 –0,3 –0,2 –0,6 –0,3 0,8 1,1

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

Països emergents

Rússia 5,0 6,6 4,8 6,0 6,5 7,1 7,2 6,4 5,8

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

Índia (2) 7,6 6,0 5,9 7,9 7,3 6,7 4,8 5,9 6,5

Brasil 5,4 6,1 5,5 5,2 5,6 6,4 6,6 6,1 5,4

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

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

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

Notes: (1) Contempla la pujada de l’impost al consum prevista per a abril de 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 –2,8 –2,7 0,2 –2,8 –3,6 –4,3 –3,2 –2,6 –0,8

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

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

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

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

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

Exportació de béns i serveis 2,1 5,2 5,6 3,3 4,4 3,6 9,2 3,8 4,2

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,2 25,3 25,0 26,0 27,2 26,3 25,7 25,9

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

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

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

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

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,9 –6,2 –10,0 –10,6 –10,4    

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 0,26 0,28

Líbor 12 mesos 1,01 0,71 0,79 1,04 0,88 0,77 0,70 0,67 0,70

Deute públic a 2 anys 0,27 0,33 0,70 0,26 0,27 0,26 0,26 0,36 0,43

Deute públic a 10 anys 1,78 2,34 3,05 1,62 1,69 1,93 1,98 2,70 2,77

Euro

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

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

Euríbor 12 mesos 1,11 0,53 0,53 0,89 0,60 0,57 0,51 0,54 0,50

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,43 –0,01 0,01 0,11 0,06 0,17 0,20

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,64 1,99 1,42 1,42 1,51 1,41 1,78 1,86

TIPUS DE CANVI

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

¥/euro 102,71 128,87 135,84 98,44 105,44 121,84 128,88 131,09 133,67

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 107,69 107,47 109,19 109,52 112,23 103,16 109,24 106,13

Brent (euros/barril) 86,61 81,68 81,29 87,21 84,40 85,03 78,97 82,46 80,26

  Previsions
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El mes de setembre ha estat testimoni de desenllaços satis
factoris en diversos fronts clau per als mercats, la qual cosa 
ha permès un bon comportament general. Rere aquesta pauta 
constructiva, hi ha la decisió per part de la Reserva Federal 
(Fed) d’ajornar l’inici de l’estratègia de sortida, la tran  qui  l·lit  za -
dora evolució dels esdeveniments a Síria i el resultat continuis-
ta de les eleccions alemanyes. A més a més, les sorpreses posi-
tives d’activitat arribades des del bloc emergent, principalment 
de la Xina i del Brasil, han contribuït a reforçar l’optimisme entre 
els inversors.

Contra tot pronòstic, la Fed ajorna el començament de la 
retirada dels estímuls monetaris. El deteriorament observat 
en les condicions de finançament de l’economia nord-america-
na (en particular, el repunt dels tipus hipotecaris) és la causa 
principal que explica aquesta decisió inesperada, adoptada en 
la reunió del 18 de setembre (vegeu el Focus «La Fed ajorna 
l’inici de la seva estratègia de sortida»). La reacció als mercats 
de deute ha estat brusca, i han tingut lloc forts descensos en les 
taxes internes de rendibilitat (yields) dels treasuries i, per exten-
sió, del conjunt de la renda fixa internacional. Així, les yields dels 
bons públics a deu anys dels EUA i d’Alemanya han abandonat la 
zona de màxims de dos anys assolits al començament del mes i 
han tancat en el 2,6% i en l’1,8%, respectivament.

Els arguments esgrimits per la Fed són coherents amb els 
missatges anteriors, que apuntaven a una normalització 
molt lenta de la política monetària amb la finalitat de no 
afectar la recuperació econòmica. Així, doncs, el més probable 
és que el començament de la reducció d’estímuls s’anunciï en 
la reunió que celebrarà al desembre. No obstant això, la incer-
tesa sobre aquesta qüestió és notable, atès que, als factors 
habituals relacionats amb l’evolució de la conjuntura econò-
mica i financera, se n’hi afegeixen dos d’ex  cepcionals: el relleu 
de Ben Bernanke al capdavant de la Fed i la disputa pressupos-
tària entre republicans i demòcrates. Això fa pensar que els 
mercats continuaran sota la influència de possibles episodis 
de volatilitat, tot i que, previsiblement, amb menys recorregut 
i intensitat que els observats en els últims mesos.

Les turbulències financeres al bloc emergent remeten grà
cies a la normalització progressiva dels fluxos de capital. 
Després de la recrudescència de les tensions a l’agost, particu-
larment intensa al mercat de divises (vegeu Focus «Divises 
emergents: càstig excessiu?»), al setembre, les monedes dels 
països més colpejats han corregit una part de les pèrdues en -
front del dòlar. Les borses emergents han registrat avanços 
im  portants, mentre que els spreads que mesuren el risc d’im -
pa  ga  ment, tant sobirà com corporatiu, han mostrat una ten -
dència a la baixa. La decisió de la Fed hi ha contribuït. També 
han estat importants els satisfactoris registres macroeconò-
mics publicats per la Xina, que han ajudat a millorar la percep-
ció del risc de les economies emergents entre els inversors 
internacionals. Més enllà de factors exògens, la política mone-
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tària a bona part dels emergents (per exemple, l’Índia, Indonè-
sia o el Brasil) manté un biaix cap a la restricció, amb la finalitat 
de frenar la sortida de capitals.

no obstant això, la inestabilitat no es pot donar per finalitza
da als països amb fonaments econòmics poc sòlids. L’ano  me-
 nat grup dels «cinc fràgils» (el Brasil, l’Índia, Indonèsia, Sud-
àfrica i Turquia) continua sent vulnerable a les condicions 
globals de liquiditat (condicionades, en gran part, pels tempos 
que adopti la Fed) i a la volatilitat dels fluxos internacionals de 
capital (el comportament dels quals està molt relacionat amb 
el sentiment inversor i amb l’apetència global pel risc). Això pot 
provocar volatilitat a curt termini, per bé que la tendència s’ha 
d’encaminar cap a una lenta però sostinguda via cap a la nor-
malització de l’entorn financer a les regions emergents, al com-
pàs de la millora del pols econòmic (que comença a ser percep-
tible al Brasil i a la Xina) i d’avanços en les reformes estructurals.

A la Xina, les condicions de liquiditat es mantenen sota con
trol. El banc central xinès ha intensificat les intervencions als 
mercats monetaris i ha injectat liquiditat per evitar episodis 
de tensió com el del mes de juny. Malgrat l’absència de tur-
bulències al mercat interbancari, la liquiditat s’ha tornat 
menys abundant en comparació amb la primera meitat de 
l’any, tal com ho havien avisat les autoritats, per evitar, així, la 
formació de bombolles. Assegurar l’estabilitat del sector 
financer és una peça clau en l’actual procés de canvi de model 
del creixement en què està immersa l’economia xinesa. La 
transició sembla complexa, de manera que els desequilibris 
financers latents poden constituir un focus d’inestabilitat a 
curt i a mitjà termini.

En clau europea, victòria contundent d’Angela Merkel en 
les eleccions alemanyes. La coalició democristiana (CDU/
CSU) va obtenir el 41,5% dels vots, el millor resultat en més de 
20 anys. No obstant això, haurà de buscar un nou soci per for-
mar un Govern estable després del mal resultat del partit libe-
ral, que no va aconseguir obtenir representació parlamen-
tària. En aquest sentit, el partit socialdemòcrata (SPD) es 
perfila com l’alternativa de pacte més probable. De cara a la 
resolució de la crisi de l’euro, això dibuixa una perspectiva de 
liderat reforçat i de continuïtat en l’estratègia (disciplina fiscal 
i reformes estructurals), però amb matisos a favor de la solida-
ritat entre països i de les polítiques procreixement. Els inver-
sors han acollit de forma favorable els resultats electorals i 
esperen que es confirmi la «gran coalició» i el llum verd del 
Tribunal Constitucional alemany al programa de compra de 
bons del BCE.

El BCE centra l’atenció en les condicions monetàries de la 
zona de l’euro. La devolució anticipada, per part dels bancs, 
dels fons obtinguts mitjançant les operacions de finançament 
a molt llarg termini (LTRO), efectuades pel BCE el 2011 i el 
2012, ha apropat el nivell d’«excés de liquiditat» molt pròxim 
al mínim d’adequació que contempla el BCE. Això tendeix a 
provocar pressions alcistes sobre els tipus monetaris, cir-
cumstància que preocupa el BCE, atès que penalitzaria la fràgil 
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i tènue recuperació de l’activitat econòmica. El mateix Mario 
Draghi ha manifestat que l’entitat considera la possibilitat de 
realitzar una altra injecció de liquiditat a llarg termini per neu-
tralitzar aquesta amenaça, sense descartar la possibilitat de 
rebaixar el tipus d’interès oficial.

Els mercats de deute sobirà de la perifèria continuen mos
trant avanços, amb un paper destacat per a Espanya. La pri-
ma de risc espanyola ha evolucionat en sentit favorable al llarg 
del mes de setembre i s’ha beneficiat del pròsper entorn glo-
bal i de l’estabilització econòmica local. En el tram final del 
mes, després d’un nou episodi de crisi política a Itàlia, va re -
aparèixer el fantasma de la inestabilitat, però només de mane-
ra fugaç. En clar contrast amb les pautes del 2011 i del 2012, 
aquests contratemps ja no tenen efectes devastadors, gràcies, 
sens dubte, als avanços en l’enfortiment de la UEM i en la 
correcció dels desequilibris econòmics. En aquest sentit, el 
compliment de l’objectiu de dèficit públic per al 2013 per part 
de l’Administració pública espanyola té una rellevància espe-
cial per donar continuïtat a la millora observada en els costos 
de finançament dels últims mesos.

La renda variable exhibeix bon to als EuA, a Europa i al Japó, 
amb el suport de diversos factors: monetaris (decisió de la Fed 
d’ajornar l’inici en la reducció d’estímuls i biaix expansiu del 
BCE), econòmics (dades d’activitat a la Xina i a la zona de l’euro), 
geopolítics (reconducció del conflicte a Síria) i empresarials 
(beneficis corporatius i operacions d’M&A). En aquest sentit, els 
índexs SP 500 i Dow Jones van tornar a batre màxims històrics 
al setembre, seguits, al final del mes, d’una lleugera correcció, 
que ha de ser entesa com una fase de consolidació transitòria. 
Per la seva banda, el Nikkei japonès ha pujat amb força de for-
ma gairebé ininterrompuda. Al vell continent, tant l’Eurostoxx 
50 com l’Ibex 35 han mostrat sòlids avanços en el còmput men-
sual i han establert, en tots dos casos, màxims de dos anys. Des-
taca el bon comportament del sector bancari. A Europa i, en 
particular, a Espanya, el potencial de revaloració és elevat si la 
recuperació econòmica adquireix tracció i la crisi de deute a la 
zona de l’euro continua evolucionant de forma positiva.

Les decisions de la Fed enforteixen l’euro, que s’aprecia fins 
als 1,35 dòlars, el límit superior del rang de cotització prevalent 
des de fa mesos. És previsible el manteniment d’aquest rang, i 
el més probable és que l’euro es torni a depreciar quan la Fed 
iniciï la reducció en les compres mensuals de deute. En l’apartat 
de primeres matèries, destaca la moderació del preu del petroli 
Brent fins als 108 dòlars arran de la solució del conflicte sirià, la 
qual cosa representa el manteniment del seu rang de fluctuació 
dels últims mesos (100-110 dòlars). Al segment dels metalls, el 
comportament ha estat heterogeni, repuntant el coure a causa 
del millor to de l’activitat a la Xina.
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dòlar del 26% des del començament de l’any fins al final 
d’agost. En el cas de la rupia indonèsia, el descens va ser 
del 15%. Tenint en compte els resultats d’equilibri fixats 
per l’FMI, els comptes corrents del 2012 eren coherents 
amb els nivells d’equilibri, i, per extensió, els tipus de canvi 
efectius reals no presentaven desviacions en relació amb 
el valor apropiat. Sembla, doncs, que la depreciació d’a -
quests mesos hauria estat excessiva en tots dos casos.

Per al Brasil, Turquia i Sud-àfrica, les xifres de l’FMI adver-
teixen d’un dèficit per compte corrent excessiu i de divises 
sobrevalorades el 2012, que han tendit a corregir-se du -
rant enguany. En els dos primers casos, les balances de 
compte corrent presentaven un desequilibri aproximat 
del 2% del PIB, que, en termes de tipus de canvi efectius 
reals, equivaldria a sobrevaloracions del real brasiler i de la 
lira turca en el rang 10%-15%. D’aquesta magnitud va ser, 
precisament, la depreciació acumulada per les dues mo -
nedes enfront del dòlar fins a l’agost. Sud-àfrica presenta-
va un desequilibri més preocupant en termes de dèficit 
per compte corrent, molt proper al 4%, la qual cosa impli-
cava una sobrevaloració del rand entre el 15% i el 20%. No 
desentona, per tant, que el rand hagi experimentat un 
procés més avançat, persistent i intens de depreciació, 
que ha superat amb escreix el 20%.

FOCUS • Divises emergents: càstig excessiu?

Durant els últims mesos, el debat sobre el camí cap a la 
normalització monetària als EUA ha constituït un focus de 
volatilitat per als mercats globals en general i per als 
emergents en particular. Una de les conseqüències més 
visibles del deteriorament de l’entorn financer al bloc 
emer  gent han estat les severes depreciacions registrades 
per les divises enfront del dòlar i de l’euro. Convé precisar, 
però, que l’abast d’aquest episodi de depreciacions dife-
reix entre països. Entre els més afectats, hi ha el Brasil, 
l’Índia, Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica («BIITS», o «els cinc 
fràgils»), mentre que altres països amb prou feines han 
patit. Al Focus «Emergents en dificultats: qui és qui?», es 
con  sideren els aspectes macroeconòmics associats a 
aquest comportament. També ajuda a aclarir la qüestió 
examinar la magnitud de la depreciació en relació amb els 
tipus de canvi d’equilibri. És a dir, calibrar si han servit per 
corregir, per intensificar o per crear desviacions en relació 
amb el nivell d’equilibri.

Per bé que no hi ha una metodologia estandarditzada per 
determinar quin és el valor apropiat o d’equilibri d’una 
moneda, el procediment de «regressió de compte corrent» 
utilitzat pel Fons Monetari Internacional (FMI) és de gran 
utilitat. L’especificació del model consta de dues etapes. 
En la primera, es realitza una estimació del «saldo de 
compte corrent d’equilibri», sobre la base d’un seguit de 
va  riables macroeconòmiques i financeres considerades 
rellevants en la teoria econòmica, i es calcula la diferència 
o gap entre aquesta estimació i el «saldo de compte co  r -
rent observat» (un cop eliminat el component cíclic). La 
segona etapa consisteix a estimar el «tipus de canvi efec-
tiu real» que permetria corregir el gap. Això permet deter-
minar si una divisa està sobrevalorada o infravalorada en 
relació amb les dels seus socis comercials i en quina mag-
nitud. Les dades més recents de desviació en relació amb 
el tipus de canvi d’equilibri, proporcionades per l’FMI, fan 
referència al 2012.

