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Aquest mes de maig de 2014, els ciutadans de la Unió Europea (UE) estem convocats a unes noves eleccions per escollir els 
membres del Parlament Europeu. Es tracta d’unes eleccions que sovint es veuen com a secundàries. Això és sorprenent, ja 
que el Parlament Europeu influeix en qüestions legislatives que tenen molt impacte en la vida diària del ciutadà europeu. 
De fet, molt més del que s’imaginen els electors, especialment després de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa l’any 2009.

Aquest escàs coneixement de la importància del poder legislatiu comunitari és conseqüència de la complexitat excessiva 
de les institucions de la Unió. Així mateix, el Parlament Europeu pot semblar una institució poc significativa perquè els 
electors no veuen que d’aquest Parlament en surti un veritable «Govern europeu», a diferència del que succeeix amb la 
majoria dels Parlaments dels països membres. 

La convocatòria actual introdueix una novetat significativa en aquest aspecte: tot i que no és un requisit legal, s’espera que 
el president de la Comissió Europea (CE) sigui nomenat tenint en compte els resultats de les eleccions i, en concret, que 
sigui el candidat proposat pel grup majoritari del Parlament. 

Però la CE no es pot considerar el Govern europeu, atès que té funcions executives sols en un àmbit reduït de competències. 
A més, a banda del president, la seva composició depèn dels equilibris polítics a nivell de cada país membre i no pas a nivell 
europeu. El gruix de les funcions executives a la UE correspon, de fet, al Consell Europeu, que en les seves diferents confi-
guracions (els Consells per a diverses matèries) no és més que una agregació dels Governs dels països membres, amb regles 
de ponderació del vot en funció de les qüestions que es plantegen. El paper de figures com ara el President del Consell o 
l’Alta Representant per als Afers Exteriors és, com en el cas de la CE, de menor rellevància.

Aquesta relació difusa entre les votacions al Parlament Europeu i els mecanismes mitjançant els quals es decideix gran part 
de la legislació comunitària (acords entre el Consell i el Parlament, a partir d’iniciatives impulsades per la CE) és a l’arrel de 
les crítiques sobre la manca de legitimitat democràtica de les institucions europees. 

Tenint en compte les enormes restriccions que imposa aquest complex marc institucional, la resposta de la UE davant la 
crisi financera internacional i la posterior crisi de deute de la zona euro ha estat prou satisfactòria. S’han fet servir els pocs 
instruments executius a disposició de la Unió per afrontar la crisi i s’ha avançat en la creació de noves institucions per fer 
front a les mancances de la Unió Econòmica i Monetària que la crisi mateixa ha deixat al descobert. 

Per a algunes de les actuacions més significatives (el reforçament de la disciplina fiscal i la creació d’organismes de suport 
financer als països febles), l’acció de la UE ha acabat instrumentant-se fora dels actuals tractats europeus, utilitzant nous 
tractats entre Governs. Aquest fenomen, potser comprensible per fer front a situacions d’urgència, ha afegit més comple-
xitat encara a l’entramat institucional europeu i ha debilitat les institucions supranacionals davant els Estats membres.

Durant els propers cinc anys de legislatura, el nou Parlament Europeu afronta (conjuntament amb la resta d’institucions) 
molts reptes, especialment per assegurar una recuperació econòmica sòlida i la reducció de l’elevada taxa d’atur de la Unió. 
Però tal vegada el més important és iniciar el camí d’una profunda reforma institucional d’Europa. Els objectius de progrés 
econòmic i social de la Unió no es podran encarar de manera sòlida i creïble sense una major integració política, amb les 
corresponents cessions de sobirania dels països membres. Tanmateix, aquestes cessions sols seran legítimes si la gover-
nança de la Unió és comprensible per la ciutadania i percebuda com a democràtica i justa amb els controls i els equilibris 
necessaris que facin que l’acció de govern a nivell de Europa respongui als interessos dels seus ciutadans. 

Jordi Gual
Economista en cap
30 d’abril de 2014

Eleccions europees: més importants del que semblen
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CRONOLOGIA

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. 

AGENDA

MarÇ 2014

 7  El Consell de Ministres aprova un reial Decret-llei per al refinançament i la reestructuració del deute empresarial amb l’objectiu 
de facilitar la supervivència d’empreses viables amb una càrrega financera elevada.

20  El Consell Europeu i l’Eurocambra arriben a un acord per modificar la proposta inicial sobre el Mecanisme Únic de resolució 
(s’escurcen els terminis per a la dotació del fons únic de resolució i se simplifica la presa de decisions).

MaiG 2014 JUnY 2014

 6 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (abril).
 8  Consell de Govern del Banc Central Europeu. 

Índex de producció industrial (març).
15  Avanç del PIB de la zona de l’euro (primer trimestre). 

Avanç del PIB del Japó (primer trimestre).
19  Comerç exterior (abril). 

Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
28  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (maig).
29 Comptabilitat nacional trimestral (primer trimestre).
30  Balança de pagaments (març). 

Avanç IPC (maig).

 2 Taxa d’estalvi de les llars (primer trimestre).
 3  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (maig).
 5  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 6 Índex de producció industrial (abril).
13 Comerç exterior (maig).
17 Enquesta trimestral de cost laboral (primer trimestre).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (abril). 

Comitè de Mercat Obert de la Fed.
26 Consell Europeu.
27   Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (juny). 

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

Posició d’inversió internacional neta (primer trimestre).

abril 2014

29  L’autoritat bancària europea publica la metodologia i els escenaris macroeconòmics per a la realització de les proves d’estrès del 
sistema bancari europeu.
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avanç força pobre, del 0,1% en termes intertrimestrals 
anualitzats. De tota manera, una gran part d’aquesta situa-
ció ha estat conseqüència d’unes condicions climàtiques 
inusualment adverses. A més a més, els indicadors d’acti  vi-
 tat més recents han ratificat la bona marxa de l’economia, 
de manera que continua sent plausible esperar que el crei-
xement de l’activitat es reactivi enguany i assoleixi taxes 
pro  peres al 3%. Pel que fa al gegant asiàtic, el PIB va avançar 
l’1,4% intertrimestral, un registre lleugerament inferior a 
l’esperat, però suficient per allunyar els temors a un possi-
ble aterratge brusc de l’economia. L’Executiu xinès, atesa la 
transformació estructural de l’economia cap a un model 
més basat en el consum, interpreta que la via d’avanç es 
tro  ba dins un interval raonable.

Milloren les perspectives de creixement a la zona de 
l’euro, però la pressió sobre el bCe augmenta. La fortale-
sa del sector exterior i, sobretot, la major solidesa de la 
demanda interna donen suport a la millora de les perspec-
tives de creixement de la regió. L’FMI, per exemple, ha aug-
mentat en una dècima el creixement del PIB previst per al 
2014 i el 2015, fins a l’1,2% i l’1,5% anual, respectivament. 
Malgrat la millora del to de l’activitat econòmica, la taxa 
d’inflació es manté en cotes molt baixes i alimenta el debat 
sobre el risc de deflació. De fet, la pressió sobre el BCE per-
què actuï ha augmentat en els últims mesos. A la llista de 
factors que pressionen perquè es dugui a terme una políti-
ca monetària més laxa, s’han afegit l’apreciació de l’euro i el 
repunt dels tipus del mercat monetari. Ara com ara, 
l’actuació del BCE s’ha quedat en el pla verbal, però el to de 
les declaracions ha guanyat fermesa i concreció, fins al 
punt que ha aconseguit fer creïble que, si acaba sent neces-
 sa  ri, durà a terme un quantitative easing, un fet difícil d’ima-
 ginar fa poc temps.

a espanya, la reactivació de l’activitat va agafant impuls, 
però l’efecte sobre el mercat laboral es fa esperar. El PIB va 
créixer el 0,4% intertrimestral en el 1T 2014, un ritme d’a -
vanç coherent amb les últimes dades d’activitat, que ja 
apun  taven un increment del ritme de creixement. Al pol 
oposat, segons l’EPA, en el 1T 2014, l’ocupació va recular el 
0,1% intertrimestral en termes desestacionalitzats, un 
balanç més negatiu del que anticipaven els registres d’afi -
lia  ció a la Seguretat Social. De tota manera, cal esperar que 
les bones dades d’activitat s’acabin traslladant al mercat 
laboral en els pròxims mesos. Així s’apunta en el nou qua-
dre de previsions del Govern, en el qual també destaca la 
millora del dèficit públic previst per a enguany.

l’economia global va recuperant, a poc a poc, la norma-
litat. Tot i que és cert que els principals focus de risc per-
sisteixen, la percepció que en tenen els inversors ha entrat 
en una fase de més estabilitat. Un cop superades les tur-
bulències de l’inici de l’any, l’entorn financer i econòmic 
dels principals països emergents, els EUA i la zona de 
l’euro ha tendit a millorar. Segons el nou escenari de pre-
visions de l’FMI, el creixement mundial arribarà al 3,6% el 
2014 i al 3,9% el 2015, les dues xifres superiors a la dada 
del 2013, del 3,0%, i a la mitjana històrica recent. L’ac  ce  le -
ra  ció del creixement global serà resultat, principalment, 
de la reactivació de les economies avançades. Però, potser, 
el canvi més important en el panorama que dibuixa l’FMI 
és el descens de la probabilitat que atribueix a una nova 
recessió global.

Calma relativa als mercats financers. Als països desenvo-
lupats, la reactivació de l’economia i les expectatives de 
continuïtat de les condicions monetàries proporcionen un 
entorn favorable per als actius de risc en general i per al 
deute sobirà en particular. En aquest sentit, la Fed continua 
reduint les compres de bons (tapering) i suggereix que la 
pujada dels tipus oficials tindrà lloc a mitjan 2015, una data 
ja no gaire llunyana i que, a més a més, corre el risc 
d’avançar-se. En general, als mercats emergents, les condi-
cions financeres evolucionen de forma favorable, de mane-
ra que han deixat enrere les tensions registrades al 
començament de l’any, tot i que la discriminació entre paï-
sos continua sent clara. Hi ha dos casos preocupants. Al 
Bra  sil, les autoritats monetàries van incrementar, per sego-
na vegada enguany, el tipus d’interès de referència fins a 
l’11%, en un intent per frenar la inflació. A Rússia, immersa 
en el conflicte geopolític amb Ucraïna i exposada a les san-
cions d’Occident, el banc central va apujar els tipus oficials 
en mig punt, fins al 7,5%. Amb aquesta mesura, les autori-
tats tracten de limitar la fugida de capitals i de controlar 
l’escalada dels preus. Aquest moviment va ser posterior a la 
rebaixa de la qualificació creditícia de Rússia per part 
d’Standard & Poor’s fins a BBB–, a un pas del bo porqueria. 
L’agència adverteix sobre l’elevada dependència de la seva 
economia de les exportacions energètiques i del perill que 
comportarien noves sancions internacionals sobre la inver-
sió i el consum intern.

els eUa i la Xina anuncien un creixement del Pib inferior 
al previst en el 1T 2014, però els indicadors recents 
d’activitat són favorables. En el cas de l’economia nord-
americana, el PIB es va mantenir gairebé estancat, amb un 

Els països avançats agafen el relleu
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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 3,6 3,9 3,0 3,2 3,5 3,5 3,5 3,6

Països desenvolupats

Estats Units 2,8 1,9 2,6 3,0 2,0 2,6 2,3 2,7 2,5 2,8

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

Alemanya 0,9 0,5 1,5 1,8 0,6 1,4 1,8 1,4 1,5 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 –0,9 –0,1 0,3 0,7 0,9

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

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

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

Països emergents

Rússia 3,4 1,3 0,8 1,4 1,3 2,0 1,3 0,8 0,5 0,7

Xina 7,7 7,7 7,5 7,4 7,8 7,7 7,4 7,6 7,3 7,6

Índia 2 4,5 4,6 5,6 5,9 4,8 4,7 4,7 5,2 5,5 5,7

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 2,1 1,5 2,7 3,1 1,8 2,2 2,6 2,7 2,7 2,9

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

INFLACIÓ

Mundial 1 4,0 3,4 3,5 3,3 3,4 3,2 3,4 3,7 3,6 3,5

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro 2,5 1,4 1,0 1,5 1,3 0,8 0,7 0,9 1,1 1,3

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

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 0,7 1,4 1,1 0,7 0,5 0,6 0,7 1,1

Espanya 2,4 1,4 0,5 1,3 1,2 0,1 0,0 0,4 0,4 1,0

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

Regne Unit 2,8 2,6 1,9 2,1 2,7 2,1 1,7 1,8 2,0 2,1

Països emergents

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

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

Índia 3 7,3 6,4 6,2 6,5 7,0 6,4 5,7 5,2 4,1 6,2

Brasil 5,4 6,2 6,0 5,7 6,1 5,8 5,8 6,0 6,3 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 1,3 2,2 1,4 0,9 0,9 1,3 1,2 1,8

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

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal i cost de factors.  3. Preus de venda a l’engròs.

