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Als països desenvolupats, la situació econòmica es caracteritza per la coexistència d’uns tipus d’interès, reals i nominals, 
excepcionalment baixos i una persistent atonia econòmica, que, en el cas de la zona de l’euro, ha desembocat en una sego-
na recessió.

Al Dossier d’aquest Informe Mensual, examinem les múltiples causes d’aquest context de tipus molt reduïts, entre les quals 
destaquen les polítiques monetàries ultra laxes dels bancs centrals més importants i els alts nivells d’estalvi generats en 
algunes de les principals economies del món, tant avançat com emergent.

Per a les economies desenvolupades, el repte és que aquest marc de tipus baixos contribueixi a fer més suportable el neces-
sari procés de desendeutament en què estan immerses i constitueixi, a més a més, un factor impulsor de la inversió, varia-
ble clau perquè es generi una recuperació econòmica sostinguda.

En el cas de l’economia espanyola, el paper que pot i que ha de jugar la inversió productiva és, fins i tot, més important, ja 
que l’elevat endeutament del país dificultarà l’enlairament del consum. 

En el nostre escenari central de previsions, que mostra una caiguda del PIB del –1,4% enguany i una millora fins al 0,8% el 
2014, la inversió (exceptuant el sector de la construcció) juga un paper important, ja que és el primer component de la 
demanda interna que, ja en la segona meitat del 2013, donarà suport al creixement. El seu pes en el PIB és, naturalment, 
modest, però la seva importància com a factor dinamitzador de l’economia és capital.

Quins són els factors que permeten tenir esperances que la inversió reforci el dinamisme de l’economia espanyola en el 
futur immediat?

El primer és que pronostiquem, per als dotze pròxims mesos, una millora en les condicions d’accés de l’economia espanyo-
la als mercats financers internacionals. Des del segon trimestre del 2012, la prima de risc s’ha reduït en més de 200 punts 
bàsics, i és d’esperar que, amb alts i baixos, l’any vinent aquest procés continuï amb un descens addicional de, probable-
ment, uns altres 100 punts.

En segon lloc, com es discuteix també al Dossier d’aquest mes, en el passat la inversió productiva ha patit les conseqüències 
del brutal drenatge de recursos que va representar el boom immobiliari. En el cas espanyol, és obvi que aquest sector tri-
garà encara molts mesos a convertir-se en un element propulsor de la inversió.

Així mateix, els excel·lents resultats recents del sector exterior espanyol, amb una contribució al creixement del PIB que, de 
mitjana, ha estat del 2,1% des del 2009, permeten augurar un esforç inversor de les empreses exportadores per mantenir i 
per millorar la competitivitat als mercats internacionals. El patró observat en el comportament inversor de l’empresa espa-
 nyola, en funció de la seva activitat exportadora, així ho fa preveure.

Finalment, però no menys important per a una economia com l’espanyola, que necessita fluxos sostinguts de capitals inter-
nacionals, serà crucial la capacitat d’atracció de nous inversors internacionals, disposats a apostar per Espanya amb una 
visió a mitjà i a llarg termini. En aquest sentit, el saldo net de la inversió estrangera directa no ha evolucionat de forma 
negativa en els últims anys, però encara ha de millorar i ha de ser la punta de llança de la recuperació de la inversió. L’ajust 
de preus dels actius que ha tingut lloc a Espanya hi juga a favor i ajuda a dissenyar una agenda política i econòmica que 
hauria de captar l’interès dels inversors internacionals, en especial dels països emergents, que, com s’examina al Dossier, 
són els nous protagonistes de la inversió directa internacional.

Jordi Gual
Economista en cap
31 de maig de 2013

EDITORIAL

LA INVERSIÓ, CLAU PER AL CREIXEMENT
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que inclou una revisió de la reforma laboral, la reforma 
energètica, la del sistema tributari i la de les administra-
cions públiques, i va acompanyada d’un calendari estricte. 
A Itàlia, continuen preocupant l’elevat nivell de l’economia 
submergida i la poca eficiència del sistema judicial. Però la 
CE també ha posat deures als països del centre. Alemanya 
ha d’engegar mesures d’estímul de la demanda interna, ja 
que no sembla que el superàvit per compte corrent, que se 
situa ja en el 6,9% del PIB, s’hagi de corregir. En el cas de 
França, el que preocupa és la capacitat de creixement a 
llarg termini de l’economia. En aquest sentit, la flexibilitza-
ció del mercat laboral és vista com un dels principals eixos 
per capgirar aquesta situació.

El Japó també es basa, ara com ara, en el sector exporta-
dor. La revolució que ha dut a terme el nou primer ministre 
nipó Shimzo Abe, i que ja es coneix com Abenomics, s’ins -
tru  menta en tres pilars: expansió monetària, més despesa 
pública i reformes estructurals. Els efectes de les compres 
d’actius dutes a terme pel Banc del Japó ja s’han fet notar. 
La forta devaluació del ien ha propulsat les exportacions, 
que, en el primer trimestre, han crescut el 3,8% en termes 
intertrimestrals. No obstant això, cal esperar que, a mesura 
que la despesa pública augmenti i, sobretot, que l’agenda 
de reformes estructurals s’implementi, el creixement de la 
demanda interna es consolidi.

Als EUA, el creixement de l’economia és més equilibrat, 
tot i que encara està pendent la consolidació de l’ajust dels 
comptes públics. De tota manera, aquest ajust es podrà dur 
a terme mantenint un ritme de creixement similar al dels 
últims trimestres, ja que el procés de despalanquejament 
de les llars i de les empreses es troba ja en una fase avança-
da i permet que el consum i la inversió vagin agafant el 
relleu. La solidesa que, pel que sembla, ofereixen les pers-
pectives de creixement de l’economia nord-americana ha 
reobert el debat sobre el rumb que ha de prendre la políti-
ca monetària. Alguns membres de la Fed han expressat el 
desig d’accelerar el procés de retirada dels estímuls mone-
taris. És important que no es redueixin de forma precipita-
da, ja que el ritme d’activitat econòmica encara s’ha de 
consolidar, però, si les dades macroeconòmiques milloren, 
pot ser convenient reduir el ritme de compra d’actius. Tro-
bar l’equilibri no serà gens fàcil, de manera que el debat 
obert difícilment es tancarà i, de forma puntual, pot gene-
rar una certa volatilitat als mercats.

El sector exterior és el pilar de la recuperació dels països 
avançats. Els elevats nivells d’endeutament (en alguns paï-
sos, del sector públic; en uns altres, del sector privat, i, en 
molts, de tots dos) limiten la capacitat de creixement de la 
demanda interna. El sector exterior, per tant, s’ha convertit 
en el principal motor de la recuperació. En aquest context, 
no sorprèn que, per a molts països, millorar la competitivi-
tat hagi passat de ser una prioritat a una urgència.

Els països emergents tenen la clau de la recuperació. En 
aquest sentit, les dades de creixement del primer trimes-
tre, en general més negatives del que s’esperava, han 
generat un cert temor a la possibilitat que l’activitat 
s’estigui desaccelerant. Al Brasil li costa recuperar de nou 
els nivells de creixement exhibits abans de la crisi. A més a 
més, les elevades pressions inflacionistes han obligat el 
Banc Central del Brasil a apujar el tipus d’interès de 
referència en 50 punts bàsics. A Mèxic, el PIB del primer 
trimestre també va decebre, i alguns països de l’Àsia orien-
tal, com Corea i Taiwan, es ressenten de la pèrdua de com-
petitivitat per l’apreciació de les seves divises enfront del 
ien japonès.

L’ampli marge de política econòmica als països emer-
gents genera confiança. La contenció dels preus interna-
cionals de l’energia fa que, a la majoria de països, les pres-
sions inflacionistes estiguin relativament controlades i 
que, per tant, el marge per implementar una política 
monetària expansiva sigui encara ampli. De fet, als països 
amb un ritme d’activitat menys intens, com l’Índia, Tur-
quia o Corea, s’ha rebaixat el tipus d’interès de referència 
en les últimes setmanes. Un altre element esperançador 
és l’impuls que alguns països destacats donen a l’agenda 
de reformes estructurals. En aquest sentit, Mèxic és un 
país exemplar. Després de l’aprovació de les reformes 
laboral, educativa i de telecomunicacions, al comença-
ment de maig, es van presentar les directrius d’una refor-
ma bancària que té com a principal objectiu dinamitzar el 
crèdit privat.

A la zona de l’euro és on la dependència del sector exte-
rior és més important. Això explica que la CE hagi tornat 
a posar damunt la taula la necessitat de dur a terme, de 
forma urgent, una agenda de reformes estructurals ambi-
ciosa. La seva implementació ajudarà a accelerar els pro-
cessos d’ajust pendents, en especial als països de la perifè-
ria. Per a Espanya, la llista de recomanacions és àmplia, ja 

RESUM EXECUTIU

ELS PAÏSOS EMERGENTS, PROTAGONISTES DE LA RECUPERACIÓ
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 4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
 6 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7 Índex de producció industrial (abril).
10 Cost laboral (primer trimestre).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril).
19 Comerç exterior (abril).
 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
27 Avanç IPC (juny).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro.
 Consell Europeu.
28 Balança de pagaments (abril).
 Ingressos i despeses de l’Estat (maig).
 Posició inversora internacional neta (primer trimestre).

 2  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
 Saldo de les administracions públiques (primer trimestre).
 4 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 5 Índex de producció industrial (maig).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
19 Comerç exterior (maig).
 Taxa d’estalvi de les llars (primer trimestre).
27 Enquesta de població activa (segon trimestre).
30  Avanç IPC (juliol). Avanç del PIB trimestral (segon trimestre). 

Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro.
 Ingressos i despeses de l’Estat (juny).
31  Balança de pagaments (maig). Comitè de Mercat Obert  

de la Fed. PIB dels Estats Units (segon trimestre).

Cronologia

Agenda

DESEMBRE 2012

13  La Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) amplia el seu capital amb una con  tribució 
majoritària per part de socis privats.

 El Consell Europeu aprova la creació del Mecanisme Únic de Supervisió per al sector bancari.

GENER 2013

25   El Govern aprova l’Avantprojecte de Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, que estableix una llicència única per comercialitzar 
béns i serveis a tot Espanya.

FEBRER 2013

22   El Govern aprova un decret llei de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocu  pa  ció. El 
decret llei inclou mesures per incrementar la competència als sectors d’hidrocarburs i ferroviari.

ABRIL 2013

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

MAIG 2013

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

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

MARÇ 2013

25   L’Eurogrup i el Govern xipriota acorden el programa d’assistència financera a Xipre. La troica desemborsarà, com a màxim, 
10.000 milions d’euros. A més a més, els accionistes, els dipòsits bancaris superiors a 100.000 euros i els bonistes assumiran una 
part dels costos de recapitalització.
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro –0,5 –0,5 1,0 –0,7 –0,9 –1,0 –0,8 –0,6 0,3

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

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

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

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

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

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

Països emergents

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

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

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

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

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

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

Turquia 2,3 3,8 5,6 1,6 1,4 2,0 3,2 4,6 5,5

INFLACIÓ

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

Països desenvolupats

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

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

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

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

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

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

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

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

Països emergents

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

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

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

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

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

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

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

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

  Previsions
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP –3,7 –4,2 –2,1 –4,0 –4,1 –4,3 –5,0 –3,4 –3,9

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

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

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

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

Exportació de béns i serveis 3,0 2,3 4,2 4,2 3,2 4,5 3,5 –0,5 1,5

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

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,7 25,9 25,0 26,0 27,2 26,6 26,2 26,7

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

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –0,8 1,0 1,9 –2,2 –0,8 0,4 0,5 0,6 1,0

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –0,2 1,5 2,4 –1,7 –0,2 1,0 1,1 1,2 1,5

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –6,3 –5,5 –10,0 –10,6     

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 0,27 0,26 0,28

Líbor 12 mesos 1,01 0,75 0,91 1,04 0,88 0,77 0,72 0,73 0,77

Deute públic a 2 anys 0,27 0,27 0,41 0,26 0,27 0,26 0,24 0,27 0,32

Deute públic a 10 anys 1,78 1,87 2,36 1,62 1,69 1,93 1,74 1,82 1,98

Euro

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

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

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

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,04 0,28 –0,01 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,32 1,60 1,42 1,42 1,51 1,25 1,25 1,25

TIPUS DE CANVI

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

¥/euro 102,71 123,00 164,08 98,44 105,44 121,84 123,30 122,50 124,38

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 105,41 108,46 109,19 109,52 112,23 112,61 103,56 105,44

Brent (euros/barril) 86,61 80,27 82,04 87,21 84,40 85,03 78,71 78,97 80,21

  Previsions
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Els mercats internacionals s’enfronten a nous contratemps. 
Durant molt de temps, la crisi de la zona de l’euro ha estat un 
focus recurrent d’ensurts, tot i que, per sort, els desenvolupa-
ments recents indiquen que es troba sota control, si més no de 
forma provisional. Fa només un parell de mesos, la gran preocu-
pació dels inversors era la possibilitat d’una recaiguda econòmi-
ca als EUA, però les últimes dades han sorprès per la seva fortale-
sa. No obstant això, el maig no ha estat un mes per a alegries. El 
mur de preocupacions al qual s’enfronten els inversors ha ofert 
dos nous obstacles. Des de la nostra perspectiva, un de previsible 
i un altre no tant, per bé que els dos acabaran sent superats.

S’ha reobert el debat sobre l’«estratègia de sortida» de la 
Reserva Federal (Fed). A mesura que s’ha anat allunyant el 
temor a la possibilitat que els EUA tornessin a caure en recessió, 
i atesos alguns signes d’exuberància en parcel·les dels mercats 
de capitals, els mateixos membres de la Fed s’han encarregat de 
revifar la discussió sobre el to de la política monetària. L’enrenou 
al voltant d’una eventual aturada dels estímuls és una circum-
stància que calia esperar sota l’escenari que projectem de pro-
gressiva consolidació del creixement econòmic als EUA.

El ritme d’expansió de les economies emergents decep. Les 
últimes dades conegudes de països clau com la Xina o el Brasil 
han estat més fluixes del que s’esperava, tant pel consens com 
per la nostra banda. De manera una mica precipitada, han 
guanyat predicament mediàtic les anàlisis que ho interpreten 
no com una ensopegada passatgera, sinó com una nova dinà-
mica cap a ritmes més baixos i inestables de creixement ten-
dencial.

Les yields del deute públic han augmentat i els actius amb 
risc han patit. Aquestes pautes han estat particularment visi-
bles en la part final del mes de maig, després de la comparei-
xença de Ben Bernanke davant el Congrés el dia 22 i de la publi-
cació, un dia després, d’una dada molt feble de confiança 
empresarial al sector manufacturer xinès. El còmput mensual, 
però, és neutre per a la majoria d’índexs borsaris. Una situació 
similar s’ha viscut en el cas d’altres actius de risc, com els bons 
corporatius. Llevat del Japó, les volatilitats es mantenen contro-
lades: han augmentat, però des de nivells anormalment baixos, 
i s’han situat en cotes encara moderades.