Abans d’analitzar l’evolució de les divises dels BIITS entre el 
gener i l’agost del 2013 (moment culminant de les tur-
bulències), cal fer dues precisions importants. En primer 
lloc, les depreciacions nominals enfront del dòlar de les 
divises seleccionades poden diferir de forma considerable 
de les mesurades mitjançant el tipus de canvi efectiu real, 
de manera que cal considerar-les com a un indicador orien-
tatiu. En segon lloc, la depreciació ha revertit parcialment 
des de l’inici de setembre, en especial després de la decisió 
de la Fed d’ajornar la reducció dels estímuls monetaris. Mal-
grat tot, això no altera de forma fonamental el missatge de 
fons. Els casos de l’Índia i d’Indonèsia presenten similituds i 
difereixen lleugerament dels del Brasil, Sud-àfrica i Turquia.

En el cas de la rupia índia, les turbulències als mercats can-
viaris es van traduir en depreciacions nominals enfront del 
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FOCUS • La Fed ajorna l’inici de la seva estratègia de sortida

El dia 18 de setembre, va saltar la sorpresa en la reunió de 
política monetària de la Reserva Federal (Fed). Contra el 
pronòstic gairebé unànime dels analistes, que esperaven 
un primer pas per reduir l’import de les compres mensuals 
de bons, l’autoritat monetària va anunciar que, ara com 
ara, no hi ha canvis.

Per interpretar aquesta decisió inesperada convé recular 
una mica en el temps. Fa un any, al setembre del 2012, la 
Fed va engegar un programa de compra de títols hipote-
caris per una quantia de 40.000 milions de dòlars men-
suals, amb l’objectiu general de donar suport a la recupe-
ració econòmica. Al desembre del 2012, va decidir ampliar 
el programa amb l’adquisició de 45.000 milions mensuals 
de bons del Tresor. Amb posterioritat, ja al juny d’enguany, 
va modificar la «política d’orientació» i va adoptar una 
nova modalitat, segons la qual la seva política quedava 
condicionada a l’evolució i a l’assoliment de determinats 
llindars en les taxes d’atur i/o d’inflació. Entre d’altres 
referències, la Fed va comunicar que les compres de bons 
es reduiran seguint un procés gradual que finalitzarà quan 
la taxa d’atur baixi fins al 7%. No obstant això, els requisits 
per iniciar-lo no van ser tan concrets, la qual cosa explica 
el desacord entre els analistes i la Fed. D’una banda, la Fed 
va assenyalar que, si l’economia continuava evolucionant 
de forma favorable, començaria a reduir les compres 
abans del final del 2013. Òbviament, això incloïa la reunió 
del setembre, però també les d’octubre i desembre. De 
l’altra, va afegir una referència genèrica a la necessitat de 
preservar l’estabilitat financera. Possiblement, els analis-
tes no van parar prou esment a aquest «comodí» que es 
reservava la Fed.

Per valorar la importància que la Fed assigna a l’estabilitat 
als mercats financers només cal apreciar, tot i que sigui de 
forma retrospectiva, les declaracions de Ben Bernanke i 
d’altres membres de la institució en els últims mesos, 
intentant repetidament aplacar els ànims dels inversors. 
Des que es va saber que la Fed estava considerant co -
men  çar la reducció de les compres de bons, els inversors 
van avançar sensiblement la data esperada per a la pri-
mera pujada del tipus d’interès oficial. A més a més, tam-
bé es va produir un repunt molt brusc de les yields del 
deute públic a llarg termini, que es va estendre a la resta 
de segments de la renda fixa. Un àmbit especialment 
sensible és el dels préstecs hipotecaris, que, si s’encareixen 
massa de pressa, podrien avortar la reactivació del mer-
cat immobiliari, un motor important del creixement. 
Sembla que la Fed ha va  lorat que el canvi d’expectatives 
sobre el tipus oficial i el moviment de les yields no eren 
convenients, atès que s’allunyaven perillosament del seu 
escenari desitjat de normalització suau i gradual de les 
condicions financeres. El contingut del comunicat de la 

reunió del dia 18 confirma aquesta impressió. En primer 
lloc, s’afirma de forma explícita que «els riscos a la baixa 
en matèria d’activitat i d’ocupació han disminuït», la qual 
cosa convida a pensar que hauria arribat ja el moment de 
moderar els estímuls, tal com esperaven els analistes. No 
obstant això, tot seguit, la Fed va advertir que «el deterio-
rament de les condicions financeres [...] podria reduir el 
ritme de millora de l’economia i del mercat laboral», cir-
cumstància que es va acabar imposant i que va determi-
nar la decisió d’esperar.

Inicialment, la reacció dels mercats s’ha alineat amb els 
desitjos de la Fed: descens dels tipus d’interès monetaris, 
de les yields dels bons del Tresor i del dòlar i pujades de 
les borses. Però aquest no és, ni de bon tros, el final de la 
història. Capítols semblants es repetiran, possiblement, 
en el que promet ser un camí ple de sotracs en l’estratègia 
de sortida de la Fed. L’amenaça és que la volatilitat s’a  po-
 deri dels mercats o que la reputació de l’entitat es vegi 
perjudicada i els inversors passin a exigir una prima de 
risc més alta als actius financers. Confiem, però, que la 
Fed maniobri amb encert i compagini, com ho ha fet fins 
ara, pols ferm i agilitat. La propera cita: el comitè del 30 
d’octubre.
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Tipus d’interès (%)

30-set 30-ago Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,50 0,50 0 –25,0 –25,0

Euríbor 3 mesos 0,23 0,22 0 3,8 0,5

Euríbor 12 mesos 0,54 0,55 –1 –0,3 –14,5

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,10 0,11 –1 –3,3 8,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,17 0,24 –7 18,0 11,9

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,78 1,86 –8 46,7 33,3

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,30 4,54 –24 –98,7 –160,2

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 252 268 –16 –145,4 –193,4

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,25 0,26 –1 –5,7 –11,0

Líbor 12 mesos 0,63 0,67 –4 –21,4 –34,4

Deute públic a 1 any 0,09 0,11 –2 –5,1 –6,6

Deute públic a 2 anys 0,32 0,40 –8 8,2 9,4

Deute públic a 10 anys 2,61 2,78 –17 88,9 102,2

Spreads deute corporatiu (p. b.)

30-set 30-ago Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 104 107 –3 –13,5 –29,5

Itraxx Financer Sènior 148 150 –3 6,2 –53,3

Itraxx Financer Subordinat 216 225 –9 –19,3 –123,8

Tipus de canvi

30-set 30-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,353 1,322 2,3 2,9 5,3

¥/euro 132,930 129,800 2,4 –13,9 –24,4

£/euro 0,836 0,853 –2,0 –2,8 –4,4

¥/$ 98,270 98,170 0,1 –11,4 –20,4

Primeres matèries 

30-set 30-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 467,6 473,0 –1,1 –3,4 –6,0

Brent ($/barril) 109,2 116,2 –6,0 –3,6 –3,8

Or ($/unça) 1.328,9 1.395,2 –4,7 –20,5 –25,0

Renda variable

30-set 30-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.681,6 1.633,0 3,0 17,9 16,4

Eurostoxx 50 2.893,2 2.721,4 6,3 10,0 16,1

Ibex 35 9.186,1 8.290,5 10,8 12,5 18,0

Nikkei 225 14.455,8 13.388,9 8,0 39,3 64,7

MSCI emergents 987,5 929,5 6,2 –6,4 –1,8

Nasdaq 3.771,5 3.589,9 5,1 24,9 21,1

PRINCIPALS INDICADORS FINANCERS
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La principal novetat del mes ha vingut de l’àmbit de la políti
ca econòmica, amb la decisió de la Reserva Federal de man
tenir, per ara, l’expansió monetària sense canvis. Aquesta 
resolució hauria d’ajudar a consolidar la recuperació econòmi-
ca als EUA i a les economies emergents, en especial a les que 
han estat sotmeses a més pressions financeres (vegeu Focus 
«Emergents en dificultats: qui és qui?»).

ESTATS UNITS

La Reserva Federal sorprèn en no iniciar el tapering, però la 
decisió té el suport dels indicadors macroeconòmics més 
recents. El passat 18 de setembre, quan majoritàriament 
s’esperava que la Reserva Federal anunciés una reducció en el 
programa de compra de bons (tapering), el seu president, Ben 
Bernanke, va sorprendre amb l’anunci de l’ajornament de la 
mesura. Més enllà de la reacció favorable dels mercats, que van 
aplaudir el manteniment de la liquiditat amb alces en els actius 
de riscos, és important destacar que la decisió de la Fed s’ha 
basat en tres arguments. El primer, i segurament el fonamental, 
és la lectura que el banc central nord-americà fa dels últims 
indicadors, en especial de la insuficient reactivació del mercat 
laboral. Un segon aspecte que la Fed ha subratllat ha estat el 
tensionament excessivament ràpid de les condicions mone-
tàries. Finalment, esmenta explícitament com a risc a curt ter-
mini la incertesa que envolta els imminents debats fiscals que 
es desenvoluparan a l’octubre, mes en què s’assolirà el sostre de 
deute públic i que s’ha iniciat amb el tancament temporal 
d’una sisena part dels serveis federals (shutdown), la qual cosa 
pot tornar a obrir la possibilitat d’una suspensió de pagaments 
federals. A més d’aquesta valoració, la Fed ha actualitzat les 
projeccions econòmiques, entre les quals destaca la revisió a la 
baixa del creixement previst per al 2014.

Certament, considerades en conjunt, les últimes dades di  bui
 xen un panorama econòmic amb clarobscurs, que permet 
diferents matisos interpretatius, inclosos els de la mateixa 
Fed. Les xifres més positives són les que fan referència a l’ac  ti -
vitat empresarial. Els indicadors ISM de sentiment empresarial 
de l’agost, en especial el del sector serveis, palesen que l’ex -
pansió va continuar avançant en 3T. El to del consum no és tan 
exuberant, però tampoc no és negatiu, com ho testifica l’avanç 
a l’agost de la confiança del consumidor fins als 81,0 punts. Així 
i tot, cal recordar que els nivells actuals estan lluny de la ten-
dència a llarg termini.

La bateria d’indicadors del sector immobiliari, amb xifres 
satisfactòries en vendes i en preus, tampoc no ha estat nega-
tiva. Així, l’índex de vendes d’habitatges de la National Associa-
tion of Home Builders va mantenir, al setembre, ritmes d’avanç 
similars als del juliol i a l’agost, mentre que l’indicador Case-
Shiller de preus va registrar, al juliol, el dissetè mes consecutiu 
d’augment. No obstant això, al sector immobiliari, preocupa el 
ràpid ascens dels tipus hipotecaris, que han pujat 1,1 punts per-

ECONOMIA INTERNACIONAL

 

 

 

 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

5.000 

5.500 

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

EUA: venda d’habitatges i preu
(Milers) 

Venda habitatges de 2a mà (esc. esq.) Case-Shiller (esc. dta.) 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades NAR i d’Standard & Poor’s. 
. 

(Índex) 

 

 

 

32 

37 

42 

47 

52 

57 

62 

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

EUA: indicadors d’activitat
(Índex) 

ISM manufactures  ISM serveis 

Font:  ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’ISM.

 

 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 

EUA: recuperacions de l’ocupació
% en relació amb el nivell d’ocupació al començament de la crisi

2007 2000 1981 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Bureau of Labor Statistics. 



13  ECONOMIA INTERNACIONAL

www.lacaixaresearch.comOCTUBRE 2013

centuals des de l’abril, fins al 4,5%. En un altre ordre de coses, 
cal esmentar que l’evolució de la inflació continua sent contin-
guda, amb un avanç de l’1,5% interanual a l’agost.

En aquest context de dades moderadament positives i cohe
rents amb les previsions, les xifres del mercat laboral van 
decebre. Tot i que la recuperació laboral no es trunca, continua 
a un ritme inferior a l’esperat, amb la creació, només, de 169.000 
llocs de treball nets a l’agost (la previsió era de 180.000, aproxi-
madament) i amb la revisió a la baixa de les xifres del juny i del 
juliol. A més a més, la reducció mínima de la taxa d’atur, només 
d’una dècima percentual, fins al 7,3%, ha estat conseqüència, 
principalment, d’una disminució de la població activa. Per com-
pletar un quadre que, tot i no ser pessimista, és una mica frus-
trant, a l’agost, han disminuït tant la taxa d’ocupació com la 
taxa d’activitat.

Basantnos en tot el que s’ha exposat fins ara, mantenim 
sense canvis les nostres previsions de creixement per al 2013 
i el 2014, però els riscos s’intensifiquen lleugerament. Conside-
rem que les dades sustenten la nostra previsió per al 2013 (crei-
xement de l’1,6%) i per al 2014 (avanç del 2,8%). Així i tot, cal 
reconèixer que els riscos que el creixement registrat sigui, final-
ment, inferior al previst han augmentat lleugerament. A curt 
termini, el nostre escenari considera que l’ajust d’existències, 
l’acumulació de les quals va ser molt important en 2T, pot fre-
nar el creixement. A més a més, cal esmentar el risc que les 
negociacions pressupostàries retardin decisions d’inversió i de 
consum en el tram final del 2013. Pel que fa al pròxim exercici, i 
més enllà, ens preocupa en especial que el determinant últim 
del consum (l’ocupació) continuï creixent a un ritme insuficient. 
Mentre la renda mitjana de les llars no s’incrementi de forma 
apreciable, sembla improbable esperar creixements sosteni-
bles del consum superiors al 3%.

JAPÓ

La revisió a l’alça del PIB en 2T implica un major creixement 
el 2013, però també la confirmació de la pujada de l’impost 
sobre el consum. Malgrat que la primera publicació del PIB de 
2T va sorprendre negativament, la revisió s’ha mogut en sentit 
contrari. El component revisat a l’alça ha estat la inversió, de 
manera que, ara, el creixement del PIB se situa en el 0,9% inter-
trimestral, enfront del 0,6% estimat inicialment. Aquest to més 
positiu de l’activitat es moderarà, probablement, en 3T, però, 
fins i tot així, esperem que, el 2013, el creixement arribi al 2,0% 
interanual.

un cop coneguda la dada, el Govern ha confirmat l’augment 
de l’impost sobre el consum a l’abril del 2014, del 5% actual 
al 8%. Està previst que, el 2015, es produeixi un nou increment. 
Amb el deute públic en el 238% del PIB el 2012 i un dels IVA 
més baixos de les economies industrialitzades, la mesura pot 
ser considerada raonable. No obstant això, atès que aquest 
augment tindrà conseqüències recessives sobre el consum, el 
Govern adoptarà, probablement, mesures pal·liatives en forma 
de més despesa pública. L’efecte final de les dues decisions 
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hauria de conduir, d’acord amb les nostres previsions, a un crei-
xement el 2014 lleugerament inferior al previst: l’1,8%, enfront 
del 2,0% esperat anteriorment.

ECONOMIES EMERGENTS

Sembla que la Xina ha reprès progressivament la tònica 
d’activitat, com es desprèn de l’acceleració, a l’agost, de la 
producció industrial, de les vendes al detall i de la inversió en 
actius fixos. Per la seva banda, el sector exterior continua 
redreçant la seva situació (a l’agost, el superàvit exterior acu-
mulat de 12 mesos va superar en un 45% el d’un any abans), 
mentre que la inflació es manté estable, amb una millora del 
2,6% interanual a l’agost. L’avanç de l’indicador PMI d’activitat 
empresarial, que, al setembre, va assolir un màxim de sis mesos, 
suggereix que la tendència a la recuperació continua.