  Previsions
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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 1,3 0,9 –1,8 0,7 1,4 1,6 1,3 0,9

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

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

Béns d’equipament –3,9 2,3 7,9 4,8 2,2 9,6 10,5 7,8 7,1 6,4

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

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

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

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,2 1,7 –1,1 –0,2 0,6 1,1 1,4 1,6

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,8 26,1 24,8 23,6 25,6 25,7 25,9 24,8 24,1 24,4

Índex de preus de consum 2,4 1,4 0,5 1,3 1,2 0,1 0,0 0,4 0,4 1,0

Costos laborals unitaris –3,1 –1,6 0,0 0,5 –1,7 1,3 0,6 0,0 –0,1 –0,5

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 –1,2 0,8 1,3 1,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3

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

Saldo públic (acum., % PIB) 1 –10,6 –7,1 –5,8 –4,2 –10,3 –7,1     

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 0,27 0,75 0,26 0,24 0,24 0,26 0,29 0,31

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,61 1,14 0,67 0,59 0,56 0,58 0,63 0,66

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,55 1,45 0,36 0,32 0,36 0,45 0,60 0,78

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 2,89 3,63 2,70 2,74 2,75 2,77 2,90 3,15

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 0,28 0,53 0,22 0,24 0,30 0,29 0,27 0,27

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,58 0,92 0,54 0,53 0,56 0,58 0,57 0,59

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,34 0,97 0,17 0,16 0,14 0,25 0,41 0,56

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,76 2,21 1,78 1,79 1,68 1,62 1,75 2,00

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,33 1,35 1,32 1,32 1,36 1,37 1,36 1,34 1,33

¥/euro 102,71 129,65 141,93 147,69 131,09 136,78 140,98 140,43 142,30 144,00

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

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 108,01 109,43 109,24 109,23 107,74 108,08 108,07 108,14

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 79,88 82,79 82,46 80,24 78,61 79,42 80,45 81,10

Nota: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Passes lentes  
però fermes

el pols dels mercats financers, durant el mes d’abril, s’ha 
mantingut en calma. Tot i que és cert que els principals focus 
de risc persisteixen, la percepció que en tenen els inversors ha 
entrat en una fase de més estabilitat. Un cop superada la sotra-
gada del començament de l’any, l’entorn financer i econòmic 
dels països emergents tendeix a millorar. Als EUA i a la zona de 
l’euro, han prevalgut les notícies positives. En l’àmbit dels mer-
cats espanyols, destaca el descens addicional en els tipus d’in -
terès del deute públic.

a la Xina, el temor dels inversors a un hard landing de 
l’economia ha disminuït després de la publicació dels últims 
indicadors. La dada del PIB del 1T es va situar dins de l’interval 
raonable de desacceleració i és conseqüència del reequilibri de 
l’economia cap a un model de creixement en què la demanda 
domèstica guanyarà protagonisme. A més a més, les polítiques 
monetària, fiscal i macroprudencial disposen d’un ampli marge 
d’actuació, que ja s’ha començat a utilitzar, la qual cosa contri-
buirà a contenir els contratemps que puguin sorgir durant 
aquest procés.

a la resta de països emergents, les condicions evolucionen 
de forma favorable, tot i que amb notables excepcions. Al 
Brasil, les autoritats monetàries van incrementar, per segona 
vegada enguany, el tipus d’interès de referència fins a l’11%, en 
un intent per frenar la inflació. A Rússia, immersa en el conflicte 
geopolític amb Ucraïna i exposada a les sancions d’Occident, el 
banc central va apujar els tipus oficials en mig punt, fins al 
7,5%. Amb aquesta mesura, les autoritats tracten de limitar la 
fugida de capitals i de controlar l’escalada dels preus. Aquest 
moviment va ser posterior a la rebaixa de la qualificació credití-
cia de Rússia per part d’Standard & Poor’s fins a BBB–, a un pas 
del bo porqueria. L’agència adverteix sobre l’elevada depen-
dència de la seva economia de les exportacions energètiques i 
del perill que comportarien noves sancions internacionals 
sobre la inversió i el consum intern.

sembla que, als països desenvolupats, els inversors confien 
en els bancs centrals. Els signes de reactivació econòmica als 
països avançats i l’expectativa de continuïtat de les condicions 
monetàries laxes propicien un entorn favorable per als actius 
de risc en general i per al deute sobirà en particular, en espe-
cial a la perifèria de la zona de l’euro. Als EUA, les últimes dades 
de conjuntura confirmen la solidesa del creixement de 
l’economia, la qual cosa propicia un lleuger avanç de les yields 
en els trams curt i mitjà de la corba, des dels baixos nivells que 
encara prevalen. Precisament, la Reserva Federal, a través del 
seu missatge monetari sobre els tipus oficials, manté els tipus 
d’interès a llarg termini per sota del 3%. A la zona de l’euro, 
l’evolució del deute sobirà ha estat determinada per la predis-
posició del BCE a adoptar mesures expansives addicionals, en 
particular la possibilitat de compra d’actius de deute públic o 
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privat. Les rendibilitats del bund alemany i del deute públic 
perifèric han reculat arran dels missatges de l’autoritat mone-
tària en aquest sentit.

la reserva Federal no introdueix canvis en el rumb de la 
política monetària. L’entitat va decidir donar continuïtat a 
l’estratègia de reducció gradual dels estímuls monetaris en la 
reunió d’abril: nova retallada de 10.000 milions de dòlars en les 
compres mensuals de bons (que queden en els 45.000 milions) 
i manteniment dels tipus d’interès oficials en nivells excepcio-
nalment baixos. En aquest sentit, els últims missatges dels 
membres de la Fed deixen entreveure que les actuacions de la 
institució vindran marcades per l’evolució de dues variables 
clau: (i) l’augment progressiu de la inflació cap a l’objectiu a 
mitjà termini del 2% i (ii) la convergència de la taxa d’atur cap al 
nivell de la plena ocupació considerat per l’autoritat monetària 
(al voltant del 5,5%). La projecció de les pautes vigents apunta 
cap a mitjan 2015 per a l’inici de les pujades de tipus, una data 
ja no gaire llunyana i que, a més a més, corre el risc d’avançar-
se. Sens dubte, aquest serà un assumpte clau durant la segona 
meitat d’enguany.

Mentrestant, el possible quantitative easing del bCe centra 
les expectatives dels inversors. A la reunió d’abril, el Consell 
de Govern va decidir mantenir sense canvis el tipus d’interès 
oficial en el 0,25% i no va utilitzar cap instrument no convencio-
nal de política monetària. Les declaracions de diversos mem-
bres de l’entitat en clau aperturista sobre un hipotètic progra-
ma de compra d’actius (deute públic i privat) i els missatges 
explícits de Draghi en aquest sentit han reforçat les perspecti-
ves d’actuació per part del BCE. Malgrat que l’escenari de recu-
peració econòmica considerat pel BCE es va consolidant lenta-
ment, sembla que l’ús d’eines expansives addicionals podria 
arribar a estar justificat en funció de l’evolució d’alguns factors 
bàsics. Primer, si la inflació molt reduïda s’allarga durant massa 
temps. Segon, si l’apreciació de l’euro continua. I, tercer, si es 
produeix un repunt dels tipus interbancaris. Precisament, en la 
recta final del mes, s’ha produït un repunt dels tipus del mercat 
monetari, EONIA, arran del persistent procés de reducció de 
l’excés de liquiditat dels bancs al BCE. No obstant això, un even-
tual programa de compra de deute públic i privat (titulitzacions 
bancàries) comporta dificultats i no està lliure de limitacions de 
diferent naturalesa.

la perifèria europea encadena nous progressos. La millora de 
l’escenari econòmic i financer de la zona de l’euro té una relle-
vància especial en la caiguda de les primes de risc dels països 
de la perifèria de la regió. A l’abril, han tingut lloc alguns esde-
veniments destacats. D’una banda, les principals agències de 
qualificació han millorat la nota del deute sobirà d’Itàlia i 
d’Espanya i han destacat les fortaleses econòmiques i finance-
res, la millora dels comptes públics i el sanejament del sector 
bancari. Aquestes notícies han facilitat, encara més, les subhas-
tes del Tresor espanyol, que ha aconseguit col·locar deute a deu 
anys a un cost del 3,06%, un nou mínim històric. A més a més, 
el Govern ha anunciat la reducció de les necessitats d’endeu  ta -
ment per al 2014, gràcies a l’augment dels ingressos fiscals i a la 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Balanç dels bancs centrals 
(Setembre 2008 = 100) 

EUA Zona de l’euro Japó Regne Unit

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

 

 

 

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tipus d’interès EONIA i excés de liquiditat
(%) 

EONIA (esc. esq.) Excés de liquiditat (esc. dta.) 

