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Ben Bernanke, el governador de la Reserva Federal dels EUA (Fed) que acaba de finalitzar el seu mandat, forma part del 
reduït grup d’economistes que conjuguen en el seu currículum la teoria i la pràctica de la política monetària amb el màxim 
grau d’excel·lència i de responsabilitat. En la seva trajectòria, convergeixen una carrera acadèmica de primer nivell interna
cional, com a especialista en política monetària i en el període de la Gran Depressió del segle xx, i l’exercici de primer ban
quer central del món, com a líder de la Fed al llarg del que ja anomenem la Gran Recessió del segle xxi.

És obvi, per tant, que les opinions del senyor Bernanke han de ser escoltades amb extrema atenció. En una conferència 
pronunciada el passat mes de gener, pocs dies abans de cessar en el càrrec, va emetre un judici lapidari sobre les dues 
principals eines de política monetària no convencional desplegades en els últims anys: l’expansió quantitativa del balanç 
del banc central (quantitative easing) i l’orientació sobre tipus futurs (forward guidance). Bernanke va afirmar: «[...] el proble
ma amb el quantitative easing és que funciona en la pràctica però no en la teoria [...], i succeeix el contrari, probablement, 
amb el forward guidance». Tenint en compte l’autoria, és difícil pensar en una asseveració que representi una major cura 
d’humilitat per a la ciència econòmica i per als qui l’han d’aplicar a la pràctica.

Quin és el problema, llavors, de la política monetària «no convencional» utilitzada per les principals economies occidentals? 
El quantitative easing constitueix una expansió del balanç dels bancs centrals mitjançant l’adquisició de grans volums de 
bons públics i privats, amb el propòsit de rebaixar els tipus d’interès a llarg termini, incrementar els preus dels actius i millo
rar les condicions financeres dels agents. En última instància, es pretén donar suport a la demanda agregada. L’evidència 
mostra que aquesta política, tot i no estar lliure de riscos, ha estat efectiva fins al moment i ha disminuït en gairebé un punt 
percentual els tipus de mercat a llarg termini, en especial als EUA. La teoria convencional argumentava que aquesta actua
ció per part del banc central no seria efectiva, ja que, en presència d’agents econòmics racionals, informats i sense restric
cions a l’arbitratge entre mercats, el preu dels actius no s’alteraria, ja que depèn, únicament, del rendiment esperat, ajustat 
per risc. Naturalment, aquestes teories són ja revisades, molt especialment els supòsits habituals sobre la racionalitat, la 
disponibilitat d’informació i l’absència de friccions. Per desgràcia, però, encara se sap poc sobre els mecanismes concrets a 
través dels quals el quantitative easing incideix sobre les variables financeres i reals. El risc de provocar efectes indesitjats 
(sobre l’estabilitat financera, per exemple) aconsella prudència, tal com ha reconegut el mateix Bernanke.

Pel que fa al forward guidance, és una política que tracta d’influir en les expectatives del públic sobre el tipus d’interès d’in
 tervenció del banc central quan ja és molt reduït i, per tant, no té més recorregut a la baixa. Amb aquesta política, el banc 
central tracta de comprometre’s a mantenir el tipus d’interès baix en el futur, la qual cosa, si es guanya la credibilitat dels 
mercats, ha de contribuir a rebaixar els tipus d’interès a terminis més llargs i, per tant, a fer encara més laxa la política mone
tària, malgrat ser ja a la zona de tipus zero. A la pràctica, l’efectivitat d’aquesta política no està, ni de bon tros, comprovada. 
Encara és molt recent i està en procés d’experimentació. No obstant això, l’afirmació de Bernanke no ens hauria de sorpren
dre. És una política que funciona en teoria, ja que, en els models, es pot dissenyar un compromís creïble del banc central. A 
la pràctica, però, no està tan clar. Per a un banc central, evitar la inconsistència temporal és més difícil en la realitat que 
sobre el paper. És a dir, comprometre’s avui a una política futura que pugui no ser la que més li interessi quan arribi el 
moment d’executarla. I és probable que això els mercats financers ho percebin.

Sigui com sigui, les paraules de Bernanke reflecteixen una actitud constructiva. La política monetària s’alimenta, a la pràc
tica, del marc analític imprescindible que proporciona la teoria econòmica, però basantse sempre en la realitat dels fets i 
utilitzant una sana dosi de sentit comú. És massa el que està en joc per prendre decisions fonamentantse, només, en argu
ments teòrics, els quals, per definició, són aproximacions imperfectes a un món econòmic extremament complex.

Jordi Gual
Economista en cap 
28 de febrer de 2014

La teoria i la pràctica
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CRONOLOGIA

SeTembre 2013

12  El Parlament Europeu dóna llum verd al mecanisme únic de supervisió bancària que atorga al Banc Central Europeu la capacitat 
de supervisar tots els bancs de la zona de l’euro.

ocTubre 2013

23  El Banc Central Europeu estableix el calendari per a l’avaluació dels balanços bancaris previ a l’inici de la supervisió única. Es 
realitzaran tres exercicis (avaluació del risc, anàlisi de la qualitat d’actius i una prova d’estrès), que s’iniciaran al novembre del 2013. 
Els resultats es publicaran a l’octubre del 2014.

Novembre 2013

 7  El banc central europeu abaixa el tipus d’interès oficial al 0,25% i el de la facilitat marginal de crèdit al 0,75%.

DeSembre 2013

18  La Reserva Federal comença la retirada d’estímuls monetaris, i redueix la compra de deute en 10.000 milions de dòlars al mes.
19  El Consell Europeu aprova les bases del mecanisme Únic de resolució, una de les peces clau de la Unió Bancària.

GeNer 2014

15  espanya tanca amb èxit el programa d’ajuda financera per a la recapitalització de la banca.

Febrer 2014

 3  Janet Yellen és investida presidenta del Comitè de Mercat Obert de la reserva Federal dels Estats Units. 

marÇ 2014 abril 2014

 4 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (febrer).
 6 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
10 Índex de producció industrial (gener).
14 Comerç exterior (febrer).
18 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (gener).
19  Comitè de Mercat Obert de la Fed. 

Enquesta trimestral de cost laboral (quart trimestre).
21 Consell Europeu.
28  Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (març). 

Avanç IPC (març).
31  Posició d’inversió internacional neta (quart trimestre). 

Balança de pagaments (gener).

 2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (març).
  Taxa d’estalvi de les llars (quart trimestre).
 3 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7 Índex de producció industrial (febrer).
16  Comerç exterior (març).
21  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (febrer). 

Comptes financers (quart trimestre).
29  Índex de sentiment econòmic zona de l’euro (abril). 

Enquesta de població activa (primer trimestre).
30  Avanç del PIB trimestral (primer trimestre). 

Balança de pagaments (febrer). 
Avanç IPC (abril). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed.

AGENDA
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les economies perifèriques i els bons registres dels indica
dors econòmics del 1T 2014 permeten ser optimistes. En 
aquest sentit, la Comissió Europea ha revisat lleugerament 
a l’alça les previsions de creixement per al 2014 i el 2015, 
fins a l’1,2% i l’1,8%, respectivament. Destaca l’important 
pa  per que s’espera que tingui la demanda interna. No obs
tant això, per assegurar un bon ritme de creixement, conti
nua sent imprescindible mantenir l’esforç reformador, en 
especial als països de la perifèria, i assegurar la correcta  
im  plementació de la unió bancària.

la taxa d’inflació de la zona de l’euro es manté baixa (el 
0,8% al febrer) i posa el bce en un compromís. La tendèn
cia a la baixa dels últims mesos és deguda, en gran part, a 
la pressió dels preus energètics i dels béns industrials i de 
serveis. El manteniment de la inflació en cotes reduïdes 
dificulta el procés de despalanquejament que duen a ter
me els països de la perifèria i la seva capacitat per poder 
continuar guanyant competitivitat. A mesura que la de 
man  da interna es vagi recuperant, la tendència a la baixa 
de la taxa d’inflació hauria d’arribar al final. De tota manera, 
és probable que es mantingui en cotes reduïdes durant un 
període relativament llarg de temps, la qual cosa hauria de 
fer reaccionar el BCE.

el consum i la inversió consoliden la recuperació econò-
mica a espanya. El PIB del 4T 2013 va créixer el 0,2% inter
trimestral, una dècima menys del que s’havia anunciat ini
cialment. Malgrat aquesta revisió, l’evolució dels diferents 
components del PIB és esperançadora. El consum de les 
llars i la inversió en béns d’equipament van avançar de for
ma notable, i la millora del mercat laboral i de la concessió 
de crèdit nou hauria de permetre que aquest dinamisme 
no decaigués al llarg de l’any. La demanda externa va tor
nar a contribuir positivament al creixement en el 4T i tanca 
així un any històric: el 2013, el saldo per compte corrent es 
va situar de nou en terreny positiu, situació que no es dona
va des del 1997. Tot plegat permet que la prima de risc es 
mantingui de forma confortable per sota dels 200 p. b., 
es peronada, també, per la millora del rating per part de 
l’agència creditícia Moody’s i pel manteniment de l’ímpetu 
reformista. En aquest sentit, el President del Govern va 
anunciar, durant el debat de l’estat de la nació, més mesu
res per fomentar la creació d’ocupació i noves reformes fis
cals, com l’exempció del pagament de l’IRPF per a les ren
des inferiors als 12.000 euros.

consolidar la recuperació econòmica global és una prio-
ritat. En els últims trimestres, l’economia mundial ha mos
trat signes de reactivació, en especial gràcies a la millora 
observada als països avançats. No obstant això, aquest 
procés de recuperació no està lliure de riscos. En primer 
lloc, la Fed ha de mesurar i comunicar molt bé la velocitat 
a la qual retirarà les polítiques acomodatícies implementa
des en els últims anys. En segon lloc, el risc de tensions 
financeres als països emergents continua latent. I, final
ment, a la zona de l’euro, les perspectives d’inflació reduï
da han tornat a evidenciar la falta de consens sobre la polí
tica econòmica que les institucions europees han de seguir.

es manté la tendència de fons de recuperació als estats 
units. Malgrat la revisió a la baixa del creixement en el 4T 
2013 (del 2,7% al 2,5% interanual) i l’efecte de les condi
cions climàtiques adverses sobre els indicadors més 
recents, confiem que l’economia nordamericana mantin
drà un bon ritme de creixement el 2014. La velocitat que 
pot aconseguir depèn, però, de dues variables crucials: la 
creació d’ocupació i la inversió empresarial. Així mateix, 
l’acord polític per suspendre el sostre de deute fins al març 
del 2015 permetrà un ajust fiscal més suau per a enguany. 
Sens dubte, però, el mes de febrer ha estat marcat pel re 
lleu a la presidència de la Reserva Federal. La nova presi
denta de la Fed, Janet Yellen, ha dibuixat una visió conti
nuista en relació amb el mandat anterior, un missatge que 
ha estat acollit positivament pels inversors. No obstant 
això, per evitar un nou repunt de volatilitat als mercats, és 
molt important que la política de comunicació de la Fed 
sigui clara i creïble.

els mercats internacionals travessen una fase de tur-
bulències moderades, amb origen als països emergents. 
La bona notícia és que no ha tingut lloc un contagi genera
litzat ni una escalada de la volatilitat. Les economies més 
castigades han estat les que presenten més desequilibris 
externs i elevada dependència del capital exterior. La major 
discriminació per part dels inversors ha penalitzat menys 
els països més compromesos amb l’impuls reformista. 
Aquest seria el cas de l’Índia, on l’actuació decidida del 
banc central ha aconseguit estabilitzar les pressions infla
cionistes i el dèficit per compte corrent. La notícia negativa 
és que l’entorn continua sent fràgil i el risc d’un augment 
de les turbulències, notable.

es confirma la recuperació de l’economia de la zona de 
l’euro. Tal com s’esperava, el creixement es va intensificar 
en el 4T 2013 (el 0,3% intertrimestral, en relació amb el 
0,1% del 3T). A més a més, el to ascendent que presenten 

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

Economia internacional

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

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial (1) 3,2 2,9 3,7 3,9 3,0 3,2 3,7 3,7 3,7 3,8

Països desenvolupats

Estats Units 2,8 1,9 3,0 3,0 2,0 2,5 2,9 3,1 2,8 3,0

Zona de l’euro –0,6 –0,4 1,0 1,5 –0,3 0,5 0,9 0,9 1,1 1,1

Alemanya 0,9 0,5 1,5 1,7 0,6 1,4 1,7 1,3 1,4 1,5

França 0,0 0,3 0,9 1,1 0,3 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0

Itàlia –2,6 –1,9 0,5 1,0 –1,9 –0,8 –0,1 0,4 0,7 0,8

Espanya –1,6 –1,2 1,0 1,5 –1,1 –0,2 0,5 0,9 1,2 1,3

Japó 1,4 1,6 1,4 1,4 2,4 2,7 2,7 1,0 0,8 0,9

Regne Unit 0,3 1,9 2,2 2,0 1,9 2,8 2,7 2,3 2,0 1,8

Països emergents

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

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

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

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

Mèxic 3,9 1,1 3,4 3,6 1,4 0,7 2,9 3,1 4,0 3,7

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

Turquia 2,2 3,9 2,0 3,7 4,4 3,6 1,1 1,2 2,5 3,0

INFLACIÓ

Mundial (1) 4,0 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro 2,5 1,4 1,1 1,5 1,3 0,8 0,8 1,0 1,1 1,4

Alemanya 2,1 1,6 1,4 1,8 1,7 1,3 1,2 1,5 1,5 1,6

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

Itàlia 3,3 1,3 1,0 1,5 1,1 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3

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

Japó (3) 0,0 0,4 2,8 1,7 0,9 1,4 1,5 3,2 2,9 2,6

Regne Unit 2,8 2,6 2,3 2,4 2,7 2,1 2,0 2,3 2,5 2,5

Països emergents

Rússia 5,0 6,8 5,6 4,9 6,4 6,4 6,0 5,8 5,3 5,1

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

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

Brasil 5,4 6,2 6,0 5,7 6,1 5,8 5,9 5,9 6,4 5,9

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

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

Turquia 8,9 7,5 7,4 6,5 8,3 7,5 7,6 7,8 7,2 7,0

Notes: (1) En paritat de poder adquisitiu. (2) Dades anuals representen any fiscal i cost de factors. (3) Contempla la pujada de l’impost al consum prevista per a abril de 2014. (4) Preus de venda a l’engròs.

  Previsions



5  PREVISIONS

www.lacaixaresearch.comMARÇ 2014

03

Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,1 1,1 0,8 –1,8 0,7 1,4 1,4 1,1 0,7

Consum de les AP –4,8 –2,3 –3,6 –0,5 0,2 –3,5 –4,8 –4,0 –4,7 –1,1

Formació bruta de capital fix –7,0 –5,0 1,0 1,4 –5,3 –1,7 –0,4 1,7 1,5 1,2

Béns d’equipament –3,9 2,3 6,6 3,6 2,2 9,6 9,6 6,3 5,7 4,7

Construcció –9,7 –9,6 –2,4 0,0 –9,8 –8,6 –5,9 –1,7 –1,0 –1,0

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

Exportació de béns i serveis 2,1 4,9 5,4 4,9 3,5 3,7 9,6 3,5 4,1 4,5

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

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,0 1,5 –1,1 –0,2 0,5 0,9 1,2 1,3

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,0 26,4 25,2 24,1 26,0 26,0 26,4 25,2 24,6 24,7

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

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) –1,2 0,8 1,4 1,7 0,7 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) –0,6 1,5 2,0 2,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0

Saldo públic (acum., % PIB) –10,6 –7,2 –5,8 –4,2 –10,3      

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,43 0,27 0,28 0,75 0,26 0,24 0,24 0,26 0,29 0,31

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,65 1,15 0,67 0,59 0,58 0,61 0,68 0,71

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,61 1,46 0,36 0,32 0,38 0,53 0,69 0,83

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 3,06 3,64 2,70 2,74 2,86 3,04 3,14 3,22

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,57 0,22 0,25 0,53 0,22 0,24 0,26 0,25 0,25 0,25

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,56 0,92 0,54 0,53 0,55 0,55 0,56 0,58

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,36 0,97 0,17 0,16 0,19 0,29 0,42 0,56

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,93 2,21 1,78 1,79 1,76 1,90 2,00 2,07

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,33 1,34 1,32 1,32 1,36 1,36 1,34 1,33 1,33

¥/euro 102,71 129,65 140,96 147,69 131,09 136,78 139,59 139,68 141,11 143,46

£/euro 0,81 0,85 0,83 0,85 0,86 0,84 0,83 0,83 0,86 0,82

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 107,94 109,25 109,24 109,23 107,78 107,85 108,01 108,14

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 80,74 82,66 82,46 80,24 79,49 80,68 81,41 81,41