El Brasil, en canvi, perd impuls al llarg de 3T. Després de sor-
prendre de forma favorable en 2T, els indicadors més recents 
mostren que l’avanç del PIB en 3T pot haver cedit en dinamis-
me. L’indicador PMI es va situar, al juliol i a l’agost, per sota del 
llindar dels 50 punts, la qual cosa indicaria contracció de 
l’activitat empresarial, i la confiança del consumidor també va 
recular al juliol. La dada negativa de les exportacions comple-
ta un panorama en què no s’albiren, a curt termini, palanques 
potents de creixement, tot i que, certament, això podria can-
viar si el to de la Xina es torna obertament expansiu. En canvi, 
el pols conjuntural de Mèxic és millor. Després d’una frenada 
inesperada de l’activitat en 2T, els indicadors (en particular, 
l’indicador PMI i el d’activitat avançat) suggereixen que el 
creixement s’accelerarà durant la segona meitat del 2013.

La conjuntura turca mostra senyals de reescalfament. Tot i 
que el creixement de 2T va sorprendre positivament, amb un 
avanç del PIB del 4,4% interanual, superior a l’esperat, sembla 
que aquesta dinàmica serà difícilment sostenible a mitjà termi-
ni. Tenint en compte que la inflació escala posicions (amb un 
augment superior al 8% interanual a l’agost), que el crèdit pri-
vat s’accelera cap a la zona del 30% interanual en 2T i que el 
dèficit corrent voreja la franja del 7% del PIB en aquest mateix 
període, és probable que, en els pròxims temps, el Govern posi 
en marxa una combinació de mesures restrictives (nous aug-
ments del tipus d’interès, com el que es va produir a l’agost; 
fixació de límits al crèdit bancari...) que tractin de rebaixar les 
necessitats de finançament exterior.

Previsió 
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PIB 7,5 7,7 7,7

Producció industrial 10,4 9,7 10

Producció elèctrica 8,1 5,3 4,3

Vendes al detall 13,4 13,2 14,3

PMI manuf. (oficial)(**) 51,0 50,3 –

PMI manuf. (HSBC)(**) 51,2 flash 50,1 –

Exportacions 7,2 5,1 8,0

Importacions 7,0 10,9 4,3

Inversió(*) 20,3 20,1 20,6

Crèdit bancari 14,1 14,3 15,7

Preus al consum 2,6 2,7 2,7

Notes: (*) Inversió acumulada en capital fix urbana. (**) Valor.
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FOCUS • La recuperació de l’habitatge als EUA: fins a quin punt  
són sòlids els seus fonaments?

El passat 19 de juny, atesa la millora del mercat laboral, Ben 
Bernanke va recordar una veritat incòmoda: tot acaba... i el 
QE3 no ha de ser l’excepció. Així i tot, el comunicat va ser 
intencionadament caut, ja que subratllava que la intenció 
era reduir el ritme de compres d’actius de deute, però no 
es tracta, en cap cas, de vendre’ls a curt termini. Malgrat la 
insistència, els mercats van obviar les cauteles de la Fed, i 
el tipus hipotecari (fix a 30 anys) va pujar fins al 4,5% (el 
3,4% a l’abril). Malgrat que, pel que sembla, la futura puja-
da de tipus serà suau i gradual —sobretot quan la Fed 
finalment va ajornar, al setembre, el famós tapering—, no 
deixa d’o  brir un altre interrogant: la recuperació del sector 
immobiliari pot assumir una pujada de tipus?

Les últimes dades de construcció, certament, ho qüestio-
nen: al juliol, es van iniciar el 17% menys d’habitatges que 
al març, quan es va registrar un màxim postcrisi. No obs-
tant això, la dada exigeix matisos, ja que una gran part de 
la reculada s’explica per la volatilitat dels habitatges mul-
tifamiliars, que, amb la crisi, han adquirit un pes més gran. 
En aquest sentit, l’índex de la National Association of 
Home Builders (NAHB), que mesura el nivell de vendes 
observat i les seves perspectives futures i dóna una imat-
ge més fidel de la situació que el registre d’habitatges ini-
ciats, més fluctuant, va mantenir, al setembre, el que havia 
guanyat en les fortes pujades del juliol i de l’agost, que el 
van situar en nivells precrisi (2006).

De fet, si la recuperació econòmica prossegueix, cal pre-
veure que la de l’habitatge també continuarà avançant. 
Per què? En primer lloc, perquè la reducció de la sobreofer-
ta és un fet, i així es desprèn del nombre de mesos neces-
saris per vendre una casa (estoc d’habitatges a la venda 
dividit per les vendes mensuals d’habitatges), que van 
passar d’un màxim d’11,9 mesos en el període més dur de 
la crisi (juliol del 2010) a 4,9 mesos a l’agost de 2013, en 
línia amb els nivells precrisi considerats normals. En segon 
lloc, la demografia i la millora de l’ocupació també hi aju-
den: el retard en la formació de llars arran de la crisi va 
nodrir un fons de demanda insatisfeta, que, amb la recu-
peració del mercat laboral, està prenent forma. En tercer 
lloc, si a tot això s’afegeix que la construcció s’ha situat el 
40% per sota dels nivells normals, es dedueix que el sector 
té un ampli recorregut a l’alça i que la pujada gradual i sos-
tinguda dels preus (17 mesos d’alces consecutives en 
l’índex Case-Shiller) és impulsada per aquest balanç més 
positiu entre oferta i demanda.

D’altra banda, la pujada de tipus podria ser compensada, 
en part, per la millora de les condicions creditícies que 
podria oferir la banca a mesura que l’economia millori i 
que el despalanquejament avanci. Així mateix, uns tipus 

moderadament a l’alça podrien esperonar els compradors 
que els veien baixos a perpetuïtat. En aquest sentit, cal 
notar que, a l’agost i amb els tipus més alts, la concessió de 
noves hipoteques per comprar cases es va mantenir en 
línia amb el bon registre del començament del 2013.

En definitiva, i sempre que la recuperació de l’economia 
vagi a més, la resposta a la pregunta inicial té un caire 
optimista: la pujada de tipus és assumible; la contribució 
de l’habitatge al creixement continuarà sent positiva, i el 
preu dels immobles continuarà augmentant de forma 
gra   dual i no entorpirà la recuperació del consum privat. 
Pa  radoxalment, doncs, la clau rau en el propi detonant 
del gir de la Fed: la continuïtat de la recuperació de l’ocu-
 pació i de l’economia en general.
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FOCUS • Emergents en dificultats: qui és qui?

Des del gir retòric de la Fed al maig en relació amb la con-
tinuïtat dels estímuls, les alarmes no han parat de saltar 
als països emergents. En particular, i malgrat l’alentiment 
recent, han patit una sortida de capitals constant i notòria, 
la qual cosa n’ha depreciat de forma significativa les 
monedes (el 7%, de mitjana, enfront del dòlar).(1) No obs-
tant això, cinc economies han patit particularment el cop, 
amb depreciacions molt superiors a la mitjana: l’Índia, el 
Brasil, Indonèsia, Turquia i Sud-àfrica.

Les cinc tenen un denominador comú: dèficits per compte 
corrent notables i creixents, que expliquen, en bona part, 
el càstig discriminatòriament més dur que han rebut per 
part dels mercats. Malgrat aquest denominador comú, 
difereixen de forma significativa en el quadre global de 
vulnerabilitats.

Així, per exemple, l’Índia encara té pendent una impor-
tant consolidació fiscal que redueixi un deute públic pro-
per al 70% del PIB i que consumeix gairebé el 3% del PIB 
en concepte d’interessos. Així mateix, el 2012, i malgrat 
exhibir una taxa d’inversió més baixa, l’economia asiàtica 
no va ser capaç de corregir ni una dècima l’elevat dèficit 
per compte corrent. Una correcció sens dubte necessària i 
que exigeix reformes de caràcter estructural (millores 
financeres, laborals, reguladores i en infraestructures) per 
empènyer el sector manufacturer del país, encara feble.

En la mateixa línia, Indonèsia tampoc no ha promogut gai-
re la seva base manufacturera i ha basat el creixement en la 
fortalesa del consum intern i de les exportacions de prime-
res matèries, les quals van proporcionar amplis superàvits 
per compte corrent fins al 2011, però a canvi d’un ajust sob-
tat quan el cicle de les commodities es va tòrcer. Tot plegat, 
en un entorn inflacionista que dificulta les consolidacions 
dels dos països asiàtics (vegeu el mapa de vulnerabilitats).

Així i tot, les perspectives de creixement a llarg termini de 
l’Índia i d’Indonèsia es mantenen en un significatiu 6,5%, 
molt lluny encara de les economies avançades, amb un 
ampli marge de millora i amb una demografia molt favo-
rable (amb potencial i jove). Tot plegat continua convidant 
a un cert optimisme, malgrat el risc persistent d’un avanç 
tipus boom-bust si no s’aborden les reformes necessàries.

A l’altra punta del món, el Brasil també presenta desequili-
bris fiscals i externs significatius, tot i que menys impor-
tants que els de l’Índia. Aquesta circumstància pot com-
prometre el ritme d’avanç a llarg termini, llevat que 
im  plementi un pla escrupolós de reformes que flexibilitzin 
l’entorn empresarial i millorin les infraestructures logísti-
ques. Malgrat tot, el voluminós matalàs de reserves (que 
cobreix 19 mesos d’importacions) i el marge encara dispo-

nible per implementar estímuls fiscals ajudaran, a curt ter-
mini, a mantenir les taxes de creixement econòmic.

Finalment, tant Turquia com Sud-àfrica no solament exhi-
beixen els dèficits externs més importants dels cinc emer-
gents, sinó que presenten, també, la major diferència en 
relació amb el nivell òptim fixat per l’FMI.(2) Això, juntament 
amb un matalàs de reserves(3) molt per sota dels altres tres 
països en el punt de mira, esperona els importants vaivens 
de capitals observats. Malgrat tot, les perspectives de crei-
xement de Turquia (el 4,4%) se situen significativament per 
damunt de les de Sud-àfrica (el 3,2%). La proximitat a la 
Unió Europea és una basa al seu favor, sobretot quan es té 
en compte que, actualment, les cadenes de valor global 
tornen a afavorir una certa proximitat física.

En definitiva, tot i que se’ls catalogui de manera ge  nèrica 
com a «emergents», no tots aquests països presenten els 
ma  teixos reptes a llarg termini. Un cop superada la sobre-
reacció puntual que sovint caracteritza els mercats finan-
cers, la manera d’afrontar aquests reptes serà clau per traçar 
una via d’avanç econòmic més positiva o més negativa i, per 
tant, serà el que determinarà el poder de reconquesta dels 
fluxos de capitals que, durant l’estiu, van fugir-ne espantats.

Saldo compte corrent (% PIB, 2012)

Depreciacions (+) enfront del dòlar des del començament de maig(1)(%)
 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO abril del 2013) i Thomson Reuters 
Datastream.
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Saldo compte 

corrent  
% PIB, 2012

Saldo  
fiscal %  

PIB, 2012

Inflació 
última 
dada

Perspectives  
de creixement  
a llarg termini

Índia –5,1 –5,3 6,1(*) 6,5

Indonèsia –2,8 –1,3 8,8 6,5

Brasil –2,3 –2,8 6,1 4,2

Turquia –5,9 –1,5 8,2 4,4

Sud-àfrica –6,3 –4,8 6,3 3,2

Nota: (*) Preus de venda a l’engròs.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO abril del 2013) i de Thomson Reuters 
Datastream.

(1) Entre el començament de maig i la meitat de setembre.

(2) Vegeu FMI 2013 Pilot External Sector Report i Focus «Divises emergents:
càstig excessiu?» per a més detalls.
(3) Tant en percentatge de les necessitats de finançament extern a curt 
ter  mini com en percentatge d’importacions.
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ESTATS UNITS
2011 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 07/13 08/13 09/13

Activitat

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

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

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 65,0 70,4 62,8 75,1 81,0 81,8 79,7

Producció industrial 3,4 3,6 3,3 2,8 2,4 1,9 1,4 2,7 ...

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

Habitatges iniciats (milers) 612 783 781 896 957 869 883 891 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 140 141 142 145 150 157 159,2 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,9 8,1 8,0 7,8 7,7 7,6 7,4 7,3 ...

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

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

Preus

Preus de consum 3,2 2,1 1,7 1,9 1,7 1,4 2,0 1,5 ...

Preus de consum subjacent 1,7 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 ...

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

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

Activitat

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

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

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

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

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

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

Preus

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

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

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

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

Activitat

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

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

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

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

Sector exterior

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

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

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

Preus

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

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari
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El creixement de la zona de l’euro es consolida i, a poc a poc, 
guanya tracció. La bateria de dades econòmiques publicades 
durant el mes de setembre confirma que el creixement del PIB 
que es va iniciar en 2T 2013 s’ha consolidat durant el tercer tri-
mestre. Un dels millors indicadors sobre aquest tema, l’índex 
PMI, ha continuat avançant i s’ha situat clarament per damunt 
dels registres del trimestre anterior. Destaquem que la correc-
ció d’alguns dels desequilibris entre el centre i la perifèria, en 
especial en matèria de costos laborals, es tradueix en un canvi 
en les fonts de creixement del PIB. D’una banda, la millora en la 
productivitat de la perifèria empeny el sector exterior i, de 
l’altra, els baixos nivells d’atur al centre, en especial a Alemanya, 
empenyen la demanda interna.

La demanda interna s’afegeix a la recuperació. El sector exte-
rior ha estat clau per esmorteir l’impacte de la caiguda de la 
demanda interna sobre el creixement del PIB. De fet, la seva 
contribució al creixement ha estat positiva gairebé de forma 
ininterrompuda des de 3T 2009. Atesa la dificultat de millorar 
aquests registres, la clau per consolidar el procés de recupera-
ció la té la demanda interna, i, en aquest sentit, les notícies són 
bones. En 2T 2013, la seva aportació al creixement intertrimes-
tral del PIB ja va ser positiva. Destaquen els avanços del consum 
privat i de la inversió, amb registres del 0,2% i del 0,3%, respec-
tivament. El consum públic també va anotar una taxa de creixe-
ment positiva, tot i que, atesos els processos d’ajust fiscal en 
curs a diversos països, difícilment es pot convertir en una font 
de creixement a mitjà termini.

La inversió guanya tracció. De fet, ja va anotar una taxa de 
creixement positiva en 2T 2013, i tot fa pensar que el suport al 
creixement anirà a més durant el segon semestre de l’any. 
L’índex de confiança empresarial, per exemple, ha augmentat 
de forma substancial en els últims mesos. La millora, a més a 
més, ha estat generalitzada als principals països de la zona de 
l’euro. Destaca, en especial, l’augment que s’ha produït a 
França, país en què la caiguda va ser molt intensa i en què, fins 
fa pocs mesos, no s’apreciaven avanços convincents, mentre 
que, a la majoria de països de la zona de l’euro, ja s’havia pro-
duït un canvi de tendència. A Alemanya, ja fa mesos que l’índex 
Ifo s’ha consolidat en nivells compatibles amb una taxa positiva 
de creixement de la inversió. A mesura que la incertesa que ha 
envoltat la crisi del deute sobirà vagi disminuint i que el procés 
de recuperació guanyi fortalesa, és d’esperar que es consolidi la 
millora de la inversió.