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

900 

750 

600 

450 

300 

150 

0 

(Milers de milions d’euros) 

2,5 

3,5 

4,5 

5,5 

6,5 

7,5 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zona de l’euro: rendibilitats del deute públic  
a 10 anys
(%) 

Itàlia Espanya Portugal Irlanda  Grècia 

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

Màx.: 48,6% 

Màx.: 16,2% 

Màx.: 13,8% 



8  

www.lacaixaresearch.comMAIG 2014

MERCATS FINANCERS 05

caiguda del cost de finançament. D’altra banda, cal esmentar el 
retorn amb èxit de Grècia i de Portugal als mercats de capitals 
internacionals amb dues emissions de bons a cinc i a deu anys, 
respectivament.

les borses mundials s’han mantingut relativament estables. 
El risc derivat de la crisi entre Ucraïna i Rússia (la rebaixa de la 
seva qualificació i la pujada de tipus d’interès oficials) i les ele-
vades ràtios de valoració (PER) presents als principals índexs 
dels EUA i d’Europa han entorpit la revaloració dels actius de 
renda variable. En aquest sentit, hi ha diversos aspectes que 
exerceixen de pilars borsaris als mercats desenvolupats. El pri-
mer és la confirmació que els resultats empresarials són cohe-
rents amb els indicadors d’activitat. Fins al moment, el 71% de 
les companyies de l’S&P500 que han anunciat els seus beneficis 
han batut les previsions dels analistes. A Europa, la tendència és 
similar, tot i que el creixement dels beneficis i de les vendes és 
una mica inferior. A Espanya, s’espera que la campanya de re -
sultats del 1T que ara s’inicia mantingui la via oberta el 2013 
(vegeu el Focus «Els beneficis de les empreses cotitzades es  pa -
nyoles surten de la crisi»). El segon és l’augment de les notícies 
sobre les operacions corporatives globals (ja siguin confirma-
des o ru  mors). En les últimes setmanes, s’ha accelerat el nom-
bre de possibles fusions i n’ha augmentat el volum. En aquest 
sentit, destaquen, per la seva importància, les del sector farma-
cèutic. I, en tercer lloc, les expectatives dels inversors sobre la 
possible adopció per part del BCE de més estímuls monetaris. 
Al front emergent, la normalització de l’escenari financer ha 
permès l’avanç ferm de les borses, amb l’excepció de la russa.

els mercats de bons corporatius tornen a experimentar una 
fase d’auge. Igual que va succeir amb el deute sobirà, un cop 
superat el repunt dels spreads a conseqüència de les tensions 
entre Rússia i Ucraïna, les primes de risc creditícies s’han tornat 
a situar en nivells molt reduïts. Les principals raons que alimen-
ten aquestes condicions favorables per als mercats de renda 
fixa privada són tres. Primer, les bones perspectives de creixe-
ment als EUA i a la UEM. Segon, la reducció dels impagaments 
o defaults empresarials. I, tercer, l’abundància de liquiditat glo-
bal i els reduïts tipus d’interès. De fet, a l’abril, s’hi han sumat, 
també, les expectatives que el BCE llanci un programa de QE, 
factor que pressionaria a la baixa les primes de crèdit, sobretot 
en el context actual d’intensa recerca de la rendibilitat. No sor-
prèn que, en aquest context, determinades parcel·les dels mer-
cats de capitals, com els bons high yield als EUA, comencin a 
emetre senyals d’una sobreactivitat que convé no perdre de 
vista. A Europa, tot i que amb menys intensitat, també s’ha 
accelerat el ritme d’emissió d’aquesta classe de bons (des de 
l’inici de l’any, el total emès ha crescut el 15% interanual, fins  
als 45.000 milions d’euros), amb un lloc destacat per a les  
companyies de la perifèria.
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Al començament d’abril, el Fons Monetari Internacional 
(FMI) va publicar l’informe semestral sobre els riscos que 
amenacen l’estabilitat financera global (GFSR, per les 
sigles en anglès). La valoració de conjunt no presenta 
grans variacions en relació amb l’octubre del 2013, però es 
percep un lleuger biaix en sentit favorable. Els principals 
àmbits de millora corresponen als països avançats. La ins-
titució llança un missatge optimista, en la nostra opinió de 
manera justificada, en reconèixer els notables avanços 
assolits en la re  conducció de la crisi del deute sobirà a la 
zona de l’euro, en el sanejament del sector bancari i en la 
construcció de la unió bancària. Per als EUA, destaca la cla-
rificació, tot i que sigui incompleta, del panorama fiscal i 
l’absència de tensions greus després de l’inici efectiu del 
tapering per part de la Fed. D’ara endavant, el principal 
factor que identifica el Fons és, precisament, el repte que 
representarà per als mercats internacionals la transició 
progressiva cap a un nou rè  gim de liquiditat global. En el 
seu paper de guardià, posa el focus en dues àrees febles 
que comentem tot seguit. Una que ja ha plantejat proble-
mes: els mercats emergents. Una altra que els pot estar 
gestant: els mercats de bons corporatius als EUA. La clau 
per evitar nous episodis d’inestabilitat és que la millora 
del creixement econòmic (amb els efectes positius sobre 
les rendes i la solvència) agafi el relleu de la liquiditat com 
a pilar de suport dels mercats.

El Fons considera que les vulnerabilitats de les economies 
emergents s’han intensificat i enumera els punts que 
requereixen més atenció. Un, la ràpida expansió del crèdit 
i els nivells creixents d’endeutament corporatiu. Les em -
preses més palanquejades poden tenir dificultats a l’hora 
d’atendre els pagaments del servei del deute, sobretot si 
els tipus d’interès s’orienten a l’alça. No obstant això, si te -
nim en compte els nivells mitjans d’endeutament del bloc 
emergent, que se situen considerablement per sota dels 
observats a les economies avançades, creiem que cal rela-
tivitzar aquest punt. Dos, la proporció creixent de deute 
ex  tern i en divisa estrangera sobre el deute total. Aquesta 
circumstància incrementa la vulnerabilitat davant de pos-
sibles vaivens en l’apetència global pel risc, la qual cosa 
reactivaria la sortida de capitals. No obstant això, hi ha 
eines macroprudencials per combatre aquesta feblesa. 
Tres, la persistència de desequilibris macroeconòmics 
(dèficit per compte corrent, dèficit públic i/o inflació) en 
alguns països. Afortunadament, una bona part d’aquests 
països (per exemple, l’Índia i Indonèsia) estan adoptant 
me    sures encaminades a corregir-los. Així mateix, el com-
promís reformista és ferm en la majoria dels casos, la qual 
cosa propicia la discriminació dels inversors entre aquest 
heterogeni grup de països, de manera que considerem 
que els riscos d’un episodi d’inestabilitat financera amb 
afectació sistèmica són limitats.

FOCUS • Estabilitat financera global: de la liquiditat al creixement
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L’informe també assenyala que l’entorn de liquiditat 
superabundant generat per la Fed ha facilitat el sobrees-
calfament d’algunes parcel·les dels mercats de capitals als 
EUA. N’hi ha diversos símptomes, tant en termes de cotit-
zacions elevades (primes de risc reduïdes) com de volums 
rècord d’emissió. El baix nivell dels tipus d’interès dels 
actius segurs ha empès molts inversors a la recerca de ren-
dibilitat en instruments amb risc elevat, com els bons high 
yield, els bons PIK (payment-in-kind), els covenant-lite 
loans i, de nou, les CLO (collateralized loan obligations). 
L’FMI fa bé quan adverteix d’aquest desenvolupament. 
Ara com ara, no és alarmant, però les autoritats mone-
tàries i macroprudencials nord-americanes han de vigilar 
que no s’intensifiqui. De fet, és tranquil·litzador constatar 
que ja ho fan i que, fins i tot, hagin adoptat alguna mesura 
so  bre aquest tema. Segons el nostre parer, la consolidació 
d’una via de creixement sostingut al bloc avançat, amb 
una posició destacada per als EUA, acompanyada de la 
con  tinuïtat en la retirada progressiva de les mesures 
extraordinàries de liquiditat de la Fed, representa, efecti-
vament, un escenari robust davant del risc de turbulències 
en aquest mercat.
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Després de diversos exercicis de caigudes, els beneficis de 
les empreses espanyoles cotitzades recuperen la tendèn-
cia alcista. Segons la CNMV, el resultat consolidat va passar 
de –8.802 milions d’euros el 2012 a 25.078 milions el 2013, 
dels quals un aclaparador 92% correspon a les companyies 
de l’Ibex 35. Per bé que la comparació d’aquestes xi  fres 
corresponents a la línia final del compte de resultats pa  teix 
algunes distorsions per motiu de partides extraordinàries, 
sí que permet constatar la millora progressiva de les con-
dicions de negoci. D’una banda, per factors vinculats al 
conjunt de l’economia espanyola: la recuperació del ritme 
d’activitat, la distensió de les condicions de finançament 
dels sectors públic i privat i la menor dotació de provisions 
(amb especial rellevància al sector bancari). De l’al  tra, grà-
cies al fort creixement de la facturació de les com  panyies 
en mercats internacionals. Simultàniament, s’observa con-
tinuïtat en els processos de despalanquejament i de reforç 
dels recursos propis iniciats en anys anteriors.

A nivell sectorial, més de la meitat dels resultats agregats 
de l’exercici van procedir de les entitats financeres, seguits 
dels de la indústria i del comerç. Convé assenyalar certs 
aspectes particulars que han determinat l’evolució dels 
beneficis en funció del sector. En el cas de les entitats de 
crèdit, el benefici net va pujar gairebé a 14.000 milions 
d’euros, afectat favorablement per la reducció de les dota-
cions, que, el 2012, van ser excepcionalment elevades, fins 
al punt de motivar un resultat d’explotació agregat nega-
tiu en aquell any. Al sector industrial, tot i que l’evolució 
dels subsectors s’ha mostrat desigual, la millora dels resul-
tats ha estat conseqüència de l’ajust dels costos operatius 
(reducció de plantilles, vendes d’actius, etc.) i financers 
(principalment, a través de la reestructuració del deute). El 
contrapunt es troba als sectors de l’energia i la construc-
ció. Al primer, a la caiguda de la demanda elèctrica a  
Es  panya i a l’impacte advers de les variables macroeco-

FOCUS • Els beneficis de les empreses cotitzades espanyoles  
surten de la crisi

nòmiques (com el preu del cru Brent i els tipus de canvi 
entre les divises), es va afegir el nou marc regulador del 
sector establert per a la seva activitat local. Combinats, 
aquests factors han propiciat que, el 2013, el benefici net 
del sector hagi baixat de forma apreciable en relació amb 
l’any previ. També ha estat notable la caiguda de resultats 
a la construcció. Les raons subjacents d’aquesta tendència 
a la baixa són el descens de l’activitat constructora, la des-
acceleració de la producció de ciment i la caiguda de les 
vendes d’immobles.

El marc operatiu del 2013 encara va estar condicionat per 
un entorn advers per a les vendes, l’evolució de les quals, 
en el cas de les companyies cotitzades no financeres, va 
registrar una caiguda del 2,8% interanual. La reducció de 
la demanda interna, el descens de l’activitat a la majoria 
de subsectors energètics i industrials, la fluctuació dels 
tipus de canvi de les divises emergents i la casuística par-
ticular d’algunes companyies explicarien aquesta caiguda 
de les vendes. No obstant això, hi ha un aspecte positiu de 
gran importància que convida a l’optimisme: l’augment 
notable i sòlid de la xifra de negocis generada a l’estranger. 
Des de l’inici de la crisi el 2009, les vendes a l’exterior han 
adquirit una rellevància creixent i han compensat el dèficit 
de facturació local. El 2013, les empreses de l’Ibex van 
generar el 62,3% dels ingressos fora d’Espanya (259.919 
milions d’euros), percentatge que cal comparar amb el 
61% de l’any anterior.

Un altre aspecte rellevant ha estat l’esforç realitzat per les 
companyies per mantenir en nivells alts la remuneració a 
l’accionista. El 2013, el pagament de dividends del conjunt 
de cotitzades va recular en relació amb el 2012, però la 
dividend yield de la borsa espanyola es manté entre les 
més elevades del món. Aquesta circumstància és resultat 
de l’augment dels pagaments als accionistes mitjançant 
scrip dividends.