La Fed intentarà evitar una escalada de la inestabilitat finan-
cera. L’augment de les yields dels instruments de renda fixa ha 
tingut un abast global, però la seva font és comuna: el temor a 
la possibilitat que la Fed anunciï, properament, una reducció de 
les compres mensuals de bons. Alguns observadors creuen que 
aquesta mesura es podria anunciar ja en el proper comitè del 
19 de juny. Tenint en compte les condicions econòmiques i 
financeres existents, considerem que la probabilitat que això 
succeeixi és baixa. D’una banda, el ritme d’activitat econòmica 
s’està consolidant, sí, però encara és modest i vulnerable. A més 
a més, la inflació i les expectatives d’inflació s’han mogut a la 
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baixa últimament (la qual cosa significa que l’augment de les 
yields ha estat propiciat pel component real). Per la seva banda, 
els excessos en termes de cotitzacions i d’assumpció de riscos 
que s’albiren en certs mercats (junk bonds, dividend recapitaliza-
tions, etc.) poden ser neutralitzats, precisament, mitjançant les 
«intervencions verbals» que prodiguen els membres de la Fed i 
la utilització d’altres instruments específics. La confirmació 
d’una disminució de la compra de bons podria propiciar, en 
aquests moments, augments imprevisibles de les yields, amb 
efectes desestabilitzadors generalitzats per als quals l’economia 
encara no està preparada.

En definitiva, mantenim l’opinió que la Fed continuarà pre-
ferint errar per excés d’estímuls que per defecte i que procu-
rarà allargar unes condicions monetàries i financeres laxes (que 
ho continuaran sent fins i tot quan, més endavant, es moderi la 
compra de bons). Atès aquest entorn, l’augment de les yields als 
EUA (amb la consegüent influència sobre la resta de mercats) 
s’hauria de frenar, per reprendre la via alcista d’aquí a uns mesos, 
quan el ritme de creixement li proporcioni un suport adequat.

Les borses reben per partida doble i interrompen la via 
d’avanç. A més de l’«efecte Fed» i de l’augment de les yields, 
s’han vist afectades per les fluixes dades econòmiques als països 
emergents, que són l’esperança per al creixement global i, per 
tant, per a les grans empreses internacionals. Als EUA, l’S&P 500 
va establir, cap a la meitat del mes, un nou màxim històric, entre 
senyals clars de sobrecompra i excés d’optimisme en els indica-
dors de sentiment a curt termini, és a dir, condicions favorables 
per a una correcció. Previsiblement, aquest procés correctiu es 
perllongarà durant algun temps (l’estacionalitat hi juga ara en 
contra), però no hauria de generar pèrdues d’envergadura. Les 
borses emergents han vist com l’intent de consolidar una ten-
dència alcista quedava frustrat. La seva situació és vulnerable fins 
que el pols econòmic en aquests països no recuperi el vigor, cir-
cumstància que continuem esperant per al tram final d’enguany. 
Mentrestant, la previsible aplicació de mesures d’estímul mone-
tari i fiscal hauria d’actuar de suport de les cotitzacions.

Les divises emergents s’han depreciat i els preus de les pri-
meres matèries han afluixat. Els dos efectes assenyalats ante-
riorment han tingut una incidència notable sobre les monedes 
dels països emergents, superior a la percebuda a les borses o 
als spreads de crèdit. La caiguda ha estat generalitzada i ha 
posat fi a una fase d’estabilització a l’alça que feia més d’un any 
que durava. Com en el cas de les borses, les perspectives a curt 
termini no permeten descartar noves caigudes, però, a mitjà 
termini, la tendència apunta en el sentit d’apreciació enfront 
del dòlar i de l’euro, sobre la base dels fonaments econòmics 
relatius. El iuan xinès ha estat una excepció, ja que ha allargat la 
pauta de lenta però ferma apreciació i ha confirmat la determi-
nació de les autoritats xineses en el canvi de model econòmic. 
El canvi dòlar-euro s’ha mantingut estable. Les cotitzacions de 
les primeres matèries s’han mostrat febles, però les reculades 
han estat modestes. El petroli Brent s’ha situat en el nivell dels 
100 dòlars per barril, i l’OPEP ha anunciat que manté sense can-
vis les quotes de producció.
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El Japó experimenta una forta volatilitat al mercat de bons, 
el ien i la borsa. La inestabilitat del ien (que s’ha apreciat) i les 
accions (que han reculat) semblen les correccions lògiques des-
prés dels ràpids i ininterromputs moviments que van tenir lloc 
en els mesos previs. No obstant això, la inestabilitat al mercat 
de bons és més intrigant. La interpretació benèvola és que res-
pon a factors tècnics passatgers. Una altra, més preocupant, 
considera que és reflex de la pèrdua de confiança dels inversors 
en l’eficàcia de l’Abenomics. Apel·lant a la primera, que certa-
ment sembla més plausible, el Banc del Japó va comunicar que 
incrementarà la freqüència de les compres de bons per estabi-
litzar el mercat.

La crisi de la zona de l’euro travessa una etapa de treva, però 
la resolució no està assegurada. La cotització de l’euro, els 
spreads sobirans de la perifèria i les primes de risc dels bons 
bancaris s’han mantingut relativament ferms, malgrat 
l’augment de la inestabilitat global. En concret, el diferencial 
espanyol en relació amb el bo alemany a 10 anys ha fluctuat en 
un estret rang al voltant dels 290 punts bàsics. El lleuger dete-
riorament que ha tingut lloc en la part final del mes obeeix als 
factors externs abans esmentats, i no a un deteriorament de les 
condicions internes.

Els inversors acullen de forma favorable les actuacions polí-
tiques, algunes ja efectives i altres esperades. D’una banda, 
sembla que la reorientació cap a «més reformes i menys auste-
ritat» en el disseny de la política econòmica compta amb el 
beneplàcit del mercat, si més no d’entrada. En segon terme, la 
continuïtat dels avanços cap a una UEM reforçada institucional-
ment dóna suport a la percepció de la irreversibilitat de l’euro. 
En aquest front, s’aproxima una cita clau: el Consell Europeu del 
27 de juny, que ha de donar un impuls definitiu a la unió ban-
cària. També s’apropa el període preelectoral a Alemanya (els 
comicis seran al setembre). Finalment, continua viva la con-
fiança en les mesures del BCE. Al maig, va retallar el tipus oficial 
fins al 0,50%, i ara s’espera la utilització d’instruments no con-
vencionals que permetin millorar el finançament de les pimes. 
La propera reunió del Consell de Govern serà el 6 de juny.

Tots aquests esforços podrien ser estèrils si no millora 
l’activitat econòmica. D’entrada, podrien reaparèixer els dub-
tes sobre la sostenibilitat del deute en alguns països. Per des-
gràcia, Espanya no està entre els més ben situats ara que la ràtio 
de deute sobre el PIB voreja el 90% i l’objectiu de dèficit és del 
6,5%. A més a més, les tensions socials augmentarien, no ja a la 
perifèria, sinó en països del centre com França, i posarien de 
nou a prova el compromís polític amb l’euro. Atès el nostre 
escenari de recuperació gradual tant al conjunt de la regió com 
a Espanya, que ja aviat començarà a ser perceptible, aquests 
riscos no es materialitzaran, i les pautes bàsiques dels mercats 
seran benignes fins al final de l’any: estabilitat dels tipus mone-
taris (l’euríbor a 12 mesos s’ha situat lleugerament per sota del 
0,50%) i de les yields alemanyes i de l’euro i represa de la ten-
dència alcista de les borses.
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Concretament, el 22% de les pimes en països perifèrics 
consideren que l’accés al finançament és el seu principal 
problema, enfront de l’11% al centre. Recuperar la con-
fiança en el projecte europeu dependrà dels avanços que 
es produeixin en matèria institucional, i tot fa pensar que 
aquest procés serà lent. Mentre això no s’assoleixi, l’accés 
del sector bancari de la perifèria a fonts de finançament 
estables i a un preu raonable no es normalitzarà del tot. 
Mesures que ajudin a fer aquest procés de transició més 
suportable són, per tant, imprescindibles (vegeu Focus 
«S’endinsarà el BCE en aigües desconegudes?» per a una 
anàlisi de les diferents mesures que podria adoptar el BCE).

FOCUS • (Re)integració financera a la zona de l’euro

Un dels principals èxits de l’euro, la integració financera, 
s’ha trencat. Amb l’esclat de la crisi del deute sobirà, les 
condicions d’accés al crèdit han tornat a dependre, en 
gran part, de la procedència geogràfica dels agents 
econòmics. És a dir, la dispersió de les condicions credití-
cies entre països ha augmentat i els mercats monetaris i 
de deute europeus s’han renacionalitzat. Analitzar les 
raons de fons que han provocat aquesta fragmentació 
financera és clau per entendre’n les implicacions i les pos-
sibles solucions a llarg termini.

Les condicions creditícies dels préstecs bancaris inferiors a 
un milió d’euros, els més utilitzats per les pimes, són les 
que mostren una major dispersió. Entre el gener del 2010 i 
el gener del 2012, el tipus d’interès dels nous préstecs a 
pimes als països perifèrics va augmentar en 1,7 punts per-
centuals, mentre que, als països del centre, l’increment va 
ser, només, de 0,3 punts. És cert que, en part, aquesta dis-
persió en els tipus d’interès reflecteix el risc de crèdit de 
prestar a empreses localitzades en països que pateixen 
una recessió més severa. Però també és deguda al major 
cost de finançament que suporten els bancs a la perifèria, 
a causa de la crisi del deute sobirà. Des de l’inici del 2010, 
quan es va intensificar la crisi grega, les yields del deute 
sobirà es van incrementar, primer a Grècia i després a la 
resta de països perifèrics, pel temor a una ruptura de 
l’euro. Les conseqüències per al sector bancari van ser 
immediates: cada vegada era més difícil obtenir finança-
ment als mercats i, en cas d’aconseguir-lo, el seu cost era 
notablement superior. Només el recurs al BCE va solucio-
nar les necessitats de liquiditat més urgents. Això va aca-
bar afectant l’activitat bancària i empresarial i va deterio-
rar encara més una activitat econòmica que ja es trobava 
molt deprimida.

Cal iniciar el camí cap a la reintegració financera el més 
aviat possible, però no és senzill. Primer, és necessari res-
taurar les fonts de finançament bancari als països perifè-
rics. En aquest sentit, els avanços per crear la unió ban-
cària són decisius. Ara com ara, l’anunci, per part del BCE a 
l’agost del 2012 del programa OMT, ha allunyat el risc de 
ruptura de l’euro. En conseqüència, les tensions als mer-
cats financers s’han reduït de forma considerable: s’han 
reobert els mercats de deute bancari als països perifèrics, 
els bancs han reduït la dependència del finançament del 
BCE i les yields del deute públic han baixat notablement. 
Aquestes millores es transmeten, a poc a poc, a les condi-
cions de finançament de les pimes: entre l’agost del 2012 i 
el març del 2013, el tipus d’interès dels préstecs bancaris 
inferiors a un milió d’euros s’ha reduït en 0,2 punts, tant a 
la perifèria com al centre.

Malgrat aquestes millores, l’accés al finançament continua 
sent un problema per al teixit productiu de la perifèria. 
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FOCUS • Les emissions de bons corporatius es recuperen  
a la perifèria de la zona de l’euro

El mes de juliol del 2012 va marcar l’inici d’una etapa de 
millora sostinguda en la crisi de la zona de l’euro. El deto-
nant van ser les paraules de Mario Draghi afirmant amb un 
to rotund que el BCE estava disposat a realitzar «el que fos 
necessari» per garantir la irreversibilitat de l’euro. Durant 
els mesos següents, les primes de risc sobirà als països de 
la perifèria europea han tendit a la baixa.

Aquesta important caiguda dels diferencials ha estat 
determinant per a la reobertura d’una finestra d’emissió 
de bons corporatius als països perifèrics, que encara es 
manté oberta. En conjunt, les companyies d’Espanya, 
Itàlia, Irlanda,Grècia i Portugal han emès bons per més de 
37.000 milions de dòlars entre el gener i el maig del 2013, 
un increment proper al 55% en relació amb el mateix 
període del 2012. En aquest sentit, les empreses espanyo-
les són les més actives d’aquest grup, ja que han emès el 
45% del total. Les companyies italianes, amb el 28%,  
se situen en segon lloc. Tot i que les emissions per part de 
les firmes irlandeses només representen el 13% del total, 
és destacable que la quantia col·locada als mercats el 2013 és 
gairebé quatre vegades superior a la del 2012.

Per al conjunt de la zona de l’euro, les xifres mostren, a 
nivell sectorial, que les empreses no financeres han emès 
per un import de 154.000 milions de dòlars en els quatre 
primers mesos del 2013, l’11% més que durant el mateix 
període del 2012. No obstant això, les entitats financeres 
han emès el 24% menys que un any abans i han assolit una 
quantia propera als 126.000 milions de dòlars.

Aquest descens respon a factors vinculats tant a l’oferta 
com a la demanda. En primer lloc, el conjunt d’entitats 
europees continua immers en un procés de despalanque-
jament que passa per la contenció de la dimensió del 
balanç i esmorteeix, per tant, les necessitats de finança-
ment. En segon lloc, la reculada interanual és fruit del 
volum excepcionalment elevat al començament del 2012, 
quan el BCE acabava d’engegar les operacions de préstecs 
a 3 anys. Els bancs europeus, a més d’acudir massivament 
a l’oferiment del BCE, van aprofitar la ràpida millora de les 
condicions del mercat per emetre bons profusament. El 
resultat va ser l’acumulació d’un excés de recursos que 
mitiga ara l’apel·lació al mercat de capitals. D’altra banda, 
amb motiu de la crisi xipriota, va adquirir protagonisme 
mediàtic el debat sobre les normes per a futures crisis 
bancàries, en particular les referides a l’anomenat bail-in. 
L’apetència inversora pels bons bancaris es va reduir, les 
primes de risc van augmentar i l’incentiu per emetre va 
minvar. Afortunadament, l’efecte Xipre ha resultat passat-
ger, de manera que les condicions dels mercats de finança-
ment estan tornant a la normalitat.
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Tipus d’interès (%)

31-maig 30-abr Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Euro

Repo BCE 0,50 0,75 –25 –25 –50

Euríbor 3 mesos 0,20 0,21 –1 1 –47

Euríbor 12 mesos 0,48 0,51 –3 –6 –75

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,01 0,01 0 –13 –2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,07 0,01 6 9 6

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,51 1,22 29 19 33

Deute públic a 10 anys (Espanya) 4,44 4,14 30 –82 –208

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 293 292 2 –101 –241

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0 0 0

Líbor 3 mesos 0,28 0,27 1 –3 –19

Líbor 12 mesos 0,69 0,70 –1 –15 –38

Deute públic a 1 any 0,13 0,10 3 –1 –4

Deute públic a 2 anys 0,29 0,21 8 5 5

Deute públic a 10 anys 2,13 1,67 46 39 69

Spreads deute corporatiu (p. b.)

31-maig 30-abr Variació mensual  
(p. b.) 