El consum de les llars recupera el pols de forma gradual. La 
majoria d’indicadors de consum van evolucionar de forma 
favorable al llarg del mes de setembre. L’índex de confiança, per 
exemple, ha augmentat de forma continuada des del novem-
bre del 2012 i, al setembre, es va situar en els 97,4 punts (només 
6 punts per sota de la mitjana històrica), el nivell més alt des del 
juliol del 2011. La millora és generalitzada a la majoria de paï-
sos. A Alemanya, se situa ja per damunt de la mitjana històrica, 
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mentre que, a França, a Itàlia o a Espanya, es troba només lleu-
gerament per sota d’aquest nivell. L’estreta relació entre les 
dades de confiança del consumidor i de les vendes al detall per-
met ser, per tant, optimista. L’última dada disponible de les 
vendes al detall és del juliol, mes en què encara presentaven 
una reculada en termes interanuals de l’1,3%. No obstant això, 
si la confiança continua avançant a aquest ritme, les vendes 
podrien entrar en terreny positiu al final d’enguany.

El mercat laboral s’estabilitza i apunta a un canvi de tendèn
cia. Ara com ara, la recuperació de l’activitat no s’ha traduït en 
una reducció de la taxa d’atur al conjunt de la zona de l’euro. Al 
juliol, es va mantenir estable en el 12,1% per cinquè mes conse-
cutiu. No obstant això, les expectatives de contractació conti-
nuen millorant i suggereixen que el canvi de tendència pot ser 
a prop. Aquest canvi difícilment vindrà liderat per Alemanya, on 
la taxa d’atur es manté en mínims històrics (al juliol, va baixar 
en una dècima, fins al 5,3%). És a països com ara França, on la 
taxa d’atur es troba en l’11,0%, i, sobretot, als països perifèrics, 
on el recorregut a la baixa és més gran. A Itàlia, la taxa d’atur se 
situa en el 12,0%; a Irlanda, en el 13,8%; a Portugal, en el 16,5%, 
i, a Espanya, en el 26,3%. Cal esperar que, a mesura que els dub-
tes sobre la crisi del deute sobirà es vagin esvaint i que el procés 
de recuperació guanyi credibilitat, les empreses començaran a 
invertir de nou en el factor treball.

La perifèria continua recuperant la competitivitat perduda 
durant els anys anteriors a la crisi. Llevat d’Itàlia, les caigudes 
dels índexs de costos laborals unitaris han estat notables. Entre 
1T 2008 i 2T 2013, a Espanya, s’han reduït el 5,2%; a Portugal, el 
0,7%, i, a Irlanda, el 7,8% (en aquest cas, fins a 1T 2013, última 
dada disponible). La millora de la competitivitat és més notòria 
quan es compara l’evolució dels costos laborals en aquests paï-
sos amb el que ha succeït als països del centre d’Europa. A Ale-
manya, per exemple, han augmentat el 12,7% durant el mateix 
període de temps. De fet, sembla que s’hagin invertit els papers 
entre els països de la perifèria i Alemanya. Durant els anys pre-
vis a la crisi, als països perifèrics, es perdia competitivitat i la 
demanda interna liderava el creixement. En aquests moments, 
la tònica és la contrària. A Alemanya, la situació també ha fet un 
gir: la demanda interna, que es va mantenir al marge de l’ex -
pansió que es va produir als països perifèrics, finalment ha des-
pertat, acompanyada pel bon moment que travessa el mercat 
laboral.

El sector exterior rep l’embranzida de la perifèria. Així com 
els principals protagonistes de la recuperació de la demanda 
interna són els països del centre, els països perifèrics són els 
que, en els últims mesos, han donat suport al creixement de 
les exportacions europees. Les exportacions cap a països de 
fora de la zona de l’euro acumulades del gener a l’abril dels 
països de la perifèria han augmentat el 7,9% en termes inter -
anuals, un registre clarament superior al del conjunt de la zona 
de l’euro, que se situa en el 3,7%. Un patró que té poc a veure 
amb el que va succeir el 2012, quan els països de la perifèria 
van experimentar una caiguda de les exportacions mentre 
continuaven creixent per al conjunt de la zona de l’euro. Ateses 
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aquestes xifres, sembla que les reformes iniciades als diferents 
països de la perifèria van aconseguint l’efecte desitjat: una 
millora de la competitivitat que permet corregir els desequili-
bris externs i impulsar l’economia. En aquest sentit, paga la 
pena destacar la bona evolució del compte corrent en aquests 
països. A Espanya, s’ha corregit del –10,1% del PIB en 2T 2008 
a l’1,2% actual. A Portugal, s’ha passat del –13,3% del 2008 al 
0,3% actual i, a Grècia, del –16,3% del 2008 al –0,5% el 2013.

Corregir la fragmentació financera continua sent el repte 
pendent. Mentre que la correcció dels principals desequilibris 
macroeconòmics continua el seu curs als països de la perifèria 
europea, la dispersió dels costos de finançament es manté. El 
tipus d’interès del crèdit a les empreses petites i mitjanes, per 
exemple, es va situar, al juliol, en el 2,7%, de mitjana, als països 
del nucli, mentre que, als de la perifèria, era del 4,8%. En part, 
aquesta diferència respon al major risc de crèdit als països de la 
perifèria, perquè, en general, la situació macroeconòmica és 
més feble. Però també és cert que una part d’aquesta diferència 
respon encara a la falta de confiança en l’euro i en les institu-
cions europees. En aquest sentit, els passos que s’han fet cap a 
l’anomenada unió bancària són molt importants. En concret, el 
12 de setembre, el Parlament Europeu va aprovar la creació del 
mecanisme de supervisió únic. Això significa que, a partir de 4T 
2014, el BCE serà el responsable últim de la supervisió del siste-
ma bancari europeu. Aquest és, sense cap mena de dubte, un 
avanç significatiu, tot i que no ha deixat plenament satisfets els 
qui també perseguien una major integració en altres matèries, 
com ara el mecanisme de resolució únic, l’instrument encarre-
gat de definir l’estratègia que caldria seguir amb les entitats en 
dificultats. El camí iniciat cap a una major integració europea 
no és el més ràpid, però la direcció en què s’avança sembla clara 
i els passos que es van fent, ferms.

Merkel guanya amb autoritat les eleccions al Parlament ale
many. El creixent protagonisme de la cancellera alemanya en el 
procés de construcció europea ha fet que les eleccions celebra-
des el 22 de setembre hagin estat seguides amb atenció per 
tots els països de la UE. Els resultats van confirmar el que la 
majoria d’enquestes ja avançaven: un ampli suport de la pobla-
ció alemanya a Angela Merkel, per bé que va sorprendre 
l’autoritat de la victòria. No va obtenir la majoria absoluta (es va 
quedar a quatre escons d’aconseguir-la), però la gestió que ha 
fet de la crisi del deute sobirà va rebre un clar suport de la ciu-
tadania. Ni el rumb, un major nivell d’integració en matèria fis-
cal i econòmica, ni el ritme, el necessari per assegurar que el 
procés es durà a terme amb èxit, canviaran.

 

Alemanya: resultats eleccions al Parlament 
(Nombre d’escons)  

 

CDU/CSU
311

SPD 
192 

L’esquerra
64  

Els verds
63 

TOTAL ESCONS: 630 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Ministeri de l’Interior d’Alemanya.
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FOCUS • Grècia: s’obre el debat sobre un nou rescat

Sembla que Grècia recupera el protagonisme després 
d’haver-se mantingut allunyada del focus d’atenció en 
els últims mesos. Aquest fet no solament és degut a la 
visita de la troica (formada pel BCE, la CE i l’FMI) per dur a 
terme la cinquena revisió del programa d’ajustaments, 
sinó, sobretot, perquè s’ha tornat a posar damunt la taula 
la necessitat d’aprovar un nou programa d’ajuda. La 
quantia i l’abast són encara una incògnita, però, a di  fe -
rència del que ha succeït en ocasions anteriors, la reacció 
dels mercats és de calma, sense canvis importants en la 
prima de risc del bo grec a deu anys en relació amb el 
bund alemany.

En l’última revisió, duta a terme per la troica al juliol, es 
van detectar necessitats de finançament addicionals per 
valor de 10,9 mil milions d’euros per al 2014 i el 2015, dels 
quals 4,4 correspondrien al proper exercici. Atès que el 
Govern grec no es quedaria sense fons fins a la meitat de 
l’any que ve, la troica té marge per discutir, si fos necessari, 
les característiques d’un tercer programa. Malgrat tot, la 
bretxa del 2014 s’hauria de cobrir abans d’acabar l’any, 
amb una ampliació del programa actual o acudint als mer-
cats de capitals, ja que, per normativa interna, l’FMI no pot 
proporcionar ajut financer si les necessitats de finança-
ment dels dotze pròxims mesos no estan cobertes.

Aquesta bretxa pressupostària s’explica, primordialment, 
per retards en la implementació del programa de refor-
mes estructurals, en concret en el de l’Administració 
pública i en el de privatització. En el primer cas, hi ha 
demores en l’esquema de mobilitat laboral per a 25.000 
funcionaris, tot i que el Govern s’ha compromès a desen-
volupar-lo abans que acabi l’any. Pel que fa al programa 
de privatització d’actius de l’Administració pública, les 
dilacions són més evidents, i és probable que només 
s’arribi al 60% dels 2,5 mil milions d’euros (l’1,4% del PIB) 
previstos per al final de l’any.

Aquests retards no haurien de desvirtuar els importants 
progressos que les autoritats gregues han dut a terme per 
rectificar els desequilibris, tant fiscals com externs. Pel 
que fa a l’ajust fiscal, es preveu l’assoliment d’un superàvit 
primari al final d’aquest exercici, la qual cosa permetria 
començar a afrontar els pagaments dels interessos del 
deute pels seus propis mitjans. Quant als desequilibris 
externs, s’ha reduït de forma significativa el dèficit per 
compte corrent (del –10,1% el 2010 al –3,4% del PIB el 
2012), tot i que, en gran part, aquesta millora és deguda a 
una disminució de les importacions per la via de la com-
pressió del consum intern, i no per la via de les reformes 
estructurals, per guanyar competitivitat. Certament, els 
costos laborals unitaris es comencen a reduir (el 13% des 
del 2011), però, ara com ara, això no s’ha traduït en un aug-
ment de les exportacions.

A grans trets, l’economia grega compleix el programa 
d’ajudes, i s’espera que l’activitat econòmica comenci a 
créixer el 2014, després de sis anys en recessió i amb una 
caiguda del PIB del 24%. Però, malgrat els avanços, hi ha 
certs riscos que cal tenir en consideració. Les demores en 
les reformes estructurals són un dels principals, ja que la 
capacitat de creixement a mitjà termini podria ser ràpida-
ment qüestionada. Un retard que una economia amb un 
deute públic en el 176% del PIB i amb importants desequi-
libris estructurals no es pot permetre. Probablement, la 
signatura d’un nou programa d’ajuda a Grècia no tornarà 
a tensionar els mercats financers dels anomenats països 
perifèrics, però, com més trigui el Govern grec a imple-
mentar un programa d’ajustos creïble, més li costarà recu-
perar la confiança dels mercats.

Previsió FMI 
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Necessitats de finançament del sector públic
Milers de milions d’euros

2013 2014 2015 2016

necessitats de finançament 35,3 26,2 14,4 8,4

Dèficit 6,9 5,6 3,7 1,2

Venciments de deute 16,1 25,1 16,4 6,8

Altres 12,3 –4,5 –5,7 0,4

Fonts de finançament 35,3 21,8 7,9 8,4

Oficial (troica) 37,4 19,3 11,1 6,6

Emissió de deute 0 0 0 0

Altres –2,1 2,5 –3,2 1,8

Diferencial 0 4,4 6,5 0

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI.
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FOCUS • El pacient anglès

Entre els grans països desenvolupats, el Regne Unit és un 
dels que està pagant més cara la factura de la recessió. 
Mentre que el PIB dels EUA i d’Alemanya ha assolit ja nivells 
superiors als anteriors a la crisi, al Regne Unit se situa enca-
ra 3,2 p. p. per sota. L’avanç del PIB en 2T 2013, el 0,7% in -
tertrimestral, va sorprendre gratament a l’alça. Malgrat 
tot, aquest resultat no ha aconseguit esvair els dubtes so -
bre la capacitat de recuperació de l’economia britànica.

Així ho entén el Banc d’Anglaterra, i per això, el 7 d’agost, va 
anunciar que no apujarà els tipus d’interès fins que la taxa 
d’atur, actualment en el 7,7%, no se situï per sota del 7%. La 
diferència entre les dues xifres sembla petita, però el mateix 
Banc d’Anglaterra creu que l’objectiu fixat no s’assolirà fins 
al 2016. En part, això obeeix a la forta caiguda de la produc-
tivitat que s’ha produït en els últims anys (–0,6% anual, de 
mitjana, entre el 2008 i el 2012), que fa pensar que el creixe-
ment de l’ocupació es mantindrà acotat fins que la produc-
tivitat no recuperi el terreny perdut. Però la lentitud amb 
què s’espera que millori el mercat laboral també és deguda 
al fet que els problemes de fons que arrossega l’economia 
britànica no són fàcils de corregir.

La pobra evolució del sector exterior n’és, segurament, el 
millor exemple. Malgrat la important depreciació de la 
lliura, el 20% en relació amb l’euro des del 2008, l’avanç de 
les exportacions ha estat molt modest. De mitjana, han 
crescut el 0,9% anual entre el 2008 i 2T 2013, mentre que, 
a Alemanya, ho han fet el 3,0% i, als EUA, el 3,6%. Les raons 
d’aquesta evolució més negativa són múltiples, però des-
taquen les següents: el reduït pes de les exportacions als 
principals països emergents, el menor creixement de les 
exportacions de contingut tecnològic mitjà i alt en relació 
amb altres països desenvolupats i l’elevat pes del sector 
financer.

El desengany provocat pel sector exterior s’ha produït 
quan més es necessita el seu suport. Tant les llars com les 
empreses estan immerses en un profund procés de des-
palanquejament, que en limita la capacitat de consum i 
d’inversió. Tot i que és cert que la correcció és relativament 
ràpida (la ràtio entre el deute i la renda bruta disponible 
de les llars s’ha reduït en més de 25 p. p. des del pic ante-
rior a la crisi, del 167%, fins a 1T 2013), també ho és que el 
camí que cal recórrer encara és llarg (a la zona de l’euro, la 
mateixa ràtio se situa en el 99% i, als EUA, en el 104%).

Finalment, un altre gran repte pendent del Regne Unit és 
recuperar la plena confiança en el sistema financer. Mal-
grat la ràpida actuació al començament de la crisi, amb la 
recapitalització amb fons públics de dos dels principals 
bancs, el crèdit bancari es continua contraient de forma 
important, en especial el crèdit a les pimes, en part a causa 
de la feblesa de la demanda. Segons l’FMI, però, els dubtes 

sobre la solvència del sector bancari tampoc no propicien 
que els diferents programes engegats pel Banc d’Anglaterra 
per estimular el crèdit assoleixin l’efecte desitjat. Serveixi 
com a exemple que, fins al març d’enguany, no es va dur a 
terme una revisió a fons de la solvència del sistema bancari 
britànic per analitzar la qualitat dels ac  tius, que va revelar 
unes necessitats de capital de 27.000 milions de lliures 
(l’1,7% del PIB), i, en qualsevol cas, no s’ha aconseguit 
esvair per complet els dubtes, ja que aquest exercici no 
analitzava la capacitat de resistència davant possibles xocs.