Dades agregades per sectors d’activitat
(Milions d’euros)

Sector Núm. 
societats

Vendes Resultat explotació Resultat consolidat Dividends

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Energia 10 146.617 151.900 13.829 16.968 8.392 10.346 1.746 2.381

Indústria 45 35.211 36.211 2.266 1.853 602 31 606 678

Comerç i serveis 40 117.966 120.503 14.213 14.045 5.990 4.716 3.045 5.196

Construcció i immob. 28 68.199 70.006 373 2.199 –3.921 –4.933 697 1.603

Entitats de crèdit 
i assegurances

12 n.a. n.a. 13.198 –15.800 13.936 –19.193 2.472 3.015

ToTal* 131 43.899 19.455 25.078 –8.802 8.553 12.872

Nota: * Incorpora diversos ajustos tant a nivell sectorial com en el còmput del total. 
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de la CNMV.
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Tipus d’interès (%)

30-abril 31-març 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 0,34 0,31 3 4,9 12,9

Euríbor 12 mesos 0,61 0,59 2 5,6 10,2

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,16 0,15 1 –2,8 16,7

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,14 0,16 –2 –7,7 16,7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,47 1,57 –10 –46,6 29,8

Deute públic a 10 anys (Espanya) 3,02 3,23 –21 –116,7 –105,7

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 155 166 –12 –70,2 –135,6

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,22 0,23 –1 –2,3 –5,0

Líbor 12 mesos 0,55 0,56 –1 –3,6 –15,7

Deute públic a 1 any 0,10 0,11 –1 –1,5 –0,5

Deute públic a 2 anys 0,41 0,42 –1 3,1 21,5

Deute públic a 10 anys 2,65 2,72 –7 –40,4 99,9

spreads deute corporatiu (p. b.)

30-abril 31-març Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 70 76 –6 –1,0 –25,7

Itraxx Financer Sènior 79 93 –14 –8,3 –61,7

Itraxx Financer Subordinat 121 139 –18 –7,1 –106,4

Tipus de canvi

30-abril 31-març Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,387 1,377 0,7 0,9 6,1

¥/euro 141,760 142,130 –0,3 1,8 –10,0

£/euro 0,822 0,826 –0,5 1,0 2,3

¥/$ 102,240 103,230 –1,0 2,7 –4,5

Primeres matèries 

30-abril 31-març Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 501,4 493,7 1,6 9,9 5,5

Brent ($/barril) 108,7 107,0 1,6 –2,1 5,8

Or ($/unça) 1.291,6 1.284,0 0,6 6,7 –12,3

Renda variable

30-abril 31-març Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.884,0 1.872,3 0,6 1,9 17,9

Eurostoxx 50 3.198,4 3.161,6 1,2 2,9 17,4

Ibex 35 10.459,0 10.340,5 1,1 5,5 24,7

Nikkei 225 14.304,1 14.827,8 –3,5 –12,2 5,6

MSCI emergents 995,3 994,7 0,1 –0,7 –4,0

Nasdaq 4.114,6 4.199,0 –2,0 –1,5 23,6

PRINCIPALS INDICADORS



12  

www.lacaixaresearch.commaig 2014

ECONOMIA INTERNACIONAL 05

CONJUNTURA • El cicle econòmic 
mundial va millorant i els riscos  
a la baixa disminueixen

el Fons Monetari internacional (FMi) dibuixa un escenari 
positiu per als pròxims anys. A l’informe recent sobre Perspec-
tives Econòmiques Globals (WEO, per les sigles en anglès), l’FMI 
introdueix pocs canvis en el quadre numèric de previsions 
macroeconòmiques. El creixement mundial serà del 3,6% el 
2014 i del 3,9% el 2015, en els dos casos 1 dècima per sota del 
que s’havia pronosticat al gener, però significativament per 
damunt de la dada del 2013 (el 3,0%). Aquesta notable accele-
ració és el resultat de la reactivació econòmica dels EUA i 
d’Europa, que permet compensar el deteriorament que experi-
menten alguns emergents (el Brasil i Rússia com a casos des-
tacats). Per la seva banda, la previsió del Japó empitjora 3 dèci-
mes per l’efecte de la pujada de l’IVA i se situa una mica per sota 
del registre del 2013. El nostre escenari no difereix gaire de les 
xifres presentades per l’FMI (vegeu el Focus «L’FMI apunta a una 
recuperació definitiva de l’economia global»). L’informe esmen-
ta també que els riscos a la baixa són ara menys intensos que fa 
uns mesos, tot i que encara són importants. Destaquen la pro-
babilitat de deflació a la zona de l’euro i les possibles tensions 
fi  nanceres i geopolítiques en alguns emergents.

ESTATS UNITS

l’avanç del 2,3% interanual en el 1T 2014 és conseqüència 
dels efectes del mal temps, un fenomen que no s’ha de repro-
duir en el que queda d’any. El PIB amb prou feines va créixer en 
relació amb el trimestre anterior: el 0,1% en termes intertrimes-
trals anualitzats (el 2,6% en el 4T 2013), molt per sota de les 
previsions del consens i de les nostres estimacions. Destaquen 
les contribucions negatives de la inversió (tant residencial com 
no residencial) i de les exportacions i el menor ritme d’avanç en 
l’acumulació d’existències. Per la seva banda, el consum ha 
aguantat, tot i que, en gran part, gràcies a la major despesa 
sanitària dels ciutadans per l’Obamacare (l’1 de gener va entrar 
en vigor l’obligació de tenir una assegurança mèdica). Així i tot, 
estimem que, després d’aquest feble primer trimestre, els EUA 
reprendran una via de reactivació que propiciarà l’assoliment 
de taxes d’avanç superiors al seu potencial en els dos pròxims 
anys (del 2,6% el 2014 i del 3,0% el 2015).

els indicadors d’activitat més recents ratifiquen la bona mar-
xa de l’economia. Segons l’estudi de camp que elabora regular-
ment la Reserva Federal (Beige Book), l’expansió de l’economia 
nord-americana no defalleix després de la sotragada hivernal. 
Els índexs de sentiment empresarial del març van millorar als 
sectors de manufactures (fins als 53,7 punts, des dels 53,2 del 
febrer) i als serveis (fins als 53,1 punts, des dels 51,6 del febrer). 
Així mateix, destaquen l’avanç significatiu de l’índex de produc-
ció industrial al març (+0,7% intermensual) i la revisió a l’alça de 
la dada del febrer. Pel que fa a la demanda, l’índex de confiança 
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del consumidor del Conference Board de l’abril es va situar en 
els 82,3 punts. Tot i que encara se situa per sota de la mitjana 
històrica més recent (al voltant dels 100 punts), aquest indica-
dor es troba significativament per damunt de la mitjana del 
2013 (73,2 punts). Les vendes al detall, que, al març, van créixer 
un robust 1,1% intermensual, corroboren aquest to positiu del 
consum. Per la seva banda, el mercat immobiliari manté el pols 
ferm, malgrat que s’estima que les millores previstes de cara al 
2014 seran una mica inferiors a les del 2013. En particular, 
l’índex Case-Shiller de preus, que engloba 10 àrees metropolita-
nes, va augmentar el 13,1% interanual al febrer, percentatge 
que cal comparar amb el 13,7% interanual del 4T 2013.

el mercat laboral prossegueix la recuperació i les tensions 
inflacionistes continuen allunyades. Les bones dades sobre 
creació d’ocupació del març i les revisions a l’alça de les dades 
dels dos primers mesos de l’any dibuixen una millora significa-
tiva en el pla laboral. Al març, l’economia nord-americana va 
crear 192.000 llocs de treball, una xifra superior a la mitjana 
dels tres mesos anteriors (142.000). Així mateix, i malgrat que la 
taxa d’atur es va mantenir en el 6,7%, la taxa d’activitat va 
millorar lleugerament, fins al 63,2% des del 63,0% del febrer, 
sense que els salaris fossin una amenaça seriosa (es van mante-
nir plans al març). Per la seva banda, els preus al consum conti-
nuen sent moderats. L’IPC general va avançar l’1,5% interanual 
al març (el 0,2% intermensual), i el subjacent (sense els aliments 
ni l’energia) va augmentar l’1,6%.

JAPÓ

al Japó, la interpretació de les dades és complexa per les dis-
torsions derivades de l’augment de l’iva. Així, l’economia 
nipona va registrar, al març, un dèficit comercial rècord. El vigo-
rós augment de les importacions (el 17,6% interanual), molt 
superior al 4% de les exportacions, es va saldar amb un dèficit 
comercial del 2,8% del PIB (acumulat de 12 mesos). A més de la 
factura energètica, una bona part de l’important avanç impor-
tador en aquest mes es pot atribuir a l’anticipació de les deci-
sions de despesa per la pujada de 3 punts de l’IVA des de l’1 
d’abril (del 5% al 8%). En aquesta línia, les vendes al detall van 
augmentar un vigorós 11,0% interanual al març, enfront del 
3,6% del febrer. Un efecte que, ben segur, es mourà en sentit 
contrari en els pròxims mesos.

en aquest entorn, els preus continuen pujant al Japó, però els 
riscos deflacionistes no es poden donar per eliminats. L’IPC del 
març va acumular un increment de l’1,6% interanual (l’1,5% al 
febrer). No obstant això, l’IPC subjacent (sense aliments ni ener-
gia) es va moderar fins al 0,6% (el 0,7% al febrer). També continua 
sense materialitzar-se un augment sostingut dels salaris, una 
circumstància clau per a la recuperació de la demanda interna.

XINA

la Xina comença l’any amb un ritme de creixement menys 
intens. En el 1T, el PIB de la Xina va créixer el 7,4% interanual 
(l’1,4% intertrimestral), per sota del 7,7% del 2013. Aquest 
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avanç més limitat ens empeny a revisar lleugerament a la baixa 
la previsió anual per als dos pròxims anys, el 7,5% el 2014 
(abans el 7,7%) i el 7,4% el 2015 (abans el 7,5%). Així i tot, 
l’Executiu xinès interpreta que la dada es troba dins d’un «inter-
val raonable» i que respon al reequilibri de l’economia des d’un 
model inversor-exportador a un model més basat en el con-
sum. En aquesta línia, el nostre panorama central continua con-
siderant que són poc probables els escenaris extrems (hard 
landing, crisi financera), ja que, malgrat que el gegant asiàtic 
presenta riscos significatius (deute públic i privat elevats, com-
plexitat del shadow banking i sobreescalfament del sector resi-
dencial), les palanques de les quals disposa el Govern són nom-
broses. Així, cap a la meitat d’abril, va anunciar un mini paquet 
d’estímuls fiscals, entre els quals destaquen les noves inversions 
ferroviàries, la construcció d’habitatges de baix cost i les rebai-
xes impositives per a les petites empreses. Aquestes noves 
mesures s’assemblen a les aplicades l’estiu passat, quan sem-
blava que el creixement també fluixejava.

els indicadors d’activitat més recents descarten un deterio-
rament econòmic sostingut. La producció industrial i les ven-
des al detall al març van avançar lleugerament per damunt dels 
registres del gener i del febrer (el 8,8% i el 12,2% interanual, 
respectivament), i la inversió en capital fix urbà va augmentar 
el 17,4% interanual (en l’acumulat del gener al març), només 
una mica per sota de l’espectacular 19,6% del final del 2013. Per 
la seva banda, l’índex flash de sentiment empresarial manufac-
turer PMI (elaborat per Markit) de l’abril ha augmentat en rela-
ció amb el registre del març, la qual cosa evidencia una certa 
millora del pols econòmic.