Variació acum.  
el 2013 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 103 96 7 –14 –80

Itraxx Financer Sènior 147 146 1 5 –155

Itraxx Financer Subordinat 212 235 –23 –23 –284

Tipus de canvi

31-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,300 1,317 –1,3 –1,3 4,1

¥/euro 130,640 128,320 1,8 –12,4 –25,0

£/euro 0,855 0,848 0,9 –5,0 –4,9

¥/$ 100,450 97,450 3,1 –13,5 –21,9

Primeres matèries 

31-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 472,9 478,3 –1,1 –2,3 0,1

Brent ($/barril) 100,0 101,8 –1,7 –10,7 1,2

Oro ($/onza) 1.387,9 1.476,8 –6,0 –16,7 –14,1

Renda variable

31-maig 30-abr Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2013 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.630,7 1.597,6 2,1 14,3 27,6

Eurostoxx 50 2.769,6 2.712,0 2,1 5,1 33,9

Ibex 35 8.320,6 8.419,0 –1,2 1,9 37,2

Nikkei 225 13.774,5 13.860,9 –0,6 27,6 57,1

MSCI emergents 1.008,9 1.039,5 –2,9 –4,4 12,9

Nasdaq 3.455,9 3.328,8 3,8 14,5 25,8

PRINCIPALS INDICADORS FINANCERS
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L’ensopegada del tram final del primer trimestre s’està supe-
rant. Globalment, els indicadors d’activitat del març van ser 
pitjors del que s’esperava i van suscitar dubtes sobre l’evolució 
futura de l’economia mundial. No obstant això, les dades de 
l’abril, de to positiu, han tendit a esvair, en gran part, aquests 
dubtes. Mantenim, doncs, el nostre escenari central de previ-
sions, que contempla un 2013 en lleugera millora en relació 
amb el 2012 i un 2014 més clarament expansiu.

ESTATS UNITS

Repunt del PIB en el primer trimestre, amb el suport del con-
sum privat i de les existències. Així i tot, l’avanç (el 0,6% inter-
trimestral, l’1,8% interanual) va quedar una mica per sota del 
que s’esperava pel fort descens del consum públic. De cara al 
segon i al tercer trimestres, preveiem una moderació del creixe-
ment i anticipem un major impacte de les reduccions de despe-
sa automàtiques derivades del sequester. Malgrat això, la com-
posició de la dada de PIB, amb un consum privat significativament 
millor del previst i amb una inversió productiva que manté una 
part del repunt previ, ens du a mantenir les nostres previsions, 
amb un avanç esperat del 2,0% i del 2,8% per al conjunt del 
2013 i del 2014, respectivament.

El consum privat va aportar, en termes absoluts, el 90% del 
creixement econòmic del primer trimestre, però tendirà a per-
dre una part del vigor, ja que el seu repunt s’atribueix, en bona 
part, a un augment puntual dels ingressos i a un descens de 
l’estalvi. Així i tot, les condicions financeres favorables i el fons de 
resistència que mostren els últims indicadors apunten a avanços 
propers al 2,0% en termes anuals.

La inversió productiva va perdre una part del repunt del tri-
mestre anterior, però hauria d’anar a més, amb el suport 
d’uns beneficis empresarials que, al desembre del 2012, van 
tornar a assolir un màxim històric (el 12,7% del PIB) i en què es 
manté per sota dels nivells precrisi. Pel que fa a la inversió resi-
dencial, preveiem que, beneficiant-se de la menor sobreoferta 
d’habitatge, continurà contribuint positivament al creixement. 
Així mateix, és d’esperar que la menor aportació de l’acumulació 
d’existències sigui compensada per uns descensos menors del 
consum governamental.

L’ocupació sorprèn en positiu a l’abril, amb una reducció ines-
perada de la taxa d’atur fins al 7,5%, però la recuperació conti-
nua sent lenta i és el risc més sever que plana sobre el creixe-
ment. Un dels aspectes que llasta l’evolució laboral és la reduïda 
taxa d’ocupació (la proporció de persones que treballen en rela-
ció amb la població més gran de 16 anys, que se situa en el 
58,6%), que continua 4,8 punts percentuals per sota de l’inici de 
la crisi, a causa de l’augment dels desanimats, que no consten 
com a aturats. Així mateix, la històricament elevada proporció 
d’aturats de llarga durada, de més difícil reinserció al mercat 
laboral, és un llast addicional. 

ECONOMIA INTERNACIONAL

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 

EUA: ocupació
(%) 

Taxa d’ocupació (esc. esq.) Taxa d’atur (esc. dreta)

(%) 

Fonts: Department of Labor i elaboració pròpia. 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

-1 0 1 2 3 

Consum públic 

Sector exterior 

Inv. estructures 

Inv. residencial 

Inv. equipament 

Existències 

Consum privat 

PIB 

EUA: PIB
Contribució a la variació intertrimestral anualitzada (%)

Fonts: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.  

Previsió  

 

 

 

 

-6 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

EUA: PIB
Variació interanual i intertrimestral anualitzada (%)

Var. intertrimestral Var. interanual 

Fonts: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia. 

2010 2009 2011 2012 2013 



13  ECONOMIA INTERNACIONAL

www.lacaixaresearch.comJUNY 2013

Indicadors a l’alça al començament del segon trimestre. Les 
dades d’activitat del març van ser més febles del que estava pre-
vist. No obstant això, les xifres de l’abril, positives en termes 
generals, suggereixen que la tendència de fons continua sent la 
recuperació. Cal destacar el bon to de les vendes al detall i de la 
confiança dels consumidors de l’abril, que confirma el vigor del 
consum. Aquesta tendència rep el suport de l’absència de ten-
sions inflacionistes apreciables. Malgrat tot, cal matisar aquestes 
dades positives amb la confiança dels empresaris, que va recular 
lleugerament a l’abril.

JAPÓ

El Japó deixa enrere la recessió, amb un avanç del 0,9% inter-
trimestral en el primer trimestre, el 3,5% en termes anuals, i 
passa a ser l’economia avançada que creix més. Aquests resul-
tats donen suport a la política expansiva del primer ministre 
Shimzo Abe, coneguda com Abenomics i que s’instrumenta en 
tres pilars: expansió monetària, més despesa pública i reformes 
estructurals. L’avanç del primer trimestre es va basar en un con-
sum privat robust —que es continuarà beneficiant d’estímuls 
fiscals al llarg del 2013— i en unes exportacions que van 
avançar el 16,0% intertrimestral en termes anualitzats, encorat-
 jades per la depreciació del ien.

La nostra previsió de creixement per al conjunt del 2013 puja 
de l’1,4% a l’1,6%, ja que, malgrat que és coherent amb les 
nostres expectatives, la dada ve acompanyada d’una revisió 
alcista dels dos trimestres anteriors. El nostre escenari contem-
pla que l’expansió continuarà el 2014, ja que els efectes de 
l’expansió quantitativa del Banc del Japó, que duplicarà la base 
monetària entre el febrer del 2013 i el desembre del 2014, 
s’haurien de perllongar fins ben entrat l’any vinent. Així mateix, 
el ien encara té recorregut a la baixa, la qual cosa continuarà 
beneficiant les exportacions. No obstant això, si res no ho evita, 
a l’abril del 2014, està previst que l’impost sobre el consum pas-
si del 5% al 10%, una mesura que va en contra de la lògica 
expansiva de l’Abenomics i a la qual, per tant, atorguem escas-
ses probabilitats que s’apliqui íntegrament.

Les dades del segon trimestre confirmen la continuïtat de la 
recuperació. L’evolució de la confiança del consumidor, que, a 
l’abril, va superar el registre de la mitjana del primer trimestre, 
avala que la despesa de les llars podria mantenir un ritme de 
creixement similar al del primer trimestre. De la mateixa mane-
ra, sembla també que es manté l’impuls exportador, com ho 
palesen les bones xifres de l’abril. Així i tot, la recuperació de la 
demanda interna també propulsa les importacions.

ECONOMIES EMERGENTS

Les economies emergents exhibeixen ritmes d’activitat dis-
pars. Malgrat que els últims indicadors suggereixen que 
l’ensopegada de l’activitat del març ha tendit a revertir a l’abril, 
la veritat és que el to de l’activitat és diferent en funció de la 
regió de la qual parlem. L’Àsia oriental es manté com la zona més 
dinàmica del globus, com ho evidencien les bones dades de la 
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Xina de l’abril (comerç exterior, producció industrial i vendes al 
detall). Així i tot, alguns països, com Corea i Taiwan, pateixen els 
efectes de la pèrdua de competitivitat internacional derivada de 
l’apreciació de les seves divises enfront del ien japonès.

L’Amèrica Llatina pateix per partida doble la dependència 
dels EUA i de la Xina. Tot i que els EUA i la Xina s’allunyen dels 
registres relativament febles dels trimestres anteriors, la veritat 
és que la suau ensopegada que van patir les dues economies ha 
llastat les economies llatinoamericanes més dependents de la 
compra de primeres matèries per part de la Xina (situació del 
Brasil, per exemple) o més vinculades al cicle manufacturer dels 
EUA (seria el cas de Mèxic). En aquest últim país, la dada del PIB 
del primer trimestre va decebre, ja que va mostrar un creixement 
del 0,8% interanual. Tot i que la xifra està afectada per efectes 
desfavorables de base i de calendari (sense els quals la taxa resul-
tant és del 2,2% interanual), creiem que també s’ha vist llastada 
pel creixement mínim dels EUA en el quart trimestre del 2012.

Pel que fa al Brasil, el creixement del primer trimestre va ser 
una mica inferior al previst, amb un avanç interanual de l’1,9%, 
a causa d’un comportament del consum i de les exportacions 
pitjor del que s’esperava. Així i tot, cal esmentar que també s’ha 
registrat un augment important de la inversió, del 4,6% inter -
anual, un bon senyal per al creixement futur.

En aquest context, els països emergents amb un ritme més 
feble d’activitat continuen apostant per donar suport a la con-
juntura mitjançant el recurs a una política econòmica expansi-
va. En particular, molts d’aquests països (com, per exemple, 
l’Índia, Turquia o Corea) han rebaixat el tipus d’interès de referèn-
cia en les últimes setmanes, tendència que, segons les nostres 
previsions, es mantindrà a curt termini. La situació de la inflació, 
relativament continguda en algunes d’aquestes economies, grà-
cies a la reducció dels preus de l’energia internacional, facilita que 
pugui prevaler el creixement mitjançant la política monetària. 
Entre els països que defugen aquesta tendència, destaca el Brasil. 
Malgrat la desacceleració de la seva economia, persisteixen les 
tensions inflacionistes, situació que ha motivat la pujada en 50 
punts bàsics del tipus de referència, fins al 8%. Es tracta d’un movi-
ment més intens del que s’esperava, tot i que creiem que tindrà 
continuïtat amb una pujada més, com a mínim, al llarg de l’any.

Addicionalment, alguns països entenen que el suport defini-
tiu al creixement exigeix mantenir o impulsar l’agenda de 
reformes estructurals. En aquest sentit, en l’actualitat, 
l’exemple més ambiciós és, probablement, el de Mèxic. Després 
de l’aprovació de les reformes laboral, educativa i de telecomu-
nicacions, al començament de maig, es van presentar les direc-
trius d’una reforma bancària que té com a principal objectiu 
dinamitzar el crèdit privat. En sentit oposat, el cas de l’Índia, on 
el creixement ha lliscat cap a la zona del 5% (el 4,8% interanual 
en el primer trimestre del 2013), molt allunyat del ritme de crei-
xement del 8% d’anys anteriors, recorda que l’avanç sostenible 
de l’activitat depèn molt d’aprofundir en les reformes estructu-
rals pendents (infraestructures, reguladores, financeres, etc.) i 
en la contenció del deute públic (el 66,8% del PIB el 2012).
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FOCUS • Estats Units: consolidació sostenible?

Segons la Congressional Budget Office (CBO), el dèficit 
federal es reduirà més ràpidament del que estava previst. 
Després de l’evolució positiva dels últims mesos, espero-
nada pel final de les exempcions sobre les nòmines i per 
un cert transvasament d’ingressos del 2013 al 2012 per 
part de les llars amb rendes més elevades, l’Oficina de 
Pressupostos del Congrés estima que els ingressos fede-
rals pujaran el 15% el 2013,(1) fins al 17,5% del PIB. Per la 
seva banda, les despeses baixarien el 2,3%, fins al 21,5% 
del PIB, i reflectirien l’ajust automàtic derivat del famós 
sequester. La millora als dos flancs, que prosseguiria el 
2014, permetria reduir el dèficit federal del 7,0% del PIB el 
2012 al 4,0% el 2013 i apropar-lo al 3,4% el 2014. A curt 
termini, aquesta perspectiva de correcció és benvinguda. 
No solament perquè indica que la consolidació fiscal 
avança, sinó, també, perquè alleuja les tensions vincula-
des al límit del deute i prorroga la data crítica de l’agost a 
l’octubre. Malgrat tot, això no resol el problema de la sos-
tenibilitat del deute federal nord-americà a llarg termini.

Si es mantenen les polítiques actuals, la CBO preveu que 
els ingressos continuaran augmentant i s’aproparan al 
19% del PIB el 2023, gràcies al final de les deduccions per 
depreciació i a l’enfortiment gradual de la base imposable 
de salaris i de beneficis arran de la millora econòmica. No 
obstant això, la correcció de la despesa federal, un cop 
exclòs el pagament d’interessos, es frena en un relativa-
ment contingut 19,4% del PIB el 2023 (el 21,3% el 2012). A 
partir d’aquí, pels efectes de l’envelliment dels baby-boo-
mers i del seu impacte sobre el Medicare (assegurança 
mèdica i assistència sanitària a més grans de 65 anys), aug-
mentaria fins al 26,1% del PIB el 2037 i fins al 32,6% el 2087. 
D’aquesta manera, la progressió dels ingressos seria insu-
ficient per compensar l’escalada de la despesa i situaria el 
deute federal en un alarmant 200% del PIB el 2037.

Hi ha solució, però exigeix traçar un pla de sostenibilitat a 
llarg termini i arribar a un acord que permeti reduir despe-
ses, apujar els impostos o trobar una solució intermèdia. 
La reducció de les prestacions és complicada. No obstant 
això, hi ha marge de millora en eficiència sanitària (els 
Estats Units gasten el 17,4% en sanitat, pública i privada, 
quan la mitjana de l’OCDE és del 9,6%). També n’hi ha per 
a pujades impositives (sobretot sobre el consum i els 
impostos verds): els impostos representaven, el 2010, el 
25% del PIB, enfront del 36,1% d’Alemanya i del 34,9% del 
Regne Unit. D’altra banda, l’eliminació del complicat siste-
ma de deduccions introduiria simplicitat i augmentaria la 
recaptació sense necessitat d’apujar el tipus impositiu. La 
solució, doncs, cal buscar-la als passadissos del Congrés.
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FOCUS • Abenomics: solució o pedaç?

Al novembre, Shimzo Abe va agafar les regnes d’un Japó 
sumit en la recessió, en una deflació eterna i amb la possi-
bilitat a la vista de perdre tot l’avantatge competitiu al 
mercat asiàtic. Sis mesos més tard, la seva economia lidera 
el rànquing de creixement entre les avançades, ha revisat a 
l’alça la trajectòria del PIB nominal i el ien, en mínims, ha 
recuperat una part de la competitivitat perduda. La clau? 
Ni és un secret, ni una recepta màgica: és l’Abenomics, una 
combinació de polítiques econòmiques —fiscal, mone-
tària i d’oferta— impulsades pel nou Govern que pretenen 
treure l’economia japonesa del pou de la deflació i reacti-
var el seu potencial de creixement. Funcionarà?