En definitiva, l’activitat s’anirà recuperant de forma gra-
dual al Regne Unit a mesura que el seu principal soci co -
mercial, la zona de l’euro, es recuperi, el procés de despa-
lanquejament avanci i el sistema financer vagi normalitzant 
la seva situació. Processos que, en qualsevol cas, requerei-
xen paciència.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

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

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

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

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

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

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

PMI serveis 52,6 47,6 46,9 47,6 47,5 49,8 50,7 52,1

Mercat de treball

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

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

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

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

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 11,3 11,9 12,1 12,0 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,1 26,1 26,4 26,4 26,3 ... ...

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

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

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

Saldo corrent: zona de l’euro 0,2 1,4 1,4 1,9 2,3 2,3 ... ...

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

França –1,8 –2,2 –2,2 –2,1 –1,6 –1,6 ... ...

Itàlia –3,1 –0,5 –0,5 –0,1 0,3 0,4 ... ...

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS DE LA ZONA DE L’EURO

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

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

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres (1) 2,0 –0,3 –0,6 –1,5 –1,4 –2,1 –2,8 –2,9

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

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars  
per a l’adquisició d’habitatge (4) (%) 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 ...

Dipòsits

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

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

Instruments negociables –5,5 0,5 1,1 –3,2 –9,7 –15,6 –17,7 –16,3

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

Notes: (1) Dades ajustades de vendes i titulitzacions. (2) Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (3) Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial. (4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.
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La recuperació de l’economia espanyola es consolida en 3T 
2013. Els indicadors avançats d’activitat i de confiança no han 
decebut i mantenen la trajectòria ascendent mostrada gairebé 
des de l’inici d’enguany. De fet, les últimes dades disponibles 
suggereixen que l’economia espanyola ja ha retornat a la via 
del creixement. Per exemple, tant l’índex PMI de manufactures 
com el de serveis van superar els nivells a partir dels quals, his-
tòricament, l’activitat econòmica sol registrar taxes de creixe-
ment positives. A més a més, l’entrada de noves comandes als 
dos sectors permet ser relativament optimista sobre la seva 
evolució en el que queda d’any. Tot plegat confirmaria el nostre 
escenari de recuperació en el segon semestre. No obstant això, 
esperem que la demana interna, encara feble, mantingui 
moderat el ritme d’avanç (del 0,1% intertrimestral en 3T i en 4T 
2013).

El sector exterior continua liderant la recuperació. Com ha 
succeït de forma gairebé ininterrompuda des del 2008, el 
suport del sector exterior al creixement continua sent clau. Les 
dades de les exportacions de béns mostren un alentiment de la 
demanda procedent dels països emergents. No obstant això, 
aquest resultat és compensat per la millora de les compres pro-
cedents de països europeus. La recuperació de l’eco  nomia de la 
zona de l’euro, principal soci comercial d’Espanya, explica 
aquesta reactivació. Un comportament similar s’ob  serva en el 
cas de les entrades de turistes estrangers, les quals, impulsades 
pel repunt de les visites de turistes europeus (que representen 
més del 90% del total), van camí de registrar la millor tempora-
da d’estiu de la història, amb 22,5 milions d’en  trades de turistes 
entre el juny i l’agost. L’obertura a nous mercats amb menys 
tradició turística a Espanya (com els països nòrdics i Rússia) i la 
tendència ascendent de l’arri  bada de turistes dels principals 
països europeus apunten a nous màxims en els pròxims anys.

La inversió en béns d’equipament s’afegeix al creixement. 
Tradicionalment, aquest component ha reaccionat amb més 
ve  locitat i intensitat als canvis de l’activitat, i aquesta vegada no 
sembla que sigui una excepció. Així, des de l’inici d’enguany, 
s’ha convertit en el primer component de la demanda interna 
que contribueix de forma continuada a la recuperació econò-
mica (amb aportacions al creixement intertrimestral del PIB d’1 
i 2 dècimes en 1T i en 2T 2013, respectivament). La re  ducció de 
la incertesa sobre la recuperació de l’economia espanyola, 
l’obertura gradual dels canals de finançament tradicionals i el 
bon ritme de recuperació de la demanda, principalment amb el 
creixement de les comandes estrangeres, expliquen aquesta 
millora de la inversió productiva. Una tendència que, atesos els 
indicadors qualitatius de 3T, es mantindrà: l’índex sintètic d’in -
versió en béns d’equipament va accelerar, al setembre, la ten-
dència creixent registrada durant els últims mesos, la qual cosa 
situaria el creixement de la inversió en béns d’equipament en 
nivells similars o superiors als de 2T. Així ma  teix, la utilització de 
la capacitat productiva continua augmentant i s’apropa, de for-
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ma gradual, a la mitjana històrica (del 80,3% entre el 1995 i el 
2007, que cal comparar amb el 73,9% registrat en 3T 2013).

La recuperació de la demanda interna continua a l’espera de 
la millora del consum, que, malgrat encadenar cinc trimestres 
de reducció intertrimestral, presenta taxes de contracció cada 
vegada més baixes. Els indicadors de demanda dibuixen un 
escenari de millora molt gradual del consum de les llars en 3T. 
D’una banda, el ritme de caiguda de les vendes al detall es va 
reduir del –5,0% interanual de 2T 2013 al –3,7%, de mitjana, 
entre el juliol i l’agost. De l’altra, la confiança del consumidor 
manté nous avanços al setembre, per quart mes consecutiu, 
que l’apropen cada vegada més a la mitjana històrica. Així i tot, 
els factors de fons que determinen l’evolució del consum de les 
llars no permeten preveure un repunt intens a curt termini. La 
feblesa del mercat laboral i el procés de despalanquejament de 
les llars dificulten la recuperació a curt termini (esperem que 
l’aportació a l’augment del PIB trimestral sigui d’1 dècima el 
2014, que cal comparar amb les 5 dècimes registrades, de mit-
jana, entre el 2000 i el 2007).

El mercat laboral mostra nous signes d’estabilització. Les 
dades del mes d’agost presenten una millora en relació amb 
l’evolució que s’ha produït en aquestes dates en els últims 
anys. Així, malgrat que, en aquest mes, per motius estacionals, 
se sol destruir ocupació, la reducció ha estat de 99.069 llocs de 
treball el 2013, una xifra significativament inferior a la registra-
da en el mateix mes dels cinc anys anteriors (aproximadament, 
160.000). A més a més, l’avanç gairebé generalitzat de les 
expectatives de contractació a tots els sectors és un altre ele-
ment que afegeix una certa esperança a la recuperació del 
mercat laboral. En aquest context, les xifres d’atur també van 
ser millors que en anys anteriors, en mantenir-se gairebé cons-
tant a l’agost (en relació amb els augments, de mitjana, de 
67.703 persones en els mateixos mesos del 2008 i del 2012), 
tot i que aquest resultat és degut, en part, a la reducció de la 
població activa.

El despalanquejament del sector privat es manté amb una 
nova contracció del crèdit al juliol, del 13,1% interanual. La cai-
guda és generalitzada a tots els sectors, tot i que afecta amb 
més intensitat el promotor i el constructor (en part, a causa de 
l’efecte comptable produït pel traspàs d’actius a la Sareb). Mal-
grat aquesta evolució, s’observen indicis que auguren un possi-
ble canvi de tendència en els pròxims mesos. Per primera vega-
da des de l’inici de la recessió, l’enquesta de préstecs bancaris 
reflecteix la intenció de relaxar les condicions per a la concessió 
de crèdit per part de les entitats financeres en els pròxims 
mesos. Sembla, doncs, que la millora recent del finançament 
que experimenta el sistema bancari (tant minorista com majo-
rista) s’anirà traslladant, a poc a poc, a l’economia real. El sane-
jament de les entitats financeres al llarg d’enguany, el qual es 
troba ja en una fase molt avançada, també ajuda a explicar la 
recuperació dels canals tradicionals de finançament del sector. 
Davant aquest escenari, la troica considera que el rescat banca-
ri transcorre de manera satisfactòria, tot i que adverteix que 
encara no ha acabat.
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Mitjana  2008 - 2012 

Evolució del crèdit per sectors
Variació interanual (%) i saldo (milers de milions d’euros)

Desembre 2012 Març 2013 Juny 2013 Saldo 
juny 2013

Total –10,0% –11,9% –12,9% 1.519

Habitatge –10,6% –12,1% –12,3% 817

Llars –3,6% –3,7% –4,0% 619

Promotors –24,9% –30,4% –30,9% 198

Consum –10,5% –11,3% –12,0% 119

Construcció –22,7% –30,1% –30,1% 64

Indústria –8,5% –9,1% –11,3% 122

Serveis –8,9% –10,6% –12,9% 327

Agricultura –7,2% –7,4% –10,0% 190

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



26  ECONOMIA ESPANYOLA

www.lacaixaresearch.comOCTUBRE 2013

La inversió estrangera cap a Espanya es recupera. La millora 
de la confiança en la capacitat de recuperació de l’economia 
espanyola es tradueix en un augment de la inversió estrangera. 
La reactivació dels fluxos de finançament ha beneficiat les 
empreses (mitjançant l’augment de la inversió directa estran-
gera) i el sector públic (a través de la compra de títols de deute). 
Aquest escenari contrasta clarament amb el viscut fa poc més 
d’un any, quan els dubtes que envoltaven l’economia espanyo-
la van convertir el recurs a l’Eurosistema en gairebé l’única font 
de finançament. A data d’avui, en canvi, la captació de capitals 
mitjançant aquest canal és pràcticament nul·la. La reducció de 
la prima de risc en l’últim mes és una altra mostra de la recupe-
ració gradual de l’apetència inversora.

Augmenten els dubtes sobre el compliment de l’objectiu fis
cal del 2013. El dèficit públic del 2012, abans de tenir en comp-
te les pèrdues generades per les ajudes al sector bancari, ha 
estat revisat en dues dècimes a la baixa, del 7,0% del PIB fins al 
6,8%, a causa de la millora del saldo final de les corporacions 
locals. D’acord amb el Programa d’Estabilitat, el dèficit s’ha de 
mantenir gairebé constant enguany (el 6,5% del PIB). Les dades 
consolidades del saldo públic en 2T mostren un lleuger ajust 
des de l’inici de l’any: el dèficit acumulat en la primera meitat 
de l’any va ser del 3,8% del PIB, una dècima menys que en el 
mateix període del 2012. El menor dèficit de les CA i l’augment 
del superàvit de les corporacions locals expliquen aquesta 
millora. No obstant això, les dades provisionals de 3T alerten 
d’una possible desviació de la tònica de consolidació fiscal. A 
l’agost, el dèficit de l’Estat va arribar al 4,6% del PIB, 8 dècimes 
per damunt de l’objectiu d’enguany. Una reducció d’aquesta 
magnitud en els quatre últims mesos de l’any sembla complica-
da. A tall d’exemple, les mesures adoptades en els últims mesos 
del 2012 (entre les quals, cal esmentar l’increment de l’IVA i 
l’eliminació de la paga extraordinària als funcionaris) van per-
metre reduir el dèficit de l’Estat en 6 dècimes entre l’agost i el 
desembre del 2012. Tot i que, al setembre, el Govern va aprovar 
el copagament d’alguns medicaments, noves pautes en matè-
ria de fiscalitat mediambiental i la supressió de deduccions de 
l’impost de societats, serà difícil assolir l’objectiu de dèficit.

El Govern confia en la recuperació econòmica per complir els 
objectius pressupostaris del 2014. Les previsions de l’executiu 
per a l’any vinent han millorat lleugerament: el creixement pre-
vist del PIB augmenta en 2 dècimes, fins al 0,7% anual, gràcies 
a la menor feblesa de la demanda interna. A més a més, s’espera 
que la destrucció d’ocupació finalitzi el 2014, any en què la taxa 
d’atur es reduirà fins al 25,9%. Atès aquest escenari, l’Estat pre-
veu disminuir el seu dèficit en una dècima el 2014 (fins al 3,7% 
del PIB). Segons els Pressupostos Generals de l’Estat, la millora 
de l’activitat econòmica permetrà incrementar prou la recapta-
ció tributària per aconseguir aquest objectiu. No obstant això, 
la possible desviació de l’objectiu de dèficit públic enguany 
podria dificultar aquesta previsió i exigir noves mesures d’ajust 
per a l’any vinent.
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Quadre macroeconòmic del Govern 2014
Variació anual (%)

Actual Anterior

Consum privat 0,2 0,0

Consum públic –2,9 –3,1

Inversió 0,2 –0,9

Exportacions 5,5 5,9

Importacions 2,4 2,6

PIB 0,7 0,5

Ocupació total –0,2 –0,4

Taxa d’atur 25,9 26,7

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia.
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FOCUS • El rellotge immobiliari: hora de llevar-se?

El 2008, la situació del sector immobiliari era una bona 
mostra dels desequilibris que presentava el conjunt de 
l’economia espanyola. Un volum de transaccions mai vist i 
uns preus que s’havien triplicat en onze anys en són bons 
exemples. De llavors ençà, l’ajustament que s’ha produït al 
sector ha estat majúscul. El preu de l’habitatge acumula 
una caiguda del 29,5% (el 36,4% en termes reals) i el ritme 
anual de compravendes s’ha reduït en més de la meitat. 
Ara sembla que el sector, com el conjunt de l’economia, 
s’ha apropat a l’estabilització.

L’evolució del preu i de les compravendes d’habitatges 
acostuma a seguir el mateix patró al llarg del cicle econò-
mic. Com si es tractés de les manetes d’un rellotge, la si -
tuació del sector immobiliari avança al llarg de quatre fa -
ses diferents: expansió, desacceleració, contracció i 
es   tabilització (vegeu el gràfic superior). Aquest compàs 
s’observa de forma clara al mercat immobiliari nord-ame-
ricà, on, entre el 2005 i el 2012, les agulles ja han comple-
tat una volta i han tornat a la fase expansiva (amb aug-
ments del preu i de la venda d’habitatges).

I a Espanya? El rellotge immobiliari espanyol es troba en 
una franja horària diferent de la nord-americana. Així, 
quan el 2007 els EUA marcaven una fase contractiva, a 
Espanya tot just es començava a desaccelerar: el preu de 
l’habitatge encara creixia el 5,8% interanual, malgrat que 
les compravendes ja queien el 15,2%. La major velocitat 
de l’ajustament als EUA i la doble recessió que ha experi-
mentat l’economia espanyola han augmentat el desfasa-
ment horari entre els dos mercats. Així, malgrat alguns 
vaivens propiciats per la finalització dels incentius fiscals 
el 2010, el sector immobiliari espanyol s’ha mantingut en 
fase contractiva gairebé des del 2008 fins al 2012.

No obstant això, la fase d’estabilització s’acosta cada 
vegada més. La compravenda d’habitatges, que sol reac-
cionar abans que els preus a canvis en l’oferta i en la de -
manda, es comença a apropar a taxes de creixement posi-
tives. En 2T 2013, es va mantenir gairebé estable (en relació 
amb una caiguda de l’11,5% el 2012) i es va situar lleugera-
ment per damunt de les 320.000 transaccions anuals. A 
mesura que l’activitat econòmica es vagi recuperant en els 
pròxims trimestres, i això es tradueixi en millores al mercat 
laboral, és d’esperar que el ritme de compravendes pugui 
guanyar impuls.