ALTRES GRANS EMERGENTS

rússia i Turquia van tancar el 2013 amb un bon to, però el 
2014 es presenta complicat. Rússia va créixer el 2,0% inte-
ranual en el 4T 2013 (l’1,3% en la mitjana del 2013). Turquia va 
registrar un avanç del PIB del 4,4% en el 4T 2013 (creixement 
anual del 4% el 2013). Per als dos països, es preveu que, el 2014, 
el creixement sigui menor: el 0,8% a Rússia, a causa de la situa-
ció d’Ucraïna, i el 2,0% a Turquia, per la necessitat de dur a ter-
me ajustos per controlar els desequilibris (en especial, compte 
corrent i inflació). I és que les pressions sobre els preus són un 
problema endèmic a molts d’aquests grans emergents. A més 
de Turquia i de Rússia, destaquen les tensions a Indonèsia, 
l’Índia (actualment immersa en un llarg procés electoral) i el 
Brasil. Precisament, en aquest últim país i a Rússia, els respec-
tius bancs centrals han tornat a apujar els tipus (fins a l’11% i el 
7,5%, respectivament), ateses unes taxes d’inflació superiors al 
6%. En aquest sentit, la feblesa dels últims indicadors d’activitat 
del Brasil confirma la tendència de desacceleració que pateix ja 
la primera potència llatinoamericana (previsió del 2,0% el 2014, 
amb riscos a la baixa). Per la seva banda, l’Índia, malgrat pre-
sentar també importants desequilibris externs i fiscals, aconse-
gueix desmarcar-se del grup d’emergents més febles, gràcies a 
una política monetària més estricta i a la recent correcció del 
desequilibri per compte corrent (previsió del 5,6% el 2014).
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Quan el president Barack Obama va visitar l’Aràbia Saudita 
per entrevistar-se amb el rei Abdullah el passat 28 de març, 
va trobar una monarquia preocupada. El país àrab és el 
major productor mundial de petroli (gairebé 10.000 milions 
de barrils diaris sobre un total de 90.000) i té unes reserves 
considerables. Aquest domini li ha proporcionat, durant 
molts anys, el paper de regulador del preu global del cru, la 
qual cosa, unida a una aliança estratègica amb els EUA que 
fa 80 anys que dura, donava estabilitat al règim teocràtic de 
la casa de Saud. No obstant això, aquesta situació privile-
giada està canviant. La producció de shale oil and gas (pe -
troli i gas extrets de les capes d’esquist amb la tècnica del 
fracking) és la causa principal d’aquest canvi de panorama.

Precisament, els EUA són el país que lidera la producció no 
convencional d’hidrocarburs, la qual cosa redueix de for-
ma dràstica la dependència del petroli importat. De fet, 
podria superar l’Aràbia Saudita com a primer productor 
mun  dial ja el 2017 i prendre-li, o almenys disputar-li, la 
condició de regulador del preu del cru. La revolució shale 
implica que l’oferta de petroli és més abundant i més elàs-
tica, és a dir, proporciona més capacitat per augmentar la 
producció davant d’increments de demanda, la qual cosa 
comporta una evolució més estable del preu del petroli. 
Un preu del petroli contingut i que oscil·li menys del que 
ens tenia acostumats és bo per a les economies avançades: 
l’IPC general estarà més en línia amb el subjacent i els pres-
supostos familiars i empresarials suportaran una factura 
energètica més baixa. No obstant això, per als països de la 
península aràbiga, això representa un gran inconvenient. 
Les arques públiques de l’Aràbia Saudita s’han beneficiat 
durant anys de l’apreciació del cru. Però, si el preu s’estabi-
 litza, els ingressos s’estancaran i els comptes se’n ressenti-
ran. Així, segons l’FMI, el saldo públic de l’Aràbia Saudita 
passarà d’un superàvit del 7,1% del PIB a un dèficit del 2,2% 
el 2019. Per la seva banda, el superàvit corrent es reduiria 
del 15,8% al 9,9% del PIB. Amb aquestes previsions, el 
finançament del nivell d’inversió desitjat obligarà a un no -
table esforç d’estalvi per part del sector privat.

Als problemes econòmics s’afegeixen tres qüestions geo -
po  lítiques. En primer lloc, la primavera àrab va despertar 
un focus d’inestabilitat (especialment amb l’emergència 
de grups com els Germans Musulmans a Egipte) que fa pe -
rillar el paper de referència de l’Aràbia Saudita al món sun-
nita. Un segon problema és l’Iran xiïta, que podria aug-
mentar la seva producció de 2.800 milions de barrils diaris 
i millorar les relacions amb els EUA. Això comportaria un 
cert desplaçament del centre de gravetat de la regió cap a 
l’Iran. En tercer lloc, cal esmentar la qüestió de la comple -
xa successió política. El rei Abdullah és nonagenari, i el 
prín  cep Salman, el seu successor oficial, té problemes de 
salut, motiu pel qual s’ha situat el septuagenari príncep 
Muqrin en la primera línia successòria, la qual cosa repre-
sentarà un lideratge incert. En aquest context de desafia-
ments, la diplomàcia occidental haurà de filar molt prim a 
la península aràbiga en els pròxims anys.

FOCUS • Aràbia Saudita: importants desafiaments a l’horitzó
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Després d’anys de llarg i tortuós camí des de la crisi finan-
cera del 2008, l’economia mundial encara, per fi, la norma-
litat. Aquesta és l’opinió, tot i que manifestada amb molta 
prudència, que es desprèn dels últims informes del Fons 
Monetari Internacional (FMI).

El quadre de previsions del «World Economic Outlook», 
publicat recentment, ha tingut poques variacions en rela-
ció amb l’anterior de l’octubre. El creixement mundial 
s’accelerarà des del 3,0% del 2013 fins al 3,6% el 2014 i el 
3,9% el 2015. Geogràficament, les revisions a l’alça per als 
països desenvolupats i a la baixa per als emergents es 
com  pensen entre si i són gairebé totes d’escassa magni-
tud. Potser el canvi més important en el panorama que di   -
buixa l’FMI és el descens dràstic en la probabilitat que 
assigna a una nova recessió global: un remot 0,1% per al 
2014, enfront del 6% estimat a l’octubre. De l’anàlisi deta-
llada, es desprèn que l’entorn general evoluciona en sentit 
positiu perquè la recuperació entra ja en una fase sosteni-
ble, ben arrelada i de base àmplia (geogràficament i sec-
torialment). Controlar i, en la mesura del possible, corregir 
els desequilibris macroeconòmics (tant interns com ex -
terns) i financers és una condició important sobre aquest 
tema. Les dinàmiques recents i la seva projecció apunten 
en la direcció adequada a nivell global, amb les excep-
cions i els focus de risc lògics i inevitables.

La pauta de moderació als països emergents i d’acceleració 
als desenvolupats ha d’ajudar els respectius equilibris in -
terns d’output gap i inflació. Convé recordar que pocs tri-
mestres enrere planava el temor a un sobreescalfament 
excessiu dels emergents i que el fantasma de la deflació 
ha anat apareixent en repetides ocasions sobre els desen-
volupats. Ara l’FMI calcula que, el 2014-2015, l’output gap 
es mantindrà prop de zero als emergents i es reduirà (des 
de nivells moderadament negatius) als desenvolupats. De 
manera simultània, preveu estabilitat de les taxes d’in  fla -
ció en nivells baixos i ha retallat fins a nivells insignificants 
la probabilitat de deflació a totes les regions, llevat de la 
zona de l’euro, on, malgrat que també descendeix, encara 
representa una amenaça. Pel que fa als desequilibris ex -
terns, l’FMI preveu continuïtat en la tònica de correcció 
dels desajustaments globals per compte corrent obser-
vada des del 2008, amb la contribució dels importants  
re  a  justaments dels tipus de canvi reals de l’últim any, que 
han tendit a corregir desviacions en relació amb els nivells 
d’e  qui  libri fonamental. Quant als desequilibris financers 
(ni  vells d’endeutament, preus dels actius, etc.), el diagnòs-
tic també és de millora progressiva, com es detalla al 
Focus «Estabilitat financera global: de la liquiditat al crei-
xement» d’aquest mateix informe.

FOCUS • L’FMI apunta a una recuperació definitiva  
de l’economia global
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Previsió 

Les polítiques econòmiques tenen un paper decisiu per 
trencar la cadena de recaigudes del creixement i de tur-
bulències financeres dels últims anys. A més d’ajudar al con-
trol dels desequilibris esmentats, han d’afrontar altres  
reptes, com neutralitzar els riscos geopolítics (política ener-
gètica, per exemple), gestionar les desigualtats creixents en 
la distribució de la renda i augmentar el creixement poten-
cial de les economies. Un altre informe bianual de l’FMI, 
«The Managing Director’s Global Policy Agenda», identifica, 
proposa i valora el compliment de les actuacions prioritàries 
als diferents països. L’edició de l’abril proporciona dues con-
clusions destacables. En primer lloc, el grau de compliment 
de les recomanacions ha millorat de forma substancial en 
relació amb dos anys enrere, amb un esment especial per a 
la zona de l’euro. En segon lloc, a mesura que les tensions 
financeres remeten, que els riscos extrems es redueixen i 
que la demanda millora, l’FMI considera que està arribant 
el moment de traslladar el focus d’atenció des de les polí-
tiques monetària i fiscal cap a les polítiques d’oferta. Per 
bé que el receptari per a aquestes últimes és ben conegut, 
la rellevància d’aquest missatge és que, efectivament, el 
Fons comença a pensar en termes de normalitat.
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ESTATS UNITS
2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14 04/14

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,9 4,0 4,2 4,0 3,7 1,8 2,1 3,5 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 75,1 81,0 74,0 79,4 78,3 83,9 82,3

Producció industrial 3,8 2,9 2,5 2,7 3,3 2,9 3,5 3,8 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 50,8 55,7 56,7 51,3 53,2 53,7 ...

Habitatges iniciats (milers) 783 929 869 882 1.008 903 920 946 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141 158 156 161 165 168 169 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,7 58,6 58,5 58,8 58,8 58,9 ...

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

Preus

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

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

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 02/14 03/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,7 7,5 7,8 7,7 – 7,4 –

Vendes al detall 14,3 13,1 12,3 12,5 12,8 13,0 11,8 11,8 12,2

Producció industrial 10,0 9,9 9,6 9,1 10,1 10,0 8,6 8,6 8,8

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 50,5 50,5 50,8 51,3 50,5 50,2 50,3

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 260 272 269 252 260 264 226 234

Exportacions 8,0 7,9 18,3 3,9 3,9 7,4 10,6 –18,1 –6,6

Importacions 4,3 7,3 8,7 5,0 8,4 7,1 10,0 10,1 –11,3

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,4 2,4 2,8 2,9 2,5 2,0 2,4

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 6,00 6,00 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 6,1 6,2

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 02/14 03/14

Activitat

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

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 44,1 44,7 44,0 41,7 40,3 38,5 37,5

Producció industrial 0,2 –0,6 –6,6 –3,0 2,0 5,8 10,5 7,1 7,0

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 –8,0 4,0 12,0 16,0 – 17,0 –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –1,5 –2,4 –1,7 –1,9 –2,1 –2,4 –2,6 –2,6 –2,8

Preus

Preus de consum 0,0 0,4 –0,6 –0,3 0,9 1,4 1,4 1,5 1,6

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 –0,8 –0,4 0,0 0,5 0,6 0,7 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.