Ara com ara, és obvi que ha fet efecte. Per començar, ha 
impulsat la confiança dels consumidors japonesos, que 
explica, en gran part, la bona dada de creixement del primer 
trimestre. D’altra banda, l’expectativa d’expansió monetària 
del Banc del Japó (primer pilar de l’Abenomics), que planeja 
dur la base monetària del 29,4% del PIB al 57,3% al desem-
bre del 2014, s’ha traduït, des de l’octubre, en una deprecia-
ció del ien, del 23% en relació amb el dòlar i del 21% en rela-
ció amb el won coreà i el dòlar taiwanès. Això ha esperonat 
l’exportació de béns, tot i que a costa dels principals compe-
tidors asiàtics i d’encoratjar el temor a una guerra de divises. 
En la seva empenta al creixement, el consum i l’exportació 
trobaran un suport ràpid en un increment de la despesa 
pública del 2,2% del PIB (segon pilar de l’Abenomics).

Així i tot, malgrat que puguin ser efectives a curt termini, 
les polítiques de demanda, considerades de  forma aïllada, 
difícilment impulsaran el creixement a llarg termini. Això 
exigeix actuar sobre els problemes de fons que limiten el 
potencial de l’economia japonesa i que deriven en un crei-
xement pobre, en unes finances públiques insostenibles (el 
deute supera el 235% del PIB) i en una erosió gradual del 
superàvit per compte corrent. Els talons d’Aquil·les són dos: 
una demografia envellida i un excés d’estalvi empresarial. 
A curt termini, la depreciació del ien permetrà millorar el 
superàvit corrent i canalitzar una part de l’excessiu estalvi 
empresarial cap a l’exterior, mentre que els tipus reals 
negatius ajudaran a canalitzar una altra part cap a la inver-
sió interior. No obstant això, no serà suficient per absorbir 
un estalvi empresarial que, segons les estimacions, es va 
situar en el 29,5% del PIB el 2011. Per aquest motiu, l’èxit de 
l’Abenomics dependrà, de forma crucial, de la correcta 
administració del seu tercer pilar: les reformes estructurals.

Aquestes reformes han de desincentivar l’excessiu estalvi 
empresarial —amb mesures com una menor tributació dels 
dividends, incentius a la inversió o un major poder per als accio-
nistes—. Així mateix, han d’adequar les finances públiques a la 
realitat demogràfica i mitigar, en la mesura que sigui possible, 
l’impacte de l’envelliment poblacional sobre la taxa d’activitat 
—impulsant, per exemple, la participació femenina—. 
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ESTATS UNITS
2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 04/13 05/13

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 5,9 4,6 4,3 4,1 3,8 3,3 3,9 ...

Confiança del consumidor (valor) 58,1 67,1 65,3 65,0 70,4 62,8 69,0 76,2

Producció industrial 3,4 3,6 4,5 3,3 2,8 2,5 1,9 ...

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

Habitatges iniciats (milers) 612 783 741 781 896 963 853 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 140 141 140 143 145 150 ... ...

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

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

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

Preus

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

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

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

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

Activitat

PIB real –0,5 2,0 4,0 0,4 0,4 0,0 –

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

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

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

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

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

Preus

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

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

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

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

Activitat

PIB real 9,3 7,8 7,6 7,4 7,9 7,7 –

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

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

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

Sector exterior

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

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

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

Preus i variables financeres

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

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

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

Nota: (1) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.
Fonts: Oficina Nacional d’Estadístiques, Thomson Reuters Datastream i elaboració pròpia.

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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La recessió amaina. Tal com s’esperava, la zona de l’euro es va 
mantenir en contracció en el primer trimestre de l’any, però el 
ritme de caiguda de l’activitat va afluixar el pas (el –0,2% inter-
trimestral en el 1T 2013, en relació amb el –0,6% del 4T 2012). 
Aquesta tendència s’observa a tots els països dels quals es dis-
posa ja de dades. D’aquesta manera, l’escenari de recuperació 
gradual es va confirmant i el retorn a taxes de creixement posi-
tives, tot i que modestes, sembla a prop. De nou, l’economia 
alemanya va mantenir el lideratge, tot i que sense poder-ne 
presumir (l’avanç es va quedar en el 0,1% intertrimestral). En 
canvi, el PIB es va contreure a la resta de països grans (el –0,2% 
a França, el –0,5% a Espanya i el –0,5% a Itàlia).

Per al segon trimestre, la majoria d’indicadors d’activitat 
suggereixen una recuperació lenta. Aquests indicadors, 
erràtics al llarg del primer trimestre, van recuperar, al maig, una 
part del terreny perdut en els últims mesos i tornen a dibuixar 
una tendència positiva, tot i que amb una certa volatilitat. 
L’índex PMI compost de la zona de l’euro va augmentar fins als 
47,7 punts, gràcies al sector manufacturer. Malgrat que la mitja-
na de l’abril i maig, de 47,3 punts, es va situar per sota del regis-
tre del primer trimestre, de 47,7, la tendència de fons continua 
sent positiva i permet continuar pensant que el pitjor de la 
recessió ha quedat enrere. Per països, les diferències són nota-
bles. L’índex francès es manté estancat en zona de contracció. 
Alemanya, en canvi, recupera tracció: l’índex PMI voreja ja els 50 
punts i l’índex Ifo va pujar després de dos mesos de davallades.

El sentiment econòmic millora al maig i s’apropa als registres 
assolits al febrer i al març, de manera que es dibuixa de nou una 
tendència lleugerament positiva. Malgrat que els moviments 
dels últims mesos han estat semblants a tots els països, els 
nivells continuen sent molt diferents. En aquest sentit, destaca 
l’augment que s’ha produït a Alemanya i a Espanya, de 5,4 
punts i de 6,1 punts, respectivament, des dels mínims assolits 
l’estiu passat. A França, en canvi, ha perdut gairebé tot el terreny 
guanyat al final de l’any passat. S’espera que aquestes tendèn-
cies  es mantinguin en els pròxims mesos, amb Alemanya al 
capdavant i Espanya sortint, a poc a poc, de la recessió. França i 
Itàlia generen una certa preocupació, ja que, per bé que no pre-
senten grans desequilibris macroeconòmics, el creixement no 
dóna senyals de despertar-se i l’agenda de reformes estructu-
rals avança molt lentament.

La confiança del consumidor puja al maig fins als nivells d’un 
any enrere. En concret, es va situar en els –21,9 punts, per 
damunt de la mitjana del primer trimestre (–23,7). Així i tot, es 
troba molt per sota de la mitjana històrica (–13), de manera que 
la seva recuperació és clau per dinamitzar el consum intern.

La reactivació de la demanda interna no acaba d’arribar. En 
concret, les vendes al detall del mes de març, amb una reculada 
del 2,4% interanual, continuen sense emetre senyals de millora. 
Les caigudes més importants es van concentrar als països peri-
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fèrics, com Espanya (–10,5%) i Portugal (–5,9%), sotmesos a 
importants processos d’ajust. Els països del centre també van 
recular, tot i que molt menys: Alemanya el –0,4% i França el 
–0,7%. L’augment continuat de la taxa d’atur, que, a l’abril, va 
assolir un nou màxim del 12,2%, dificulta la recuperació del 
consum de les llars. A l’abril, la feblesa de la demanda i la caigu-
da del preu del petroli han reduït en mig punt, fins a l’1,2%, la 
inflació, la qual es mantindrà en cotes baixes, ja que no s’esperen 
pujades continuades del preu dels productes energètics ni una 
recuperació de la demanda que pugui generar pressió a l’alça 
sobre els preus.

La situació del mercat laboral, molt diferent entre països. Per 
al conjunt de la zona de l’euro, l’índex del maig d’expectatives 
de contractació per als tres pròxims mesos suggereix que el 
mercat laboral no hauria d’empitjorar, tot i que, ara com ara, 
tampoc no es percep un canvi de tendència clar cap a la recu-
peració. Destaca el bon comportament d’Espanya, en especial 
al sector serveis, ja que l’índex mitjà de l’abril i el maig (–3,6) 
s’ha situat sis punts per damunt del registre del primer trimes-
tre i s’apropa al límit a partir del qual es genera ocupació. Al 
sector manufacturer, aquesta variable també va millorar en 
més de dos punts en la mitjana d’aquests dos mesos en relació 
amb el primer trimestre, fins a un valor negatiu de 10,7 punts. A 
Alemanya, aquests índexs es mantenen estables en cotes clara-
ment superiors, de manera que, ara com ara, no es qüestiona la 
capacitat de l’economia germànica de continuar generant llocs 
de treball, malgrat que la taxa d’atur es manté en mínims his-
tòrics. França, en canvi, va experimentar un lleuger repunt, 
però, així i tot, es va situar en els 13,5 punts negatius, molt per 
sota de la zona de l’euro.

El sector exterior continua sent el principal suport de 
l’economia. Les exportacions de béns van pujar al març el 2,8% 
interanual en termes nominals (–1,0% les importacions). Això 
va empènyer el superàvit de béns fins als 28.100 milions d’euros 
en el primer trimestre. A més a més, l’índex d’expectatives 
d’exportacions ha repuntat de forma notable en el segon tri-
mestre i se situa clarament per damunt dels valors registrats al 
final del 2012. Ara com ara, per tant, no sembla que el sector 
exterior hagi de perdre embranzida. No obstant això, el que, 
d’una banda, és motiu de satisfacció (la recuperació es basa en 
el sector exterior, en part arran de les millores de competitivi-
tat), de l’altra, és un símptoma de la fragilitat de la situació 
econòmica actual. En aquest sentit, l’alentiment del creixement 
dels principals països emergents, com el Brasil, l’Índia i, fins a 
un cert punt, la Xina, genera dubtes sobre el recorregut que pot 
tenir el creixement de les exportacions a mitjà termini. En prin-
cipi, aquests països mantindran un ritme de creixement elevat 
i, a més a més, tenen un ampli marge de política econòmica per 
continuar estimulant la demanda si és necessari, però, atesa la 
rellevància que adquireix aquest sector, serà necessari seguir-
ne l’evolució amb atenció.

A Alemanya, les comandes industrials de fora de la zona de 
l’euro perden força i, en certa mesura, la seva evolució sol anti-
cipar el comportament de les exportacions, les quals van recu-
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lar l’1% interanual al març. En general, és una sèrie força volàtil, 
i, a més a més, al gener i al febrer, van créixer el 3%, de manera 
que, ara com ara, sembla precipitat pensar en una via decrei-
xent. El que queda més clar és que les elevades taxes de creixe-
ment dels últims anys, el 9,4% el 2011 i el 3,3% el 2012, queden 
ara una mica lluny.

Les noves previsions de la CE dibuixen una sortida de la cri-
si una mica més lenta. Per al 2013, la CE espera una reculada 
del PIB del 0,4% a la zona de l’euro. La reactivació de 
l’economia global continuarà donant suport a la demanda 
externa, però la interna es mantindrà deprimida pels ajustos 
en els balanços dels agents econòmics. De cara al 2014, la CE 
apunta a un avanç de l’1,2%, tot i que aquest resultat està 
subjecte al fet que els diferents països continuïn avançant en 
els seus programes de reformes. Així mateix, la CE reconeix la 
necessitat d’enfortir  l’arquitectura institucional de la zona de 
l’euro. En aquest sentit, seran clau les decisions que s’adoptin 
al Consell Europeu del 27 de juny sobre el procés d’unió ban-
cària i fiscal (vegeu Focus «Unió bancària: avançant a empen-
tes i rodolons»).

La CE suavitza la via de consolidació fiscal per la lentitud 
amb què avança el procés de recuperació. La CE avalua 
l’esforç fet per cada país en funció de la reducció que ha asso-
lit del dèficit estructural (la part del dèficit públic que queda 
un cop eliminat l’impacte de la situació econòmica conjuntu-
ral). En aquest sentit, es mostra força satisfeta pels progressos 
fets a la majoria de països. La revisió de la via de consolidació 
fiscal és deguda al deteriorament econòmic que s’ha produït, 
més intens del que s’havia previst, i que ha comportat que la 
part cíclica del dèficit sigui major. Sense cap mena de dubte, 
aquesta revisió farà que el procés sigui una mica més suporta-
ble. En concret, la CE atorga una pròrroga de dos anys addicio-
nals per situar el dèficit públic per sota del 3% a Espanya, 
França, Polònia i Eslovènia. Per als Països Baixos i Portugal, la 
pròrroga és d’un any.

Accelerar i aprofundir en les reformes estructurals és el nou 
mantra. Enguany, la CE ha insistit especialment en la importàn-
cia de dur a terme una agenda de reformes estructurals ambi-
ciosa. Els processos d’ajust que, en molts països de la perifèria 
encara s’han de dur a terme, mantindran el creixement en taxes 
moderades en els pròxims anys. A més a més, en alguns dels 
països del centre, hi ha seriosos dubtes sobre la seva capacitat 
de creixement a llarg termini. Això explica que la CE hagi presen-
tat una detallada agenda de reformes per a cada país. A França, 
per exemple, és primordial recuperar la competitivitat, ja que fa 
anys que les exportacions perden quota de mercat. En aquest 
sentit, la flexibilització del mercat laboral es vista com un dels 
principals eixos per capgirar aquesta situació. A Itàlia, continuen 
preocupant l’elevat nivell d’economia submergida i la poca efi-
ciència del sistema judicial. En definitiva, la llista és llarga i deta-
llada, un clar reflex que encara queda molta feina per fer.

Font: Comissió Europea.
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FOCUS • S’endinsarà el BCE en aigües desconegudes?

circulació de l’excés de reserves existent. Per bé que és 
poc probable que el BCE es decanti per aquesta opció, 
Mario Draghi va afirmar públicament que l’entitat està 
preparada tècnicament i en posició de gestionar els possi-
bles efectes adversos derivats d’una mesura tan hetero-
doxa. És a dir, no està descartada.

En un entorn de marcada feblesa econòmica i d’inflació 
deprimida, el Consell de Govern del Banc Central Europeu 
(BCE) va decidir, en la reunió del 2 de maig, retallar el tipus 
d’interès oficial fins al 0,5%, mínim històric. Aquest pas té 
rellevància, perquè confirma, una vegada més, la voluntat 
del BCE de continuar sent una part activa en la solució de 
la crisi de la zona de l’euro.

No obstant això, malgrat la seva ferma determinació, 
l’entitat reconeix que les mesures adoptades fins ara no 
són efectives per reduir de forma satisfactòria la persis-
tent divergència existent en matèria d’accés al crèdit ban-
cari per part de les empreses (en especial, les pimes) entre 
els diferents països (vegeu Focus «(Re)integració financera 
a la zona de l’euro», al capítol de Mercats Financers del 
present Informe Mensual). La preocupació es va fer explíci-
ta en el comunicat de la reunió: «El Consell de Govern ha 
decidit establir consultes amb altres institucions europees 
sobre iniciatives per promoure el funcionament correcte 
del mercat de titulitzacions de crèdits a empreses no 
financeres (ABS, per les sigles en anglès)». Concretant més, 
Mario Draghi va explicar que hi ha un grup de treball for-
mat pel BCE, el Banc Europeu d’Inversions i la Comissió 
Europea que té com a objectiu analitzar les possibles 
mesures que ajudin a reactivar el mercat d’ABS, en espe-
cial el segment garantit per crèdits a pimes.