El preu dels habitatges, per bé que és cert que ja ha fet la 
major part de l’ajustament, encara té un cert marge de 
correcció. El 2012, segons l’OCDE, el preu dels habitatges a 
Espanya encara superava en un 11,5% el seu valor d’e  qui -
libri. Un desajustament menor que l’estimat en altres paï-
sos desenvolupats, com Bèlgica, França o el Regne Unit. Si 
tenim en compte la correcció realitzada en la primera mei-

tat del 2013, la caiguda pendent del preu se situaria, se -
gons l’OCDE, lleugerament per damunt del 5%. Una 
correcció relativament reduïda en comparació amb l’a  jus -
tament dut a terme fins al moment. Sembla que l’hora de 
l’estabilització no queda gaire lluny.
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FOCUS • El sector de l’automòbil: sobre rodes

Després d’haver patit molt durant els cinc últims anys, un 
dels sectors clau de l’economia espanyola va recuperant la 
bona forma: el sector de l’automòbil. Un cop incloses totes 
les activitats relacionades amb l’automoció, com les asse-
gurances o els concessionaris, aporta el 6% del PIB, repre-
senta el 16% de les exportacions totals i ocupa gairebé el 
7% de la població activa.

Les notícies més positives provenen de la producció de 
vehicles: després de patir una caiguda del 16,6% el 2012, 
en el primer semestre del 2013, ha crescut el 5,5% i supera 
ja els 1,1 milions d’unitats. Si es manté aquesta tendència, 
s’arribaria als 2,3 milions, un nivell similar al del 2010 o del 
2011, tot i que per sota del màxim de 2,9 milions del 2007.

La recuperació de la producció es basa en la bona marxa 
de les exportacions: la proporció de la producció que 
s’exporta ha passat del 81,6% del 2005 al 87,4% del 2012. 
Això reflecteix, en part, l’enfonsament de la demanda na -
cional: en els dotze mesos fins a l’agost, es van matricular 
680.600 vehicles, un nivell similar al del 1995 i molt infe-
rior als 1,7 milions del 2005. Malgrat que les vendes conti-
nuen molt febles, es comença a percebre certs signes 
d’estabilització, gràcies, en part, als incentius per a la com-
pra, com ara els plans PIVE.

L’augment de les exportacions és, sobretot, el resultat dels 
esforços de l’empresa espanyola per ser més competitiva, 
per internacionalitzar-se i per penetrar en nous mercats. 
En primer lloc, els preus de fabricació de vehicles s’han 
mantingut per sota dels competidors europeus: mentre 
que, a Espanya, es van incrementar el 3% entre el 2009 i el 
juliol del 2013, a Alemanya o a França, l’augment va ser del 
4,4% i del 5,5%, respectivament. De fet, els guanys de 
com  petitivitat-cost i la major flexibilitat laboral han empès 
diversos fabricants a anunciar plans per augmentar la pro-
ducció a Espanya.

Un segon factor que explica l’increment de les exporta-
cions és la internacionalització: el nombre d’empreses del 
sector de l’automòbil que exporten s’ha triplicat en l’úl  ti -
ma dècada i supera ja les 16.000. Finalment, un tercer fac-
tor clau és la diversificació creixent dels mercats. L’es -
tancament dels mercats europeus tradicionals ha estat 
compensat per l’augment de les exportacions a altres des-
tinacions. Destaca el creixement de les exportacions cap a 
l’Europa emergent i cap als principals emergents globals, 
com ara Rússia, l’Índia i la Xina. Aquests mercats són molt 
atractius pel seu elevat potencial de creixement: la ràtio 
de motorització (nombre de vehicles per cada 1.000 habi-
tants) s’anirà incrementant a mesura que la classe mitjana 
es vagi consolidant. En definitiva, el sector de l’automòbil 
torna a estar en marxa i hauria de ser un altre factor trac-
tor de la recuperació de l’economia espanyola.
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La contenció dels costos laborals que duen a terme les 
empreses hauria de ser clau per a la recuperació de l’eco -
nomia espanyola. Aquest ajustament hauria de servir per-
què les empreses millorin la competitivitat i, per tant, la 
ca  pacitat exportadora i de creació d’ocupació, quelcom 
que, al mateix temps, ajudaria a esmorteir l’efecte de la cai-
guda de la demanda interna i a corregir els desequilibris de 
l’economia. No obstant això, ara com ara, no sembla que la 
caiguda dels costos laborals unitaris es tradueixi en una 
cai  guda dels preus d’exportació, un element que sembla 
imprescindible perquè els ajustaments salarials es puguin 
traduir en un increment de la competitivitat. S’ha encallat 
el mecanisme de transmissió?

La forma més directa de comprovar-ho és analitzar la rela-
ció entre els costos laborals i les exportacions. Durant el 
període 2009-2012, els costos laborals van disminuir el 
7,6% i les exportacions van créixer el 30,2%. Tot i que 
aquestes xifres suggereixen que hi ha una certa relació, és 
innegable que l’augment de les exportacions podria ser 
conseqüència d’altres factors, com, per exemple, un incre-
ment de la demanda dels productes espanyols. Per fer una 
anàlisi més rigorosa, comprovem que aquesta relació tam-
bé es manté entre les diferents indústries. Si les agrupem 
en funció de l’esforç salarial que van realitzar entre el 2009 
i el 2011, observem que les indústries espanyoles que van 
reduir més els costos laborals van ser les que van augmen-
tar més les exportacions durant aquest període. La relació 
causal entre la contenció dels costos laborals i l’evolució de 
les exportacions, per tant, és ara més difícil de qüestionar. 
Llavors, per què sembla que els preus de les exportacions 
no responen a la contenció salarial?

Una vegada més, l’anàlisi del sector industrial ens ajuda a 
respondre la pregunta. L’efecte de la contenció salarial hau-
ria de ser diferent en funció del tipus d’indústria: les que 
necessiten més treballadors, perquè la producció ho reque-
reix (indústries intensives en treball), s’haurien d’haver 
beneficiat més de la contenció salarial. Per verificar si aques-
ta relació existeix, classifiquem les indústries en intensives i 
no-intensives en treball. Com hem suposat, la reducció en 
costos laborals ha estat més intensa en les indústries inten-
sives en treball. Encara més interessant és el fet que, pel que 
sembla, la reducció asimètrica en els costos laborals també 
es tradueix en els preus de les exportacions. L’augment del 
preu de les exportacions a les indústries intensives en tre-
ball ha estat menor. A més a més, les exportacions també 
van créixer més en les indústries in  ten  sives en treball.

Sembla, per tant, que la reducció dels costos laborals ha 
ajudat a evitar una major pujada del preu de les exporta-
cions. Un factor imprescindible perquè les empreses hagin 
pogut millorar la posició competitiva en el pla internacio-
nal i, per tant, la capacitat exportadora.

FOCUS • Contenció salarial, competitivitat i exportacions
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PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS D’ESPANYA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

Indicadors d’activitat

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

Indústria

Consum d’electricitat –0,9 –2,2 –2,6 –3,6 –1,7 –3,2 –2,4 ...

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

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

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

Construcció

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

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

Serveis

Turistes estrangers 6,1 2,0 –1,5 1,8 5,3 2,9 7,1 ...

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

Consum

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

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

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

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

Preus

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

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

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

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

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

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

Indicadors d’ocupació

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

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,2 –17,0 –17,7 –16,8 –15,8 –13,8 –11,6 –10,8

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

Situació professional

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

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

TOTAL –1,3 –3,4 –3,5 –4,1 –4,4 –3,8 –3,6 –3,4

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

Contractes registrats (3)

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

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

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

Atur registrat (3)

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

Resta d’edats 5,4 11,7 12,8 11,7 8,4 5,2 3,3 2,5

TOTAL 4,8 10,9 11,9 10,5 7,1 4,0 2,4 1,6

Notes: (1) Dades mitjanes mensuals. (2) Estimació EPA. (3) Dades Servei Públic d’Ocupació Estatal.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Institut Nacional d’Estadística i Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

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

Comerç de béns

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –2,0 –4,1 –4,2 –5,8 –8,2 –8,8 –8,6 1.890,0

Empreses no financeres –2,0 –4,3 –4,3 –7,0 –10,8 –11,5 –11,3 1.082,6

Llars (3) –2,0 –3,8 –4,1 –4,1 –4,4 –4,8 –4,7 807,4

Administracions públiques (4) 15,9 14,9 15,0 17,2 18,7 18,5 17,8 947,2

TOTAL 1,8 0,6 0,5 0,0 –1,0 –1,3 –1,2 2.837,2

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

Total dipòsits 0,3 –4,5 –6,2 –2,7 –0,1 1,8 4,3 1.183,3

A la vista 1,9 0,2 –0,9 –1,9 0,9 3,2 3,4 270,1

D’estalvi –1,4 –2,8 –0,8 0,2 –0,6 –1,1 –0,4 200,7

A termini 0,6 –6,7 –9,6 –4,4 –0,9 1,6 5,7 691,8

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

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –19,2 –18,3 –20,2 –19,2 –19,7 122,8

TOTAL –0,4 –5,7 –8,0 –4,8 –2,8 –0,9 1,5 1.306,1

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

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

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

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –9,4 –10,6 –6,3 –10,6 –1,2 –3,8 – ...

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

Comunitats autònomes –3,3 –1,8 –0,9 –1,8 –0,2 –0,8 –0,8 ...

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

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

Deute públic (% PIB) 70,4 85,9 79,0 85,9 90,1 92,2 – ...

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



32  DOSSIER

www.lacaixaresearch.comOCTUBRE 2013

EL DESPALANQUEJAMENT DELS PAÏSOS PERIFÈRICS

Motxilles, deutes i altres càrregues que cal calibrar

«Diumenge, 5 de la matinada. Dues hores abans de l’ascensió. Impermeable, llanterna, manta, 2 llaunes de menjar i 3 litres d’aigua? 
3 llaunes i 2 litres? 3 i 3? Ens envaeixen els dubtes: massa càrrega a la motxilla i el cim es pot escapar per manca de forces; massa 
poca i potser desistim per falta de queviures. Quina és la càrrega ideal? A partir de quin pes acabarà sent un llast?». Només cal 
substituir motxilla per deute i ascensió per creixement i es plantegen les mateixes preguntes que amoïnen molts acadèmics, polí-
tics i inversors d’ençà que la crisi financera global va creuar l’Atlàntic, va mutar en crisi de deute sobirà i va engolir la zona de l’euro.

És fàcil adonar-se que la resposta a totes aquestes preguntes és un gran «depèn». De la mateixa manera que el pes ideal de la 
motxilla dependrà de la força física, del calibre de la meta, de si es puja acompanyat o de la climatologia, el nivell idoni de deute 
o el nivell de deute que un país pot sostenir sense posar en dubte la solvència o sense penalitzar el creixement econòmic a llarg 
termini dependrà d’una llarga llista de condicionants, que inclou el grau de desenvolupament, el potencial de creixement, la 
qualitat de les institucions, la naturalesa dels deutors (públics o privats) o dels creditors (nacionals o estrangers, oficials o privats), 
el calendari de venciments, la moneda en què estigui denominat el deute, comptar o no amb un prestador d’última instància i 
l’ús que es faci dels fons prestats.

A tall d’exemple: un nivell de deute del 70% del PIB al Brasil no suscita els mateixos dubtes si es destina a finançar inversió pro-
ductiva, amb més probabilitat de tenir un retorn positiu en el futur en un país amb un enorme potencial econòmic, que si es 
destina a finançar una bombolla immobiliària o un consum efímer. Tampoc no provoca el mateix maldecap un nivell de deute del 
100% del PIB als Estats Units, primera potència econòmica mundial i amb un cost de finançament mínim, que el mateix 100% al 
Sudan. I, com no podia ser de cap altra manera, una ràtio de deute del 180% del PIB a Grècia, que no té un prestador d’última 
instància i que està, majoritàriament, en mans estrangeres, preocupa molt més que el 240% al Japó, amb la majoria de títols 
atresorats en arques nipones i vetllats per un banc central propi.

Però per què preocupa el deute? Al capdavall, com bé va exposar-ho Alexander Hamilton, primer Secretari del Tresor dels Estats 
Units, «el deute nacional, si no és excessiu, pot ser una benedicció». No en va, permet traslladar ingressos futurs al present i 
finançar projectes d’inversió, d’innovació o de formació de capital humà, que, en última instància, haurien d’impulsar el creixe-
ment econòmic a llarg termini. Així mateix, pot aportar un valuós baló d’oxigen en temps de crisi. Llavors, quin és el problema? El 
mateix Alexander Hamilton ens dóna la clau: l’«excés». La història confirma que, a partir de determinats nivells de deute, el seu 
efecte sobre el creixement pot deixar de ser beneficiós.

Aquesta situació pot ser originada per diverses causes. Per començar, un deute més elevat sol derivar en un increment de la 
càrrega d’interessos. Quan aquest deute és públic, un increment dels pagaments per interessos exigirà impostos més elevats, 
menys despesa pública o més dèficit. En qualsevol cas, el resultat és una pèrdua de recursos disponibles per invertir o per consu-
mir, amb el consegüent llast sobre l’activitat i sobre el creixement. El problema s’agreuja si la càrrega d’aquest deute obliga a un 
augment dels impostos, que introdueix distorsions i genera ineficiències en detriment del creixement, o provoca un efecte crow-
ding out sobre la inversió privada, que només resultarà innocu per al creixement si acaba finançant projectes tant o més produc-
tius que en l’àmbit privat. Un altre agreujant addicional, tant del deute públic com del privat, sorgeix quan una proporció elevada 
d’aquest deute és extern, és a dir, està en mans de creditors estrangers, ja que, en aquest cas, els interessos pagats abandonen 
l’economia domèstica i, a més a més, el cost de finançament sol augmentar amb el pes del deute extern.

En segon lloc, com més deute públic acumuli un país, menor serà el marge del qual disposaran les autoritats econòmiques per 
aplicar polítiques contracícliques davant una recessió o una moderació del ritme d’activitat sense que comencin a sonar les alar-
mes. Sense aquest recurs, augmenta el risc que una recessió s’enquisti o que l’avanç econòmic sigui massa volàtil, a la manera del 
boom-bust, la qual cosa intensificaria la incertesa —fèrria enemiga de la inversió— i amenaçaria el creixement a mitjà termini.