18  

www.lacaixaresearch.comMAIg 2014

UNIÓ EUROPEA 05

CONJUNTURA • El creixement 
guanya tracció, però la pressió 
sobre el BCE augmenta

Milloren les perspectives de creixement de la zona de l’euro. 
Els indicadors publicats durant el mes d’abril continuen 
dibuixant un escenari de recuperació gradual de l’activitat 
econòmica. La fortalesa del sector exterior i, sobretot, la major 
solidesa de la demanda interna donen suport a una millora de 
les perspectives de creixement de la regió. L’FMI, per exemple, 
les ha revisat en 1 dècima a l’alça el 2014 i el 2015 (fins a l’1,2% 
i l’1,5% anual, respectivament). La institució destaca la solide-
sa creixent de la demanda interna, tot i que assenyala que 
encara hi ha diversos factors que fan que l’actual procés de 
recuperació sigui especialment delicat. Entre els principals 
canvis en l’escenari de previsions per països, destaca el cas 
d’Alemanya, on el creixement ha estat revisat a l’alça en 3 
dècimes des de l’últim World Economic Outlook (WEO). La revi-
sió d’Espanya també ha estat molt significativa, fins al 0,9% 
anual el 2014. Menys positius són els canvis per a França i 
Itàlia, països en què l’FMI ressalta la fragilitat de la recuperació 
econòmica.

els indicadors de confiança suggereixen que el creixement 
va guanyar impuls en el 1T 2014. Una mostra d’això és 
l’evolució dels índexs dels gestors de compres PMI, que, tant 
per al sector manufacturer com per al de serveis, es troben 
clarament per damunt dels 50 punts, llindar a partir del qual 
se solen produir taxes de creixement positives. A l’abril, de fet, 
l’índex compost va pujar fins als 54,0 punts, el nivell més alt 
dels tres últims anys. L’evolució de l’indicador de sentiment 
econòmic de la Comissió Europea també presenta una ten-
dència clarament alcista, malgrat haver-se estancat temporal-
ment a l’abril. Així mateix, l’important augment de la con-
fiança dels consumidors (–8,7 a l’abril, enfront de –11,2 en el 
1T 2014, de mitjana) sembla avançar una millora del consum 
privat en els pròxims mesos. Tot plegat suggereix que el crei-
xement econòmic serà, en el primer trimestre de l’any, més 
intens que el del 4T 2013, del 0,2% intertrimestral, i que, per 
tant, s’aproparà a la mitjana històrica de la regió, entre el 0,4% 
i el 0,5%.

les dades d’activitat i de consum també presenten una ten-
dència que convida a l’optimisme. L’índex de producció indus-
trial consolida el seu avanç al febrer i marca un increment de 
l’1,7% interanual. Destaca el dinamisme de la producció de 
béns intermedis i de capital, que dibuixa un escenari favorable 
per a l’avanç de la inversió. Una vegada més, cal destacar les 
divergències entre França i Alemanya. L’activitat industrial 
gal·la va tornar a decebre, amb una variació del –0,5% inter -
anual al febrer. Al país germànic, en canvi, l’avanç va assolir el 
4,1%. L’evolució de les vendes al detall és més homogènia entre 
països: a gairebé tots ells es dibuixa una trajectòria alcista. Així, 
per al conjunt de la zona de l’euro, les vendes al detall van créi-
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xer el 0,8% interanual al febrer, impulsades, sobretot, pel repunt 
del component no alimentari.

les exportacions mantenen el to i les importacions es co -
mencen a estabilitzar. Les exportacions de béns, que ja van 
tancar l’any passat amb bons registres, han accelerat lleugera-
ment el ritme d’avanç en els primers compassos del 2014. En 
concret, en els dos primers mesos de l’any, van registrar un 
creixement anual mitjà del 2,7%, gairebé 1 p. p. per damunt 
de l’avanç del 4T 2013. El canvi de tendència és més intens en 
les importacions, que fa temps que reculen, però que, en els 
últims mesos, han començat a moderar notablement el ritme 
de caiguda: del –1,7% del 4T 2013 han passat al –0,4% inter -
anual al gener i al febrer. Aquest resultat és conseqüència, en 
gran part, de la recuperació de la demanda interna, en espe-
cial del consum de les llars i de la inversió en béns d’equipa -
ment, que ja fa tres trimestres que mostren taxes de crei -
xement positives, la qual cosa, a poc a poc, va arrossegant les 
importacions.

la inflació es manté en cotes baixes i pressiona el bCe. La 
taxa d’inflació per al conjunt de la zona de l’euro es troba en els 
nivells més baixos des del 2009. A l’abril, va augmentar en 2 
dècimes, fins al 0,7%, però una part important del repunt va 
ser resultat de factors temporals, com l’efecte Setmana Santa. 
Aquesta eventualitat dificulta jutjar fins a quin punt els factors 
de fons, com la recuperació de la demanda interna, podran 
convertir aquest increment en una tendència alcista. Mentre la 
incògnita no es resol, la pressió sobre el BCE perquè actuï 
s’intensifica. A la llista de circumstàncies que es tenen en 
compte per defensar una política monetària més laxa, s’han 
afegit, en els últims mesos, el repunt dels tipus del mercat 
monetari i la cotització de l’euro, que, a poc a poc, s’ha anat 
apropant als 1,40 dòlars. Ara com ara, l’actuació del BCE s’ha 
quedat en el pla verbal, però el to de les declaracions ha anat 
guanyant fermesa i concreció en els últims mesos, fins al punt 
que el BCE ha aconseguit fer creïble que durà a terme un quan-
titative easing si ho creu necessari, un fet difícil d’imaginar fa 
poc temps.

Persisteix la fragmentació financera a la zona de l’euro. Se -
gons un estudi dut a terme pel BCE (Financial Integration in 
Europe), malgrat les millores en els dos últims anys, la fragmen-
tació financera de la regió es manté en cotes elevades. En 
aquest informe, es destaca que els avanços són, sobretot, fruit 
de les accions de política monetària, dels avanços cap a la Unió 
Bancària i de les reformes estructurals que han dut a terme els 
països de la zona de l’euro, en especial els perifèrics. De tota 
manera, el BCE alerta de la gran variació en els costos de fi -
nançament per a les empreses no financeres i remarca la impor-
tància de fer arribar el crèdit a l’economia real, en especial a la 
perifèria. El BCE assenyala la materialització de la unió bancària 
en els pròxims mesos com un element clau perquè la integració 
financera es vagi recobrant.

situacions diferents a les finances públiques. Per bé que, per 
al conjunt de la zona de l’euro, el dèficit públic es va situar en 
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el 3,0% del PIB el 2013, les diferències entre països continuen 
sent molt notables. En un extrem, destaca Alemanya, que ha 
mantingut els comptes públics gairebé en equilibri per segon 
any consecutiu. També sobresurten Àustria i Holanda, amb un 
dèficit públic que se situa també clarament per sota del 3% del 
PIB. França es manté allunyada d’aquests registres i va tancar 
el 2013 amb un dèficit del 4,3%, només 0,6 p. p. per sota del 
nivell del 2012. Els ajustos més importants els observem als 
països perifèrics, que, malgrat mantenir-se lluny de l’objectiu 
del 3%, continuen ajustant els comptes públics segons el 
calendari previst i acordat amb la CE. En aquest sentit, cal 
esmentar Irlanda i Portugal. A Irlanda, el dèficit va disminuir  
1 p. p., fins al 7,2%, i a Portugal el descens va ser d’1,5 p. p., fins 
al 4,9%. A Espanya, si no es tenen en compte les pèrdues per 
les ajudes al sector bancari, el descens del dèficit públic va ser 
molt escàs, però això no reflecteix l’esforç fiscal dut a terme, ja 
que moltes de les mesures per ajustar el dèficit el 2012 van ser 
temporals, i això va obligar a adoptar mesures addicionals el 
2013.

Portugal finalitzarà el programa de la troica amb èxit. Lle-
vat de la crisi de Govern de l’any passat, la implementació del 
programa acordat amb la troica s’ha caracteritzat pel compro-
mís i per la serietat de les autoritats lusitanes durant els tres 
anys que ha durat. El bon ritme de creixement que Portugal 
ha exhibit durant els últims trimestres, que ha sorprès la 
majoria d’analistes; el ferm compromís amb el procés de con-
solidació fiscal, fins al punt de reduir el dèficit públic més del 
que s’havia previst inicialment el 2013, i la profunditat 
d’algunes de les reformes estructurals que s’han desenvolu-
pat han permès que Portugal recuperés la confiança dels mer-
cats. La prima de risc del deute lusità ha baixat de forma subs-
tancial durant els últims mesos, un fet que el Tresor portuguès 
ha aprofitat per prefinançar les necessitats d’enguany i 
començar a cobrir les del 2015. Així i tot, la situació de l’e  co -
nomia lusitana encara és delicada, per la qual cosa continua 
sent imprescindible mantenir la fermesa en els tres fronts 
esmentats més amunt.

el ritme de creixement s’accelera al regne Unit. El PIB del 
país anglosaxó va créixer un contundent 0,8% intertrimestral 
en el 1T 2014. Fins fa poc hi havia seriosos dubtes sobre la soli-
desa de la recuperació al Regne Unit, atès que es basava, en 
gran part, en l’auge del mercat immobiliari i en el consum pri-
vat. No obstant això, els signes de millora s’han estès a les con-
dicions creditícies, als indicadors de confiança i, sobretot, a la 
inversió en béns d’equipament. Ara la incertesa gira al voltant 
del moment en què el Banc d’Anglaterra començarà a endurir 
les condicions monetàries. De fet, en la seva estratègia de 
forward guidance, va anunciar que el punt d’inflexió arribaria 
quan la taxa d’atur se situés per sota del 7%, i, actualment, es 
troba ja en el 6,9%.
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La recuperació de la zona de l’euro és liderada gairebé en 
solitari per l’economia alemanya. França, l’altra gran po -
tència europea, s’ha quedat clarament ressagada, i la seva 
capacitat de creixement ofereix molts dubtes. En el pre-
sent article, s’analitzen breument els motius de fons i l’e -
fecte que poden tenir les mesures previstes pel nou exe-
cutiu liderat per Manuel Valls per reactivar l’e  co  nomia.

Durant l’última dècada, la demanda interna ha impulsat el 
creixement del PIB francès. Durant l’expansió del 2000-
2007, el PIB va créixer a una taxa anual mitjana del 2,1% i la 
demanda interna va augmentar al 2,4%. Durant la reces-
sió, la demanda interna es va desplomar i l’aportació de la 
demanda externa al creixement es va mantenir gairebé 
constant. En els últims anys, de nou ha estat la demanda 
interna la que s’ha reactivat amb més força.

Si analitzem l’evolució dels diferents components que in -
tegren la demanda interna, observem que el seu creixe-
ment abans de la crisi estava basat, sobretot, en el consum 
privat i que la seva caiguda entre els anys 2008 i 2010 ex -
pli  ca el menor pols de l’economia. Així mateix, és interes-
sant observar que el consum públic s’ha mantingut cons-
tant durant tot el període i que és el gran protagonista de 
la incipient recuperació.

No obstant això, el suport que aquests factors poden ofe-
rir a curt i a mitjà termini sembla força limitat. El deute pú -
blic es troba en el 93,5% del PIB, la qual cosa ha obligat el 
primer ministre Manuel Valls a posar l’accent de la seva 
po  lítica econòmica en la disciplina fiscal. D’altra banda, el 
con  sum privat no podrà disposar d’amplis avanços del 
crè  dit, que ja es troba en el 120% del PIB, ni de grans alces 
dels salaris.