  Previsions
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CONJUNTURA • To dubitatiu 
després del repunt de l’aversió  
al risc

els mercats internacionals travessen una fase de turbulèn-
cies moderades, amb origen a les regions emergents. Després 
de l’esclat de la crisi del peso argentí, l’episodi de tensió finan
cera es va desplaçar a altres regions emergents, com el Brasil o 
Turquia. Malgrat que l’entorn continua sent fràgil, les actua
cions dels bancs centrals han contribuït a contenir l’impacte 
sobre els actius de risc de la regió emergent, que ha estat menys 
virulent que l’observat durant el sell off estiuenc. En aquest con
text, els mercats financers desenvolupats no han mostrat una 
afectació greu, per bé que la confluència de diversos factors de 
risc pot desembocar en correccions d’abast moderat a curt ter
mini, en especial al mercat d’accions. Així i tot, creiem que els 
contratemps que puguin sorgir al voltant dels països emer
gents tendiran a disminuir en intensitat i en freqüència, la qual 
cosa permetrà reforçar la dinàmica constructiva dels mercats a 
escala global.

l’episodi de tensió als emergents adquireix un marcat abast 
selectiu. Les divises han tornat a rebre el càstig més sever, en 
especial el ruble rus, la lira turca i el rand sudafricà, malgrat 
que totes han revertit la pèrdua de valor enfront del dòlar, lle
vat de la divisa russa. No obstant això, i en contraposició amb el 
que va succeir a l’estiu de l’any passat, destaquen dos matisos 
importants. En primer lloc, els inversors tendeixen a discriminar 
cada vegada més entre els països compromesos amb l’impuls 
reformista per corregir els desequilibris macro i els que mostren 
una disposició menor. En aquest sentit, l’Índia i el Brasil són 
exemples clars d’aquestes dues tipologies: les autoritats índies 
han aconseguit estabilitzar les pressions inflacionistes i el dèfi
cit per compte corrent, mentre que el país llatinoamericà n’és el 
contrapunt. En segon lloc, el rebrot de la tensió sobre l’entorn 
financer emergent deriva més de factors de caire local, refor
çats pels esdeveniments sociopolítics a Ucraïna o Turquia, que 
de factors externs (tapering).

lamentablement, la inestabilitat en les baules més febles 
no es pot donar per finalitzada. Per bé que el sentiment 
inversor ha millorat recentment, l’aversió encara és elevada. 
En particular, destaquen tres focus de risc que convé no per
dre de vista: (i) tots els països «BIITS» afronten enguany cites 
electorals, la qual cosa podria dilatar la implementació de les 
reformes necessàries; (ii) repunts sobtats en les yields dels 
EUA, arran d’un hipotètic reajustament d’expectatives al vol
tant del procés de normalització monetària, i (iii) un even
tual empitjorament dels registres d’activitat de l’economia 
xinesa, que tindria poderoses implicacions per al conjunt de 
les economies emergents. Malgrat tot, descartem un episodi 
d’abast sistèmic com el dels anys noranta, ja que els fona
ments macroeconòmics i corporatius són molt més sòlids 
que llavors.
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mentrestant, la Fed mantindrà inalterada la política de 
reducció gradual dels estímuls. Preveiem que el ritme del 
tapering se situarà en els 10.000 milions de dòlars de reducció a 
cada reunió, amb un biaix cap a la intensificació del procés. En 
paral·lel, les minutes de l’última reunió de la institució revelen 
la divisió d’opinions entre els membres del Comitè en matèria 
de forward guidance sobre els tipus d’interès. La caiguda de la 
taxa d’atur al gener, fins al 6,6%, comporta el plantejament de 
la introducció de noves variables qualitatives o la modificació 
de les ja existents, ja que la mateixa Yellen va assenyalar que la 
millora del mercat laboral no s’ha completat. No obstant això, 
tot plegat constitueix un repte considerable i un probable focus 
d’inestabilitat (vegeu el Focus «Janet Yellen: relleu continuis
ta?»). En aquest sentit, serà d’extrema importància que la políti
ca de comunicació de la Fed sigui clara i creïble.

calma al mercat de deute públic nord-americà. La reducció 
progressiva de les compres mensuals de deute ha anat acom
panyada de nivells baixos de volatilitat implícita. Sens dubte, 
l’acord assolit al front fiscal per ajornar el sostre del deute fins al 
març del 2015 explica el to assossegat del mercat de deute 
sobirà. Per la seva banda, la yield del bo a 10 anys se situa al 
voltant del 2,75%, després de l’episodi de tensió emergent i de 
les sorpreses negatives en els indicadors de conjuntura. La 
dinàmica alcista en les rendibilitats dels treasuries es manifes
tarà amb més ímpetu quan quedin enrere els febles registres 
d’activitat, influïts per factors transitoris (unes condicions cli
màtiques especialment adverses), i tindrà el suport de l’avanç 
progressiu del tapering. Paradoxalment, una intensificació dels 
senyals de creixement o d’inflació pot generar repunts sobtats 
en les yields, a causa d’un reajustament d’expectatives dels 
agents si tenen dubtes sobre les intencions de la Fed.

remet l’episodi d’enduriment dels tipus interbancaris de la 
zona de l’euro, sense que hagin estat necessàries intervencions 
explícites del Banc Central Europeu (BCE). La reiterada disposi
ció a intervenir als mercats per part de la institució, en cas de 
nous rebrots de tensió, contribueix de manera positiva a conte
nir les expectatives alcistes sobre els tipus monetaris.

No obstant això, s’intensifiquen els temors a un possible pe -
ríode de deflació. En el context actual de recuperació incipient 
(vegeu el Focus «L’arsenal del BCE: tiradors i bazuques»), 
l’atenció dels mercats s’ha centrat en els riscos deflacionistes 
que afronta la zona de l’euro. El cinquè registre consecutiu de la 
taxa d’inflació per sota de l’1% interanual i les deprimides 
expectatives a llarg termini sobre la inflació esperada reflectei
xen la feble dinàmica de preus. En conseqüència, un segment 
considerable del mercat descompta, ja en la propera reunió del 
BCE, l’adopció de mesures expansives no convencionals. El 
mateix Mario Draghi va manifestar que, malgrat el sòlid anco
ratge de les perspectives d’inflació a mitjà termini al voltant del 
2% i l’absència d’indicis ferms de deflació, «la persistència de 
taxes d’inflació reduïdes representa un risc per a la recupera
ció». No obstant això, el més probable és que, gràcies a la lenta 
però sostinguda millora de la demanda interna, la inflació ten
deixi a guanyar pols. En aquest sentit, el BCE decidirà actuar 
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només si les previsions d’inflació considerades per la institució, 
i que es publicaran al març, reflecteixen un deteriorament  
significatiu.

Nou impuls per al deute públic perifèric, que llueix una enco-
miable capacitat de resistència. L’anunci de l’agència Moody’s 
d’apujar el rating del deute espanyol fins a Baa3 i d’assignarli 
una perspectiva «positiva» es va produir després de la millora 
de la perspectiva del deute italià. La decisió, que contribueix a 
enfortir l’optimisme regnant sobre el risc sobirà perifèric, obeeix 
a múltiples factors, entre els quals destaquen la correcció de 
desequilibris, la millora de la competitivitat exterior i el saneja
ment del sector bancari espanyol. La dinàmica favorable als 
mercats de renda fixa perifèrica, reflectida en les caigudes sos
tingudes de les yields del deute, ve avalada per dos elements. 
Primer, el to positiu que, en conjunt, mostren els indicadors de 
conjuntura. Segon, la pròpia solidesa dels avanços del deute 
perifèric, que ha estat posada a prova de forma satisfactòria per 
dos esdeveniments: (i) la dimissió del primer ministre italià, 
Enrico Letta, i la formació d’un nou Govern, i (ii) les objeccions 
del Tribunal Constitucional alemany al programa OMT del BCE. 
No obstant això, els riscos associats a un excés de complaença 
per part dels Governs són considerables, i els esforços reformis
tes i de consolidació han de perseverar.

en l’àmbit borsari, to mixt als mercats de renda variable amb 
elevats nivells de sobrecompra. Les borses europea i nord
americana han recuperat el terreny cedit després de la correcció 
del mes anterior. Els índexs borsaris nordamericans es mante
nen en màxims històrics, amb el suport d’uns resultats corpora
tius situats en el rang alt de les previsions: les sorpreses positi
ves, en termes de beneficis, se situen en el 69%. Per la seva 
banda, i malgrat que la campanya de resultats a Europa és 
menys lluïda que als EUA (amb una ràtio de sorpreses que bat 
les previsions del 52%), l’Eurostoxx no es desmarca d’aquesta 
pauta favorable. El contrapunt cal buscarlo en l’Ibex, que no 
aconsegueix referse de les pèrdues acumulades durant l’episodi 
emergent. Tot i que continuem veient un potencial alcista a les 
borses del bloc desenvolupat, l’embranzida s’ha afeblit, i els 
recents alts i baixos d’aquestes borses formen part d’una correc
ció d’intensitat moderada que encara no ha finalitzat.

el tipus de canvi euro-dòlar, influït per la disparitat dels indi-
cadors de conjuntura a les dues bandes de l’atlàntic i arriba 
als 1,37 dòlars. La dinàmica d’oscil·lació en l’interval 1,301,35 
dels últims trimestres serà la tònica dominant, amb una suau 
tendència a l’apreciació del dòlar. El iuan es deprecia enfront 
del dòlar després de les intervencions del banc central xinès al 
mercat canviari. El petroli Brent ha mostrat una estabilitat des
tacable durant l’episodi d’estrès de l’àrea emergent i s’ha situat 
per sota dels 110 dòlars/barril. Les primeres matèries amb més 
component cíclic, en especial les alimentàries, influïdes per fac
tors conjunturals que en limiten l’oferta, presenten més vigor.
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Sigui com sigui, la visió optimista és que les mesures enun
 ciades podrien resoldre amb relativa facilitat episodis com 
el viscut. Amb un altre instrument ja utilitzat en el passat, 
els préstecs a llarg termini (LTRO), també seria possible 
contenir els tipus del mercat monetari a la vora de zero en 
cas de pressions més intenses.

No obstant això, hi ha una visió menys tranquil·litzadora: 
per neutralitzar un eventual augment del risc de deflació 
un cop assolit l’anomenat zero lower bound, sembla que 
aquestes armes són modestes, si més no comparades 
amb l’arsenal que hem vist desplegar a la Fed i al Banc del 
Japó en els àmbits de quantitative easing i forward guidan-
ce. Al marge de les consideracions conceptuals i pràcti
ques so  bre la seva eficàcia, el gran problema resideix en el 
fet que el BCE toparia amb seriosos obstacles legals i polí
tics si pretengués replicar les actuacions d’aquells dos 
bancs cen  trals. Els precedents així ho indiquen. D’una 
banda, es va necessitar una situació d’emergència extre
ma per apro  var el programa OMT, no sense l’objecció del 
Bundesbank, i amb semàfor taronja a contracor per part 
del Tribunal Constitucional alemany. De l’altra, la proposta 
perquè el BCE s’impliqués, al costat del BEI, en el finança
ment de les pimes ha quedat en via morta. En última ins
tància, si el risc de deflació fos més patent, el més proba
ble és que les autoritats europees, a tots els nivells, 
tornarien a fer una passa endavant, avalant un camp 
d’actuació que permetés al BCE aplicar mesures contun
dents. Sembla que de moment això no passarà, ja que el 
risc de deflació no és, ara per ara, prou intens com per fer 
saltar els ressorts polítics. Tanmateix, i en part precisa
ment per això, no és gens menyspreable la possibilitat 
que el BCE recorri aviat a alguna de les armes lleugeres 
esmentades abans, com a mesura preventiva que senyalit
 zi als agents la seva disposició per combatre en escenaris 
d’inflació excessivament baixa.

FOCUS • L’arsenal del BCE: tiradors i bazuques

El Banc Central Europeu (BCE) va decidir, el passat 6 de fe 
brer, mantenir sense canvis els paràmetres de la seva polí
tica monetària. Tot i que no va ser una sorpresa, la veritat 
és que la possibilitat que adopti, més d’hora que tard, me 
sures expansives addicionals acapara l’atenció dels mer
cats des de fa setmanes. De fet, de cara a la reunió del 
març, l’expectació és elevada. Els motius que podrien 
em pènyer en aquesta direcció remeten a dues qüestions, 
d’im  por  tància desigual. En un pla destacat, el risc de 
deflació que encara plana sobre la zona de l’euro en el 
context d’una re    cuperació incipient i vulnerable. En un 
àmbit més limitat i tècnic, les tensions que, recentment, 
s’han observat en els tipus d’interès interbancaris.

Cap a la meitat de novembre, els tipus monetaris a molt 
curt termini van començar a mostrar un comportament 
al  cista i volàtil i van qüestionar l’objectiu manifestat pel 
BCE de mantenirlos estables tan a la vora de zero com fos 
possible. La causa cal buscarla en la combinació de dos 
factors. D’entrada, la reducció de l’excés de liquiditat dels 
bancs al BCE, fruit, al seu torn, de la devolució anticipada 
dels préstecs a llarg termini que van rebre al final del 2011. 
En última instància, aquest desenvolupament és reflex de 
la reconducció progressiva de la crisi bancària i del deute 
sobirà de la zona de l’euro i, per tant, és raonable. Però es 
va intensificar per un efecte «foto de final d’any»: el desig 
de les entitats de no mostrarse de  pendents del finança
ment del BCE, sobretot considerant que els balanços de 
tancament del 2013 seran el punt de partida de l’exercici 
d’avaluació de la solvència bancària que les autoritats 
euro  pees duran a terme en els prò  xims mesos.

Atès que, durant el mes de gener, les tensions no reme
tien, les crides a l’actuació del BCE van proliferar. La llista 
de mesures disponibles per neutralitzar aquest proble
ma és llarga: rebaixar el tipus dels préstecs (ara en el 
0,25%), relaxar les garanties exigides als tipus, situar en 
negatiu la remuneració de la facilitat de dipòsit (ara en el 
0%), reduir la quantia de les reserves obligatòries, deixar 
d’esterilitzar els bons del programa SMP, etc. Totes 
aquestes mesures són tècnicament, jurídicament i políti
cament factibles. I la seva efectivitat seria elevada, 
sobretot si es combinen entre si. Cal tenir en compte que 
el BCE va decidir no utilitzarles al febrer, en interpretar 
que les tensions tendirien a remetre. De fet, durant la 
segona meitat del mes, ja s’ha percebut una millora 
notable. L’espera podria estar permetent esgotar l’efecte 
final d’any i donar temps per a l’aprenentatge: els opera
dors del mercat interbancari, acostumats durant molts 
mesos a un entorn de superabundància, es van poder 
veure sorpresos pel brusc descens de la liquiditat i han 
trigat una mica a adaptarse a un entorn més normalitzat 
(però encara folgat).
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FOCUS • Janet Yellen: relleu continuista?

Fa uns dies, vam ser testimonis de la primera declaració de 
Janet Yellen, la nova presidenta de la Reserva Federal (Fed), 
davant el Congrés dels EUA. El missatge continuista amb el 
llegat de Ben Bernanke que es va desprendre de les seves 
paraules, sobretot en matèria de tipus, va ser acollit de for
ma positiva pels inversors i es va reflectir amb pujades a les 
borses. No obstant això, i malgrat que els dos dignataris 
hagin donat suport de manera incondicional a la major 
expansió monetària en la història de la Fed, el relleu es pro
dueix en un context econòmic que no s’havia donat sota el 
mandat de Bernanke.

L’economia nordamericana es troba en un punt d’inflexió 
(de la crisi a la recuperació), la solidesa del qual pot generar 
diversitat d’opinions al si de la Fed. Durant els temps excep
cionals de crisi viscuts, la major part de dirigents dels bancs 
centrals s’han decantat per un modus operandi dovish (da 
vant el mateix escenari, més inclinat a relaxar o menys 
orien  tat a restringir), en lloc de hawkish (el contrari de l’an 
terior). Però, amb la millora gradual de l’economia, els dife
rents dirigents de la Fed reprendran el perfil més autèntic 
(dovish o hawkish, cadascú el seu), i és aquí quan veurem el 
tarannà i la capacitat de Yellen. Consensuar opinions dins la 
Fed i convèncer els mercats de la lògica de l’ano  me  nada 
«estratègia de sortida» que seguirà l’organisme en els 
pròxims temps seran els principals reptes per a la primera 
dona que presideix la centenària institució.

Sens dubte, no serà una tasca fàcil. Al juny del 2013, el sim
ple anunci del possible inici del tapering (disminució en el 
ritme de compra d’actius) va causar molta revolada als mer
cats, en especial als emergents, les divises dels quals van 
patir greus devaluacions. I, malgrat que el veritable inici del 
tapering al desembre del 2013, encara sota la presidència de 
Bernanke, no va ocasionar la mateixa agitació, el gros de les 
actuacions de sortida recauran sobre el mandat de Yellen 
i és una incògnita el seu impacte als mercats.

La clau per evitar un excés de volatilitat als mercats rau en 
la política de comunicació (forward policy guidance), que 
haurà de ser la pedra angular del replegament de la políti
ca monetària ultralaxa dels últims anys. En aquest sentit, 
el nomenament de Janet Yellen ha estat un encert, ja que 
és una defensora a ultrança de la necessitat de millorar i 
d’innovar en l’estratègia de comunicació de la Fed. El 2010, 
va ser nomenada presidenta del subcomitè de comunica
cions del Federal Open Market Committee (FOMC), estrenat 
poc abans, i, al gener del 2012, es presentava, per primera 
vegada, l’Statement of Longer-run Goals and Policy Strategy, 
que va representar un pas enorme en matèria de trans
parència d’objectius i estratègies. En paraules de la mateixa 
Yellen, «[...] una comunicació clara és una eina vital per 
augmentar l’eficàcia i la fiabilitat de la política monetària.»