Tot i que el repte de reactivar el mercat d’ABS no és una 
tasca senzilla, les autoritats europees tenen algunes alter-
natives que no plantegen grans dificultats tècniques. En 
primer lloc, el BCE pot relaxar els criteris perquè un ABS 
sigui acceptat com a col·lateral en les operacions 
ordinàries de préstec (com ja va fer al desembre del 2011). 
No obstant això, els comentaris realitzats per Draghi dei-
xen entreveure que la institució està considerant la possi-
bilitat d’una actuació innovadora d’un abast més gran. En 
aquest sentit, una segona alternativa pot consistir a realit-
zar noves operacions de refinançament a llarg termini 
(LTRO) garantides específicament per crèdits a pimes. El 
venciment podria ser superior a 3 anys i a tipus d’interès 
fix. Una tercera alternativa que s’està discutint és que el 
Banc Europeu d’Inversions adquireixi carteres de préstecs 
a pimes i que, en part, es financi al BCE. Sembla que 
l’opció que el BCE realitzi compres directes d’ABS està 
descartada.

Passant a l’àmbit de la política de tipus d’interès, el BCE 
encara té al seu abast dues alternatives. La més òbvia és 
retallar de nou el tipus d’interès rector (el de les opera-
cions de préstec), malgrat que l’escàs marge restant i els 
nivells ja molt baixos plantegen dubtes sobre la seva efec-
tivitat. La segona, que comportaria entrar en aigües des-
conegudes, seria situar en terreny negatiu la remuneració 
de la facilitat de dipòsit, amb la intenció de fomentar la 
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FOCUS • Unió bancària: avançant a empentes i rodolons

Amb prou feines cinc mesos després que el Consell Euro-
peu acordés el full de ruta per a la creació d’una unió ban-
cària europea, s’estan evidenciant els primers desacords 
entre els socis. La idea va sorgir fa gairebé un any com un 
mecanisme per trencar el cercle viciós entre risc sobirà i 
risc bancari i construir, així, una unió monetària més 
robusta. Ara els desacords amenacen el progrés del pro-
jecte i fan témer que el consens només serveixi per assolir 
una unió bancària descafeïnada.

La bona notícia és que falta poc per completar el primer 
pas, l’establiment del Mecanisme Únic de Supervisió. La 
figura del supervisor únic, una responsabilitat que recaurà 
sobre el BCE, va ser aprovada al maig. Prèviament, i per 
harmonitzar la regulació entre els diferents estats, es va 
aprovar la directiva que introdueix la nova normativa de 
Basilea III. Així i tot, el nou supervisor únic no estarà plena-
ment operatiu fins a mitjan 2014. El BCE no solament ha de 
contractar nou personal, sinó que vol conèixer amb exac-
titud la situació de les entitats que quedaran sota la seva 
supervisió, les quals, per aquest motiu, s’hauran de sotme-
tre a auditories exhaustives, tal com va fer la banca espa-
nyola l’estiu passat.

A partir d’aquí, el consens es complica. Les autoritats euro-
pees tenen encara sobre la taula dues iniciatives regula-
dores que, malgrat ser anteriors a la idea d’unió bancària, 
són clau per poder avançar en aquesta direcció.

La primera és la creació d’un marc normatiu harmonitzat 
que estableixi les bases per gestionar futures crisis ban-
càries i faciliti la resolució ordenada d’entitats, ja que la 
majoria de països europeus no disposen d’aquest ele-
ment. Entre d’altres, aquest marc inclourà regles sobre el 
repartiment de pèrdues entre els creditors d’entitats en 
resolució (l’anomenat bail-in) amb la finalitat de minimit-
zar el cost per al contribuent. El debat sobre aquestes 
regles, que es va intensificar després del rescat de Xipre, 
inclou, a més de l’ordre de prelació dels passius, la possibi-
litat de préstec entre els fons de resolució dels diferents 
estats o la contribució dels fons de garantia de dipòsits 
(FGD) al cost de la resolució. Així i tot, l’objectiu és que el 
nou marc entri en vigor al gener del 2015.

La segona iniciativa pendent és la reforma i l’harmonització 
dels FGD, de manera que tots els països disposin d’un fons 
de la mateixa dimensió relativa i prefinançat per les enti-
tats. Ateses les conseqüències fiscals de les garanties 
públiques als FGD, aquesta és una de les qüestions ober-
tes més delicades, motiu pel qual es troba, actualment, 
bloquejada.

Els desacords més importants, però, estan sorgint al vol-
tant del que hauria de ser el segon pilar de la unió: la crea-
ció del Mecanisme Únic de Resolució (MUR). La controvèr-

sia deriva de la possibilitat de crear una autoritat única 
d’àmbit europeu, amb plenes capacitats d’actuació, en el 
marc dels actuals tractats europeus. Segons el parer del 
ministre d’Economia alemany, Wolfgang Schäuble, per-
què una autoritat única de resolució pugui exercir amb 
èxit la seva tasca requeriria uns poders legals i coercitius 
que no estan contemplats en els tractats actuals, motiu 
pel qual cal que siguin reformats.

Fins que no s’hagin reformat, el ministre alemany proposa 
que el MUR s’implementi mitjançant l’acció coordinada de 
les autoritats nacionals de resolució, que actuarien sota 
les normes de gestió de crisis esmentades més amunt. Per 
pagar les resolucions, les autoritats nacionals disposarien 
només dels fons nacionals, tot i que podrien recórrer al 
MEDE si fos necessari.

Certament, el disseny de l’autoritat única de resolució 
haurà de tenir molt present la qüestió de la seguretat jurí-
dica. Al capdavall, les decisions que adopti tindran conse-
qüències determinants no solament per al futur de les 
entitats, sinó per als accionistes, els creditors i, potencial-
ment, els contribuents. Ara bé, un MUR com el plantejat 
per Alemanya presentaria altres problemes gens menys-
preables. La mera cooperació entre autoritats nacionals, 
per exemple, no garantiria que les decisions s’adoptessin 
en interès del conjunt del sistema financer europeu. Així 
ho reconeix el mateix BCE, que considera que, perquè el 
supervisor únic sigui efectiu, és necessària l’existència 
d’un MUR amb una autoritat única de resolució. No obs-
tant això, el problema fonamental seria que la falta d’un 
fons de resolució comú impediria trencar totalment el vin-
cle entre risc sobirà i risc bancari. Sacrificar l’objectiu que 
justifica tot el viatge sembla una decisió massa arriscada.

El cercle viciós entre risc sobirà i risc bancari 

Font: Elaboració pròpia.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

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

Vendes al detall (variació interanual) –0,3 –1,9 –1,9 –1,7 –2,8 –2,0 ... ...

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

Confiança del consumidor –14,5 –22,3 –19,5 –23,8 –26,2 –23,7 –22,3 –21,9

Sentiment econòmic 101,7 90,4 92,3 87,4 86,8 90,1 88,6 89,4

PMI manufactures 52,2 46,2 45,4 45,1 45,9 47,5 46,7 47,8

PMI serveis 52,6 47,6 46,9 47,1 46,9 47,6 47,0 47,5

Mercat de treball

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

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. act.) 10,2 11,4 11,3 11,5 11,8 12,1 12,2 ...

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

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

Itàlia (% pobl. activa) 8,4 10,7 10,6 10,8 11,3 11,9 12,0 ...

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,0 24,7 25,5 26,1 26,6 26,8 ...

Fonts: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea, Markit i elaboració pròpia.

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

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

Saldo corrent: zona de l’euro 0,2 1,4 0,7 1,0 1,4 1,8 ... ...

Alemanya 6,2 7,0 6,5 6,8 7,0 6,9 ... ...

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal (1) (valor) 103,4 97,9 98,2 95,9 97,9 100,7 100,4 100,5

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

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS DE LA ZONA DE L’EURO

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

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

Finançament del sector privat

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

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

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

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

Dipòsits

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

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

Instruments negociables –5,5 0,1 2,8 0,7 –3,6 –9,7 –14,2

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

Notes: (1) Dades ajustades de vendes i titulitzacions. (2) Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (3) Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus inicial. (4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus inicial.
Font: Banc Central Europeu.
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L’economia espanyola continua en recessió, però es confirma 
l’escenari de recuperació gradual. El ritme de contracció del 
PIB es va reduir en el primer trimestre en relació amb el període 
anterior (el –0,5% en 1T 2013, en relació amb el –0,8% del 4T 
2012), i els indicadors avançats d’activitat i de confiança del 
segon trimestre dibuixen una suau tendència a l’alça. Tot plegat 
és coherent amb un escenari de recuperació gradual, amb un 
segon trimestre amb taxes de creixement negatives i una sego-
na meitat de l’any amb taxes molt moderades, però positives. El 
nostre escenari preveu una reculada de l’1,4% el 2013 i un crei-
xement del 0,8% el 2014. L’OCDE, en l’últim informe de pers-
pectives econòmiques, presenta un escenari una mica més pes-
simista, amb un creixement del PIB del –1,7% el 2013 i del 0,4% 
el 2014 (previsió anterior: –1,4% i 0,5%, respectivament). 
Segons aquesta institució, l’economia espanyola continuarà en 
recessió el 2013, a causa de la consolidació fiscal i del despalan-
quejament del sector privat, que limiten la demanda interna. El 
creixement dels socis comercials i els guanys en competitivitat-
cost, juntament amb les millores en les condicions de finança-
ment, seran els punts de suport de l’economia.

La reactivació ve liderada pel sector exterior, però la demanda 
interna presenta un deteriorament més contingut. En el pri-
mer trimestre, el ritme de contracció del PIB es va atenuar, gràcies 
a la contribució positiva de 0,1 punts de la demanda externa i a 
una menor reculada de la demanda interna (el –0,6% en 1T 2013, 
en relació amb el –2,0% del 4T 2012). La reducció del ritme de 
reculada de la demanda interna s’explica per l’evolució favorable 
de dos components. D’una banda, el descens del consum privat 
es va moderar de forma  notable (el –0,4% en 1T 2013, en relació 
amb el –1,9% del 4T 2012), en desfer-se l’efecte negatiu que va 
tenir la pujada de l’IVA sobre el consum del quart trimestre. Pel 
mateix efecte, la inversió en equipament també mostra un com-
portament més positiu i registra un creixement intertrimestral 
del 0,1% (que cal comparar amb el –5,2% del 4T 2012). Tot i que 
aquesta millora és, en part, temporal, la reculada de la demanda 
interna no sembla, ara com ara, que vagi a més (vegeu Focus «Els 
punts de suport de la demanda interna»).

La millora de les dades del mercat laboral i de les vendes al 
detall esperona l’optimisme sobre una propera reactivació.
Malgrat la mala situació del mercat laboral, les dades més 
recents mostren una evolució una mica més favorable. El nom-
bre d’afiliats a la Seguretat Social va créixer en 51.077 persones 
a l’abril, una dada positiva si tenim en compte que, a diferència 
d’altres anys, la Setmana Santa va caure al març. D’altra banda, 
l’atur registrat va baixar en 46.050 persones, la qual cosa va 
reduir en vuit dècimes la taxa de variació interanual, fins al 5,2%. 
Tot i que la recuperació del mercat laboral s’endarrerirà en rela-
ció amb l’evolució del PIB, tal com acostuma a succeir en els epi-
sodis de recuperació, cada vegada hi ha més indicis que s’està 
estabilitzant. En aquest sentit, els indicadors de demanda tam-
bé mostren una certa millora. Les vendes al detall de l’abril es 
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Desglossament del PIB i previsions
Variació intertrimestral, %

4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 T4 2013

Consum privat –1,9 –0,4 –0,3 –0,2 –0,1

Consum públic –0,3 –1,2 –1,1 –0,9 –0,8

Inversió –3,9 –1,1 –1,1 –0,9 –0,4

Inversió en equipament –5,2 0,1 –0,1 0,2 0,3

Inversió en construcció –2,8 –2,5 –1,6 –1,4 –0,8

Exportacions netes (*) 1,2 0,1 0,5 0,5 0,4

PIB –0,8 –0,5 –0,2 0,1 0,1

Nota: (*) Contribució al creixement del PIB.
Fonts: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

  Previsions
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van incrementar el 0,5% mensual, corregides per l’estacionalitat 
i l’efecte calendari, la qual cosa va provocar un important aug-
ment de la taxa de variació interanual, del –8,7% del març al 
–5,5% de l’abril. La confiança del consumidor, tot i recular lleu-
gerament al maig, es va situar en els –31,6 punts, per damunt de 
la mitjana del primer trimestre (–32,6). El nivell actual d’aquests 
indicadors encara és compatible amb una reculada del consum 
privat en el segon trimestre, però el ritme serà menor.

Els indicadors avançats d’oferta mostren una tendència a 
l’alça, però continuen en terreny de contracció. La producció 
industrial va millorar de forma substancial al març, amb una 
variació interanual, corregida d’efectes de calendari, que va 
passar del –6,9% del febrer al –0,6% del març. Malgrat que la 
sèrie és erràtica i que, per tant, una part de l’augment és proba-
ble que es corregeixi en els pròxims mesos, sembla que, a poc a 
poc, es va confirmant la tendència ascendent. L’índex PMI de 
manufactures va millorar lleugerament a l’abril, però, amb 44,7 
punts, es va mantenir en terreny recessiu. L’índex de confiança 
a la indústria també es va incrementar al maig (–14,7), en rela-
ció amb el registre de l’abril (–17,4). En conjunt, la lectura dels 
indicadors d’oferta confirma la tendència positiva observada 
des del juny del 2012 i constata que la desacceleració de 
l’activitat es modera.

El sector immobiliari es refreda de nou pel final dels incen-
tius fiscals a la compra d’habitatge. L’ajust del sector de la 
construcció prossegueixi i acumula ja cinc anys consecutius en 
terreny contractiu. Només es van dinamitzar les compravendes 
de forma temporal pels incentius fiscals vigents fins al desem-
bre del 2012. Al març, van caure de nou el 12,6% interanual. En 
paral·lel, la concessió d’hipoteques també continua reculant: al 
març, van baixar el 34,1% interanual. A mesura que la demanda 
interna es vagi recuperant, que el procés de despalanqueja-
ment de les llars vagi minvant i que les fonts de finançament es 
restaurin, el sector immobiliari tendirà a estabilitzar-se.

La reestructuració del sector bancari es troba ben avançada, 
però encara no s’ha completat. Amb la reducció de les ten-
sions al mercat de deute sobirà, les condicions de finançament 
bancari també han millorat: els bancs han emès bons i cèdules 
hipotecàries a un cost raonable. Altres signes de normalització 
del sector són que la dependència del finançament de 
l’Eurosistema es continua reduint i que s’han estabilitzat les 
fonts de finançament dels no residents. En un esforç addicional 
de transparència per conèixer la qualitat de tots els actius en els 
balanços bancaris, el Banc d’Espanya ha endurit els criteris de 
classificació dels crèdits refinançats i reestructurats. Per al con-
junt del sector, aquests crèdits pugen a 208.206 milions d’euros, 
dels quals el 37% són dubtosos (i tenen una cobertura mit-
jançant provisions del 41%) i el 21% estan classificats com sub-
estàndards (i tenen una cobertura del 18%). Els nous criteris de 
classificació podrien comportar un augment de les provisions 
que cal dur a terme.