La capacitat exportadora francesa pot agafar el relleu? En 
aquest sentit, els indicadors de competitivitat no són gai-
re esperançadors. El valor afegit per hora treballada en 
relació amb els països de la zona de l’euro ha seguit una 
tendència negativa en els últims anys. La mateixa ten-
dència que s’observa en l’índex de competitivitat global 
del World Economic Forum. Per exemple, el 2006, França 
ocupava la 15a posició en el rànquing i, el 2013, havia 
baixat fins a la 23a. Sembla que el Govern francès és cons-
cient de la ne  ces  sitat de capgirar aquesta situació: el 
«pacte de responsabilitat», anunciat pel president  
F. Hollande, inclou la re  ducció d’impostos a les empreses 
i una certa desregulació de l’economia. Aquestes bones 
intencions, tot i que poc concretades, fan difícil valorar si 
França, finalment, està duent a terme el gir que tant ne -
cessita la seva economia. Sembla, però, que la direcció és 
l’adequada.

FOCUS • França: pendent de la política econòmica
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La crisi que, durant els últims anys, ha assotat la zona de 
l’euro ha posat de manifest importants mancances en el 
seu disseny institucional. En aquest context cal emmarcar, 
i destacar, els recents avanços cap a la unió bancària i el 
major control que la CE exerceix ara sobre la política 
econòmica de cada país. Un altre flanc que, durant els 
últims anys, ha suscitat un intens debat és la conveniència 
de dissenyar mecanismes per mutualitzar el deute públic 
dels diferents països de la zona de l’euro, sobretot quan 
encara persisteixen importants diferències en el cost del 
deute. Recentment, la CE ha publicat un estudi que analit-
za a fons el tema.

En concret, al juliol de l’any passat, la CE va constituir un 
grup de deu economistes perquè analitzessin amb deteni-
ment els possibles avantatges, riscos, requeriments i obs-
tacles a l’hora de substituir parcialment l’emissió de deute 
públic a nivell nacional per deute emès conjuntament pels 
diferents països de la zona de l’euro. 1 La CE va encarregar 
l’estudi de dos mecanismes, un per a l’emissió de deute a 
llarg termini i un altre per a l’emissió de deute a curt termi-
ni. En l’informe publicat, el grup d’experts deixa molt clar 
que la decisió d’implementar-los és estrictament política  
i que l’anàlisi duta a terme és estrictament tècnica. De tota 
manera, en diversos casos, els autors fan notar que existei-
xen importants discrepàncies entre ells.

Per al deute a llarg termini, es pren com a referència la 
proposta del German Council of Economic Experts, tam-
bé coneguda com Debt Redemption Fund and Pact 
(DRF/P). Aquest mecanisme consta de dos elements: (i) un 
fons al qual els països amb un nivell de deute públic supe-
rior al 60% del PIB transfereixen la part del seu deute 
superior a aquest llindar. La càrrega del deute del fons 
seria assumida per tots els països de la zona de l’euro i es 
repartiria en funció del PIB. (ii) Un marc normatiu disse -
nyat per assegurar que tots els països que transfereixen 
una part del deute al fons adoptin les mesures necessàries 
per sanejar els comptes públics. Aquest fons és concebut 
com a temporal, ja que cal utilitzar-lo només durant el 
lapse de temps que s’estimi necessari perquè els països 
participants puguin situar de nou el deute per sota del 
60% del PIB.

Per a l’emissió conjunta de deute públic a curt termini, 
coneguda com eurobills, es considera l’emissió de deute 
fins a dos anys. Així mateix, s’analitza el cas en què el límit 
màxim de deute que cada país pugui emetre de forma 
compartida via eurobills sigui del 30% del seu deute total. 

FOCUS • Propostes per mutualitzar el deute dels països  
a la zona de l’euro
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El principal objectiu de l’emissió d’eurobills seria la creació 
d’un instrument segur i líquid que, en la mesura que no 
s’utilitzi la màxima capacitat d’emissió, hauria de facilitar 
als països més febles l’accés als mercats en moments de 
més volatilitat.

Entre els autors hi ha discrepàncies sobre l’abast que 
aquestes mesures poden arribar a tenir, però sembla  
que hi ha un ampli consens a l’hora d’afirmar que el seu 
èxit de  pèn de l’efectivitat de les mesures de governança. 
En aquest sentit, s’emfatitza que el marc a disposició de la 
CE per controlar la política econòmica de cada país és molt 
recent i que encara cal provar-ne l’efectivitat. És per això 
que es considera prudent disposar d’un lapse de temps 
més ampli per poder assegurar que aquest marc funciona 
abans de discutir noves ampliacions. Es creu que aquest 
requisit és imprescindible per implementar amb èxit ins-
truments de mutualització del deute públic.

1. «Expert Group on Debt Redemption Fund and Eurobills», Final Report, 31 
de març de 2014.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14 04/14

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

Producció industrial (variació interanual) –2,5 –0,7 –1,0 –1,1 1,5 1,6 1,7 ... ...

Confiança del consumidor –22,1 –18,6 –20,8 –15,9 –14,4 –11,7 –12,7 –9,3 –8,7

Sentiment econòmic 90,8 93,8 90,2 95,3 99,1 101,0 101,2 102,5 102,0

PMI manufactures 46,2 49,6 47,9 50,9 51,9 54,0 53,2 53,0 ...

PMI serveis 47,6 49,3 47,5 50,9 51,3 51,6 52,6 52,2 ...

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,7 –0,9 –1,0 –0,8 –0,5 – ... – –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. act.) 11,3 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,5 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1 ... ...

França (% pobl. activa) 9,8 10,3 10,3 10,3 10,2 10,3 10,4 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,1 12,3 12,7 12,9 13,0 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 25,1 26,4 26,4 26,5 26,1 25,8 25,6 ... ...

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 

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Saldo corrent: zona de l’euro 1,6 2,7 2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 ...

Alemanya 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 7,7 7,6 ...

França –2,2 –1,3 –1,6 –1,7 –1,3 –1,3 –1,3 ...

Itàlia –0,3 1,0 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 97,8 101,6 100,8 101,9 103,1 103,4 103,5 104,6

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,4 –2,2 –2,8 –2,9 –2,8 –3,1 –3,1

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

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

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

Dipòsits

Dipòsits a la vista 4,1 7,9 9,3 7,6 6,6 6,2 6,2 5,5

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 0,1 0,3 –1,5 –2,6 –2,6 –2,3

Instruments negociables 0,5 –14,8 –15,5 –17,2 –16,8 –12,8 –11,6 –13,6

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

Millora generalitzada de les perspectives de creixement. Els 
bons registres d’activitat dels últims mesos, en molts casos 
millors del que s’esperava, han permès esvair notablement els 
dubtes sobre una possible recaiguda de l’economia espanyola. 
La millora de la confiança en la recuperació es reflecteix en 
l’increment de les previsions de creixement per al 2014 que, 
durant els últims mesos, han elaborat els principals organismes 
internacionals. A l’abril, ha estat el torn del Fons Monetari Inter-
nacional i del Govern, amb previsions 7 i 5 dècimes superiors a 
les de la tardor passada, respectivament. Aquest escenari con-
trasta amb l’observat el 2011, quan, davant els primers indicis 
de reactivació econòmica, les previsions de creixement gairebé 
no van canviar. Els motius del gir actual són varis, però desta-
quen les millores de la governança europea, una política mone-
tària més laxa i un major reequilibri de l’economia espanyola, 
que ja permet avanços de la demanda interna. No obstant això, 
el procés de recuperació encara es troba en una etapa inicial, de 
manera que mantenir l’esforç reformador, tant a nivell europeu 
com nacional, continua sent imprescindible per garantir-ne la 
continuïtat.

el creixement del Pib augmenta fins al 0,4% intertrimestral 
en el 1T 2014, 2 dècimes per damunt del registre del trimestre 
anterior. Encara no es disposa del detall per components, però 
les estimacions del Banc d’Espanya apunten que el dinamisme 
creixent de la demanda interna en els primers mesos de l’any 
explicarà el creixement del PIB en el 1T 2014. Els indicadors 
d’activitat dels primers mesos de l’any són coherents amb 
aquesta estimació. L’increment de la producció industrial 
durant el gener i el febrer, del 2,2% interanual, anticipa nous 
augments de la inversió. Les vendes al detall, per la seva banda, 
es mantenen en terreny positiu, tot i que van mostrar un avanç 
més tímid en el mateix període, resultat coherent amb un ritme 
de creixement del consum en el 1T 2014 una mica inferior al 
0,5% intertrimestral registrat durant els dos trimestres ante-
riors. Finalment, tot i que el procés de consolidació fiscal conti-
nuarà frenant el consum públic, esperem que, en el 1T 2014, ho 
hagi fet amb menys intensitat que en el 4T 2013, quan va caure 
el 3,9% intertrimestral.

el consum privat i la inversió continuaran impulsant la 
demanda interna al llarg de l’any. La seva trajectòria recent 
convida ja a l’optimisme: el consum de les llars va avançar l’1% 
durant el segon semestre del 2013, i la inversió en béns d’e  qui -
pament va tancar l’any amb un avanç del 9,6% interanual. En 
els dos casos, les perspectives continuen sent favorables. Per al 
consum, destaca l’intens augment de la confiança de les llars, 
que, en els quatre primers mesos de l’any, ha escalat fins a 
nivells similars als del 2001. La millora de les expectatives per 
als 12 pròxims mesos, tant d’ocupació com de la situació finan-
cera de les llars, explica el repunt de les intencions de consum. 
Les dades més recents d’inversió també són esperançadores. 
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Una bona mostra d’això és el bon pols de la producció de béns 
d’equipament, que, en els dos primers mesos del 2014, va créi-
xer el 4,4% interanual.

la millora de la demanda interna ve acompanyada d’un 
avanç més intens de les importacions, una tendència que 
s’aprecia en les últimes dades d’importacions de béns. El 
2013, van recular l’1,3% interanual, enfront de l’avanç del 
5,2% registrat per les exportacions. En canvi, en els dos pri-
mers mesos d’enguany, les importacions han crescut a un 
ritme molt similar al de les exportacions: el 3,0% i el 4,0%, res-
pectivament, en termes nominals. Atès que tot fa pensar que 
la demanda interna anirà guanyant tracció al llarg de l’any, 
també cal esperar que la contribució del sector exterior al 
creixement vagi decaient pel major dinamisme de les impor-
tacions.

les exportacions guanyen força en els primers mesos de 
l’any. La menor contribució del sector exterior no ha d’eclipsar 
el bon comportament de les exportacions en els primers mesos 
de l’any, que deixen enrere l’estancament registrat en l’últim 
trimestre del 2013, quan només van créixer el 0,8%. Els motius 
d’aquesta acceleració són, fonamentalment, dos: la sòlida 
demanda europea, que continua millorant a mesura que 
avança la recuperació de la zona de l’euro, i el major dinamisme 
de la demanda de fora de la zona de l’euro, que posa fi a la cai-
guda patida en el 4T 2013. En aquest sentit, el nou avanç de les 
expectatives d’exportació del sector industrial de cara al 2T 
mostra un escenari favorable per al manteniment del pols 
exportador en els pròxims mesos. A més llarg termini, per con-
solidar la tendència ascendent de les exportacions espanyoles, 
continua sent imprescindible mantenir el ritme en els guanys 
de competitivitat. Ara com ara, això ha estat fonamental per-
què el pes de les exportacions hagi passat del 24% del PIB el 
2009 al 34% el 2013. Una altra dada que reflecteix la internacio-
nalització creixent de l’economia espanyola és l’augment del 
nombre d’empreses exportadores, que ha passat d’unes 
100.000 durant els anys previs a la crisi a 150.000 el 2013.