En tercer lloc, la mare de tots els divorcis entre deute i creixement es produeix quan algun tipus d’eventualitat esquerda la confiança 
i detona el temor a un impagament. Si aquest temor arrela, els inversors seran reticents a refinançar els venciments del deute i els 
deutors es poden veure obligats a dur a terme un ajustament sobtat de les seves necessitats de finançament. El bucle d’impacte 
negatiu seria semblant a aquest: els creditors exigeixen una prima de risc més elevada; les empreses desinverteixen, perquè els 
resulta massa costós finançar-se o perquè anticipen una càrrega tributària més elevada o expropiacions en el futur; la incertesa 
frena també el consum de les famílies; el sector públic introdueix mesures d’austeritat per compensar una càrrega d’interessos més 
elevada; la inversió i el consum s’acaben ressentint; el creixement ho pateix; augmenta la probabilitat d’una quitança, explícita o per 
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la via de la inflació, i s’afegeix més llenya al foc del temor inicial. Aquest temor s’agreuja encara més si el sector privat i el sector 
públic es comencen a despalanquejar de forma simultània. Es tracta d’un bucle viciós de difícil reversió quan es posa en marxa. En 
física, aquesta situació és coneguda com un sistema inestable, el qual, quan perd l’equilibri, exigeix una potent font d’energia exter-
na per evitar una fallada catastròfica —la seva antítesi seria el pèndol—. Escapar d’un parany de deute com aquest requereix, sens 
dubte, palanques potents, com impulsar el creixement mitjançant ambicioses reformes que facilitin guanys de competitivitat o 
mitjançant assistència externa, com la que pot aportar un prestador d’última instància. En cas contrari, el remolí es pot convertir en 
huracà i pot provocar una crisi de liquiditat, que, realment, pot fer perillar el creixement, ja que precipita un ajustament massiu i 
sobtat dels desequilibris. En el pitjor dels casos, pot consumar una profecia autocomplerta, amb una quitança real.

Una crisi de confiança per temor a un impagament és molt probable quan els tipus impositius o les retallades necessàries per ser  vir 
el deute superen el llindar considerat econòmicament o políticament assumible.(1) Com ja va advertir fa uns anys Paul Krugman, 
quan el nivell de deute és tan elevat que el Govern deutor veu escasses possibilitats reals de poder-lo repagar, els seus incentius 
per adoptar mesures que ajudin a continuar servint-lo s’esvaeixen. És el que es coneix com «debt overhang», la incidència del qual 
és més probable a mesura que augmenta el saldo de deute viu i que, quan es produeix, situa els creditors en una cruïlla: si conti-
nuen finançant el deutor, pot ser que tinguin un cop de sort i que recuperin el total del crèdit, però corren el risc que el debt 
overhang acabi empenyent el deutor a declarar-se insolvent. Si, en canvi, decideixen condonar-li una part del deute, han de 
reconèixer pèrdues immediatament, però li donen un baló d’oxigen i augmenten la probabilitat de recuperar la resta. Així i tot, 
ni el consens ni l’evidència empírica han pogut identificar, de forma concloent, un llindar de deute sobre PIB que, amb caràcter 
universal, determini el risc d’un parany de deute.(2)

De tota manera, com diu el refrany, si no vols cremar-te, no t’apropis al foc. Tenint en compte que aquest foc equival a estanca-
ment, a depressió, a assistència externa o a pèrdua de sobirania, més val no abusar del deute i administrar les finances nacionals 
seguint el consell que donaria una mare al seu fill abans de l’excursió: assegura’t que no et falti ni et sobri res; mesura bé les teves 
forces; administra els recursos de forma responsable i amb prudència; no t’allunyis del grup; no et refiïs del temps; no pensis que 
els teus companys et podran treure de dificultats o que jo pujaré a rescatar-te allà dalt; arriba tan lluny com puguis. Però, sobretot, 
honra els meus somnis i els meus esforços no morint en l’intent.

Marta Noguer 
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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(1) La majoria de Governs tenen compromisos adquirits de despeses que, simplement, no poden defugir de la nit al dia.
(2) Diversos estudis, entre els quals destaquen els treballs de Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff, identifiquen una correlació negativa entre deute i creixement que, en 
general, associa un augment de 10 punts percentuals en la ràtio de deute sobre PIB quan aquest supera un llindar que, en funció de l’estudi, se situaria entre el 80% i 
el 90% del PIB, a una reculada del creixement del PIB per càpita entre 13-17 punts bàsics. No obstant això, no es descarta una causalitat inversa, i altres autors han 
qualificat d’arbitrari aquest llindar del 80%-90%.
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Alternatives quan la càrrega del deute públic es fa insostenible

La tendència a l’alça de l’endeutament dels Governs, vigent durant dècades, s’ha accentuat de manera molt intensa amb la pro-
funda crisi econòmica dels últims anys, en particular als països avançats. El deteriorament ha estat tan intens que ha obert inter-
 ro  gants sobre si alguns d’aquests països han assolit, o poden assolir en el futur, nivells insostenibles. Per desgràcia, l’atípic marc 
institucional de la zona de l’euro propicia que determinats països d’aquesta regió se situïn al capdavant de la llista de sospitosos. 
Un aspecte positiu que pot servir de consol, però, és l’existència de certs mecanismes útils per a la gestió de les crisis de deute, si 
més no per evitar escenaris d’impagament desordenat. Però és necessari utilitzar-los bé.

Abans de considerar les particularitats de la zona de l’euro, convé tenir presents les iniciatives internacionals per a la instauració 
d’un règim general de prevenció i resolució de les crisis de deute sobirà. Cal admetre que els progressos han estat lents, tot i que, 
recentment, s’ha percebut un impuls notable. Des de les instàncies governamentals, fa anys que el G-20 impulsa l’establiment de 
protocols d’actuació i de fòrums per negociar i dictaminar en cas d’episodis de crisis. Des del sector privat, l’Institute for Interna-
tional Finance també s’ha mostrat molt actiu en relació amb aquest tema. Però, potser, el referent més significatiu sigui el Sove-
reign Debt Restructuring Mechanism (SDRM) patrocinat per l’FMI. Al principi, aquestes iniciatives van ser concebudes per als 
països emergents, com a resposta a l’experiència traumàtica que va representar la llarga seqüència de crisis de deute extern 
durant les dècades dels vuitanta i dels noranta. La distinció entre deute intern i extern és important en les anàlisis teòriques i 
empíriques dels impagaments sobirans. La decisió d’incomplir incorpora aspectes de capacitat («poder») i de voluntat («voler»), 
en funció de l’existència de vies alternatives, com l’ajust fiscal, les vendes d’actius o la monetització del deute. Aquesta última 
possibilitat determina que l’impagament intern tingui més a veure amb la voluntat i l’extern, amb la capacitat. En l’àmbit de la 
prevenció, els elements principals que es promouen són els que han de permetre l’efecte disciplinant del mercat (divulgació 
d’informació fiable per part dels Governs, incentius adequats de les agències de rating, etc.), així com la vigilància i l’assessorament 
per part d’òrgans supranacionals. Quan s’arriba a la necessitat d’abordar la resolució, el propòsit és anàleg al de les legislacions 
nacionals en matèria concursal: alleujar la càrrega del deute fins a nivells sostenibles i que es puguin assolir, amb el menor cost 
possible per a totes les parts implicades. Destaquen tres tipus de costos. En primer lloc, òbviament, el menyscapte patrimonial 
dels creditors. En segon lloc, el dany a la reputació del país deutor (i dels seus polítics). I, en tercer lloc, el risc de contagi i d’afectació 
sistèmica. La rellevància d’aquestes variables explica la conveniència de disposar d’un procediment que permeti reestructurar el 
deute públic de manera ordenada, negociada i allunyada de la fórmula del rebuig. En aquest sentit, l’FMI ha presentat enguany 
una proposta de reformulació de l’SDRM.(1) El disseny plantejat té elements molt interessants. S’activa només a petició d’un dels 
membres de l’FMI, que ha de justificar que el deute que pretén reestructurar és insostenible. Tot seguit, es forma un comitè que 
representa els creditors i que assumeix la responsabilitat d’abordar els temes entre el deutor i els creditors, o entre els creditors. 
Els costos associats al funcionament del comitè els ha de sufragar el deutor. La gran basa de l’SDRM és l’«agregació dels creditors»: 
si s’aconsegueix una majoria qualificada (el 75%), les decisions tindran efectes sobre la totalitat de creditors. D’aquesta manera, 
s’evita que petits grups (per exemple, els «vulture funds») rebutgin adherir-se a l’operació amb la intenció de bloquejar-la per 
obtenir beneficis particulars. Una altra provisió legal amb efectes similars consisteix en les «clàusules d’acció col·lectiva» (CAC), 
per bé que estan vinculades, només, a instruments financers específics (bons amb fullets d’emissió o amb altres normes rectores 
en què s’incorpora la CAC), de manera que, per aprovar una reestructuració de deute que contingui una CAC, l’operació s’ha de 
realitzar bo a bo. L’SDRM contempla la resolució de possibles conflictes mitjançant un fòrum independent. En concret, el Director 
Gerent de l’FMI nomena un equip de jutges, que, al seu torn, són els encarregats de seleccionar els professionals que, finalment, 
formaran part del fòrum.

Al si de la zona de l’euro, les autoritats de cada país no disposen de la política monetària com a eina per afrontar eventuals crisis 
de deute, atès que aquesta política està assignada a una institució independent: el Banc Central Europeu (BCE). És més, l’estatut 
del BCE prohibeix explícitament finançar els Estats membres, i l’absència d’un tresor centralitzat el deixa sense suport fiscal. En 
certa manera, això significa que el deute dels Governs és com si fos en moneda estrangera, la qual cosa els situa en condicions 
més vulnerables. Per si això fos poc, el Tractat de Maastricht especifica una «clàusula de no rescat» (no bail-out clause), per la qual 
els Estats membres no són responsables ni han d’assumir els compromisos o els deutes dels altres socis. No obstant això, el Trac-
tat no contempla com s’ha de procedir davant l’eventual necessitat d’assistir un país amb problemes. Gairebé vint anys després 
de la signatura de Maastricht, la llarga i tortuosa crisi de Grècia ha posat damunt la taula la necessitat de disposar d’un marc ins-
titucional específic que faciliti la resolució de les crisis de deute sobirà. Per simplificar, i adoptant l’argot que s’ha creat durant 
aquests anys, les opcions per a un país de la zona de l’euro davant una situació d’incapacitat per atendre el pagament del deute 

(1) «Sovereign Debt Restructuring: Recent Developments and Implications for the Fund’s Legal and Policy Framework», FMI, 2013.
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es poden agrupar en dues categories, en funció de qui suporta la càrrega. D’una banda, les mesures de «Private Sector Involve-
ment» (PSI), que comporten, bàsicament, diverses modalitats de reestructuració del deute: rebaixar els tipus d’interès, ampliar els 
terminis i, fins i tot, reduir el nominal. De l’altra, les fórmules d’«Official Sector Involvement» (OSI), és a dir, els ajustaments propor-
cionats per altres Estats o per organismes internacionals (FMI, etc.), que poden adoptar formes molt variades: ara com ara, obli-
gades a esbiaixar la clàusula de no rescat, però amb propostes encaminades cap a la mutualització.

Pel que fa al PSI, l’element clau és la conveniència, per no dir la necessitat, de disposar de l’«aprovació» dels tenidors del deute, un 
aspecte que, en moltes ocasions, es converteix en un escull insalvable. El cas grec, plantejat inicialment com un intercanvi volun-
tari de bons, va ser un autèntic drama: negociacions turbulentes, amenaces, dilació en el temps, per culminar amb una polèmica 
aplicació retroactiva de les CAC per part del Govern grec. Les autoritats europees han pres nota d’aquestes disfuncions. La prin-
cipal mesura ha estat l’acord perquè, des de l’1 de gener d’enguany, tots els bons públics emesos a la zona de l’euro incorporin, 
ex ante i en termes homogenis, les CAC. Però també seria aconsellable millorar el marc institucional i el protocol del procés de 
negociació i concretar els criteris i els responsables de dictaminar els termes d’una reestructuració raonable i justa. Una proposta 
interessant sobre aquest tema(2) és la de l’anomenat European Crisi Resolution Mechanism (ECRM), que es guiaria pels següents 
principis: només s’activaria si es demostrés que la dinàmica del deute és insostenible; no interferiria en la sobirania del país deu-
tor; proveiria incentius perquè el deutor i els creditors volguessin negociar; permetria que, si el deutor i una majoria qualificada 
dels creditors arribessin a un acord, fos d’obligat compliment per a tots; la integritat del procés estaria salvaguardada per un sis-
tema de resolució de disputes imparcial i eficient. La proposta suggereix un ECRM format per tres unitats separades. La unitat 
legal, amb autoritat per obrir els procediments si ho demana un Govern de la zona de l’euro. La unitat econòmica, encarregada 
de valorar si el Govern en qüestió es troba en una situació insostenible i de considerar els termes d’un acord raonable. I la unitat 
financera, dotada de prou capacitat per proporcionar assistència financera a curt i a mitjà termini per facilitar que el país deutor 
pugui realitzar els ajustaments necessaris. Això últim comporta incorporar un ingredient d’ajut oficial (OSI).

Ara com ara, les actuacions OSI han adoptat la forma de préstecs (inicialment bilaterals entre Governs, amb la participació de 
l’FMI, i després canalitzats mitjançant el FEEF i el MEDE). Així i tot, no han faltat les denúncies que es vulnerava la clàusula de no 
rescat, apel·lant al fet que les condicions dels préstecs amagaven una subvenció o advertint de l’assumpció de riscos per part dels 
prestadors. No sembla que els mecanismes obertament orientats a la mutualització dels passius i dels riscos (com serien, per 
exemple, els eurobons) siguin viables en la fase actual del procés d’integració europea. Sí s’estan considerant fórmules intermè-
dies, que poden ser de gran utilitat davant el repte de la sostenibilitat del deute en alguns països. Una proposta singular, per la 
seva procedència —el consell d’experts econòmics del Govern alemany— i pels seus impulsors —el Parlament i la Comissió 
europeus—, és l’anomenat European Redemption Fund (ERF), concebut com un equilibri de dos principis fonamentals.(3) El pri-
mer és la «responsabilitat»: compromís irrevocable de tots els països en matèria de disciplina fiscal. El segon és la «solidaritat»: els 
països que pateixin problemes rebrien el suport de la resta. La idea principal de l’ERF és separar el total de deute acumulat per un 
país membre en dues parts. La primera equival al 60% del seu PIB, el límit contemplat al Pacte d’Estabilitat i Creixement. La sego-
na comprèn tot el deute que superi aquest llindar. Aquesta segona part podria ser transferida a l’ERF, on tots els membres de la 
zona de l’euro tindrien una responsabilitat conjunta. De manera simultània, cada país haurà de garantir el deute transferit amb 
un dipòsit en forma de reserves internacionals, que es perdrà en cas d’incomplir les obligacions contretes: mantenir l’endeutament 
no transferit per sota del 60% del PIB, controlar el dèficit pressupostari per sota del 0,5% del PIB, incloure «frens fiscals» a nivell 
constitucional, i eliminar el deute transferit en un termini de 25 anys. L’efecte buscat amb aquest mecanisme és reduir el cost de 
finançament dels països amb problemes, la qual cosa milloraria la sostenibilitat del seu deute total.(4)

Sens dubte, combinar amb encert PSI i OSI és un dels nusos gordians en el procés de crisi i de refundació de l’euro que estem 
vivint. El 2009, els inicis no van ser gaire afortunats, però sembla que, a poc a poc, els diferents agents implicats van trobant el 
camí, tot i que encara hi ha un llarg camí per recórrer.

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

(2) Vegeu Gianviti, F. i altres, «A European Mechanism for Sovereign Debt Crisis Resolution: A Proposal», Bruegel Blueprint, 10, 2010.
(3) Vegeu «European Redemption Pact», German Council of Economic Experts, Informe Anual, 2011.
(4) Una altra proposta interessant és la realitzada per J. Delpla i J. von Weizsäcker, «The Blue Bond Proposal», Bruegel Policy Brief, 3, 2010.
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La perifèria està palanquejada, com es despalanquejarà?