Els punts de suport de l’economia: el sector exterior i una 
agenda de reformes prometedores. El desequilibri exterior de 
l’economia espanyola s’ha corregit: en el primer trimestre, el sal-
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do del compte corrent va registrar el primer superàvit des de 
l’any 1997. Això ha estat possible, en gran part, gràcies a la bona 
evolució del saldo de béns, que, al març, va registrar el primer 
superàvit comercial en cinc dècades (634,9 milions d’euros al 
març, enfront del dèficit de 3.245,3 milions del 2012). Aquesta 
correcció respon a l’increment de les vendes fora de la zona de 
l’euro, del 20,8% interanual, i a la caiguda de les importacions, 
del 15,0%, gràcies a la reducció del preu del petroli. Esperem 
que el saldo de la balança corrent continuï augmentant al llarg 
d’enguany (vegeu Focus «Correcció corrent i... sostenible?»). 
Això és possible, en gran part, pels importants guanys de com-
petitivitat assolits en els últims anys. En particular, els costos 
laborals unitaris s’han ajustat notablement, una tendència que 
va continuar en el primer trimestre (–3,2% interanual) i que tot 
fa pensar que es mantindrà en els pròxims trimestres.

Les últimes dades de turisme reforcen el paper del sector 
exterior com a motor de l’economia. L’entrada de turistes 
estrangers es va recuperar a l’abril i va augmentar el 3,1% inter -
anual, una bona dada si es té en compte que, a diferència d’altres 
anys, la Setmana Santa va caure al març. Si ajuntem els mesos de 
març i d’abril i eliminem, així, l’efecte Setmana Santa, la variació 
interanual va ascendir al 5,2%, un augment notable en relació 
amb el començament de l’any. Si es manté la tendència exhibida 
entre el gener i l’abril, l’entrada de turistes podria arribar 
enguany als 59 milions, prop del màxim històric del 2008.

La CE prioritza el creixement: relaxa els objectius de dèficit i 
defineix una agenda estricta de reformes estructurals. Els 
nous objectius de dèficit són lleugerament menys estrictes que 
els continguts al Programa d’Estabilitat. Concretament, se 
situen en el 6,5% per al 2013, en el 5,8% per al 2014 i en el 4,2% 
per al 2015 (en lloc del 6,3%, el 5,5% i el 4,1%). Per al 2013, la CE 
estima que les mesures anunciades seran suficients per complir 
aquest objectiu. A partir del 2014, caldrà aprovar noves mesu-
res. Ara com ara, les últimes dades d’execució pressupostària de 
l’Estat mostren que el dèficit fins a l’abril (2,4 punts del PIB) és 
similar al registrat el 2012. Atès que, per al conjunt de l’any, el 
dèficit de l’Estat s’ha de reduir en 3 dècimes, és d’esperar un 
major esforç en els pròxims trimestres. Les comunitats autòno-
mes, per la seva banda, presenten una desviació més gran, amb 
un augment del dèficit de 0,1 punts en relació amb el 2012, i 
l’hauran de reduir en 0,5 punts. No obstant això, aquesta dada 
s’ha d’analitzar amb cautela, ja que correspon, només, a un tri-
mestre. A més a més, la comparació amb el saldo de l’any pas-
sat pot ser enganyosa, ja que el gros de l’ajust es va produir 
durant la segona meitat del 2012. La CE posa l’accent en la 
necessitat de continuar avançant en les reformes estructurals i 
estableix un calendari exigent. Pel que fa al mercat laboral, ava-
luar la reforma laboral del 2012 i presentar modificacions (si és 
necessari) al setembre. En matèria fiscal, introduir el factor de 
sostenibilitat de les pensions al final del 2013 i revisar el siste-
ma tributari al març del 2014. En matèria energètica, abordar el 
dèficit de la tarifa elèctrica. I, a més a més, aprovar i aplicar els 
diferents projectes de llei, com el del mercat únic, la reforma de 
l’Administració local i la d’emprenedors, entre d’altres.
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FOCUS • Els punts de suport de la demanda interna 

La demanda interna és la principal damnificada dels pro-
funds processos d’ajust que està duent a terme l’economia 
espanyola. Des que va començar la recessió en el 3T 2008 
fins al 1T 2013, s’ha contret, en termes reals, el 14%, i les pers-
pectives no semblen gaire esperançadores. En la mesura 
que els processos de despalanquejament no s’han comple-
tat, sembla difícil que pugui remuntar. No obstant això, els 
suports de què disposen el consum i la inversió productiva 
aniran guanyant força en els pròxims trimestres.

El consum privat acumula una caiguda del 7,6%, però el 
ritme de reculada s’ha reduït en l’últim trimestre (el –0,4% 
en el 1T 2013, en relació amb el –1,9% del 4T 2012). Una 
part d’aquesta millora és deguda a la reversió de l’efecte 
de la pujada de l’IVA al setembre, i, a més a més, la situació 
del mercat laboral no permet augurar una recuperació 
ràpida. No obstant això, hi ha tres factors que ajudaran a 
estabilitzar el consum privat en els pròxims trimestres:

• Estalvi familiar: malgrat trobar-se en nivells històrica-
ment baixos (el 8,1% de la renda bruta disponible de les 
llars el 2012), la taxa d’estalvi es podria reduir entre un i 
dos punts percentuals addicionals.

• Renda bruta disponible de les llars: per bé que és cert 
que la remuneració dels assalariats es mantindrà feble, les 
rendes no salarials ofereixen perspectives més positives, 
gràcies a l’augment del nombre d’autònoms i a la millora 
de l’excedent brut d’explotació generat per les seves acti-
vitats. 

• Cost de finançament: la rebaixa recent del tipus d’in -
terès de referència per part del BCE i el seu compromís de 
mantenir una política monetària expansiva durant un 
període llarg de temps faran més suportable el procés de 
despalanquejament.

Igual que el consum de les llars, la inversió en béns d’e  qui-
 pament, comparada amb la dels trimestres precedents, va 
experimentar una millora notable en el 1T 2013 (el 0,1% en 
el 1T 2013, en relació amb el –5,2% del 4T 2012). No obs-
tant això, a diferència del consum, històricament la inver-
sió ha sortit dels processos recessius amb una millora ràpi-
da de les taxes de creixement. Aquest cop succeirà el 
ma  teix? Identifiquem dos factors que ajudaran a reactivar 
la inversió empresarial:

• Atresorament de liquiditat: un nombre creixent d’em -
preses acumula actius líquids en els balanços. És el cone-
gut cash hoarding, que empeny les empreses a sobreestal-
viar per precaució davant la incertesa generada pel clima 
econòmic i per l’accés a les fonts de finançament. A mesu-
ra que l’entorn econòmic vagi millorant i que la incertesa 
es vagi reduint, aquestes empreses es troben ben posicio-
nades per invertir.

• Cost de finançament: des del juliol del 2012, el tipus 
d’interès del deute públic espanyol a 10 anys s’ha reduït 
en 2,6 punts percentuals. Els canvis en el cost del deute 
públic s’aniran traslladant als tipus d’interès del crèdit 
empresarial en els pròxims mesos. L’efecte que això podria 
tenir sobre la inversió no és menyspreable: segons les esti-
macions del Banc d’Espanya, per cada punt percentual de 
reducció del tipus d’interès, la inversió augmenta en 1,5 
punts.

En definitiva, per assolir una recuperació econòmica sos-
tinguda, és imprescindible que la demanda interna recu-
peri el dinamisme. Probablement, enguany continuarà 
deprimida, però els punts de suport que s’estan forjant, i 
que s’haurien de consolidar en els pròxims trimestres, per-
meten pensar que la recuperació està a prop.
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FOCUS • Correcció corrent i... sostenible?  

El 2007, el dèficit de la balança per compte corrent espanyol 
va arribar al 10% del PIB. Va arribar la crisi i, amb ella, una 
correcció extraordinària, que va retornar aquest dèficit a 
l’1,1% el 2012. Com s’ha aconseguit? Sense obviar l’evolució 
favorable de les balances de rendes i transferències, la part 
fonamental de la correcció és deguda a la millora de la 
balança de béns i serveis. Una millora que, al seu torn, es va 
nodrir d’un vigor exportador que ha sorprès tothom i, tam-
bé, d’una duradora contenció importadora, coherent amb 
la feblesa de la demanda interna. Aquesta contribució 
importadora, però, suscita dubtes sobre la sostenibilitat de 
l’ajust quan l’economia interna recuperi el to. Fins a quin 
punt són fundats?

Comencem pel que és obvi: quan el cicle econòmic millori i 
la despesa interna torni a créixer, el normal és que les 
importacions avancin, amb més o menys fermesa en funció 
del ritme de creixement econòmic i de la recuperació de la 
competitivitat acumulada durant aquests anys. Si la resta 
de partides es mantinguessin invariades, aquesta major 
embranzida importadora comportaria, sens dubte, un 
deteriorament del saldo exterior. Ara bé: hi ha motius per 
creure que l’eventual recuperació de les importacions 
podrà ser compensada per la via exportadora, esperonada 
per la millora econòmica de la zona de l’euro i, sobretot, per 
les millores estructurals, entre les quals destaquen: (1) 
guanys substancials en competitivitat exterior (vegeu el 
segon gràfic); (2) un augment notori de la base d’empreses 
que exporten, que difícilment es tornaran a limitar al mer-
cat interior fins i tot quan la situació millori, i (3) una diversi-
ficació creixent en termes de mercats-destinació i de tipus 
de producte que s’exporta.

Tanmateix, quina és la importància de l’efecte cíclic en rela-
ció amb l’estructural? A tall indicatiu, a partir d’una senzilla 
anàlisi economètrica que relaciona el saldo corrent amb el 
cicle econòmic i la competitivitat, estimem que el 55% de la 
correcció del dèficit per compte corrent entre el 2007 i el 
2012 s’explicaria pel cicle. El 45% restant s’atribuiria a millo-
res de competitivitat i a altres avanços de caire estructural. 
Si traslladem l’anàlisi al futur, partint d’un dèficit de l’1,1% 
del PIB i suposant (1) que la fase recessiva del cicle es corre-
geix en cinc anys (que, segons els nostres càlculs, implicaria 
un deteriorament del saldo corrent de 2,7 punts del PIB) i 
(2) que la recuperació d’avantatges estructurals prosse-
gueix a un ritme similar al de l’últim lustre, estimem un 
dèficit de l’1,3% del PIB al final del període. Aquesta xifra és 
coherent amb un escenari de sostenibilitat externa de 
l’economia espanyola. La clau és, doncs, perseverar en la 
via de la competitivitat i impulsar el salt exportador del 
màxim nombre d’empreses, en el màxim nombre de sec-
tors i cap al màxim nombre de països de destinació.  
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L’any passat, quan les tensions als mercats europeus de 
deute estaven en ple apogeu, les subhastes del Tresor 
eren seguides amb la màxima atenció. La demanda, el 
preu, els terminis, el grau de participació dels inversors 
estrangers... Tots els detalls eren analitzats amb detall per 
valorar la confiança dels inversors internacionals en l’eco -
nomia espanyola. Ara les condicions han canviat, però fins 
a quin punt la confiança ha tornat?

Durant els cinc primers mesos de l’any, el ritme emissor 
del Tresor ha batut els registres dels últims anys. Al maig, 
el volum va arribar als 23.624 milions d’euros (11.046 al 
maig del 2012), i ja s’han cobert, gairebé, la meitat de les 
necessitats de finançament previstes per a l’any, que esti-
mem en 240.000 milions d’euros. En el cas dels títols a 
llarg termini, el nivell de cobertura assoleix ja el 53,3%, 
una proporció clarament superior a la dels anys anteriors, 
per sota del 45%.

A més a més, el major ritme d’emissió no s’ha fet a costa 
d’un augment en el preu ni d’una reducció dels terminis, 
tot el contrari. Pel que fa preu, el menor cost de finança-
ment de les noves emissions va reduir el tipus d’interès 
mitjà del deute fins al 3,84% al març, 6 punts bàsics menys 
que al final de l’any passat. Quant als terminis, la vida mit-
jana del deute en circulació es va estabilitzar, en el primer 
trimestre del 2013, en els 6,3 anys i va posar fi a dos anys 
consecutius de caigudes. Les subhastes realitzades a l’abril 
i al maig han consolidat aquestes tendències.

La valoració d’un altre element clau, el grau de participa-
ció dels inversors estrangers a les subhastes, també és 
molt positiva. El percentatge de deute públic espanyol en 
mans de no residents ha tornat a augmentar durant els 
últims mesos i s’ha situat en el 38,7% al març (després de 
tocar fons a l’agost del 2012 en el 33,5%). A la subhasta 
sindicada a 10 anys del 14 de maig, per exemple, la seva 
participació va arribar al 48%.

Per tant, la valoració global hauria de ser molt positiva, 
però algunes paraules de precaució són imprescindibles. 
No tota la millora en les condicions de finançament és 
deguda a una percepció més positiva de l’economia 
espanyola. Una major laxitud en les condicions mone-
tàries globals ha estat clau, així com el suport explícit del 
BCE en deixar clar que farà tot el que sigui necessari per 
mantenir la unitat de l’euro. El Tresor ha sabut aprofitar bé 
la millora de les condicions, però l’economia espanyola no 
recuperarà plenament la confiança dels inversors interna-
cionals fins que no hagi completat els processos d’ajust i 
presenti una taxa de creixement sostinguda en nivells 
acceptables.

FOCUS • El Tresor aprofita les oportunitats d’emissió
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Indicadors d’activitat

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

Indústria

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

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

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

PMI de manufactures (valor) 47,3 43,8 42,2 43,6 44,5 45,7 44,7 ...

Construcció

Visats obra nova –13,5 –42,7 –44,8 –47,8 –43,5 –28,0 ... ...

Compravenda d’habitatges –18,1 –8,8 –11,3 0,5 3,0 7,9 ... ...

Serveis

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

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

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –14,5 –13,5 –14,0 –16,9 –21,6 –11,1 10,8 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –17,1 –31,7 –29,0 –35,2 –37,8 –32,6 –28,8 –31,6

Fonts: Ministeri d’Economia i Competitivitat, Ministeri de Foment, Institut Nacional d’Estadística, Markit, Comissió Europea i elaboració pròpia.

Indicadors d’ocupació

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

Afiliats a la Seguretat Social (1)

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,2 –17,0 –17,3 –17,7 –16,8 –15,8 –14,5

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats (3)

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

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

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

Atur registrat (3)

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

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

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

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

Preus

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

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

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

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

Productes energètics 15,8 8,8 7,8 11,0 8,8 4,8 -2,5 ...

Font: Institut Nacional d’Estadística.