No obstant això, aquesta claredat que exalta la nova presi
denta va quedar una mica enterbolida per la seva inter
venció davant el Congrés (el mateix li va succeir a Mark 
Carney, governador del Banc d’Anglaterra). Tot i que la vin  cu
 lació del final de la política acomodatícia a l’evolució d’unes 
poques variables de l’economia real (taxa d’atur i in  flació a 
mitjà termini) ha re  sultat efectiva mentre l’eco  nomia no 
s’enlairava, la mi  llora progressiva del pols eco  nò  mic ha 
posat en evidència que la reactivació no sempre es mani
festa de manera integral. Així, mentre que la taxa d’atur ha 
millorat de forma regular i s’ha apropat molt a l’ob  jectiu 
fixat per la Fed (el 6,5%), la recuperació del mercat de tre
ball encara és, se  gons Yellen, «incompleta».

Els futurs documents i intervencions de l’autoritat mo  ne 
tà   ria nordamericana aclariran què significa «incompleta» 
i quines conseqüències tindrà sobre l’inici de les pujades 
en el tipus d’interès oficial, més encara si la inflació es des
marca de l’objectiu del 2%. Ara com ara, només podem 
especular sobre l’evolució de la seva política de comuni
cació, però preveiem millores substancials gràcies al 
guiat  ge expert de Yellen. Un guiatge que esperem que 
si  gui estricte quan calgui, al contrari del que suposen els 
seus detractors.

És una realitat complexa, la política d’orientació haurà de 
millorar si vol continuar sent efectiva. Els mercats han 
d’en  tendrela amb claredat i creurehi. En particular, és 
crí  tic que no existeixi la sensació que la Fed ajusta a la seva 
conveniència els determinants de les seves decisions de 
política monetària.
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Tipus d’interès (%)

28feb 31gen Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,25 0,25 0 0,0 –50,0

Euríbor 3 mesos 0,29 0,30 –1 0,0 8,7

Euríbor 12 mesos 0,55 0,56 –1 –0,5 1,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,12 0,07 5 –4,0 12,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,07 6 –4,8 12,7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,66 –4 –27,9 19,3

Deute públic a 10 anys (Espanya) 3,51 3,66 –15 –73,8 –159,2

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 188 200 –12 –45,9 –178,4

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,24 0,24 0 –1,1 –4,5

Líbor 12 mesos 0,55 0,57 –2 –3,1 –18,7

Deute públic a 1 any 0,10 0,08 2 1,0 –3,1

Deute públic a 2 anys 0,32 0,33 –1 –3,5 9,9

Deute públic a 10 anys 2,65 2,64 1 –29,1 80,0

Spreads deute corporatiu (p. b.)

28feb 31gen Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 70 82 –11 1,7 –39,4

Itraxx Financer Sènior 87 102 –15 –1,4 –63,1

Itraxx Financer Subordinat 129 148 –18 –1,1 –121,8

Tipus de canvi

28feb 31gen Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,380 1,349 2,3 0,8 6,8

¥/euro 140,490 137,630 2,1 1,4 –14,5

£/euro 0,824 0,820 0,5 0,3 4,3

¥/$ 101,800 102,040 –0,2 2,2 –8,7

Primeres matèries 

28feb 31gen Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 478,5 458,0 4,5 5,9 1,1

Brent ($/barril) 109,3 107,2 2,0 –3,1 –2,9

Or ($/unça) 1.326,4 1.244,6 6,6 11,7 –15,0

Renda variable

28feb 31gen Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.859,5 1.782,6 4,3 1,8 22,0

Eurostoxx 50 3.149,2 3.014,0 4,5 1,1 17,3

Ibex 35 10.114,2 9.920,2 2,0 3,9 23,3

Nikkei 225 14.841,1 14.914,5 –0,5 –7,1 26,8

MSCI emergents 966,4 936,5 3,2 –4,3 –9,5

Nasdaq 4.308,1 4.103,9 5,0 4,5 35,5

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Continuïtat als 
avançats i vaivens als emergents

en el panorama internacional, l’atenció se centra, una vega-
da més, als països emergents, alguns dels quals s’han vist sot
 mesos, de nou, a notables pressions financeres. La perspectiva 
de normalització de la política monetària nordamericana i la 
consegüent menor abundància de liquiditat expliquen aques
tes oscil·lacions emergents. A l’altre costat de l’espectre, els EUA 
i el Japó van avançar sense novetats significatives que impli
quin un canvi en el nostre escenari central de recuperació gra
dual i solidesa (moderada), respectivament.

ESTATS UNITS

la revisió lleugerament a la baixa de l’avanç del Pib en el 4T 
2013 no és preocupant, ja que continua predominant la ten-
dència de fons de recuperació. En termes interanuals, s’ha 
passat d’un avanç del 2,7% al 2,5% (del 3,2% intertrimestral 
anualitzat al 2,4%). Això no ha afectat el còmput total de l’any, 
que es queda en l’1,9%, ni tampoc la nostra previsió per el 
2014, situada en el 3,0%. Per components de demanda, destaca 
la revisió a la baixa en l’avanç del consum privat, de les exporta
cions i de les existències.

l’aprovació d’un nou ajornament del sostre de deute elimina 
un dels riscos més importants de l’economia nord-americana. 
La ràpida negociació i l’aprovació per part de les dues cambres 
legislatives de suspendre el sostre de deute fins al març del 
2015 donen estabilitat al país i permeten un ajust fiscal més 
suau. Precisament, una consolidació fiscal més moderada és un 
dels punts de suport en la millora prevista el 2014. Es mante
nen, però, els dubtes sobre la trajectòria futura de la inversió 
(un altre element sobre el qual s’hauria de basar aquest progrés 
i que encara no ha mostrat el vigor esperat) i els problemes de 
ri  vats de la recuperació amb matisos del mercat de treball 
anunciada per Janet Yellen.

en paraules de la nova presidenta de la Fed, el mercat laboral 
prossegueix la recuperació, tot i que encara no és, ni de bon 
tros, «completa». A la seva primera declaració davant el Con
grés, Janet Yellen va ratificar les seves intencions continuistes 
amb el mandat de Ben Bernake, sobretot en matèria de tipus, i 
va destacar la recuperació incompleta del mercat laboral 
(vegeu el Focus «Janet Yellen: relleu continuista?»). I és que, 
mentre que la taxa d’atur ha passat del 7,9% del gener del 2013 
al 6,6%, la taxa d’ocupació gairebé no ha millorat (el 58,6% al 
gener del 2013, enfront del 58,8% actual), la qual cosa demos
tra el pes de l’increment de les persones desanimades en la cai
guda de la taxa d’atur. Per la seva banda, la moderada inflació 
nordamericana (l’1,6% interanual al gener) continua donant 
suport a la recepta de tipus baixos de la Fed.

els indicadors d’activitat més recents continuen distorsio-
nats pel temps advers de la regió. Les repetides tempestes de 
fred i neu d’aquest hivern dificulten la interpretació dels indica
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dors econòmics corresponents als mesos de desembre i de 
gener. En particular, destaquen la caiguda de l’índex de senti
ment empresarial en la versió de manufactures (ISM), que va 
passar dels 56,5 punts del desembre als 51,3 del gener, i el des
cens intermensual del 0,4% de les vendes minoristes i del 0,3% 
de l’índex de producció industrial (per a aquest últim indicador, 
es tracta de la davallada més important des del 2009). Sens 
dubte, el mal temps ha incidit en aquest mal comportament, 
però és difícil quantificarne l’abast. Sorprenentment, el tem
poral no va afectar l’índex ISM de serveis, que va pujar un punt, 
fins als 54,0, al gener. Per la seva banda, l’últim registre de l’any 
de l’índex CaseShiller de preus de l’habitatge continua ratifi
cant el bon to del mercat immobiliari (+13,4% interanual al 
desembre per a l’índex, que engloba 20 àrees metropolitanes).

JAPÓ

el Pib del Japó en el 4T 2013 va decebre, a causa del sector ex -
terior, tot i que ho considerem una ensopegada passatgera. 
El PIB del Japó va avançar un modest 0,3% intertrimestral (el 
2,7% interanual), per sota de les nostres previsions i de les  
del consens d’economistes. Això situa el còmput total de l’any 
2013 en l’1,6% i ens obliga a rebaixar lleugerament la nostra 
previsió per al 2014 (fins a l’1,4%). Una revisió mínima (d’una 
dècima), gràcies a la solidesa que atribuïm al consum i a la in 
versió del país. Per components de demanda, el sector exterior 
(amb unes exportacions en desacceleració i unes importacions 
inflades per la factura energètica) va ser el principal culpable 
del feble registre. En canvi, la demanda interna (consum privat 
i inversió) va mostrar un to vigorós, tot i que una bona part de 
la millora es podria atribuir a l’anticipació del consum abans de 
l’increment de l’IVA a l’abril.

en el pla dels preus, la deflació s’allunya per complet del 
panorama japonès, però amb matisos. L’IPC va pujar l’1,4% 
interanual al gener, molt per damunt del 0,4% del 2013. L’índex 
subjacent (sense energia ni aliments, elements més volàtils) va 
avançar el 0,6% interanual. En aquest context, és essencial pro
moure pujades salarials per assolir l’objectiu del Banc Central 
del 2% d’inflació. En particular, en el salari bàsic, ja que consti
tueix el 80% de la remuneració total dels assalariats. Fins ara, el 
repunt del novembre i del desembre s’ha basat en l’increment 
de les hores extres. El matís en els preus arriba pel deflactor del 
PIB, que mesura el nivell de preus de tots els béns i serveis pro
duïts en l’economia, que se situa, encara, en terreny negatiu en 
termes interanuals (–0,5% en el 4T 2013).

EMERGENTS

la Xina estrena any amb alguns signes de feblesa, els quals 
no són preocupants en el context del desitjat reequilibri des 
de la indústria i la inversió cap als serveis i el consum. A la 
Xina, la publicació d’indicadors ha estat escassa, a causa de les 
festivitats de l’any nou. La distorsió en les dades que provoca 
anualment aquesta festivitat (que enguany ha caigut al final de 
gener, i les celebracions de la qual s’han allargat durant la pri
mera setmana de febrer) és la causa que molts dels indicadors 
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de caràcter mensual es publiquin en una versió bimestral per al 
conjunt del gener i del febrer. Així i tot, els indicadors que sí 
s’han conegut han mostrat un panorama mixt. Destaca la sego
na davallada consecutiva de l’índex PMI de gestors de compres 
de manufactures, tant en la versió oficial com en la privada (ela
borada per Markit/HSBC). En canvi, el sector exterior va tornar a 
mostrar el vigor de temps passats. Al gener, i contra tot pronòs
tic, les exportacions van créixer el 10,6% interanual, xifra que 
cal comparar amb el 7,9% del total del 2013. Les importacions 
van fer el mateix i van avançar el 10,0%, per damunt del 7,2% 
del 2013.

als altres emergents, l’episodi de tensions financeres iniciat 
cap a la meitat de gener ha anat remetent, però el risc conti-
nua sent elevat. Un aspecte destacat és que no ha tingut lloc 
un contagi generalitzat i no hi ha hagut una escalada de la crisi. 
Els inversors discriminen entre països, i les economies més cas
tigades coincideixen amb les que ja van patir més estrès al 
maigjuny del 2013 (els «BIITS», és a dir Brasil, Índia, Indonèsia, 
Turquia i Sudàfrica). Es tracta de països que necessiten corregir 
considerables desequilibris macroeconòmics (tant interns com 
externs). Així mateix, també cal destacar l’actuació decidida i 
contundent dels respectius bancs centrals, que ha permès cal
mar les pressions.

en aquest context, algunes de les dades conegudes dels 
emergents donen més pistes sobre la seva evolució. A l’Índia, 
el descens de la inflació i la millora en el dèficit per compte co  r 
rent destaquen positivament. Així, l’índex de preus a l’engròs, 
seguit pel Banc Central del país fins al gener, ha passat del 7,5% 
interanual del novembre del 2013 al 5,0% del gener. Tot i que 
aquesta davallada és deguda, en gran part, al descens puntual 
del component d’aliments, les millores en matèria monetària 
haurien d’ajudar a ancorar la inflació. En aquest sentit, el comitè 
de política monetària del país ha aconsellat establir un objectiu 
explícit i únic d’inflació. Així mateix, l’últim dia del mes també 
hem conegut que el país asiàtic va avançar el 4,7% interanual 
en el 4T 2013, lleugerament per sota del 4,8% del trimestre 
anterior. Malgrat que es tracti d’un creixement significatiu, es 
troba encara per sota del seu potencial, que situem a la zona del 
6%6,5%. D’altra banda, Indonèsia també va millorar el seu 
avanç i, amb el 5,7% interanual en el 4T 2013, va deixar el crei
xement del total de l’any en el 5,8%, per damunt de les nostres 
previsions i de les del consens d’economistes. A l’Amèrica Llati
na, el Brasil va créixer l’1,9% interanual en el 4T 2013 (el 2,2% en 
el 3T), en línia amb les previsions. Així i tot, l’evolució dels últims 
indicadors, la pujada del tipus d’intervenció (fins al 10,75% el 
26 de febrer) i l’anunci d’una reducció de la despesa pública fan 
que esperem un creixement, només, del 2,0% per al 2014 (el 
2,3% el 2013). Mèxic, al seu torn, va créixer el 0,7% interanual 
en el 4T 2013, per sota del previst, i va situar la taxa anual en 
l’1,1%. No obstant això, els últims indicadors disponibles i les 
perspectives favorables dels EUA justifiquen que mantinguem 
la previsió per al 2014 en el 3,5%.
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FOCUS • Els fluxos de capital cap a les economies  
emergents capegen el temporal

Els mercats financers dels països emergents travessen 
una època d’inestabilitat que es va iniciar a la primavera 
del 2013, quan la Fed va anunciar la intenció de començar 
a normalitzar la política monetària. Aquella primera sac
sejada va ser intensa i es va manifestar en forma d’una 
sortida sobtada dels fluxos de capital de caràcter més 
curtterminista i de la consegüent depreciació de les divi
ses. Entre el gener i el febrer d’enguany, ha tingut lloc un 
segon episodi, desencadenat per la devaluació del peso 
argentí. Aquesta vegada, el balanç de danys ha estat 
notablement menor, tant en termes de magnitud de les 
depreciacions com en l’abast geogràfic. Segons el nostre 
parer, aquesta pauta de comportament (que ens allunya 
d’una espiral de crisi com la que va tenir lloc en la dècada 
dels noranta) és raonable, ateses les perspectives que 
considerem per als principals factors en lliça. Tres ele
ments haurien de propiciar la recuperació de l’estabilitat. 
Primer, que el tapering de la Fed tiri endavant de manera 
gradual. Segon, que les economies emergents avancin en 
l’ajust dels desequilibris i en la reactivació posterior de la 
demanda. Tercer, que els diferents grups d’inversors cal
min els nervis i puguin discernir l’atractiva combinació 
rendibilitatrisc que, a llarg termini, presenten la majoria 
de països emergents.

En aquest sentit, l’anàlisi que acaba d’elaborar l’Institute 
for International Finance, una entitat de referència en l’es
 tudi de la relació entre els fluxos de capital internacionals 
i els mercats emergents, és encoratjadora. Després d’e  xa 
mi  nar, país per país, el detall dels moviments per tipus 
d’ins  trument i d’inversor, el seu diagnòstic indica que no 
es  tem assistint a un èxode massiu i sostingut, sinó a epi 
so  dis de vendes selectives per part d’inversors oportunis
tes o curtterministes.

En concret, l’IIF identifica el major focus de pressió vene
dora, durant aquests últims mesos, en els inversors retail 
del mercat de bons. Això ha estat el contrapunt del que 
havia succeït durant el 20112012, quan, atès el baix nivell 
dels tipus d’interès als països avançats, nombrosos inver
sors particulars es van animar a provar una classe d’actius 
poc coneguda: els bons sobirans i corporatius emergents. 
Amb els primers contratemps, van sucumbir a la tempta
ció venedora. En canvi, el comportament dels inversors 
ins  titucionals (com, per exemple, els fons de pensions) ha 
estat molt més estable. Així mateix, altres fonts de fi  nan 
ça  ment de gran significació, com la inversió directa en ac 
cions i els préstecs bancaris, també s’han mantingut en 
co  miablemente ferms.