Després d’endeutar-se en excés durant més d’una dècada, el sector privat dels països perifèrics ha iniciat un ardu, però necessari, 
procés de despalanquejament. Ardu, perquè limita la capacitat de creixement econòmic precisament quan és més necessària. Però 
imprescindible, perquè, si es volen esvair els dubtes sobre la solvència del sector privat i, en última instància, del sector públic, els 
nivells d’endeutament han de tornar a cotes indiscutiblement sostenibles. A data d’avui, i malgrat que la pressió sobre els països 
perifèrics s’ha reduït, els avanços en el procés de despalanquejament del sector privat de la perifèria encara són incipients.

Per analitzar aquest procés, és convenient desglossar la dinàmica del deute del sector privat entre el de les llars i el de les empre-
ses. D’una banda, les llars contreuen una major proporció de deute a llarg termini, i la seva capacitat de repagament es determina 
en funció de l’evolució de la renda del treball i de les que perceben de la seva riquesa financera i no financera. De l’altra, les 
empreses tendeixen a emetre deute a més curt termini, de manera que, davant de dificultats de refinançament, el nivell de palan-
quejament se sol reduir més ràpidament. Els mecanismes mitjançant els quals les llars i les empreses poden declarar l’impagament 
de deutes també són diferents. Mentre que les empreses poden fer suspensió de pagaments, el procediment concursal per a les 
famílies és menys accessible, i, en general, la condonació del deute pendent és limitada.

Comencem, doncs, analitzant el deute de les llars. El primer punt que cal destacar és que el deute no va augmentar igual a tots 
els països de la perifèria. A Itàlia, de fet, el deute de les llars es va mantenir sempre per sota del nivell mitjà de la zona de l’euro. A 
Grècia, en canvi, malgrat representar només el 10% del PIB el 2000, va experimentar l’increment més intens entre els països peri-
fèrics, en concret de 64 p. p., i va arribar al 74% del PIB en 2T 2012. És especialment a Irlanda, però també a Espanya i a Portugal, 
on l’endeutament de les llars va assolir les cotes més elevades. En aquests tres països, el procés de despalanquejament ja ha 
començat, però la velocitat a la qual avança és força lenta. A Irlanda, la correcció des del màxim ha estat de 17 p. p., mentre que, 
a Espanya i a Portugal, només s’ha reduït en 7 p. p. i en 4 p. p., respectivament. En aquests tres països, de mitjana, el nivell actual 
de deute de les llars encara es troba 27 p. p. per damunt dels registres del conjunt de la zona de l’euro.

En gran part, la lentitud amb què avança el procés respon a les actuals condicions macroeconòmiques. Històricament, la ràtio 
entre el deute de les llars i la seva renda nominal (un indicador de la capacitat de repagament) s’ha reduït, sobretot, per l’augment 
de la renda nominal, en especial per l’efecte de la inflació. En concret, la contribució de la inflació a la correcció d’aquesta ràtio 
fins als nivells anteriors al boom ha estat, històricament, del 70%.(1) La contribució de l’augment de la renda en termes reals ha 
estat, també històricament, del 25% aproximadament. En aquest episodi, en canvi, la inflació es manté en cotes molt moderades, 
la qual cosa, sumada a la pobra evolució de la renda real de les llars, en limita la capacitat de despalanquejament. De fet, des del 
2010, la renda bruta de les llars ha caigut el 3,4% a Espanya i l’1,8% a Portugal. A Irlanda, l’evolució de la renda ha estat més favo-
rable en els dos últims anys, la qual cosa, sumada a la major disminució del deute en termes absoluts, ha permès un ajust una 
mica superior. En qualsevol cas, atès que res fa preveure que el BCE relaxarà l’objectiu actual d’inflació i que, pel que sembla, la 

(1) Vegeu (2013) «Indebtedness and Deleveraging in the Euro Area», FMI, Euro Area Policies: Selected Issues Paper.
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recuperació econòmica serà lenta a tots els països perifèrics, és probable que el procés de despalanquejament de les llars arribi 
més tard del que és habitual. Cal tenir en compte que, històricament, aquest procés ha durat entre 5 i 10 anys, segons les estima-
cions de l’FMI.

De la mateixa manera, el procés de despalanquejament de les empreses no financeres també avança amb pausa. Irlanda i Portu-
gal són els països on les empreses estan més endeutades (el 205% i el 164% del PIB en 1T 2013) i on el deute encara no ha parat 
de créixer. A Espanya és on el deute corporatiu va augmentar més entre el 2000 i el 2010, en concret en 83 p. p., però, de llavors 
ençà, és on més s’ha reduït (15 p. p.). En 1T 2013, representava encara el 129% del PIB. Itàlia i Grècia, per la seva banda, no partien 
de nivells de deute corporatiu excessivament elevats i tampoc no el van incrementar gaire durant els anys de bonança. Per tant, 
la seva necessitat de despalanquejament és menys urgent.

Fins a quin nivell s’hauria de reduir el deute corporatiu per ser sostenible? Segons l’FMI, és habitual que els episodis d’alt creixe-
ment de l’endeutament empresarial vagin seguits de processos de desendeutament d’aproximadament dos terços de l’increment 
experimentat durant el boom. Aplicant aquest percentatge, les empreses espanyoles encara haurien de reduir el deute en 41 p. p., 
una disminució similar a la que tenen pendent Irlanda o Portugal. De tota manera, l’elevada heterogeneïtat dins el teixit empre-
sarial de cada país implica que no totes les empreses hagin de seguir una via de desendeutament. Per exemple, les empreses més 
obertes al sector exterior, en general, es poden continuar endeutant per finançar projectes rendibles d’inversió, com ho demos-
tra el bon ritme d’emissió de bons corporatius per part de certes empreses a la perifèria. D’altra banda, hi ha empreses, com les 
constructores espanyoles o irlandeses, que van acumular grans quantitats de deute, que ara han de reduir. A més a més, les 
empreses, a diferència de les llars, disposen de més vies per sanejar els balanços, mitjançant vendes d’actius o utilitzant altres 
mecanismes, com, per exemple, canvis de deute per fons propis (debt-to-equity swaps) i acords fora d’un concurs de creditors 
(out-of-court restructuring) o amb empreses de gestió d’actius problemàtics (Asset Management Companies). Aquestes estratègies 
s’orienten a rebaixar el deute corporatiu per fer viables aquestes empreses i evitar-ne, així, la liquidació. Com és ben sabut, el valor 
de liquidació dels actius sol diferir del valor comptable o del valor que tenen si continua l’activitat productiva, de manera que la 
liquidació d’empreses comporta uns costos importants. Aquests costos es veuen incrementats quan una proporció elevada del 
deute és extern, ja que poden comportar costos reputacionals i de contagi a empreses viables.

Atès que la correcció del nivell de deute, tant de les llars com de les empreses, ha estat força limitada fins avui, la seva càrrega 
financera es manté en cotes encara elativament elevades. I ho seria més sinó fos pel baló d’oxigen que ha representat la política 
de tipus d’interès baixos duta a terme pel BCE. A mitjà termini, a mesura que la recuperació econòmica consolidi els beneficis 
empresarials, les rendes de les llars tornin a créixer i la fragmentació financera es redueixi, la càrrega del deute hauria de ser més 
suportable. Però, arribat aquest moment, el BCE haurà d’afrontar un difícil dilema: amb un procés de despalanquejament que 
avança lentament als països de la perifèria, un augment de tipus d’interès pot ser molt necessari per a alguns països, però molt 
nociu per a uns altres. Trobar un bon equilibri no serà gens fàcil.

Oriol Aspachs Bracons i Judit Montoriol-Garriga
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Deute públic perifèric: sostenible a llarg termini?

Els dubtes sobre la salut dels comptes públics dels països perifèrics han disminuït en els últims mesos. Els avanços en matèria de 
governança europea, la correcció dels principals desequilibris en aquests països i la recuperació incipient de l’activitat al conjunt 
de la zona de l’euro han contribuït a aquesta millora. La prima de risc, la gran protagonista d’aquesta crisi, ho reflecteix amb una 
caiguda generalitzada. Els temors a una possible fallida a curt termini semblen, doncs, més reduïts. No obstant això, els nivells de 
deute públic continuen sent molt elevats, la qual cosa impedeix esvair per complet els dubtes sobre si, tard o d’hora, caldrà apli-
car noves quitances. Seran capaços els països perifèrics de situar el deute públic en cotes més segures?

Segons l’FMI, els països perifèrics finalitzaran el 2013, de mitjana, amb un deute públic del 129% del PIB, 61 p. p. per damunt del 
nivell del 2007. Al conjunt de la zona de l’euro, està previst que assoleixi el 96% del PIB, que representa un augment de 29 p. p. 
Atès aquest escenari, la correcció cap a valors menys estressats és, pràcticament, una obligació per als Governs de la perifèria. El 
deute públic d’un país se sol mostrar en percentatge del PIB com un indicador de la capacitat de repagament. Per tant, per esvair 
qualsevol dubte, només hi ha dues vies: una disminució del numerador, principalment a través de superàvits fiscals primaris (el 
saldo públic abans de comptabilitzar el pagament dels interessos), o un augment del denominador, mitjançant el creixement del 
PIB nominal.(1) Anem, doncs, per parts.

El creixement del PIB, segons l’escenari macroeconòmic de l’FMI, serà el factor que més ajudarà a reduir la ràtio de deute públic, 
en especial a Grècia i a Irlanda (vegeu el gràfic anterior). S’espera que Grècia sigui el país que redueixi més el nivell de deute sobirà 
entre el 2013 i el 2018, en concret en 35,1 p. p. De tota manera, continuarà en nivells clarament superiors a la resta de països peri-
fèrics, els quals, per la seva banda, presentaran una tònica de desendeutament relativament més moderada durant aquest perío-
de. De fet, per a Espanya, fins i tot es preveu que el deute públic continuï creixent.

Aquesta correcció, certament magra, és resultat dels dèficits fiscals que, d’acord amb les previsions de l’FMI, continuaran regis-
trant els països perifèrics en els pròxims anys. El saldo primari no serà suficient per neutralitzar l’elevada càrrega que representarà 
el pagament d’interessos del deute públic. De mitjana, segons les dades de l’FMI, aquests països destinaran el 4,6% del PIB anual 
a afrontar les obligacions generades pel deute, una xifra que supera en més d’un punt percentual el pagament realitzat abans de 
l’esclat de la recessió (del 3,4% del PIB entre el 2000 i el 2005). Les economies amb un nivell de deute públic més elevat són les 
que hauran de dedicar una major proporció dels recursos al pagament dels interessos. Per exemple, a Itàlia i a Grècia, la càrrega 
financera anual arribarà al 5,5% i al 5,0% del PIB, respectivament, en els cinc pròxims anys. En canvi, en el cas de l’erari espanyol, 
aquesta càrrega serà molt menor, del 3,8% del PIB en el mateix període.
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 35,1  16,2  8,1  7,2  13,2 

(1) Un altre aspecte que pot influir en l’evolució del deute són els ajustaments dèficit–deute, és a dir, les operacions que modifiquen el deute públic sense afectar el 
dèficit. Un exemple és l’emissió de deute públic per finançar les línies de crèdit de l’ICO a empreses. En aquest cas, l’augment del deute s’utilitza per adquirir un actiu 
i no per cobrir la despesa corrent.
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Per determinar la probabilitat de possibles desviacions en l’evolució prevista del deute públic, cal analitzar els supòsits subjacents 
de les variables que la determinen (vegeu la taula següent). En general, les previsions de creixement per a Grècia, Itàlia i Portugal 
són similars a les del període precrisi, i, atès que s’espera que aquests països duguin a terme importants reformes estructurals, 
semblen supòsits conservadors. Per a Irlanda, l’FMI pronostica una capacitat de creixement molt inferior a l’exhibida durant els 
anys previs a la crisi, però, de tota manera, es continuaria situant clarament per damunt del creixement previst per al conjunt de 
la zona de l’euro (de l’1,6%). A Espanya, en canvi, se li suposa la taxa de creixement més baixa de tots els països perifèrics, clara-
ment per sota de la que s’espera a la zona de l’euro. Un fet que sorprèn, ja que, entre els països perifèrics, és el país que ha resistit 
millor l’embat de la crisi i un dels que, fins avui, ha aconseguit més guanys de competitivitat.

Les previsions de dèficit públic no estan lliures tampoc de controvèrsia: sorprèn la diferència entre la confiança que l’FMI té en la 
capacitat de Grècia, Portugal, Irlanda i Itàlia de corregir el dèficit públic i la incertesa que mostra sobre la possibilitat que Espanya 
pugui fer el mateix, sobretot quan la trajectòria exhibida fins avui no sembla justificar-ho. Per exemple: l’ajustament del dèficit 
estructural ha estat similar en els últims anys. Finalment, és important assenyalar que el tipus d’interès mitjà que se suposa per a 
tots els països és clarament inferior a l’observat durant els anys anteriors a la crisi. El compliment d’aquesta previsió està subjecte, 
en gran part, al fet que el BCE mantingui una política de tipus baixos durant un període molt llarg de temps. Per al cas de Grècia 
i de Portugal, a més a més, és important tenir en compte que ja no podran disposar del paraigua d’un programa d’ajuda, de 
manera que sembla difícil que puguin mantenir un tipus d’interès inferior al de la resta de països. De fet, cal esperar que, quan 
tornin als mercats de finançament en els pròxims anys, a mesura que venci el deute finançat a través de la troica, el tipus d’interès 
mitjà d’aquests països presenti una via creixent i se situï per damunt del que tindran Espanya, Irlanda i Itàlia.

En general, a tall de conclusió, és complicat que Grècia, Irlanda, Portugal i Itàlia sorprenguin amb una tònica de correcció del deu-
 te públic més ràpida del que espera l’FMI. A Espanya, en canvi, d’acord amb les previsions de ”la Caixa” Research, el màxim s’asso-
 li  rà abans del que preveu l’FMI, i ho farà en uns nivells una mica inferiors. En qualsevol cas, sembla força clar que tots els països 
perifèrics tindran un nivell de deute públic elevat quan es produeixi la propera recessió. Quan arribi aquest moment, aquests 
països han d’haver mostrat una capacitat de correcció del deute que no generi cap dubte. Només així es podran permetre adop-
tar mesures fiscals que esmorteeixin l’impacte de la recessió sense generar dubtes sobre la sostenibilitat del deute públic.

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

Supòsits que determinen la dinàmica del deute i comparativa històrica
Percentatge d’enquestats que seleccionen el valor (cada enquestat tria 5 valors)

Grècia Espanya Itàlia Portugal Irlanda

Mitjana
2000 - 
2005

2015 - 
2018

2000 -  
2005

2015 - 
2018

2000 - 
2005

2015 - 
2018

2000 - 
2005

2015 - 
2018

2000 - 
2005

2015 - 
2018

PIB real (var. ia.) 4,0 3,4 3,6 0,8 1,4 1,3 1,3 1,7 6,0 2,7

Deflactor del PIB (var. ia.) 3,3 1,1 4,1 1,1 2,6 1,4 3,1 1,6 4,1 1,6

Saldo primari (% PIB) 0,4 4,1 2,1 0,1 2,1 4,0 –1,9 2,3 2,7 2,8

Interès mitjà (%) 6,0 3,2 4,5 3,8 5,1 4,5 4,9 3,5 4,2 3,9

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO abril i Article IV d’Espanya). 
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