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

2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 01/13 02/13 03/13

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 15,4 3,8 3,5 4,2 4,2 7,9 2,4 2,0

Importacions (variació interanual) 9,6 –2,8 –2,2 –2,1 –6,4 5,7 –9,8 –15,0

Saldo corrent –39,8 –11,3 –32,4 –24,3 –11,3 –9,2 –4,6 0,0

Béns –42,3 –25,8 –37,1 –32,7 –25,8 –25,5 –22,9 –19,2

Serveis 34,6 37,1 35,7 37,1 37,1 37,5 38,3 38,6

Rendes –25,7 –18,6 –24,7 –21,4 –18,6 –17,4 –16,5 –16,0

Transferències –6,4 –4,0 –6,3 –7,3 –4,0 –3,9 –3,5 –3,4

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –34,3 –4,7 –27,4 –19,1 –4,7 –2,4 2,8 7,3

Fonts: Departament de Duanes i Impostos Especials, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

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

2011 2012 2T 2012 3T 2012 4T 2012 1T 2013 Saldo  
03/13 (1)

Finançament als sectors no financers (2)

Sector privat –2,0 –4,0 –3,2 –4,2 –5,4 –7,7 1.940,4

Empreses no financeres –2,0 –4,1 –2,9 –4,3 –6,4 –10,1 1.120,2

Llars (3) –2,0 –3,8 –3,6 –4,1 –4,1 –4,4 820,2

Administracions públiques (4) 15,9 14,9 13,8 15,0 17,2 18,8 923,3

TOTAL 1,8 0,6 0,9 0,5 0,3 –0,7 2.863,7

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

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

A la vista 1,9 0,2 1,8 –0,9 –1,9 0,9 274,9

D’estalvi –1,4 –2,8 –5,0 –0,8 0,2 –0,6 195,8

A termini 0,6 –6,7 –7,3 –9,6 –4,4 –0,9 691,0

En moneda estrangera –12,3 –4,0 –17,8 –7,1 20,1 20,5 21,3

Resta del passiu (5) –4,4 –13,2 –11,0 –19,2 –18,3 –20,2 151,5

TOTAL –0,4 –5,7 –5,9 –8,0 –4,8 –2,8 1.334,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota: (1) Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària.
Fonts: IGAE, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.
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LA INVERSIÓ, CLAU PER AL CREIXEMENT

Per què són tan baixos els tipus d’interès reals a nivell global?

Al llarg de les últimes dècades, els tipus d’interès internacionals s’han orientat a la baixa i han assolit, en l’actualitat, nivells 
inusualment reduïts. La persistència i la intensitat del descens han sorprès els inversors, els responsables de política econòmica i 
els acadèmics. A posteriori, s’han elaborat diverses explicacions plausibles per a les diferents fases que ha travessat el procés, però 
la veritat és que els repetits pronòstics de canvi a una tendència alcista sostinguda dels tipus s’han incomplert una vegada i una 
altra. De fet, en aquests moments, l’opinió de consens torna a apuntar en la direcció ascendent, la qual cosa convida a repassar 
l’experiència acumulada tant en el pla conceptual com en l’empíric.

Una consideració inicial és important: la tendència a la baixa rellevant fa referència als tipus d’interès reals lliures de risc, és a dir, 
detraient la compensació per la inflació esperada i la prima de risc creditici. Des de la meitat dels anys vuitanta, una bona part 
del descens dels tipus nominals obeeix a la disminució de les expectatives d’inflació, que, al seu torn, té com a factor explicatiu 
bàsic la credibilitat creixent dels bancs centrals en relació amb els objectius d’estabilitat de preus. En qualsevol cas, l’evolució 
dels tipus nominals ha recollit també, en especial des de l’inici dels noranta, una reducció molt significativa del component real, 
i és precisament aquí on han sorgit les sorpreses i on s’obren els interrogants de futur. Per la seva banda, la prima de risc credi-
tici és clau, per exemple, en l’àmbit de la crisi del deute i institucional de la zona de l’euro i ha propiciat un augment notable dels 
tipus d’interès als països perifèrics. Malgrat tot, els dels bons sobirans de països considerats segurs (com els EUA, el Japó, el 
Regne Unit, Canadà, Alemanya i altres) han mantingut la tònica descendent, la qual cosa suggereix la presència de factors 
comuns.

Quan, el 2007, va començar la crisi financera, ja feia temps que s’havia obert un debat molt animat sobre les causes del descens 
dels tipus reals als països desenvolupats. S’havien postulat dues línies argumentals bàsiques. Una al·ludia a l’existència d’un excés 
relatiu d’estalvi a nivell global. L’altra posava el focus en la laxitud de les polítiques monetàries, en particular per part de la Reser-
va Federal (Fed). Per desgràcia, al voltant d’aquest element, van aflorar dosis elevades d’ideologia política, que van enterbolir, en 
ocasions, l’examen objectiu dels fets. Amb la perspectiva que dóna el temps, sembla que tant els arguments conceptuals com els 
estudis empírics donen suport a la hipòtesi de la superabundància relativa d’estalvi (saving glut). Precisament, l’actual president 
de la Reserva Federal, Ben Bernanke, va fer una de les anàlisis més convincents sobre aquest tema i va disseccionar la poderosa 
influència de les decisions d’estalvi i d’inversió sobre la corba de tipus reals als països desenvolupats. Del seu enfocament, es 
desprèn que la gestió per part de la Fed del tipus oficial (que és el tipus nominal a molt curt termini) va tenir un paper secundari 
i subsidiari, en el sentit d’acomodar les dinàmiques a les variables reals.

Diversos factors, identificats més bé o més malament, van contribuir a generar les condicions d’estalvi abundant i d’inversió 
escassa en un món amb mercats de capitals més i més integrats. L’augment del preu del petroli va transferir rendes cap als països 
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productors, que acostumen a tenir taxes d’estalvi elevades, en especial els de la regió del Golf. A Europa i al Japó, la demografia i 
l’envelliment de la població impulsaven també l’estalvi de les famílies de cara a la jubilació. Més enigmàtic, però no per això 
menys rellevant, va ser que la inversió empresarial es mostrés tímida. Possiblement, els desenvolupaments que criden més 
l’atenció van tenir lloc a la pròspera Àsia, aparentment com a reacció defensiva després de les traumàtiques crisis financeres dels 
noranta. D’entrada, els Governs de la regió van incrementar l’estalvi per motius de precaució i d’acord amb la seva estratègia 
mercantilista i van acumular reserves que s’invertien en bons dels EUA i d’altres països desenvolupats. Tot seguit, el sector privat 
també va incrementar l’estalvi (sobretot en absència d’un estat del benestar que aportés seguretat) i va moderar la inversió. Tot 
plegat en un context de pobre desenvolupament dels mercats financers i dels marcs jurídics locals, factor que va empènyer els 
recursos cap a actius financers occidentals, que es considerava que eren segurs i líquids, i va propiciar l’anomenada escassetat 
d’actius segurs (safe assets shortage).

Amb aquest panorama de fons, les dinàmiques posteriors a la crisi financera iniciada el 2007 amb les hipoteques subprime, la 
posterior escalada post-Lehman i la deriva en la crisi de la zona de l’euro van perllongar la via a la baixa dels tipus reals. Van entrar 
en joc factors addicionals, i d’altres es van reforçar. En primer lloc, la mateixa desacceleració econòmica global en un context de 
necessitat inexorable de despalanquejament per a nombrosos agents econòmics, que va forçar l’augment de l’estalvi d’uns i la 
contenció de la inversió dels altres. En segon lloc, la presència de disfuncions al sistema financer, en especial als canals de finança-
ment de les pimes, que van limitar-ne la demanda d’inversió. I, en tercer lloc, una major aversió al risc, ateses l’elevada incertesa 
macroeconòmica regnant i la persistent inestabilitat financera. Termes com flight to quality o safe haven demand han constituït el 
mantra inversor durant els anys durs de la crisi i han empès a l’alça el preu dels bons sobirans d’elevada qualitat i a la baixa el tipus 
d’interès.

En els dos últims anys, alguns d’aquests factors han anat remetent, i, no obstant això, els tipus reals han baixat encara més. Els 
EUA i els països emergents han recuperat el pols econòmic i la calma financera, i sembla que, fins i tot a la zona de l’euro, queda 
enrere el pitjor de la crisi. La inversió empresarial es recupera als EUA, mentre que els dèficits públics continuen sent molt elevats 
al conjunt d’economies desenvolupades. Per la seva banda, els actius financers de risc, com les accions o els bons escombraries, 
han millorat la cotització, en un clima de renovada apetència dels inversors. De fet, han tornat els advertiments d’una assumpció 
excessiva de riscos al conjunt del sistema. No obstant això, els tipus nominals i reals no augmenten. Sembla que, en aquest perío-
de, l’explicació es troba en les actuacions no convencionals dels bancs centrals, en primer lloc i sobretot de la Fed i, més recent -
ment, del Banc del Japó. Dues mesures han demostrat capacitat d’afectar el conjunt de la corba de tipus reals: la política de 
comunicació (forward guidance) i l’expansió quantitativa o compra directa de bons (quantitative easing). La primera modifica la 
via esperada pels agents del tipus oficial real a curt termini, en la mesura que el banc central sigui creïble i concret. La segona 
incideix sobre la prima temporal (que és la remuneració extra que exigeix l’inversor per adquirir bons a llarg termini en lloc de 
reinvertir en instruments a curt termini). Combinades, tenen un efecte significatiu, que s’estén més enllà del país que l’aplica.

En definitiva, es diria que, durant anys, hem assistit a una cadena de tempestes perfectes que, encadenant saving glut, safe asset 
shortage, flight to quality i quantitative easing, s’han conjurat per impulsar de forma persistent els tipus reals a la baixa. Sens dub-
te, les anàlisis prospectives han de tenir en compte aquests elements, però, atesa l’experiència, paga la pena deixar espai per 
aventurar quin factor sorpresa ens pot oferir l’economia global i frustrar, una vegada més, el vaticini de tipus reals a l’alça.

Departament de Mercats Financers
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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(1) Per a més informació, vegeu Caselli, Francesco. 2008. «Growth accounting», Palgrave Dictionary of Economics.

Per collir, cal sembrar

Si sembrar regularment el camp és imprescindible per obtenir bones collites, mantenir un bon ritme d’inversió ho és per al 
creixement de l’economia. Si no se sembra el camp, no hi haurà fruits que collir. De la mateixa manera, si una economia no 
inverteix, difícilment podrà produir. Una lògica aclaparadora que, si s’aplica a la situació actual dels països desenvolupats, ens 
deixaria molt preocupats. Els matisos, però, són importants.

Com s’observa al gràfic següent, tant en la dècada dels vuitanta com en la dels noranta, la inversió productiva es va mantenir 
en cotes elevades als principals països avançats. Concretament, durant els vuitanta, el creixement anual mitjà de la inversió en 
maquinària va ser del 5,7% i, durant els noranta, del 5,4%. De llavors ençà, però, el ritme d’avanç ha estat molt més pobre. La 
taxa mitjana de creixement durant els primers anys del segle XXI es va quedar en el 2,9%. Una xifra que encara s’ha reduït més 
amb la recessió. Entre el 2006 i el 2012, s’ha quedat en l’1,0%.

La forta desacceleració de la inversió que s’ha produït als països desenvolupats encara crida més l’atenció quan es compara amb 
el que ha succeït als principals països emergents. A la Xina, per exemple, el ritme de creixement de la inversió entre el 2000 i el 
2012 va ser del 14% i, en l’Índia, del 9,6%, nivells superiors als registrats durant els noranta, del 12,9% i del 7,1%, respectivament.

Els factors que expliquen la caiguda de la inversió als països avançats són diversos. Tot i que pugui semblar contradictori, el 
progrés tecnològic és un d’aquests factors. I la raó no és econòmica, sinó que cal buscar-la en la dificultat de comptabilitzar 
adequadament la inversió de forma comparable al llarg del temps. Un tractor, per exemple, és força semblant ara i 20 anys 
enrere, però un ordinador, tot i que el preu sigui similar, té unes prestacions molt superiors. Quan aquestes prestacions són 
tingudes en compte, mesurant l’augment de la capacitat de memòria o de la velocitat dels processadors, per exemple, 
l’increment de la inversió en termes reals és molt superior. No obstant això, la disponibilitat i la fiabilitat de les dades és molt 
limitada per dur a terme aquest exercici per a tots els productes. Mesurar amb precisió l’augment de la inversió en els produc-
tes amb un elevat contingut tecnològic és, per tant, molt difícil, de manera que es tendeix a infraestimar-lo.(1) Un altre factor 
que cal tenir present és la creixent inversió en capital humà, més necessària a mesura que augmenta el progrés tecnològic. 
Aquesta inversió, però, no es té en compte quan es compara la inversió en capital físic entre països. Aquests dos factors ajuden 
a treure una mica de dramatisme al declivi observat.

Un altre factor que, pel que sembla, no és aliè a l’enfonsament de la inversió productiva és el boom immobiliari que molts països 
han experimentat durant l’última dècada. Com s’observa al gràfic anterior, durant els anys vuitanta i noranta, mentre la inversió 
en maquinària registrava taxes de creixement més que notables, la inversió residencial es mantenia en cotes relativament baixes.
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Aquesta relació es va invertir al final dels noranta, quan, pel que sembla, la caiguda de la inversió productiva va ser compen-
sada per un augment de la inversió residencial.

Mera coincidència? El patró que s’observa en analitzar el que va succeir als diferents països suggereix que no. Com ho mostra el 
gràfic següent de l’esquerra, on la inversió residencial es va mantenir en nivells relativament baixos, com a Alemanya, la inversió 
en maquinària va accelerar el ritme de creixement. En canvi, als països en què la inversió residencial va créixer a un ritme més 
intens, com Irlanda, els EUA o el Regne Unit, la inversió productiva va frenar el ritme de creixement. En general, com més elevada 
va ser la taxa de creixement de la inversió residencial, més va caure el ritme de creixement de la inversió en maquinària. Sembla, 
doncs, que, a la majoria de països, el boom immobiliari va detreure recursos a l’economia productiva. Espanya es manté una mica 
al marge d’aquesta relació, ja que, malgrat experimentar un important boom immobiliari, el ritme de creixement de la inversió 
productiva es va mantenir gairebé inalterat en cotes relativament elevades (vegeu l’article «La inversió espanyola rep l’impuls del 
sector exterior», del present Dossier, per a una anàlisi més detallada).

Els efectes del boom immobiliari sobre la capacitat d’inversió dels països desenvolupats no s’acaben aquí. Les recessions associades 
a les crisis immobiliàries solen ser més llargues i profundes i afecten de forma molt especial la capacitat d’inversió de les empreses. 
A mesura que el valor de les garanties reals de les quals disposen es deteriora, també ho fa la seva capacitat creditícia. A més a més, 
aquests períodes solen anar acompanyats de crisis bancàries, la qual cosa també limita l’oferta de crèdit. La recessió actual com-
pleix tots els requisits, de manera que no sorprèn que la inversió productiva hagi evolucionat pitjor als països on la inversió residen-
cial ha caigut més (vegeu el gràfic anterior de la dreta). A Irlanda, país on la inversió residencial ha caigut el 75% entre el 2006 i el 
2012, la inversió en maquinària ha reculat el 32%. Alemanya es torna a situar al pol oposat: la inversió residencial ha augmentat el 
3,7% i la productiva, el 7,8%.