Pel que fa a les projeccions, l’IIF estima que el total agre
gat de les entrades netes de capital no baixarà gaire i 

podria estar tocant fons precisament ara, entre el final del 
2013 i el començament del 2014. La recuperació serà gra
dual, però suficient per tornar a xifres properes als màxims 
històrics, ja el 2015. Una advertència important: la discri
minació que els inversors ja han començat a mostrar entre 
regions i països (en funció de les vulnerabilitats i de les 
mesures correctores) continuarà sent una nota distintiva 
en relació amb els cicles anteriors. L’Àsia oriental és la que 
presenta perspectives més positives, seguida de l’Europa 
de l’Est. A l’Amèrica Llatina, les condicions s’han deterio
rat per les tensions inflacionistes del Brasil i per la inesta
bilitat argentina.
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FOCUS • Turquia: dificultats a curt termini

Amb una depreciació de la lira turca en relació amb el dò 
lar del 18% des del maig del 2013 i amb una caiguda de la 
borsa d’Istanbul del 24% en aquest mateix període, Tur
quia és una de les economies emergents que ha suportat 
més pres  sions financeres en l’últim any. En aquest con
text, cal preguntarse si la situació econòmica de Turquia 
presenta característiques diferencialment més negatives 
que les d’altres països emergents. La revisió dels princi
pals indicadors macroeconòmics suggereix una resposta 
afirmativa, atesa la combinació d’un dèficit corrent impor
tant (al voltant del 8% del PIB el 2013) i una inflació supe
rior al 7%. Així i tot, no és un cas extraordinari, ja que s’as
 sembla al de països com el Brasil, Indonèsia o Sudàfrica, 
castigats amb de  preciacions superiors al 15% des del 
maig de l’any passat.

En el cas turc, aquests greus desajustaments macroeconò
mics agreugen els dubtes sobre les perspectives a curt 
termini. Malgrat els pronòstics de desacceleració, el crei
xement del PIB en el 3T 2013 encara va ser un vigorós 4,4% 
interanual (el 4,5% en el 2T). Aquesta expansió s’ha ali
mentat, en gran part, d’un fort creixement del crèdit pri
vat interior, amb avanços del 33% interanual en el 4T (un 
any enrere, l’augment va ser del 17% interanual). Per com
pletar el panorama, i com s’ha anticipat, el creixement dels 
preus se situa lluny del que seria desitjable: al gener, l’IPC 
va augmentar el 7,8% interanual i va sumar vuit mesos 
con  secutius per damunt del 7% interanual. En aquest con
text, i després d’ajornar molts mesos la decisió, al gener, el 
banc central va apujar de forma dràstica el tipus de re  fe 
rèn  cia fins al 10% (el 4,5% al desembre).

A més de presentar aquesta evolució macroeconòmica 
complicada, Turquia ha començat a mostrar senyals de 
con  flictivitat política, poc habituals en anys anteriors. Des 
de l’entrada al Govern de l’AKP (partit islamista) el 2002, el 
país va viure un fort impuls reformista. Després de diver
sos anys en què aquest procés disposava d’un consens so 
cial àmpliament majoritari, el 2013, han aparegut símp 
tomes de contestació i de desgast polític, tant al si del 
Go  vern com en forma de moviments externs. El soroll que 
ha acompanyat aquests episodis complica l’anticipació de 
possibles canvis de trajectòria política a més llarg termini i 
ha intensificat la volatilitat d’episodis com els viscuts du 
rant la primavera del 2013 i al gener d’enguany.

Atesa la desafortunada coincidència de tensions políti
ques i de desequilibris macroeconòmics, cal concloure 
que, efectivament, Turquia és una de les economies emer
gents que requerirà una atenció especial en els pròxims 
me  sos. Tot i que, creiem que és probable que l’any 2014 es 
tanqui de forma més favorable del que ara es planteja, un 
cop considerats els desequilibris acumulats la desaccele
ració de l’activitat és gairebé inevitable. No obstant això, 

atesos els precedents, estimem que aquest pot ser un pro
cés a curt termini i que el 2015 l’economia podria estabilit
zar el ritme d’activitat. Aquesta desacceleració hauria de 
facilitar una reducció del dèficit corrent cap al final del 
2014. En canvi, la inèrcia d’una inflació alta es pot mantenir 
fins ben entrat el 2015. Així mateix, durant enguany, es 
produirà una clarificació de la situació política i del suport 
real a l’agenda modernitzadora islamista, ja que se cele
braran eleccions locals (març) i presidencials (agost) i, pro
bablement, un referèndum constitucional. Quan la incerte
 sa s’esvaeixi, hauria de reaparèixer la visió d’una econo  mia 
emergent amb bo  nes perspectives a llarg termini, mate
rialitzades en un crei  xement potencial elevat, de l’ordre 
del 5%.
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ESTATS UNITS
2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Activitat

PIB real 2,8 1,9 1,3 1,6 2,0 2,5 – ...

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,9 3,9 3,8 4,2 4,0 3,7 2,4 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 62,8 75,1 81,0 74,0 79,4 78,1

Producció industrial 3,6 2,6 2,4 2,0 2,6 3,3 2,9 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 52,3 50,8 55,7 56,7 51,3 ...

Habitatges iniciats (milers) 783 931 957 869 882 1.016 880 ...

CaseShiller preu habitatge 2a mà (valor) 141 158 150 157 161 165 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 7,4 7,7 7,5 7,2 7,0 6,6 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,6 58,7 58,6 58,5 58,8 ...

Balança comercial(1) (% PIB) –3,3 –2,8 –3,1 –3,0 –2,9 –2,8 ... ...

Preus

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

Preus de consum subjacent 2,1 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 ...

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

 
XINA

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,7 7,5 7,8 7,7 –

Vendes al detall 14,3 11,4 12,3 12,5 12,8 13,0 –

Producció industrial 10,0 9,9 9,6 9,1 10,1 10,0 –

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 50,5 50,5 50,8 51,3 50,5

Sector exterior

Balança comercial(1) (valor) 230 260 272 270 252 260 264

Exportacions 8,0 7,9 18,4 3,9 3,9 7,4 10,6

Importacions 4,3 7,2 8,6 5,0 8,4 7,1 10,0

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,4 2,4 2,8 2,9 2,5

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

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

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

PRINCIPALS INDICADORS
Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

JAPÓ
2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14

Activitat

PIB real 1,4 1,6 –0,1 1,3 2,4 2,7 –

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 44,1 44,8 44,0 41,7 40,5

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

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 –8,0 4,0 12,0 16,0 –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,4 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9 3,7

Balança comercial(1) (% PIB) –1,5 –2,4 –1,7 –1,9 –2,1 –2,4 –2,6

Preus

Preus de consum 0,0 0,4 –0,6 –0,3 0,9 1,4 1,4

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 –0,8 –0,4 0,0 0,5 0,6

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

l’activitat de la zona de l’euro manté la tònica ascendent el 
2014, amb un avanç més equilibrat entre països. El predomi
ni de notícies més positives durant els últims mesos ha dut la 
CE a revisar lleugerament a l’alça les previsions de creixement 
de la zona de l’euro per al 2014 i el 2015. Després de dos anys de 
contracció, és encoratjador que les expectatives de creixement 
per al conjunt del 2013 assoleixin l’1,2%. Enguany, s’espera que 
el consum privat i la inversió juguin un paper més important, la 
qual cosa reduirà la dependència que la reactivació de l’eco  no 
mia ha exercit, fins ara, sobre el comportament del sector exte
rior. No obstant això, el 2014, el creixement sostingut només 
està garantit si es continua amb fermesa el procés de reformes, 
sobretot als països de la perifèria, i si la unió bancària, crucial 
per reduir la fragmentació financera entre països, s’implementa 
de forma eficient i sense contratemps.

Torna el creixement als països més vulnerables. Tal com s’es 
pe  rava, el creixement del PIB de la zona de l’euro es va accele
rar lleugerament en el 4T 2013 (el 0,3% intertrimestral, enfront 
del 0,1% del 3T). Aquest avanç situa el creixement del conjunt 
de l’any en el –0,4% i mostra que la recuperació està encarrila
da. Més enllà de la bona notícia que representa la confirmació 
del retorn al creixement econòmic, és important que la inten 
sificació del ritme d’avanç hagi estat generalitzada. Alemanya 
va liderar la millora amb un augment del PIB del 0,4% intertri
mestral, acompanyada també per França, que, malgrat les 
vacil·lacions dels indicadors d’activitat al final de l’any passat, 
va avançar el 0,3%. Així mateix, les dades confirmen que la 
recuperació s’estén a altres països, com Portugal, Espanya i 
Itàlia, que també han registrat taxes de creixement del PIB 
positives en el 4T 2013, del 0,5%, del 0,2% i del 0,1%, respecti
vament.

la perifèria dóna suport a la millora de la confiança a la zona 
de l’euro. L’índex de sentiment econòmic que elabora la Comis
sió Europea va continuar avançant al febrer i es va situar en els 
101,2 punts. La contribució dels països de la perifèria a aquesta 
millora va ser especialment notable. De mitjana, en els tres 
últims mesos, fins al febrer, aquest índex va augmentar en 1,3 
punts a la perifèria (Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal), mentre 
que l’increment als països del nucli va ser menor, de 0,4 punts. 
Per tant, tot i que, als països del centre, la confiança es manté 
en nivells més elevats, sembla que els països més vulnerables 
recuperen el terreny perdut, la qual cosa suggereix que les di 
ferències en el ritme de recuperació entre els dos grups s’aniran 
reduint de forma progressiva. Malgrat tot, aquest major dina
misme de la perifèria no està lliure de riscos, com, per exemple, 
la crisi política que viu una vegada més Itàlia després de la 
dimissió del primer ministre, Enrico Letta, que ha estat reem
plaçat per Matteo Renzi, que, en principi, defensa la implemen
tació d’una profunda agenda reformista. Ara com ara, la reac
ció dels mercats ha estat força limitada, i caldrà esperar per 
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Previsions de creixement del PIB de la CE
Variació anual (%)

Previsió actual 
(febrer 2014)

Previsió anterior 
(novembre 2013)

2014 2015 2014 2015

Zona de l’euro 1,2 1,8 1,1 1,7

Alemanya 1,8 2,0 1,7 1,9

França 1,0 1,7 0,9 1,7

Itàlia 0,6 1,2 0,7 1,2

Espanya 1,0 1,7 0,5 1,7

Portugal 0,8 1,5 0,8 1,5

Grècia 0,6 2,9 0,6 2,9

Irlanda 1,8 2,9 1,7 2,5

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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veure si és capaç d’instaurar l’estabilitat política, condició indis
pensable per dur a terme les reformes necessàries per impulsar 
l’eco  nomia.

la zona de l’euro consolida la recuperació en el 1T 2014. El 
lleuger descens al febrer de l’índex de gestors de compres de 
manufactures (PMI), dels 54,0 punts als 53,0, no desdibuixa la 
tendència positiva dels últims mesos, coherent amb un nou 
avanç del PIB durant el 1T d’enguany. No obstant això, les di  fe 
rències entre els principals països de la zona de l’euro conti
nuen sent notables: l’índex es troba en els 54,7 punts a Alema 
nya, clarament en zona expansiva, mentre que, a França, 
pre  senta un valor substancialment inferior, de 48,5 punts. Per 
tant, les diferències entre les dues economies més grans de la 
zona de l’euro continuen sent importants, la qual cosa confir
ma, de nou, la solidesa de l’economia germànica i manté els 
dub  tes sobre la capacitat de recuperació de l’activitat gal·la. No 
sorprèn, per tant, que la CE estimi un creixement per a Alema 
nya de l’1,8% en 2014, clarament superior a la taxa prevista per 
a França, de l’1,0%.

alemanya lidera la recuperació. El creixement del PIB germà
nic es va accelerar lleugerament en el 4T 2013 (el 0,4% intertri
mestral, enfront de 0,3% del 3T), la qual cosa situa l’avanç en el 
0,4% per al conjunt de l’any 2013. El creixement anual va ser 
impulsat pel consum privat i per la despesa pública, mentre que 
la inversió i el sector exterior hi van contribuir negativament. 
Per bé que, en els últims anys, les taxes de creixement no són 
gaire diferents de les registrades durant els anys previs a la crisi, 
els elements que les sustenten sí han canviat: sembla que les 
demandes interna i externa han intercanviat els papers (vegeu 
el Focus «El recorregut de la demanda interna alemanya», que 
s’inclou en aquest mateix número de l’Informe Mensual). A més 
a més, s’espera que el creixement econòmic d’enguany continuï 
impulsat per la demanda interna. Les condicions de finança
ment més favorables i la menor incertesa haurien de conduir a 
una recuperació gradual de la inversió en equipament, que va 
decebre una mica en els resultats del 2012 i del 2013. Mentres
tant, les baixes taxes d’interès i un mercat laboral robust dona
ran encara més suport al consum privat i a la inversió en habi
tatge. Pel que fa a la situació dels comptes públics, es mantindran 
equilibrats, la qual cosa permetrà que la ràtio del deute públic 
sobre el PIB baixi de forma gradual.

millora generalitzada de la confiança del consumidor a la 
perifèria, tot i que a diferents ritmes i nivells. De mitjana, els 
avanços dels tres últims mesos fins al febrer del 2014 han estat 
notables a Irlanda, Espanya i Portugal, de 2,7, 1,9 i 3,2 punts, 
respectivament. El bon comportament recent d’aquest indica
dor a Irlanda el diferencia clarament de la resta dels països de la 
perifèria, tot i que també és molt destacable la recuperació de 
la confiança dels consumidors portuguesos. En canvi, les xifres 
mostren que, a Grècia, la situació no acaba de remuntar. S’es  pe
 ra que aquesta millora de la confiança al conjunt de la perifèria 
animi el consum de les famílies en els pròxims mesos. En efecte, 
més enllà dels moviments erràtics a curt termini (+0,8% i –0,7% 
interanual al novembre i al desembre, respectivament), la sèrie 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

01/11 09/11 05/12 01/13 09/13 

Indicadors d’activitat 
Índex PMI de manufactures

Zona de l’euro França
Alemanya Tendència (zona de l’euro)

02/14 

↑ Expansió
 
 
 

 
 
 
 
↓ Recessió

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Markit.

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

1T 2008 1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 

Alemanya: contribució de la demanda interna 
i externa al creixement del PIB
Variació interanual (%) 

Demanda interna Demanda externa 
Existències PIB 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

Previsió 

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

01/11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14 

Països perifèrics: confiança del consumidor 
(Valor) 

Irlanda Grècia Espanya Portugal 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.



20  UNIÓ EUROPEA

www.lacaixaresearch.comMARÇ 2014

03

de les vendes al detall de la zona de l’euro continua exhibint 
una tendència a l’alça.

els avanços al mercat laboral donaran suport al consum pri-
vat. La recuperació de l’activitat econòmica a la zona de l’euro 
tindrà un impacte positiu en la generació d’ocupació el 2014. 
No obstant això, l’augment de les hores treballades per treba
llador que, previsiblement, ha de tenir lloc (es troba per sota de 
la mitjana històrica) esmorteirà l’impacte sobre la creació 
d’ocupació. En qualsevol cas, la majoria d’índexs d’expectatives 
de creació d’ocupació per als tres pròxims mesos mantenen 
una tendència clarament positiva. De nou, el paper d’Alemanya 
ha estat crucial en l’evolució més favorable de les expectatives 
de contractació per al conjunt de la zona de l’euro, amb avanços 
importants al sector de serveis i al sector manufacturer. La recu
peració del mercat laboral és una peça clau per impulsar la 
demanda interna i, ara com ara, tot fa pensar que aquest procés 
està ben encarrilat. En aquest sentit, cal esperar la taxa d’inflació, 
que sol reaccionar amb un cert retard als moviments de fons de 
la demanda interna, recuperi de forma gradual la tendència 
alcista (per a una anàlisi més detallada, vegeu el Focus «Des
composició de la caiguda de la inflació a la zona de l’euro»).

les exportacions recuperen el bon to. Després d’una evolució 
excel·lent durant el 1T 2013 (de mitjana, van créixer gairebé el 
2% intertrimestral), el ritme d’avanç va perdre força en el 3T 
2013. No obstant això, les dades del 4T 2013 han registrat, de 
nou, un increment del volum d’exportacions, arran de la 
demanda creixent de productes europeus per part de països de 
fora de la zona de l’euro. Així mateix, les dades de les enquestes 
de la Comissió Europea mostren un increment, durant els 
últims mesos, de les comandes del sector manufacturer cap a 
l’exterior, que se situen per damunt de la mitjana a llarg termini. 
Així, doncs, el sector exterior continua sent crucial en el procés 
de reactivació de l’activitat econòmica i, ara com ara, tot indica 
que podrà continuar exercint un paper protagonista.

l’agenda reformista s’ha de mantenir als diferents països i 
dins l’àmbit europeu. Malgrat que és cert que les dades més 
favorables dels últims mesos han ajudat a millorar les perspec
tives de creixement per a la majoria dels països de la zona de 
l’euro, els elements que poden entorpir aquest canvi de ten
dència són encara nombrosos, i el marge de maniobra de la 
majoria de països per afrontarlos és escàs. La CE estima que, 
per al conjunt de la zona de l’euro, el deute públic tocarà sostre 
el 2014 en el 95,9% del PIB, però també reconeix que això està 
supeditat al fet que continuïn la recuperació de l’activitat 
econòmica i l’esforç fiscal, sobretot als països més vulnerables. 
També és peremptori que la implementació de la unió bancària 
al llarg d’enguany s’executi degudament. Finalment, tot i que 
les tensions financeres han anat remetent als països emergents, 
el risc continua sent elevat. Un aspecte molt destacat, però, és 
que no ha tingut lloc un contagi generalitzat ni una escalada de 
la crisi i que els inversors discriminen entre països.
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FOCUS • El recorregut de la demanda interna alemanya

El creixement que ha experimentat l’economia alemanya 
en els últims anys no és gaire diferent del que va mantenir 
durant els anys previs a la crisi. No obstant això, els ele
ments sobre els quals es basa han canviat de forma nota
ble. Sembla que la demanda interna i la demanda externa 
han intercanviat els papers. Entre els anys 20002007, la 
contribució al creixement de la demanda interna va ser, 
només, de 0,6 p. p., mentre que, en els tres últims anys, ha 
augmentat fins als 1,2 p. p. Podem esperar la consolidació 
d’aquesta embranzida de la demanda interna?

Si aïllem els components de la demanda interna, obser
vem que el gran protagonista de l’augment de la contri
bució al creixement ha estat el consum privat. Mentre que, 
durant el període 20002007, només va créixer a una taxa 
anual del 0,6%, durant els anys 20112013, ho va fer a l’1,3%. 
Per tant, cal entendre si el repunt del consum està ben fo 
namentat i, sobretot, si pot perdurar o, fins i tot, augmen
tar en els pròxims anys.

Una millora del creixement de la renda disponible de les 
llars és fonamental per sostenir l’increment del consum, i 
l’evolució de la taxa d’atur i dels salaris ha estat molt favo
rable en els últims anys. D’una banda, la taxa d’atur (del 
10,2% de mitjana durant els anys 20002007) va baixar fins 
al 6,8% el 2013. Observem, també, que el creixement del 
salari per hora mitjana entre el 2011 i el 2013 ha estat supe
rior al que es va produir durant els anys previs a la recessió. 
Tot i que és cert que una part de la reducció de la taxa 
d’atur s’ha produït mitjançant un augment de l’ocupació a 
temps parcial, això no ha evitat que la renda bruta dispo
nible de les llars hagi mantingut un ritme notable d’avanç. 
Entre el 2011 i el 2013, el creixement anual mitjà ha estat 
del 2,8%, enfront del 2,1% del 20002007. Atès que la taxa 
d’atur es troba ja en mínims històrics, cal esperar que, en 
els pròxims anys, s’anirà reduint l’ocupació a temps parcial 
i es mantindrà el ritme de creixement dels salaris, factors 
que ajudaran a consolidar el creixement dels ingressos de 
les llars i, per tant, del consum.

Dos elements que també convé tenir en compte, ja que, 
en els pròxims anys, incrementaran el protagonisme del 
consum, són l’evolució de la taxa d’estalvi de les llars i el 
seu nivell d’endeutament. La taxa d’estalvi d’Alemanya, 
que, històricament, s’ha mantingut en nivells superiors a 
la dels seus veïns europeus, es troba, en l’actualitat, en el 
16,2% de la renda bruta disponible, que cal comparar amb 
el 15,0% de França, el 10,5% d’Espanya o el 5,0% dels EUA. 
D’uns anys ençà, però, ha iniciat una lleugera tendència a 
la baixa, que es podria intensificar si les bones perspecti
ves econòmiques es consoliden i els tipus d’interès reals es 
mantenen baixos. El nivell d’endeutament de les llars ale
manyes tampoc no hauria de representar un fre per al 
consum, ja que es troba en el 58% del PIB, un nivell inferior 

a la mitjana de la zona de l’euro (del 65%) o al d’Espanya i 
al dels EUA (a la vora del 80% en els dos casos).

En definitiva, tot indica que el dinamisme del consum de 
les llars alemanyes, en particular, i de la demanda interna, 
en general, es pot intensificar de forma definitiva en els 
pròxims anys, la qual cosa ajudarà a encarrilar el procés de 
recuperació de la zona de l’euro i reforçarà el lideratge que 
l’economia alemanya ha exercit en els últims anys. Tots els 
elements estan disposats perquè així sigui.
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FOCUS • Descomposició de la caiguda de la inflació  
a la zona de l’euro

Fa uns quants mesos que la taxa d’inflació de la zona de 
l’euro es desaccelera. La tendència a la baixa sorprèn per la 
persistència i per la profunditat en un entorn en què, pre
cisament, la demanda interna comença a donar senyals de 
recuperació. Això preocupa, en especial, als països perifè
rics, ja que dificulta el procés de despalanquejament que 
duen a terme i la capacitat per poder continuar guanyant 
competitivitat. Un bon diagnòstic és imprescindible per 
poder determinar fins a quin punt el BCE ha d’actuar o no.

Al primer gràfic, observem que, des de la meitat del 2012 
fins al gener del 2014, la taxa d’inflació s’ha reduït en  
1,6 p.p. Una reducció d’aquesta magnitud no s’havia pro
duït des del 2008, quan la crisi financera es trobava en el 
punt culminant. Una part important del descens és degu
da a factors que podem interpretar com temporals. El preu 
de l’energia, un element força volàtil, però que, tradicio
nalment, ha pressionat la taxa d’inflació a l’alça, s’ha man
tingut relativament estable durant l’últim any i, per tant, 
ha reduït notablement la contribució a l’increment de l’IPC. 
Així mateix, la dilució de l’efecte base generat per la puja
da d’impostos a diversos països de la zona de l’euro també 
ha propiciat la reducció de la taxa d’augment de l’índex 
general de preus. Sorprèn, però, la forta disminució expe
rimentada per la taxa d’inflació subjacent a impostos 
constants, ja que aquesta variable ha estat, històricament, 
més estable, i els seus moviments han reflectit les dinàmi
ques de fons de l’activitat econòmica. El 40% de la desac
celeració de la taxa d’inflació és deguda a la reculada de la 
taxa d’inflació subjacent a impostos constants.

El 60% de la contracció de la inflació subjacent a impostos 
constants s’explica per la reducció de la taxa d’inflació dels 
preus dels béns industrials no energètics. Juntament amb 
el preu dels serveis, són un bon reflex de l’evolució de la 
demanda interna. Un exemple d’això és que, als països de 
la perifèria, que és on més ha caigut la demanda interna, 
també s’observa una major reducció de la taxa d’inflació 
subjacent a impostos constants. No obstant això, és impor
tant destacar que, històricament, la taxa d’inflació subja
cent ha reaccionat amb un cert retard als canvis de la deman
da interna. Com es pot observar al tercer gràfic, la variació 
interanual de la demanda interna s’associa amb la inflació 
subjacent que s’observa al cap d’uns trimestres. Per tant, cal 
esperar que, en els pròxims mesos, a mesura que la recupe
ració de la demanda interna vagi guanyant tracció, reverteixi 
la tendència a la baixa de la taxa d’inflació subjacent. De tota 
manera, atès que la recuperació, pel que sembla, no serà gai
re vigorosa, és probable que la inflació es mantingui en cotes 
anormalment baixes durant un període relativament llarg. 
Malgrat que el risc de deflació sigui contingut, una inflació 
baixa durant molt de temps hauria de fer reaccionar el BCE.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2011 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

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

Producció industrial (variació interanual) 3,5 –2,5 –2,3 –1,0 –1,1 1,2 ... ...

Confiança del consumidor –14,3 –22,1 –23,5 –20,8 –15,9 –14,4 –11,7 –12,7

Sentiment econòmic 102,2 90,8 90,5 90,2 95,3 99,1 101,0 101,2

PMI manufactures 52,2 46,2 47,5 47,9 50,9 51,9 54,0 53,0

PMI serveis 52,6 47,6 47,6 47,5 50,9 51,3 51,6 51,7

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) 0,3 –0,7 –1,0 –1,0 –0,8 ... – ...

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

Alemanya (% pobl. activa) 6,0 5,5 5,4 5,3 5,3 5,1 5,0 ...

França (% pobl. activa) 9,6 10,2 10,8 10,8 10,9 10,8 10,9 ...

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

Espanya (% pobl. activa) 21,7 25,0 26,5 26,4 26,5 26,1 25,8 ...

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

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

2011 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13

Saldo corrent: zona de l’euro 0,1 1,5 1,8 2,2 2,2 2,4 2,5 2,5

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

França –1,7 –2,2 –2,1 –1,7 –1,7 –1,7 –1,6 –1,5

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

Espanya –3,8 –1,1 –0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7

Tipus de canvi efectiu nominal (1) (valor) 103,4 97,9 100,7 100,8 101,9 102,8 102,6 103,8

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

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

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13 01/14

Finançament del sector privat

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

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

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 4,1 7,9 7,9 9,3 7,6 7,1 6,9 5,8 6,3

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 1,0 0,1 0,2 –1,2 –1,5 –1,7 –2,6

Instruments negociables 0,5 –14,8 –9,7 –15,5 –17,2 –17,9 –16,3 –16,2 –12,8

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,8 2,0 2,4 2,1 1,8 1,7 1,6 1,6 ...

Notes: (1) Dades ajustades de vendes i titulitzacions. (2) Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. (3) Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus oficial. (4) Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc Central Europeu.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • La recuperació 
econòmica es consolida

millora de l’escenari macroeconòmic previst per al 2014 i al 
2015. La Comissió Europea va augmentar les previsions de crei
xement d’Espanya per al 2014 en mig p. p., del 0,5% a l’1,0%. Al 
seu torn, el Govern també va anunciar una revisió a l’alça de les 
previsions de creixement fins a l’1,0% per al 2014 i l’1,5% per al 
2015, en línia amb les previsions de ”la Caixa” Research. Tots dos 
casos són un reflex del progrés dels indicadors econòmics a 
curt termini i dels avanços que s’han fet en els últims trimestres 
per corregir els principals desequilibris que acumulava l’eco  no
 mia espanyola. Tot plegat ha permès que el to del debat sobre 
la situació i les perspectives de l’economia espanyola hagi anat 
canviant de l’esperança a l’optimisme. No obstant això, tot i que 
hi ha motius per pensar que el procés de recuperació està ben 
en  carrilat, cal tenir en compte que molts dels pilars que susten
ten el creixement actual encara són febles.

el creixement del Pib es revisa a la baixa, però els importants 
avanços del consum de les llars i de la inversió permeten una 
lectura positiva. Segons l’INE, la taxa de creixement intertri
mestral del PIB va ser del 0,2% en el 4T 2013, una dècima per 
sota del registre estimat inicialment. Aquest avanç es va assolir 
malgrat la important reculada que, segons l’INE, va experimen
tar el consum públic, que es va reduir el 3,9% intertrimestral, 
descens que mostra els importants esforços que es dediquen a 
ajustar el dèficit públic. Malgrat que és probable que no s’acon
 segueixi disminuir fins al 6,5% fixat per la CE, la desviació que, 
finalment, es produeixi serà probablement menor. L’altra cara 
de la moneda són el consum de les llars i la inversió en béns 
d’e  quipament, que van anotar uns avanços del 0,5% i de l’1,9%, 
respectivament. Les exportacions també van mantenir un rit 
me d’avanç notable (0,8%), sobretot gràcies a la bona evolució 
del turisme i de les exportacions de serveis no turístics.

els indicadors d’activitat auguren un bon inici d’any. Tant 
l’índex PMI de manufactures com el de serveis van augmentar 
substancialment al gener, gràcies, en part, al repunt de les co 
mandes de l’estranger. Els dos indicadors es troben per damunt 
dels 50 punts (52,2 i 54,9, respectivament), xifra a partir de la 
qual la taxa de creixement del PIB ha estat, històricament, posi
tiva. El paper que exerceix la demanda exterior en la recupera
ció de les comandes industrials, que, al desembre, van avançar 
el 4,6%, també és molt significatiu. La tendència alcista s’estén 
també als diferents indicadors d’oferta: la producció industrial i 
el consum d’electricitat a la indústria, per exemple, han avançat 
notablement en els últims mesos.

l’estabilització del sector immobiliari, cada vegada més a 
prop. El ritme de caiguda de les compravendes d’habitatge i 
dels preus s’ha moderat en els últims mesos. Les compravendes 
van tancar l’any amb una reducció del 2,2% anual, una caiguda 
relativament moderada si tenim en compte l’avanç que va tenir 
lloc al final del 2012, arran de la finalització dels incentius fiscals 
per l’adquisició d’un habitatge. Els preus van recular l’1,9% in 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

1T 2007 1T 2008 1T 2009 1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 

Contribució al creixement intertrimestral del PIB 
(p. p.) 

Demanda interna Demanda externa PIB  

Previsió  

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

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

01/07 09/07 05/08 01/09 09/09 05/10 01/11 09/11 05/12 01/13 09/13 

Indicadors d’oferta: producció industrial  
i consum d’electricitat a la indústria 
Variació interanual, mitjana mòbil 3 mesos (%)

Producció industrial Consum d’electricitat

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE i del Ministeri d’Economia i Finances.

Canvi en les previsions de la Comissió Europea
Variació interanual (%), llevat que s’indiqui el contrari

Hivern 2014 Tardor 2013

2014 2015 2014 2015

Creixement del PIB 1,0 1,7 0,5 1,7

Taxa d’atur (% pobl. activa) 25,7 24,6 26,4 25,3

Ocupació 0,1 1,1 –0,7 0,9

IPC 0,3 0,9 0,9 0,6

Saldo compte corrent (% PIB) 1,6 1,8 2,6 3,1

Saldo públic (% PIB) –5,8 –6,5 –5,9 –6,6

Deute públic (% PIB) 98,9 103,3 99,9 104,3

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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tertrimestral en el 4T 2013, segons les dades del Ministeri de 
Foment, i acumulen ja un descens del 29,7% des del 1T 2008. 
En tots dos casos, s’espera que la recuperació del mercat laboral 
i les millors perspectives de creixement ajudin a recuperar la 
confiança necessària perquè l’activitat al mercat de l’habitatge 
vagi reprenent, a poc a poc, el pols. Malgrat que l’excés d’oferta 
encara és elevat, la qual cosa dificultarà que, a curt termini, el 
sector immobiliari pugui mantenir un ritme de recuperació 
similar al de la resta de sectors, cal tenir en compte que és un 
mercat molt segmentat i amb una elevada heterogeneïtat.

la demanda interna reacciona positivament. La menor incer
tesa que envolta l’entorn econòmic i la millora de les perspecti
ves permeten que la demanda interna, que s’havia mantingut 
immòbil per precaució durant els últims anys, es vagi desper
tant de forma gradual. L’indicador de confiança dels consumi
dors, per exemple, ha millorat de manera notable al gener i al 
febrer del 2014 i se situa clarament per damunt dels registres 
del 4T 2013. Des de fa uns mesos, les vendes al detall també 
han encarat una tendència positiva. El ritme d’avanç registrat 
en el 4T 2013 va ser, de mitjana, del 0,4% interanual, de manera 
que van deixar enrere tretze trimestres en terreny negatiu.

la demanda interna rep el suport del mercat laboral. Les 
dades del gener corroboren el canvi de tendència del mercat 
laboral: el nombre d’afiliats a la Seguretat Social es va incre
mentar, en termes desestacionalitzats, per cinquè mes conse
cutiu. El gran impulsor de la creació de llocs de treball va ser el 
sector serveis, tot i que també paga la pena destacar el bon 
comportament de la indústria, que va deixar de destruir llocs 
de treball. Les dades sobre l’evolució del nombre d’aturats re  
gistrats també contribueixen a dibuixar una visió una mica més 
positiva de la situació econòmica. En concret, el nombre d’a  tu 
rats registrats al gener es va incrementar en 113.000, xifra que 
representa 23.000 aturats menys que l’augment mitjà dels sis 
últims anys. El suport que la millora del to del mercat laboral 
re  presentarà per a la recuperació de la demanda interna fa pen
sar que el risc de deflació és baix, tot i que no menyspreable. La 
taxa d’inflació es va tornar a situar en terreny negatiu (–0,1% 
interanual al febrer, que cal comparar amb el 0,2% del gener), 
en part arran de l’evolució dels preus dels carburants i lubrifi
cants, un component força volàtil i poc vinculat a les condicions 
de fons de l’economia espanyola. És d’esperar que, com ha suc
ceït històricament, a mesura que la recuperació de la demanda 
interna es consolidi, la inflació recuperi la tendència alcista.

el crèdit comença a fluir de nou a les llars i a les empreses. 
Malgrat que l’estoc de crèdit bancari es continua contraient, el 
ritme de contracció és cada vegada menor. Com a mostra d’ai  xò, 
al desembre, el crèdit va caure el 9,8% interanual (enfront del 
–12,6% del novembre). Aquesta desacceleració de la contrac
ció del crèdit és deguda a dos factors: d’una banda, s’ha diluït 
l’efecte de la intensa caiguda del crèdit registrada l’any passat a 
causa del traspàs d’actius a la Sareb i, de l’altra, es comença a 
al  birar una recuperació incipient de la concessió de crèdit nou, 
amb un creixement del 4,3% intermensual al desembre. Aques
ta última dada és especialment important, ja que s’observa que 
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aquesta millora ha tingut lloc, sobretot, en el crèdit a les llars 
per a consum i altres finalitats, la qual cosa donarà suport a la 
recuperació de la demanda interna. Aquest fet també s’aprecia 
en l’enquesta sobre préstecs bancaris del Banc d’Espanya, on 
destaca l’augment, en el 4T 2013, de la sol·licitud de finança
ment als tres segments (empreses, llars per a habitatge i llars 
per a consum i altres finalitats), situació que no es donava des 
del 2011 i que s’espera que es repeteixi en el 1T 2014.

la prima de risc espanyola se situa confortablement per sota 
dels 200 p. b. Els preus finals de les últimes emissions del Tresor 
Públic realitzades al febrer continuen mostrant la bona acollida 
del deute espanyol als mercats. De fet, fins i tot, es van assolir 
nous mínims històrics en algunes de les subhastes. Considerant 
l’elevat nivell de deute públic, la reducció del cost mitjà del 
deute és una bona notícia. Esperem que es mantingui el to 
inversor, esperonat per la millora del rating de l’agència credití
cia Moody’s i per la continuïtat de l’ímpetu reformista, un dels 
as  pectes que continua acaparant l’atenció de la comunitat in 
versora. En aquest sentit, el President del Govern va anunciar, 
durant el debat de l’estat de la nació, més mesures per fomen
tar la creació d’ocupació i noves reformes fiscals, com l’exempció 
del pagament de l’IRPF per a les rendes inferiors als 12.000 euros.

la demanda externa continua donant suport al creixement 
de l’economia. El saldo per compte corrent va tancar el 2013 
amb un històric 0,7% del PIB, resultat molt destacable, ja que, 
des de l’any 1997, no es produïa un superàvit del compte co  r
rent. Durant l’últim any, el gran protagonista de la millora del 
dèficit per compte corrent ha estat la balança de béns, el dèficit 
de la qual s’ha reduït l’1,4% del PIB. Els avanços en la balança de 
serveis, del 0,3% del PIB, també han estat notables. Malgrat 
que, en els últims mesos de l’any, es va produir una desaccele
ració de les exportacions, les perspectives continuen sent favo
rables. De fet, l’avanç de les exportacions durant el mes de  
de  sembre compensa, en part, el menor pols observat en els 
mesos precedents. A més a més, els índexs PMI comentats 
anteriorment evidencien que aquesta millora s’ha consolidat 
en els primers compassos de l’any. En els pròxims mesos, també 
caldrà seguir de molt a prop l’evolució de les importacions: fins 
fa pocs trimestres, patien l’intens enfonsament de la demanda 
interna, però, a mesura que aquesta demanda es vagi recupe
rant, les importacions també ho faran. Serà llavors quan podrem 
comprovar quina part de la millora del compte corrent és estruc
tural i quina part ha estat resultat de factors conjunturals.
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FOCUS • El recorregut esperançador de les exportacions

Una manera concisa de mesurar el grau d’internacio  na  lit 
zació d’un país i, per extensió, la seva bona salut econòmi
ca és analitzar el comportament de les empreses exporta
dores. Per ferho, i per determinar si es mantindrà en el 
fu  tur, podem fer uns càlculs ben senzills i compararlos en 
el temps.