Desafortunadament, la inversió pública no solament no ha pogut compensar aquesta patacada, sinó que, de fet, l’ha amplificat. Als 
països on més han caigut la inversió productiva i la inversió residencial, és on més ha caigut la inversió pública. Els casos d’Irlanda i 
d’Alemanya tornen a ser exemplars. Alemanya no solament ha mantingut la taxa de creixement de la inversió productiva en positiu 
durant els últims anys, sinó que, a més a més, ha pogut augmentar la inversió pública. A Irlanda, en canvi, la reculada anual mitjana 
entre el 2007 i el 2012 ha estat del 17%. Espanya, amb una caiguda del 5%, no s’ha mantingut al marge de la tendència general.

En definitiva, tot i que s’ha sembrat més del que sembla, les collites no seran gaire abundants en les pròximes temporades. Però, a 
mesura que la borrasca amaini i que l’economia es recuperi, els recursos que abans es destinaven a camps d’escàs rendiment 
podran ser utilitzats per sembrar els més productius. El sector públic no s’hauria de mantenir al marge d’aquest procés, i, en la 
mesura del possible, el gros de la consolidació fiscal no hauria de recaure en la inversió pública. Per collir, cal sembrar.

Oriol Aspachs
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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La inversió espanyola rep l’impuls del sector exterior 

Durant els últims anys, sembla que l’evolució de la inversió a Espanya segueix el moviment d’un pèndol. El dinamisme inversor 
iniciat després de l’adopció de la moneda única va ser reemplaçat, a partir del 2008, per una contracció important. El canvi de 
sentit va ser tan fugaç que ara costa imaginar que es pugui donar la volta. No obstant això, com si es tractés d’un pèndol, els 
factors que van forjar el canvi perden força, i, al mateix temps, altres factors nous comencen a guanyar impuls i podrien retornar-
la a l’altre costat de l’espectre. Quins són aquests factors?, fins on podrien dur-la?

Anem a pams. Encara que ara sembli difícil que la inversió pugui tornar a anotar taxes de creixement positives, cal recordar 
l’excel·lent comportament que va tenir durant el període expansiu. No solament per la taxa de creixement que va exhibir, que va 
ser de les més elevades de la zona de l’euro, sinó també pels factors que la van impulsar. Entre el 1999 i el 2007, la taxa mitjana de 
creixement va ser del 5,6% anual en termes reals. La inversió era, de fet, un dels principals motors de l’economia.  Una altra mos-
tra d’això és que el seu pes en el PIB va augmentar en 6,1 punts percentuals i va arribar al 30,7% el 2007. Certament, la inversió 
residencial va tenir un paper protagonista: va créixer a un ritme del 6,2% anual, impulsada per l’intens dinamisme del mercat 
immobiliari. Però la inversió productiva també va demostrar una notable capacitat de créixer de forma intensa i sostinguda. Així, 
per exemple, la inversió en maquinària va augmentar el seu dinamisme fins a registrar, de mitjana, una taxa de variació del 4,0% 
anual.

El 2008, l’esclat de la recessió econòmica va posar fi a aquesta etapa, tant a Espanya com a la resta dels països de la zona de l’euro, 
tot i que la correcció va ser especialment severa als països de la perifèria. A Espanya, la reculada de la inversió real va assolir el 
8,8% anual entre el 2007 i el 2012 (en relació amb el 3,5% al conjunt de la zona de l’euro). Conseqüentment, el pes de la inversió 
sobre el PIB es va reduir, al final de l’any passat, fins als nivells mínims de les quatre últimes dècades, concretament en el 19,1%. 
Aquest col·lapse ha encès els llums d’alarma sobre la capacitat de la inversió per donar suport a la recuperació de l’economia en 
els pròxims anys.

No obstant això, un element que permet relativitzar aquesta preocupació és la menor caiguda de la inversió productiva durant 
el període contractiu. En efecte, des del 2008, una gran part de la caiguda de la inversió respon a la correcció dels desequilibris 
generats durant el cicle expansiu previ. Això explica que el pes relatiu de la inversió espanyola en relació amb el PIB encara es 
mantingués, al final del 2012, per damunt de la mitjana europea. El desglossament de la contribució de la inversió al creixement 
econòmic entre el 2007 i el 2012 reforça aquesta idea. Els components que van presentar un deteriorament relativament més 
intens que la mitjana de la zona de l’euro van ser la inversió residencial i la inversió en construcció no residencial i transport. En 
gran part, aquesta diferència en relació amb la zona de l’euro s’explica per l’intens ajust de l’activitat immobiliària iniciat el 2008 
amb l’esclat de la bombolla immobiliària. Aquest comportament contrasta amb la menor reducció de la inversió en maquinària, 
que va presentar una contribució al creixement del PIB molt similar a la mitjana europea.
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Quina podria ser la força que impulsi de nou la inversió en maquinària cap a taxes de creixement positives? Atesa la feblesa de la 
demanda interna, cal buscar la resposta a l’altre costat de la frontera. La millora de la competitivitat de l’economia espanyola en 
els últims anys ajuda a reorientar la producció espanyola cap al mercat exterior. Això podria permetre que, mentre l’economia 
finalitza els diferents processos d’ajust, la inversió es pugui començar a recuperar. Les dades de l’enquesta industrial d’empreses 
de l’any 2011 reforcen aquesta tesi. Segons aquestes dades, les indústries en què el percentatge de les vendes a l’estranger sobre 
el total va guanyar més pes entre el 2009 i el 2011 van ser també les que van registrar, de mitjana, una reducció menor de la 
inversió. Destaca el cas de la indústria farmacèutica, que, amb un augment del 9,9% de la proporció de les vendes a l’estranger, 
va ser de les poques que va augmentar la inversió durant aquests dos anys, concretament el 9,8%. Aquestes mateixes dades 
evidencien que les empreses més grans són les que més es beneficien del suport de la demanda externa. En termes generals, les 
grans empreses presenten més competitivitat que les homòlogues més petites i tenen més capacitat per afrontar els costos fixos 
que suposa la internacionalització. Així, malgrat l’escassa desagregació de les dades, observem que les indústries amb més 
empreses grans són les que van presentar una correcció menor de la inversió entre el 2009 i el 2011.

Finalment, un component que, tard o d’hora, hauria de contribuir al procés de recuperació de la inversió és la inversió pública. 
Fins ara, aquesta partida ha estat una de les més afectades pels programes de consolidació fiscal dels últims anys. Concretament, 
la reducció neta d’aquest epígraf ha concentrat el 38% de la reducció de la despesa pública entre el 2009 i el 2012 i s’ha convertit 
en una de les principals vies d’ajust fiscal. No obstant això, el marge de maniobra per poder continuar reduint la inversió pública 
sembla molt limitat, de manera que caldrà buscar fórmules que combinin el procés de consolidació fiscal amb un retorn gradual 
de la inversió pública, en especial en els projectes que millorin la internacionalització i la competitivitat de l’economia espanyola. 
El Programa d’Estabilitat, però, preveu que el pes de la inversió pública en relació amb el PIB es continuï reduint en els pròxims 
anys, tot i que a un ritme inferior al registrat recentment.

En definitiva, tot i que és cert que l’ajust de la inversió des del 2008 ha estat molt intens, l’evolució positiva de la inversió produc-
tiva en els anys previs a la crisi fa pensar que la capacitat de creixement d’aquest component no és, ni de bon tros, menyspreable. 
La seva caiguda durant la crisi, menys intensa, també suggereix que hi ha un fons de resistència important. En aquest sentit, el 
suport que ofereix el sector exterior és molt prometedor.

Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Indústries amb 
més del 30% 

d’empreses grans

Fonts: INE i elaboració pròpia.
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Inversió estrangera directa: el món a l’inrevés?

Març del 2008: Tata Motors (Índia) adquireix Jaguar Land Rover (Regne Unit). Gener del 2011: Hutchison (Hong Kong) reforça la 
seva participació a l’empresa barcelonina Tercat. Novembre del 2011: Gazprom (Rússia) adquireix l’elèctrica alemanya Envacom. 
Febrer del 2013: Citic Group (Xina) inverteix en Alumina LTD (Austràlia). Maig del 2013: America Movil (Mèxic) compra Start Wire-
less Group (EUA), i Petrobas (Brasil), el 50% de Natgas Block (Austràlia).

Amb prou feines en tres dècades, els fluxos d’inversió estrangera directa (IED) han passat de ser territori gairebé exclusiu de les 
economies avançades a atorgar un protagonisme creixent als països emergents. I ja no solament com a destinació d’aquests 
fluxos —el 50% de les entrades el 2012—, sinó també —i cada vegada més— com a inversors directes en actius europeus, nord-
americans, japonesos o australians. Què ha canviat?

Un dels factors d’impuls de la IED cap a economies emergents ha estat l’avanç mundial de les normes de protecció dels drets de 
propietat intel·lectual, esperonat per l’acord internacional TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). En un procés 
semblant al propiciat per una llei inèdita de patents a l’Anglaterra del 1624, que va aplanar el terreny per a la revolució industrial, 
aquest acord, signat el 1995 i consumat el 2006 sota l’empara de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), va canviar les regles 
del joc en l’àmbit de la inversió internacional. El seu efecte palanca actua per la via de la reducció del risc d’apropiació o d’imitació 
d’idees en què incorren les empreses inversores, en especial les capdavanteres en innovació i en tecnologia, quan s’estableixen 
en països amb entramats institucionals menys desenvolupats.(1) 

Un altre canvi de caire regulador-institucional que ha impulsat la IED cap al món emergent va ser l’ingrés de la Xina a l’OMC com 
a membre de ple dret el 2001. Els compromisos que va adquirir van accelerar la liberalització de la seva economia, inclosa una 
rebaixa substancial dels aranzels (del 16,4% al 7,8%, de mitjana). Atesa la importància creixent del comerç internacional en béns 
intermedis, si les barreres comercials d’un país són menors, més atractiu resulta per a una empresa que consideri la possibilitat de 
deslocalitzar-hi una part de la cadena de producció, per exemple, per la via de la IED.

Sens dubte, els costos de producció més baixos i la major laxitud reguladora als països emergents, sobretot en l’àmbit mediam-
biental i tributari, també són pols d’atracció de multinacionals foranes, majoritàriament empreses que persegueixen l’eficiència 
en costos per sobreviure en un mercat global cada vegada més competitiu. En contrast, el major dinamisme dels mercats emer-
gents també ha seduït un altre tipus d’IED que busca ampliar o diversificar el mercat. Aquest dinamisme és particularment atrac-
tiu per a sectors orientats al consum intern: a tall d’exemple, al sector d’alimentació i begudes, el 72% (en valor) de les operacions 
de fusió o d’adquisició internacionals es van dirigir, el 2012, a destinacions emergents, amb un avanç notable a l’Índia i Rússia.(2)

Així i tot, el fet diferencial en el nou patró d’IED rau en l’impuls inversor dels mateixos emergents: en l’actualitat, les seves inver-
sions representen al voltant del 30% del total de fluxos, quan, al començament dels noranta, no arribaven al 10%. La major part 
d’aquesta IED emergent prové dels BRIC (per les seves sigles en anglès), amb la Xina (el 4,5% del total mundial de fluxos el 2012) 

(1) Branstetter et al. (2006) estimen que una millora qualitativa en la protecció d’aquests drets es tradueix en un augment del 30% en els pagaments de royalties de les 
filials en països emergents a la matriu als EUA, indicatiu d’una major inversió en aquestes filials.
(2) Vegeu http://www.squiresanders.com/global-trends-in-consumer-and-retail-m-and-a-2013/.
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i Rússia (el 3,5% del total mundial) al capdavant, i es dirigeix cap a destinacions avançades (el que, en l’argot acadèmic, s’anomena 
fluxos Sud-Nord) —principalment, la UE i, amb menys pes, els EUA—. Així mateix, els fluxos Sud-Sud són cada vegada més 
importants, fins al punt que el 50% de l’estoc d’IED en mans dels BRIX ja es localitza en altres països emergents.

D’on sorgeix aquest impuls inversor? El creixement econòmic dels emergents no solament ha contribuït al seu atractiu per a les 
empreses foranes, sinó que també ha esperonat la inversió estrangera dels mateixos emergents a l’exterior. De fet, els seus 
models de creixement s’han basat en estratègies esbiaixades cap a l’exportació, que han generat importants superàvits per 
compte corrent, els quals —estalvi emergent, al cap i a la fi— s’han canalitzat, en gran part, cap a IED. En el cas de la Xina, va ser, 
a més a més, una opció estratègica: el 1999, es va estrenar la iniciativa Going out, que pretenia, explícitament, impulsar la seva 
posició inversora a l’exterior en forma d’IED. De llavors ençà, les sortides d’IED xinesa es van multiplicar per 12, gairebé fins als 
65.000 milions de dòlars el 2012.

Pel que fa als fluxos Sud-Nord, domina l’objectiu de diversificar o d’ampliar el mercat, el qual se sol materialitzar més per la via de 
l’adquisició que per la inversió orgànica. A més de mercats consolidats, altres atractius del nord per a les empreses del sud és 
l’accés a marques ja establertes (com en el cas de Tata amb Jaguar) o la major facilitat de finançament. Segons un estudi recent 
del Banc Mundial, dos terços de les empreses dels països emergents que van dur a terme fusions o adquisicions internacionals 
van recórrer a algun tipus de finançament estranger (com un crèdit sindicat o deute en divises).

Quant a la IED emergent-emergent, ha estat impulsada per la fragmentació creixent de la cadena de valor global i per la major 
intensitat del comerç de béns intermedis que implica. La minimització dels costos de transport (monetaris i de temps) tendeix a 
situar la IED vinculada a aquesta fragmentació en una mateixa regió. Això explicaria, per exemple, que el 70% de l’estoc d’IED xinès 
es trobi als països que componen la seva cadena de valor al sud-est asiàtic. Un altre determinant dels fluxos Sud-Sud és la recerca 
d’accés a primeres matèries. Estudis recents conclouen que la característica de les economies avançades que més atreu la IED 
xinesa és la dimensió del mercat. En canvi, en altres emergents, és la confluència d’institucions laxes i de recursos naturals abun-
dants.

Així i tot, el gros de la IED amb origen emergent també es concentra al sector serveis (a nivell global, el 60% de l’estoc és en serveis; 
el 34%, en manufactures, i el 7%, en primeres matèries), en especial a la Xina, on els serveis copen gairebé el 78% de la posició 
externa en IED i les primeres matèries, el 19%, amb escassa representació de les manufactures (on, al capdavall, la Xina continua 
conservant un clar avantatge comparatiu). Aquest domini dels serveis s’atribueix a la seva naturalesa no exportable: una empresa 
manufacturera pot accedir a un mercat forà per la via de l’exportació, però, en serveis, aquest accés sovint exigeix dur a terme IED 
(com en subministraments).

En definitiva, els emergents han contribuït de forma significativa al vol supersònic de la IED en l’últim decenni. La seva representa-
ció encara és discreta, però les grans tendències auguren continuïtat: el món no està a l’inrevés... «eppur si muove».

Clàudia Canals i Marta Noguer
Departament d’Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa” 
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