Durant el boom immobiliari del 2003 al 2007, la xifra d’em
 preses exportadores es va mantenir constant a Espanya, al 
voltant de les 100.000. L’any 2013, ja eren 137.000 les em 
preses que venien a l’exterior (un efecte secundari positiu 
de la crisi financera va ser, sens dubte, l’obertura de les 
em  preses espanyoles al mercat exterior). Cal suposar, 
doncs, que el nombre d’empreses d’un país que interna
cionalitzen els seus productes és un bon indicador del vi 
gor exportador. Malgrat tot, suposem que Espanya té 
dues empreses. Una empresa exporta al país A el 2011  
i exporta també al país B el 2012. L’altra empresa no expor
ta el 2011 i el 2012 exporta al país B. El 2012, el nombre 
d’em  preses exportadores augmenta en una, però l’aug 
ment de destinacions, en dues. A Espanya, entre el 2010 i 
el 2012, el nom    bre de noves destinacions va arribar fins a 
les 105.000, qua  tre vegades més que l’increment d’em 
preses noves. Els EUA van representar el 9,2% de la pujada, 
seguits de la Xina (el 5,7%) i de Suïssa (el 4,0%). De tot ple
gat es desprèn que l’abast real de la internacionalització 
d’un país obeeix al nombre d’empreses que exporten i a la 
diversificació de les destinacions.

Si afegim el volum d’exportacions a l’anàlisi, podrem tam
bé arribar a determinar si l’embranzida internacionalitza
dora té recorregut o no. Als països on, entre el 2008 i el 
2010, el nombre d’empreses exportadores va augmentar 
per damunt de la mitjana, observem que, entre el 2010 i el 
2012, les exportacions es van incrementar, de mitjana, un 
35% més. Per tant, aquestes dades suggereixen que s’es 
tableix una relació fefaent entre el volum dels exportadors 
d’avui i el de les exportacions de demà.

Per tancar el cercle, només cal determinar si el fet que una 
empresa obri mercat en un país facilita, a la llarga, l’entrada 
a nous països. Recents estudis acadèmics, com el de Cha
ney(1) a França, avalen aquesta hipòtesi. A Xile, Morales  
et al.(2) també documenten el concepte d’extended gravity, 
se  gons el qual, si una empresa exporta avui a un país, és 
més probable que exporti demà a un altre que estigui al 
mateix continent i amb el qual comparteixi llengua i fron
tera. Les estimacions dels autors impliquen que, per exem

 ple, exportar a Canadà reduiria el cost d’entrar als EUA 
entre un 22% i un 42%.

En conclusió, tot fa pensar que el recent auge internacio
nalitzador de les empreses espanyoles té recorregut: faci
litarà que el nombre de destinacions augmenti i que es 
consolidi la trajectòria de creixement de les exportacions.

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre d’empreses exportadores
(Milers) 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Comex.

30 

35 

40 

45 

50 

Països amb un augment major 
d’empreses exportadores

Països amb un augment menor 
d’empreses exportadores

Augment d’exportacions a països de fora  
d’Europa, 2010-2012
Mitjana (milions d’euros)

Nota: (*) Els països amb un augment major/menor d’exportadors són els països on l’entrada 
d'empreses espanyoles entre el 2008 i el 2010 va ser superior/inferior a la mitjana. 
 Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Comex.

Internacionalització de les empreses 
espanyoles
Contribució a l’augment de destinacions 2010-2012 (%)

EUA 9,2 Xile 2,6

Xina 5,7 Colòmbia 2,5

Suïssa 4,0 Hong Kong 2,3

Mèxic 3,1 Unió dels Emirats Àrabs 2,2

Nigèria 2,7 Índia 2,1

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Comex.

(1) Vegeu T. Chaney (2013), «The Network Structure of International Tra
de», American Economic Review, propera publicació.
(2) Vegeu I. Morales, G. Sheu i A. Zahler (2014), «Gravity and Extended 
Gravity: Using Moment Inequalities to Estimate a Model of Export Entry», 
Princeton University, mimeo.
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FOCUS • Situació financera de les famílies a Espanya

A poc a poc, es van publicant dades que permeten analit
zar amb detall l’impacte que ha tingut la recessió sobre 
les finances de les llars. Aquest és el cas de l’Enquesta 
Financera de les Famílies (EFF) del 2011, una font d’in  for 
ma  ció privilegiada que permet analitzar l’evolució de la 
renda, els actius i els passius de les llars en funció de di 
ver  ses característiques.

El 2010, la renda mitjana de les llars era de 25.400 euros, el 
8,5% inferior a la del 2007.(1) No obstant això, no totes les 
llars es van veure afectades per igual: els descensos més 
importants es van concentrar en les de renda mitjana i 
baixa. Les llars amb una renda situada entre els percentils 
20 i 60 van experimentar un descens de la renda del 10%, 
aproximadament, en termes reals. En canvi, les llars amb 
rendes superiors al percentil 80 van experimentar un lleu
ger augment.

El valor dels actius acumulats per les famílies va patir un 
descens important, que, en aquest cas, sí va ser generalit
zat a tots els trams de renda. En gran part, això va ser de 
gut a la pèrdua de valor dels actius reals, que és on es con
centra la riquesa de les llars espanyoles. En concret, per al 
conjunt de les llars, el valor dels actius reals com a propor
ció del valor dels actius totals va passar del 89,1% del 1T 
2009 al 84,4% del 4T 2011. És especialment rellevant el 
canvi que es va produir a les llars amb rendes més eleva
des, les que se situen per damunt del percentil 90. Per a 
aquestes llars, una part de la caiguda del valor dels actius 
reals va ser compensada per un augment dels actius fi 
nancers, de manera que el descens del pes dels actius reals 
va ser superior: del 84,2% al 76,2%.

Malgrat que, entre el 1T 2009 i el 4T 2011, el valor dels ac 
tius ja havia començat a caure, el procés de despalanque
jament de les llars encara no s’havia iniciat. El deute pen
dent mitjà ascendia a 42.900 euros en el 4T 2011 (38.700 
en el 1T 2009), el 62,5% del qual estava destinat a l’ad  qui 
sició de l’habitatge principal i el 24,4% a la compra d’altres 
propietats immobiliàries. La càrrega financera, definida 
com la ràtio de pagaments per deutes com a percentatge 
de la renda de la llar, es va reduir lleugerament per al con
junt de les llars, fins al 18,0% (el 19,1% en el 1T 2009), tot i 
que, per a les rendes més baixes, es va produir un incre
ment notable, en concret del 39,2% al 46,2%. Finalment, 
de l’EFF també destaca que, entre el 2008 i el 2011, la pro

porció de llars endeutades es va mantenir al voltant del 
50% i que el deute com a proporció dels actius totals va 
augmentar en 1,2 p. p., fins a l’11,5%.

Amb les dades publicades, només podem analitzar l’im 
pac  te inicial de la crisi. Per obtenir una visió completa, cal
drà esperar l’EFF del 2014, que es publicarà d’aquí a tres 
anys. Però, si tenim en compte que el 2011 ja s’havien des
truït dues terceres parts dels llocs de treball que s’han acabat 
perdent, tenim una idea de l’abast que, probablement, haurà 
tingut la recessió sobre les finances de les llars es  panyoles.

(1) La mediana (percentil 50) és el valor que, si ordenéssim tots els conciu
tadans de menys a més pel que fa a aquesta variable, deixaria el mateix 
nombre d’individus per davant i per darrere. En l’anàlisi del comporta
ment de la renda, dels actius i dels passius, la mediana representa una 
aproximació millor als valors més típics de la distribució que la mitjana, ja 
que, en general, aquestes variables presenten valors molt elevats per a 
un nombre relativament reduït de famílies. Aquesta característica anò
mala de la distribució afecta la mitjana, però no a la mediana.
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La reducció del dèficit públic que s’ha produït en els últims 
anys ha estat notable. Esperem que el 2013 es tanqui amb 
un registre proper al 6,7% del PIB,(1) 4,4 p. p. per sota del 
màxim assolit el 2009. Fins avui, l’ajust s’ha dut a terme en 
un context de recessió econòmica i, per tant, ha requerit 
un esforç important, el qual ha estat reconegut per la 
comunitat internacional. La reducció de la prima de risc 
n’és un bon exemple. D’ara endavant, la reactivació econò
mica farà el procés més suportable, però el repte pendent 
continua sent considerable. Una visió a tres anys vista dels 
determinants de la despesa i dels ingressos públics pot 
ajudar a contextualitzarne la magnitud.

Pel que fa a la despesa pública, un dels principals factors 
que cal tenir en compte és la reducció de l’atur, que espe
rem que es produeixi gràcies a la millora de l’activitat eco
 nòmica. D’acord amb el nostre escenari de previsions, la 
reducció de la despesa per atur es podria situar entre 0,7 i 
1,0 p. p. del PIB en els tres pròxims anys. No obstant això, 
l’elevat nivell en què es mantindrà el deute públic farà que 
el cost del servei del deute augmenti lleugerament i com
pensi una part de l’estalvi. Un altre factor clau serà la 
implementació de la reforma de les administracions públi
ques. Segons les estimacions del Govern, això podria re 
duir la despesa pública entre l’1,0% i l’1,5% del PIB. Aquests 
factors, i sempre que el pes de la resta de partides es man
tingui estable, situarien la despesa pública lleugerament 
per damunt del 42% del PIB el 2016.

De forma similar, sembla que el recorregut dels ingressos 
públics és limitat, llevat que la reforma fiscal comporti un 
canvi dràstic en l’eficiència recaptatòria o tingui un impac
te important en el creixement econòmic. El sector immo
biliari, que va gaudir d’un protagonisme important en els 
anys anteriors a la crisi, difícilment el recuperarà. La menor 
recaptació per impostos de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats, molt vinculats a aquest sector, explica 
el 24% de la caiguda de 4,5 p. p. dels ingressos tributaris entre 
el 2006 i el 2011. D’altra banda, tot i que la re  cuperació econò
mica millorarà la recaptació tributària, si tenim en compte 
la relació històrica entre aquesta variable i el creixement 
del PIB nominal, l’impacte serà, probablement, limitat. En 
general, un augment de l’1,0% del PIB nominal s’ha traduït en 
un augment de l’1,1% de la recap  ta  ció, tot i que, en mo  ments 
de recuperació com l’actual, aquest increment pot ser lleu
 gerament superior. Per tant, en el nostre escenari de crei
xement a mitjà termini, si es manté l’esquema tributari actual, 
el pes dels ingressos difícilment superarà el 38% del PIB.

En definitiva, la millora del context econòmic i les mesures 
previstes pel Govern propiciaran el manteniment del pro
cés de consolidació fiscal en els pròxims anys. Però el repte 
pendent continua sent important. Caure en la complaença 
és un risc que Espanya no es pot permetre.

FOCUS • Una visió a mitjà termini de l’ajust fiscal a Espanya
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Indicadors d’activitat

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

Indústria

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

Índex de producció industrial –6,6 –1,6 –4,0 –2,5 –0,7 0,9 ... ...

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –15,9 –15,4 –12,8 –11,6 –9,5 –8,1

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 45,7 47,6 50,5 50,1 ... ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –22,8 –28,0 –27,2 –24,0 –11,9 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,8 7,9 0,6 –9,7 –9,8 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,7 1,6 5,3 4,9 10,8 12,3 ...

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 45,7 46,5 49,3 51,8 ... ...

Consum

Vendes comerç al detall –7,1 –3,7 –8,5 –5,0 –1,8 0,4 ... ...

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 –11,1 2,5 8,3 22,6 7,6 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –32,6 –28,7 –20,5 –19,4 –12,4 –14,7

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

Preus

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14

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

Subjacent 1,6 1,5 2,2 1,9 1,3 0,3 0,2 ...

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 3,3 4,3 6,0 0,7 0,9 ...

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

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

Indicadors d’ocupació

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13 01/14

Afiliats a la Seguretat Social(1)

Sectors d’activitat

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

Construcció –17,0 –12,1 –15,8 –13,8 –10,8 –9,0 –7,6 –7,2 –6,7

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

Situació professional

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

No assalariats –1,4 –0,6 –1,4 –1,1 –0,5 0,0 0,4 0,8 1,0

TOTAL –3,4 –3,2 –4,4 –3,8 –3,3 –2,2 –1,4 –0,5 0,0

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

Contractes registrats(3)

Indefinits 29,7 –14,2 2,3 –29,0 –27,8 –8,6 –6,2 8,3 –2,2

Temporals –4,0 6,4 –2,4 6,0 7,1 12,8 9,1 23,0 15,9

TOTAL –1,6 4,0 –2,1 2,0 2,7 10,9 7,8 22,0 14,3

Atur registrat(3)

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –4,3 –6,1 –6,4 –7,4 –7,0 –9,6 –7,5

Resta d’edats 11,7 3,7 8,4 5,2 2,3 0,3 –1,5 –2,4 –2,9

TOTAL 10,9 2,7 7,1 4,0 1,5 –0,5 –2,0 –3,0 –3,3

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

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

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 10/13 11/13 12/13

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 3,9 11,9 4,4 1,8 –2,2 2,9

Importacions (variació interanual) –2,8 –1,3 –6,9 0,6 –0,6 1,1 –0,4 5,6

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

Béns –25,7 –11,6 –19,1 –13,2 –11,0 –10,8 –11,1 –11,6

Serveis 37,0 40,3 37,6 38,2 38,8 39,7 40,1 40,3

Rendes –18,7 –16,1 –17,2 –16,2 –16,0 –16,1 –16,2 –16,1

Transferències –4,1 –5,5 –3,7 –4,9 –5,2 –4,9 –5,1 –5,5

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –4,9 14,7 4,9 11,9 14,5 15,4 14,8 14,7

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

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

2012 2013 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 12/13 Saldo  
12/13 (1)

Finançament als sectors no financers(2)

Sector privat –4,0 –7,9 –8,1 –8,3 –8,1 –6,9 –5,8 1.860,3

Empreses no financeres –4,2 –9,9 –10,6 –10,7 –10,3 –7,9 –6,0 1.072,9

Llars(3) –3,8 –4,9 –4,4 –4,8 –5,0 –5,4 –5,6 787,4

Administracions públiques(4) 14,9 16,9 18,7 18,4 17,5 13,1 8,7 961,6

TOTAL 0,6 –1,0 –1,0 –1,0 –0,9 –1,0 –1,3 2.821,8

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

Total dipòsits –4,5 2,1 –0,1 1,8 4,7 2,2 0,8 1.177,4

A la vista 0,2 4,2 0,9 3,2 4,6 8,1 6,4 282,0

D’estalvi –2,8 –0,1 –0,6 –1,1 –0,2 1,4 3,7 206,5

A termini –6,7 1,7 –0,9 1,6 5,7 0,2 –2,4 667,5

En moneda estrangera –4,0 16,8 20,5 22,7 24,1 –0,1 4,3 21,4

Resta del passiu(5) –13,2 –16,8 –20,2 –19,2 –15,3 –12,7 –7,9 136,8

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

Taxa de morositat (%)(6) 10,4 13,6 10,5 11,6 12,7 13,6 13,6 –

Taxa de cobertura (%)(6) 73,8 57,7 70,4 65,8 63,8 57,7 57,7 –

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. (6) Dada fi del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc d’Espanya.

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –9,6 –10,6 –10,7 –0,7 –3,1 –4,9 ... ...

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

Comunitats autònomes –3,5 –1,8 –1,8 –0,2 –0,8 –1,0 –1,1 –1,3

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

Seguretat Social –0,1 –1,0 –1,0 0,2 0,8 –0,3 –0,2 –0,3

Deute públic (% PIB) 70,5 86,0 86,0 90,0 92,2 93,4 ... ...

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

Els sistemes de pagament: una infraestructura clau  
per al desenvolupament econòmic

El 1328, el papa Joan XXII va enviar 60.000 florins en monedes de Roma a Llombardia. Malgrat disposar d’una escorta de 150 
homes, l’expedició va caure en una emboscada i la meitat del tresor va ser robat. Molts anys després, entre el 1567 i el 1632, 
Madrid va remetre amb èxit 500 milions de florins als Països Baixos. És a dir, una quantitat molt superior, mitjançant pagaments 
recurrents i a més distància, tot plegat incorrent en costos més baixos i corrent menys riscos. Com va ser possible aquella evolu
ció? Fonamentalment, gràcies al fet que un instrument de pagament ja existent durant la Baixa Edat Mitjana, la lletra de canvi, es 
va integrar en un conjunt més ampli d’institucions i de relacions entre agents econòmics. En altres paraules, perquè es va desen
volupar un sistema de pagament, entès com el conjunt d’infraestructures financeres, legals i institucionals que fa possible les 
transaccions monetàries entre els diferents agents econòmics. La universalització d’aquest sistema va ser fonamental per mobi
litzar globalment els recursos financers i per sufragar la revolució comercial de la Baixa Edat Mitjana i del Renaixement.

Aquesta visió històrica ens recorda la importància de les 
innovacions financeres i, més concretament, del progrés dels 
sis  te  mes de pagament en la modernització econòmica. No 
obstant això, malgrat que la relació entre disposar de siste
mes de pagament eficients i el desenvolupament econòmic 
sembla intuïtiva i òbvia, el fet que, en els últims anys, hagin 
aparegut nous mitjans amb un elevat contingut tecnològic 
(banca on-line, dispositius mòbils, etc.) ha revitalitzat la dis
cussió i l’a  nà  li  si dels beneficis agregats, privats i socials, que 
generen. Com també ha fet necessari tornar a analitzar el 
sentit de la causalitat entre sistemes de pagament i desenvo
lupament econòmic: la millora dels sistemes de pagament 
im  pacta en el desenvolupament econòmic o és aquest des
envolupament el que força la modernització del sistemes de 
pagament?

Per revisar la qüestió, cal partir d’una primera gran distinció 
entre els sistemes de pagament en funció dels actors involucrats: l’institucional i el detallista o retail. El primer està format, prin
cipalment, per transaccions de gran envergadura entre ins  titucions financeres i bancs centrals. Per la seva banda, el sistema de 
pagament minorista facilita les transaccions mo  netàries que efectuen els particulars i les empreses mitjançant els principals ins
truments de pagament: efectiu, xecs, targetes de crèdit i de dèbit, transferències bancàries, dèbit automàtic (principalment, 
domiciliacions bancàries) i, més recentment, a través d’Internet, en especial des d’aplicatius mòbils.

Si centrem l’atenció en el sistema de pagament minorista, l’evidència empírica apunta cap a una relació positiva entre el nivell de 
desenvolupament i la qualitat d’un determinat sistema de pagament, d’una banda, i el creixement econòmic, de l’altra. Més 
específicament, diversos estudis han analitzat l’impacte econòmic en tres col·lectius d’agents: consumidors, empreses i banca. 
Pel que fa als consumidors, millorar l’eficàcia i l’eficiència dels instruments de pagament influeix de forma directa en els hàbits de 
consum dels individus. Disposar d’una estructura de pagaments àmplia, eficient i segura dinamitza el comerç de béns i serveis i 
altres transaccions entre individus, ja que afavoreix la mobilització de recursos monetaris d’una forma ràpida i barata i potencia 
la confiança del consumidor. Addicionalment, l’accés al recurs del crèdit per a l’adquisició de béns i serveis permet distribuir les 
fluctuacions del consum dels individus al llarg del temps, la qual cosa, al seu torn, redunda en una millora en les decisions de 
despesa del consumidor. Les estimacions de Hasan, De Renzis i Schmiedel(1) per al conjunt dels països de la Unió Europea mostren 
que, controlant per endogeneïtat, els mètodes de pagament electrònics són els que tenen un efecte més gran sobre el nivell de 
renda, a una distància considerable d’instruments de pagament alternatius, com l’efectiu o els xecs bancaris. Aquestes estima
cions avalen que el sentit de la causalitat és el primer dels esmentats anteriorment: la millora dels sistemes de pagament redunda 
en un desenvolupament econòmic més gran.
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(1) Hasan, De Renzis i Schmiedel, «Retail Payments and the Real Economy», Banc Central Europeu, 2013.
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El sector empresarial, per la seva banda, es beneficia d’un sistema de pagament eficient, ja que hi ha més consumidors que dis
posen de diferents alternatives de pagament ràpides, segures i eficients, la qual cosa, al seu torn, afavoreix la inversió empresarial 
i, en última instància, el creixement econòmic. Finalment, un element crucial és el paper que les entitats bancàries exerceixen en 
tot el procés, atès que són els principals proveïdors de mètodes i de plataformes de pagament. La relació entre l’adopció de nous 
instruments de pagament i el seu impacte sobre les tasques del sector bancari ha atret l’atenció d’un gran nombre d’economistes 
de diverses disciplines, com la macroeconomia, la política monetària, les finances o la banca. En aquest últim àmbit, es destaca 
que la modernització dels canals de pagament comporta guanys notables en termes de productivitat i d’eficiència: molts dels 
costos derivats dels serveis operatius més recurrents disminueixen amb la introducció d’inno  va  cions tècniques, la qual cosa per
met explotar les economies d’escala.(2) Paral·lelament, les millores en l’eficiència operativa de les institucions financeres alliberen 
recursos que poden ser destinats a augmentar l’activitat comercial i, conseqüentment, a afavorir la inversió empresarial i el crei
xement en general.(3)

Tot i que la relació entre la modernitat dels sistemes de paga
ment i el desenvolupament econòmic és, en termes generals, 
positiva, convé recordar que el ple aprofitament del seu 
potencial dependrà de forma crítica de factors de naturalesa 
molt diversa, com, per exemple, el nivell de desenvolupa
ment d’un determinat país, el moment en què es trobi del 
cicle econòmic,(4) el grau d’aprofundiment i de sofisticació del 
sistema financer i dels mercats de capitals o la qualitat de les 
institucions jurídiques i governamentals, entre d’altres. En 
aquest sentit, l’estudi de Hasan, De Renzis i Schmiedel posa 
de manifest dues troballes importants: (i) és als països emer
gents o en transició (com Bulgària, Romania o Polònia) on 
s’observa un major impacte sobre el consum agregat i el PIB 
derivat de la utilització de mètodes de pagament electrònics; 
(ii) el segment dels béns de consum d’oci és el que reacciona 
més a un augment en l’ús d’instruments de pagament com 
targetes i dispositius mòbils. De forma similar, i a diferència 
dels països del bloc desenvolupat, les economies emergents 
mostren una elevada propensió a utilitzar mitjans de pagament tradicionals, com l’efectiu o els xecs. Alguns economistes, com 
Callat, Hromcova i Utrero,(5) argumenten que això és degut, en bona part, als elevats costos d’intermediació de la banca i a l’es 
cassa acumulació de capital humà necessària per desenvolupar i difondre les noves tecnologies. En suma, els efectes positius 
associats a la modernització i a la varietat dels sistemes i dels instruments de pagament redunden en nivells més elevats de 
consum i d’inversió, la qual cosa afavoreix el desenvolupament i el creixement econòmics. Va succeir en els temps llunyans de 
l’Edat mitjana a unes poques ciutats europees, es continua produint als països avançats i es repetirà a les economies emergents 
a me  sura que es dotin de les condicions mínimes necessàries.

Àlex Ruiz i Carlos Martínez Sarnago 
Departaments d’Economia Internacional i de Mercats Financers, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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(2) Vegeu Hasan, Koetter i Wedow, «Regional Growth and Finance in Europe: Is There a Quality Effect of Bank Efficiency», Journal of Banking and Finance, vol. 33, 2009.
(3) En particular, vegeu Berger, «The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry», Journal of Money, Credit and Banking, 2003. 
Hasan, Schmiedel i Song, «Return from Retail Banking and Payments», Journal of Financial Services Research, 2012.
(4) Vegeu J. Gual, «El carácter procíclico del sistema financiero», Revista de Estabilidad Financiera, Banc d’Espanya, núm. 16, 2009.
(5) Vegeu Callat, Hromcova i Utrero, «Cash, Paperbased and Electronic Payments: a Theroretical Approach», 2009, per a l’aproximació d’un model teòric d’equilibri 
amb diversos instruments de pagament: els costos d’oportunitat que han d’afrontar els consumidors condicionen l’ús de les diverses alternatives de pagament.
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La SEPA: un avanç cap a la integració dels sistemes  
de pagament europeus

La lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals entre els 28 països que formen la UE és, des de fa anys, un objectiu central 
de la Unió Europea al qual és impensable renunciar. Els avanços polítics han permès una integració gradual dels diferents mercats 
nacionals. No obstant això, continuen existint elements que impedeixen un nivell d’integració més elevat. La fragmentació entre 
els diferents sistemes de pagament nacionals n’és un, tot i que, probablement, s’aconseguiran avanços importants per unificar
los, en els pròxims anys, mitjançant la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA, per les sigles en anglès).

La integració dels sistemes de pagament a nivell europeu no és una tasca senzilla, en especial si tenim en compte que, fins avui, 
les normes que en regulen el funcionament a nivell nacional poden ser molt variades dins la UE. Aquestes diferències expliquen, 
en part, el grau divers de penetració dels instruments de pagament electrònic (que engloben tots els mitjans de pagament, llevat 
de les operacions en efectiu) entre països. El 2010, gairebé el 40% de les transaccions a la UE es duien a terme a través de mitjans 
de pagament electrònics. Aquesta xifra diferia, significativament, d’un país a un altre i oscil·lava entre el 65% de Finlàndia i el  
4% de Grècia.(1) No obstant això, el reduït import amb què normalment s’efectuen les operacions en efectiu eleva el pes relatiu 
dels mitjans de pagament electrònics fins al 90% del valor total de les transaccions que es realitzen a la UE.

L’anàlisi de la composició dels sistemes de pagament electrònic a nivell nacional proporciona noves evidències d’aquesta hetero
geneïtat. Com s’observa al segon gràfic de la pàgina següent, el 2012, el pes dels tres instruments de pagament més utilitzats, 
transferències bancàries, domiciliacions bancàries i targetes, era molt diferent a cada país. Així, els tres mitjans de pagament 
copaven gairebé la totalitat de les transaccions electròniques realitzades als països del Nord d’Europa (Finlàndia, Dinamarca i 
Suècia) i a Alemanya. A la majoria de països, aquests tres sistemes de pagament, tot i tenir una posició clarament preponderant, 
no tenien un domini tan absolut. A França i a Itàlia, en canvi, només representaven el 83,7% i el 82,2% dels pagaments electrònics, 
respectivament. En el cas francès, l’ús més generalitzat dels xecs bancaris, que, el 2012, va arribar al 15,5% de totes les transac
cions electròniques, enfront del 4,5% del conjunt de la UE, explica aquest pes menor.

Entre els tres mitjans de pagament més estesos a la UE s’aprecien, també, diferències importants. Un clar exemple és el pagament 
amb targetes, que, malgrat que, el 2012, acumulava més del 65% del conjunt de transaccions a Suècia, a Dinamarca o a Portugal, 
a Alemanya representava, només, el 17%. Al país germànic, en canvi, les domiciliacions bancàries representaven gairebé el 50% 
de les transaccions electròniques.

Malgrat la important disparitat entre els diversos mètodes de pagament electrònics, en els últims anys, s’observa una certa con
vergència.(2) Un clar exemple és la pèrdua gradual de pes dels xecs bancaris. El contrari succeeix amb l’ús de les targetes, que 
continuen guanyant pes relatiu a gairebé tots els països de la UE. El primer gràfic d’aquest article mostra la menor variabilitat en 
l’ús dels diferents mètodes de pagament entre països que s’ha produït en els últims anys. Que aquest procés continuï avançant 
depèn, sobretot, de l’evolució de les preferències dels particulars i de les empreses, dels avanços tecnològics que puguin tenir lloc 
i de possibles canvis en l’entorn regulador.

Pel que fa a aquest últim aspecte, l’entrada en vigor de la SEPA pot jugar un paper important com a catalitzador del procés 
d’integració dels sistemes de pagament a nivell europeu. L’objectiu de la SEPA és aconseguir un mercat únic d’instruments de 
pagament per a particulars, empreses i administracions públiques en què, dins el marc geogràfic de la SEPA, no hi hagi distinció 
entre les operacions nacionals i les transfrontereres. Per aquest motiu, s’estableixen unes directrius comunes que estandarditzen, 
automatitzen i sotmeten a un marc legal harmonitzat dos dels tres principals sistemes de pagament més utilitzats a la UE: les 
transferències i les domiciliacions bancàries. Aquestes directrius entraran plenament en vigor a partir de l’agost del 2014 per als 
països de la zona de l’euro i, amb posterioritat, s’ampliaran a la resta de països que formaran part de la SEPA (els membres de la 
UE que no pertanyen a la zona de l’euro, més Islàndia, Liechtenstein, San Marino, Noruega, Mònaco i Suïssa).

Els beneficis potencials derivats de la correcta implementació de la SEPA són nombrosos, i els podem dividir en tres grups. En 
primer lloc, l’equiparació dels pagaments nacionals i transfronterers reduirà el cost d’aquests últims i facilitarà, per tant, les rela

(1) Vegeu Schmiedel, H., Kostova, G. i Ruttenberg, W., «The social and private costs of retail payment instruments: a European perspective», Occasional Paper Series, 
núm. 137, setembre 2012.
(2) Martikainen, E., Schmiedel, H., i Takalo, T., «Convergence in European Retail Payments», Occasional Paper Series, núm. 137, juny 2013.
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cions entre els agents econòmics de diferents països. De fet, un únic compte bancari serà suficient per efectuar i rebre tots els 
pagaments dins els països sota el paraigua de la SEPA, independentment del país d’origen i del de destinació. En segon lloc, 
l’harmonització de la normativa dels sistemes de pagament incrementa el mercat potencial al qual es dirigeixen els proveïdors 
d’aquests instruments, la qual cosa els permet explotar economies d’escala. Al mateix temps, afavoreix la competència entre els 
proveïdors, amb els beneficis per als usuaris i les millores d’eficiència del sistema que això comporta. S’espera, per tant, una major 
convergència de preus entre els diferents mitjans de pagament, la qual cosa, en última instància, hauria d’afavorir, també, una 
major similitud en l’ús dels diferents mitjans de pagament entre països. Finalment, la introducció de la normativa SEPA incenti
varà, també, la innovació i reforçarà la seguretat dels sistemes de pagament, una condició bàsica per al seu bon funcionament.

Sens dubte, la creació de la SEPA permetrà avançar cap a l’harmonització dels sistemes de pagament a Europa. No obstant això, 
aquest projecte no és suficient per garantir una plena integració dels sistemes de pagament a nivell europeu. És possible albirar, 
a l’horitzó, els reptes que caldrà superar. Destaca, entre els més urgents, la finalització del marc regulador per al pagament amb 
targeta. Fins avui, només s’han dissenyat les línies mestres d’aquest marc i s’ha potenciat l’adopció de targetes amb xip i codi 
secret, que són més segures que les seves predecessores. No obstant això, la importància creixent de les targetes entre els prin
cipals sistemes de pagament a l’àmbit europeu limita la concreció d’una normativa comuna.

Un segon repte que cal abordar és la incorporació en l’espai SEPA dels nous mètodes de pagament, com els pagaments on-line 
(eSEPA) o mitjançant el telèfon mòbil. En aquest aspecte, el marc regulador ha de ser prou flexible per adaptarse ràpidament a 
l’aparició de nous instruments de pagament. D’aquesta manera, s’evitarà la creació de 34 mercats nacionals diferents, que, amb 
posterioritat, hauran de migrar a un espai comú. Finalment, és important eliminar les possibles barreres que dificultin l’entrada 
de nous competidors als diferents mercats nacionals.

Per tant, la creació de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA) és un primer pas significatiu cap a una integració dels sistemes 
de pagament europeus. Un procés que, si es completa amb èxit, millorarà el funcionament dels instruments de pagament i afa
vorirà, per tant, les relacions econòmiques entre els països europeus.

Joan Daniel Pina
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Nous sistemes de pagament: un gegant a l’horitzó

El panorama a la indústria dels sistemes de pagament ha canviat de forma substancial en els últims anys amb l’adopció de noves 
tecnologies i amb l’entrada de nous proveïdors com PayPal, Apple o Google. L’expansió del comerç on-line i la penetració dels 
smartphones (telèfons intel·ligents, literalment) han estat un esperó per a la introducció de nous sistemes de pagament, innova-
dors, eficients i, al mateix temps, segurs. De quins mètodes de pagament estem parlant i quines diferències d’utilització hi ha 
entre països? L’actual marc regulador facilita el desenvolupament dels nous sistemes de pagament? Anem a pams.

Gràcies a les noves tecnologies de comunicació, cada vegada és més habitual efectuar compres on-line. Segons la Comissió  
Europea (CE), al voltant del 4% del volum total de transaccions minoristes a Europa es du a terme per Internet i pel mòbil.(1) Pel 
que fa a alguns productes i serveis, com és el cas dels viatges (bitllets d’avió, de tren, etc.), les compres per Internet superen el 
50% del total de compres en aquest sector a Espanya i a la majoria de països europeus (vegeu el primer gràfic). Sembla que el 
Regne Unit, Alemanya o els EUA van un pas per davant de la resta pel que fa a compres on-line. Aquest fet està vinculat, també, a 
un major accés de la població a Internet (per damunt del 80%). A Europa, el nombre de consumidors per Internet ha crescut de 
141 milions el 2009 a 190 milions el 2014 (el 35% més), i la despesa mitjana per comprador ha augmentat de 500 a 600 euros a 
l’any.(2) Pel que fa a l’ús de telèfons intel·ligents a Espanya, amb un grau de penetració del 55% de la població el 2013, encara 
queda un llarg recorregut de millora. A nivell mundial, s’estima que els pagaments amb mòbil hauran augmentat 10 vegades 
entre el 2010 i el 2014 (de 100.000 milions de dòlars a 1 bilió de dòlars).

El fet que cada vegada sigui més comú comprar on-line ha incentivat l’aparició de nous sistemes de pagament, com els diners 
elec  trònics. Els diners electrònics, o e-money, són un equivalent digital dels diners metàl·lics que s’emmagatzema en un dispositiu 
electrònic (un ordinador, un mòbil o una targeta) i que és acceptat com a mitjà de pagament entre usuaris. El compte o targeta e-money 
es carrega a través del compte bancari, mitjançant una simple transferència, o de la targeta de crèdit a la qual està vinculada. Malgrat el 
seu potencial, les dades indiquen que, a dia d’avui, encara hi ha un volum molt baix de transaccions realitzades amb diners electrònics 
(vegeu el segon gràfic) i que el valor mitjà d’aquestes transaccions també és molt baix. Pocs consumidors compren productes amb 
aquest mitjà i, quan ho fan, desemborsen quantitats petites (tot i que hi ha diferències notables entre països). Els consumidors, malgrat 
utilitzar Internet i el mòbil amb freqüència per comprar, continuen pagant, de forma majoritària, amb targetes de crèdit o de dèbit 
tradicionals o mitjançant transferència bancària. I és que, malgrat que els nous sistemes van sorgir, principalment, per oferir al consumi-
dor una major seguretat en els pagaments on-line, amb el temps, els usuaris han anat reduint l’aversió a utilitzar la targeta per Internet 
(perquè tenen ara més confiança en Internet o perquè les targetes tradicionals també han guanyat en seguretat antifrau, en requerir, 
per exemple, dobles autenticacions mitjançant PIN i mitjançant un codi que el client rep per SMS quan formalitza la compra). Això pot 
explicar per què en alguns països, com els Països Baixos o Alemanya, el volum de transaccions amb e-money ha caigut en els últims anys.

(1) Comissió Europea, Llibre verd. Cap a un mercat europeu integrat de pagaments mitjançant targeta, pagaments per Internet o pagaments mòbils, Brussel·les, 2012. 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:ES:PDF>. [Consulta: febrer del 2014].
(2) Ibid.
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Un dels mitjans de pagament que utilitza e-money més nous i populars són les digital wallets (carteres digitals). Tot i que es tracta 
d’un producte en constant innovació i, per tant, de difícil caracterització en general, es podria definir com comptes virtuals on es 
diposita una petita quantitat de diners per poder realitzar compres on-line. L’únic que cal fer prèviament és vincular el compte 
bancari o la targeta de crèdit a aquesta «cartera» nova, per poder transferir els diners necessaris abans de comprar. PayPal i  
Google, per exemple, ofereixen aquest servei a nivell global a través d’Internet o d’un telèfon intel·ligent (altres companyies ope
ren d’una manera similar a nivell local, com és el cas d’Alipay a la Xina). Quina és la seva utilitat? La seguretat abans de res: perme
ten comprar per Internet sense facilitar les dades de la targeta de crèdit als comerços. Un altre sistema innovador de pagament 
electrònic és Bitcoin, que funciona d’una manera similar a una cartera digital, en aquest cas sense intermediaris (d’usuari a usuari), 
i que, al mateix temps, és una moneda digital (per a més detalls, vegeu el següent article del Dossier).

Les entitats financeres també han desenvolupat models similars a les carteres digitals, aprofitant les seves majors economies d’abast 
(sinergies entre productes, ús del know-how, etc.). Un exemple són les targetes electròniques o virtuals exclusives per operar per 
Internet (també conegudes com targetes prepagament o cibertargetes). Es tracta de petites guardioles virtuals, separades de la 
resta d’estalvis, en què es diposita una petita quantitat de diners per gastar en compres on-line. Igual que les digital wallet, la seva 
utilitat es basa en el fet que permeten comprar per Internet sense necessitat de compartir dades sobre la targeta de crèdit o el 
compte bancari i minimitzen el risc de pèrdues per frau, ja que es carreguen, només, amb l’import necessari per efectuar la compra 
del producte desitjat. Les entitats financeres disposen de potents plataformes digitals desenvolupades per oferir serveis bancaris en 
línia i que faciliten les transferències de fons d’un compte a l’altre i, de retruc, incrementen la comoditat d’ús de les targetes electrò
niques i del consum per Internet o per mòbil. En el cas del CaixaWallet, la cartera digital de ”la Caixa”, l’usuari pot decidir en qualsevol 
moment, a través de Línia Oberta, a quin compte o targeta desitja connectar la seva cartera digital, i activarla segons li convingui.

Més enllà dels diners electrònics, també han sorgit nous sistemes de pagament lligats als telèfonos intel·ligents. En aquest àmbit 
dels m-payments, destaca l’ús de la tecnologia NFC (Near Field Communication) que utilitzen entitats financeres en col·laboració amb 
empreses de telefonia, la qual permet realitzar pagaments apropant el mòbil, amb la informació sobre el titular del compte inserida 
a la targeta SIM, al TPV (terminal punt de venda) d’un comerç. Algunes entitats han optat per les PayTags: un xip o targetaxip vincu
lat a les targetes de crèdit, de dèbit o de prepagament que s’incrusta al revers del mòbil i que també permet realitzar pagaments 
mitjançant tecnologia contactless (sense contacte). D’altra banda, existeixen aplicacions de mòbil que actuen com carteres digitals, 
ja que emmagatzemen les dades d’una targeta i transformen aquesta informació en un codi de barres que, després, s’escaneja 
per efectuar el pagament (com fan Lemon Wallet o Google Wallet). Es pot argumentar que alguns d’aquests mètodes de paga
ment representen, a la pràctica, una evolució de la targeta de crèdit tradicional (que també ofereix una operativa sense contacte).

El marc regulador també està en procés d’adaptació a la realitat dels nous mitjans de pagament. A Europa, no existeix encara un 
marc global que integri els mecanismes de pagament electrònics. Sí que s’ha produït una major convergència al mercat de les 
domiciliacions i de les transferències bancàries a Europa (vegeu l’article «La SEPA: un avanç cap a la integració dels sistemes de 
pagament europeus» del present Dossier), però, en canvi, aquesta convergència encara no s’ha donat al mercat de pagaments per 
Internet, mòbil i targeta. En aquest context, la CE va elaborar el 2012 un Green Paper, un document consultiu amb la indústria, els 
consumidors i els comerciants per debatre i per identificar els obstacles que dificulten una major integració.(3) Alguns dels aspectes 
assenyalats van ser les diferències existents entre pagaments transfronterers i nacionals (o interoperabilitat), el funcionament de 
les relacions consumidorcomerciant (ús de descomptes, recàrrecs i altres pràctiques similars), o les comissions d’intercanvi entre 
proveïdors de serveis de pagament. La conclusió és que fa falta una major cooperació i harmonització dels actuals estàndards 
europeus, que englobin les tecnologies tradicionals (targetes de crèdit) i emergents (Internet o mòbil). D’altra banda, també cal 
una major coordinació entre els reguladors dels diferents mercats, com el de les telecomunicacions, la banca i Internet.

Fa dècades, el paleontòleg Stephen Jay Gould va fer famosa una teoria d’equilibri evolutiu segons la qual el canvi evolutiu suc
ceeix de forma relativament ràpida, però alternat amb llargs períodes d’estabilitat. Va comprovar que, després de segles sense 
canvis, l’ós panda havia desenvolupat en poques generacions un «polze» per arrencar millor les fulles de les tiges de bambú. 
D’una manera similar, la indústria dels sistemes de pagament tradicionals, més basada en l’ús físic dels diners, sembla destinada 
a deixar pas als nous sistemes de pagament basats en instruments electrònics i en diners electrònics. Un canvi de rasant, estruc
tural, que es pot consolidar en molts pocs anys.

Gerard Arqué
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

(3) Ibid.
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Bitcoin: bombolla especulativa o moneda del futur?

Són setmanes complicades per al bitcoin, la moneda virtual creada l’any 2009 per un programador anònim conegut pel pseudònim 
de Satoshi Nakamoto. La principal característica d’aquesta moneda és el sistema de pagament peer-to-peer (usuari a usuari, sense 
intermediaris), basat en un programari de codi obert administrat per una comunitat de voluntaris. No existeix una autoritat ni 
bancs centrals que gestionin el sistema ni ningú que en sigui el propietari. La seva acceptació com a mitjà de pagament dependrà, 
en última instància, de la confiança que generi la moneda. La seva seguretat, però, ha estat qüestionada arran de la desaparició 
d’MtGox, fins ara la principal plataforma d’intercanvi i custòdia de bitcoins, víctima d’un robatori massiu per part de hackers.

Operar amb bitcoins requereix que les dues parts d’una transacció disposin de comptes Bitcoin, anomenades bitcoin wallets. Per 
transferir la moneda, el venedor ha de proporcionar la clau al comprador, el qual li remet els bitcoins utilitzant un aplicatiu del 
programari. La xarxa d’usuaris de Bitcoin posa a disposició del sistema el poder de computació dels seus ordinadors per verificar 
que el venedor sigui el propietari legítim dels bitcoins transferits i per anotar la transacció efectuada en un registre. Aquest pro
cés, que pretén garantir la seguretat del sistema, requereix trobar la solució a un complex problema matemàtic i pot ocupar des 
d’un minut fins a una hora per a transaccions de volum molt elevat. Els usuaris que contribueixen a la resolució d’aquest problema 
són recompensats amb nous bitcoins (en el que s’anomena «mineria digital»).

També és possible adquirir bitcoins mitjançant les diverses plataformes d’intercanvi existents i que operen en temps real. Després 
del fulminant tancament d’MtGox, Bitstamp s’ha erigit en la plataforma més popular de custòdia i intercanvi de bitcoins per altres 
monedes.

Una moneda virtual com el bitcoin pot comportar diversos avantatges. En primer lloc, els baixos costos de transacció en compara
ció amb les comissions en els pagaments amb targetes de crèdit o amb els costos associats a una transferència bancària. No obs
tant això, la seguretat que ofereix el sistema Bitcoin encara no és comparable amb la dels sistemes de pagament tradicionals (és 
un sistema més vulnerable, per exemple, al robatori a través d’atacs informàtics). Altres característiques valorades pels usuaris (en 
especial, pels que es dediquen a activitats il·legals) és que les transaccions siguin gairebé anònimes i que no sigui necessari com
partir números de compte bancari o dades d’una targeta de crèdit. A més a més, els usuaris tenen la possibilitat de generar múl
tiples direccions Bitcoin per diferenciar i per aïllar cada transacció. Finalment, un altre dels atractius del sistema és que ha estat 
dissenyat de manera que l’oferta de bitcoins (nombre total d’unitats en circulació) creixerà a un ritme predeterminat fins a assolir 
un màxim de 21 milions (l’oferta actual és de 12,3 milions d’unitats). Aquest compromís de limitar l’oferta de moneda en circulació, 
que contrasta amb la pràctica dels bancs centrals, que augmenten de forma continuada l’oferta monetària, pretén ancorar el valor 
de la moneda a llarg termini i, d’aquesta manera, fomentar el seu paper com a reserva de valor i el seu ús com a mitjà d’intercanvi.

L’ús del bitcoin com a mitjà d’intercanvi és encara molt limitat. En l’actualitat, es realitzen, de mitjana, unes 42 transaccions per 
minut (Visa en du a terme més de 165.000 per minut). Així i tot, la cotització del bitcoin va augmentar de forma espectacular 
durant l’any 2013, amb una gran volatilitat associada: des de 10 dòlars/BTC fins a més de 1.200 dòlars/BTC. Actualment, després 
dels atacs patits per part de hackers en algunes de les plataformes d’intercanvi de bitcoins i del tancament d’MtGox, la cotització 
se situa lleugerament per sota dels 550 dòlars/BTC. La primera transacció amb bitcoins es va realitzar l’any 2010: dues pizzes per 
10.000 BTC. El preu d’aquestes pizzes a la cotització actual del bitcoin s’aproparia als 5,5 milions de dòlars.

La cotització del bitcoin reflecteix, fonamentalment, l’especulació sobre el seu valor futur. Com qualsevol moneda fiduciària 
(aquella que no té el suport de metalls preciosos), el bitcoin tindrà valor a llarg termini, a mesura que sigui acceptat com a mitjà 
d’intercanvi i de reserva de valor. Com més gran sigui l’acceptació, més tendirà a valer (en el seu equivalent en dòlars o en euros), 
atesa una quantitat de bitcoins en circulació. Però el grau d’acceptació futur és una gran incògnita. La forta volatilitat de la seva 
cotització reflecteix, en bona part, els canvis en la percepció sobre aquest grau d’acceptació. El dia que Ben Bernanke, per exem
ple, va declarar al Senat dels Estats Units que el bitcoin podia ser una promesa de futur, la seva cotització es va disparar per 
damunt dels 1.000 dòlars. Dies més tard, quan les autoritats xineses van prohibir als bancs d’aquest país processar pagaments en 
bitcoins, la seva cotització es va desplomar per sota dels 600 dòlars. Les prohibicions per part de Tailàndia i de Corea d’utilitzar el 
bitcoin en aquests països també van provocar, en el seu moment, un efecte advers sobre la seva cotització.

Més recentment, els atacs patits per algunes plataformes d’intercanvi de bitcoins han provocat la suspensió dels reemborsaments 
en tres plataformes d’intercanvi (MtGox, Bitstamp i BTCe) i la caiguda de la cotització des dels 900 dòlars/BTC fins als 550 dòlars/
BTC. L’operativa a Bitstamp i a BTCe es va recuperar amb normalitat als pocs dies de la seva suspensió, però MtGox ha tancat la 
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seva operativa de forma indefinida i ha deixat atrapats centenars de milers d’usuaris, que disposaven d’uns 744.000 bitcoins a la 
plataforma, equivalents a més de 400 milions de dòlars a la cotització actual.

A més de la vulnerabilitat al robatori informàtic, 
el bitcoin té un desavantatge important en rela
ció amb altres monedes fiduciàries: ningú no està 
obligat, per llei, a acceptarlo. És a dir, no és de 
curs legal i no té el suport d’un Estat que l’hagi 
declarat acceptable com a mitjà de canvi i com a 
forma legal de cancel·lar deutes (inclòs el paga
ment d’impostos). D’altra banda, el bitcoin també 
està subjecte a la competència d’altres monedes 
virtuals. Aquestes monedes semblen destinades 
a adquirir més protagonisme, atesos el progres
siu augment de l’ús d’Internet i de les xarxes 
socials, el volum creixent de co  merç electrònic i 
la proliferació de béns digitals.

És possible que les entitats financeres tradicio
nals i les grans empreses tecnològiques vulguin 
introduir els seus propis sistemes de monedes virtuals. Perquè aquests sistemes puguin aconseguir una acceptació generalitza
da, hauran de tenir algunes de les principals virtuts del bitcoin (mitjà de canvi àgil i amb baixos costos de transacció) i generar 
prou confiança perquè el tipus de canvi en relació amb les divises de curs legal mantingui una certa estabilitat. Aquests sistemes, 
potencialment més segurs, ràpids i amb costos més baixos de transacció (pel menor consum d’energia o de memòria informàti
ca), i que permetrien inspirar més confiança, es podrien imposar i provocar un enfonsament del valor dels bitcoins en circulació. 
Seran una prova de foc per als bitcoins, tant i cotitzen a 1.000 dòlars com a 100.

Antonio Escoda
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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