la reactivació del mercat laboral es fa esperar. Segons l’EPA, 
en el 1T, es van destruir 184.600 llocs de treball, un balanç més 
negatiu del que anticipaven els registres d’afiliació a la Segure-
tat Social durant els primers mesos de l’any. La sèrie corregida 
per efectes estacionals no aporta tampoc notícies positives: 
l’ocupació es va reduir el 0,1% intertrimestral en el 1T 2014, la 
qual cosa desdibuixa els bons registres del trimestre anterior 
(+0,1% intertrimestral). De fet, aquesta contracció hauria estat 
fins i tot superior sense la creació d’ocupació per part del sector 
públic (11.100 llocs de treball), la primera registrada des del 
2011. De tota manera, ateses les bones dades d’activitat, és 
probable que la frenada en la recuperació de l’ocupació que 
s’ha produït en el 1T 2014 acabi sent un fenomen temporal. Així 
i tot, la taxa d’atur només va augmentar en 2 dècimes, fins al 
25,9%, a causa d’una nova caiguda de la població activa (de 
187.000 persones).

la banca espanyola afronta les proves de resistència amb 
confiança. Un dels elements clau en les proves de resistència 
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que el Banc Central Europeu durà a terme enguany a les princi-
pals entitats de la zona de l’euro és el quadre macroeconòmic a 
partir del qual s’analitzarà la seva capacitat de resistència. Final-
ment, el document, que va ser presentat durant el mes d’abril, 
no va oferir grans sorpreses. En el cas espanyol, l’escenari més 
desfavorable a partir del qual s’analitzarà l’evolució de la sol-
vència i la liquiditat dels principals bancs del país contempla 
una prolongació de la recessió fins al 2016 i una taxa d’atur en 
el 27,1% (3,9 punts percentuals més que en l’escenari central). 
Malgrat la duresa d’aquest escenari, el procés de reestructura-
ció i de recapitalització que la banca espanyola ha dut a terme 
en els últims anys permet afrontar aquestes noves proves amb 
garanties.

el Govern presenta el Programa d’estabilitat 2014-2017 amb 
un ajust fiscal més intens per a enguany. Del nou programa, 
destaquen tres missatges. En primer lloc, la millora del context 
econòmic permet a l’executiu revisar a l’alça el perfil de creixe-
ment del PIB, el qual s’alinea ara amb les previsions de ”la Caixa” 
Research per al 2014-2015 i és lleugerament més optimista a 
llarg termini. En segon lloc, el Govern presenta una via d’ajust 
fiscal més exigent per a enguany: redueix en 3 dècimes el dèfi-
cit públic previst, fins al 5,5% del PIB. Aquesta correcció més 
intensa respon, en gran part, a la millora del cicle econòmic. 
Així, l’ajust del dèficit estructural (el que s’observaria si l’eco -
nomia marxés a ple rendiment) es manté gairebé inalterat, en 
concret en 5 dècimes. Finalment, la major part de l’ajust fiscal 
es torna a centrar en els comptes de l’Administració central i de 
les comunitats autònomes, amb reduccions del dèficit de 8 i de 
5 dècimes el 2014, respectivament. Amb les corporacions 
locals, succeeix el contrari, ja que s’espera un superàvit 4 dèci-
mes inferior al de l’any passat.

És imprescindible mantenir l’esforç reformador. La millora de 
les perspectives descrita en els paràgrafs anteriors es reflecteix, 
també, en la reducció de les pressions sobre el deute públic 
espanyol, el rendiment del qual ha assolit ja nivells històrica-
ment baixos. No obstant això, per assegurar un bon ritme de 
creixement i de generació d’ocupació a mitjà i a llarg termini, 
continua sent imprescindible mantenir una agenda de refor-
mes estructurals ambiciosa. En aquest sentit, el Govern ha 
publicat el nou Programa Nacional de Reformes, que pivota so -
bre cinc grans eixos: la reforma fiscal, la lluita contra l’atur, el 
foment de la competitivitat, la modernització de les adminis-
tracions públiques i el restabliment de les condicions de fi -
nançament. Sens dubte, un programa que continua clarament 
l’estratègia reformadora dels últims exercicis. 0 
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Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream.

Escenari advers contemplat per l’EBA
Variació anual, llevat que s’indiqui el contrari (%)

2014 2015 2016

PIB –0,3 –1,0 0,1

Inflació 0,3 0,4 0,8

Taxa d’atur * 26,3 26,8 27,1

Preu de l’habitatge (nominal) –7,4 –3,0 0,9

Bons Tresor públic a 10 anys ** 5,7 5,5 5,6

Swap a 12 mesos ** 1,4 1,4 1,4

Notes: * En % de la població activa.  ** Rendibilitat.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’EBA.

Objectius de dèficit públic del programa   
d’estabilitat *
Variació anual, llevat que s’indiqui el contrari (%)

2013 2014 2015 2016 2017

Administració central –4,3 –3,5 –2,9 –2,2 –1,1

Seguretat Social –1,2 –1,0 –0,6 –0,3 0

Comunitats autònomes –1,5 –1,0 –0,7 –0,3 0

Corporacions locals 0,4 0,0 0,0 0 0

Total –6,6 –5,5 –4,2 –2,8 –1,1

Nota: * No inclou les despeses derivades de les pèrdues al sector bancari, del 0,5% del PIB el 2013.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Ministeri d’Hisenda.
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Després de la important correcció experimentada pel 
sector immobiliari durant l’últim lustre, comencen a arri-
bar els primers indicis d’estabilització de la demanda 
d’ha  bi  tatges. Sense anar més lluny, les dades de l’any pas-
sat pu  blicades per l’INE mostren una caiguda de les tran-
saccions immobiliàries del 2,2% anual, percentatge que 
cal comparar amb l’11,5% del 2012. Quins factors impul-
sen aquest canvi de tendència? I, sobretot, quin recorre-
gut tenen?

Un primer factor que cal considerar és la recuperació de la 
demanda estrangera. Segons el Ministeri de Foment, les 
transaccions dutes a terme per estrangers van augmentar 
el 12,8% l’any passat i van arribar, en total, a les 49.451. 
Atès que la demanda nacional va continuar disminuint, el 
pes de la demanda estrangera ha augmentat notablement 
i ha passat del 6% del 2009 al 16% el 2013.

El dinamisme de la demanda estrangera ha estat més in -
tens a les províncies amb un parc important de segones 
residències. El 88% de les adquisicions d’habitatges per 
part d’estrangers en els dos últims anys s’han localitzat a 
la costa mediterrània o als arxipèlags canari i balear, la 
qual cosa ha afavorit la reducció de l’excés d’oferta d’una 
re  gió que concentra més del 50% de l’estoc total d’ha  bi -
tat  ges nous per vendre.

La important entrada de demanda estrangera també 
propicia la desacceleració de la caiguda del preu de 
l’habi  tat  ge. D’aquesta manera, tant les grans ciutats, que 
presenten un excés d’oferta d’habitatges menor, com les 
zones costaneres es troben en una fase més avançada 
del cicle im  mobiliari. Així ho mostra el rellotge immobi-
liari, que situa les dues regions en la fase d’estabilització. 
Aquesta fase es caracteritza per una taxa de creixement 
de les transaccions positiva i per una caiguda del preu de 
l’habitatge en desacceleració. La resta del territori, en 
canvi, es troba encara en una posició més endarrerida 
del cicle. 1

A la bona evolució de la demanda estrangera, es va su -
mant, a poc a poc, la recuperació de la demanda nacional. 
El canvi de tendència del mercat laboral i, sobretot, la mi -
llora de les perspectives econòmiques haurien de perme-
tre que, enguany, les vendes ja es tanquin amb una taxa 
de creixement positiva. Així ho suggereix l’evolució de les 
intencions de compra d’habitatge en els 12 pròxims mesos 
per part dels consumidors espanyols, que han tocat fons i 
que, fins i tot, sembla que han iniciat una via tímidament 
ascendent.

FOCUS • La demanda d’habitatges a Espanya s’estabilitza
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1. Per a més informació sobre el rellotge immobiliari, vegeu el Focus «El 
rellotge immobiliari: hora de llevar-se?» de l’Informe Mensual de l’octubre 
del 2013.
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Dels diferents desequilibris que va acumular l’economia 
espanyola durant els anys previs a la crisi, l’elevat endeu-
tament extern és, segurament, un dels que més està cos-
tant corregir. Una bona mostra d’això és l’evolució recent 
de la posició inversora internacional neta (PIIN), és a dir, la 
diferència entre els actius que posseeixen els ciutadans 
es  pa nyols a l’estranger i els actius espanyols en mans 
d’es    tran    gers. En aquest article, repassem breument els 
prin  cipals determinants de la seva evolució i les perspec-
tives que presenta.

La PIIN va baixar de forma molt intensa entre els anys 
2000 i 2009 i va passar del –32,0% del PIB al –93,8%. De 
lla  vors ençà, la tendència negativa s’ha frenat, però, mal-
grat que l’economia espanyola presenta ja una capacitat 
de finançament positiva, la PIIN no ha començat a millo-
rar. La intuïció sembla senzilla: si una economia, com l’es -
panyola, té un saldo positiu del compte corrent, la capaci-
tat de finançament s’utilitza per amortitzar el deute amb 
l’exterior o per comprar actius a l’exterior. En els dos casos, 
la PIIN milloraria. Per tant, sembla paradoxal que la PIIN es 
continuï deteriorant.

No obstant això, l’evolució de la PIIN al llarg del temps no 
solament ve determinada per la capacitat o per la necessi-
tat de finançament acumulatiu de l’economia. Els canvis 
en el valor relatiu dels actius i passius també juguen un 
paper molt important, en especial a curt termini. Al segon 
gràfic, es mostra la contribució de cada factor a la variació 
de la PIIN durant els últims anys. Com es pot observar, el 
2013, la capacitat de finançament que va presentar 
l’economia espanyola, de l’1,5% del PIB, va ajudar a millo-
rar la PIIN. Malgrat tot, això no va ser suficient per com-
pensar l’efecte revaloració, que, el 2013, va ser negatiu, és 
a dir, l’augment del preu dels actius espanyols en mans de 
ciutadans estrangers va ser superior a l’augment del preu 
dels actius que posseeixen els ciutadans espanyols a l’es -
tranger. Aquest efecte revaloració va ser especialment im -
portant en els actius de renda variable. Serveixi d’exemple 
que, el 2013, l’Ibex 35 va augmentar el 21,4%, mentre que 
l’augment mitjà de l’Eurostoxx 50, l’MSCI Emerging Mar-
kets i l’S&P 500 es va quedar en el 14,0%. 1

De tota manera, cal destacar que, malgrat que l’efecte re -
valoració pot ser important en un any concret, a llarg ter -
mi  ni l’evolució de la PIIN ve determinada, principalment, 
per la capacitat de finançament de l’economia. Per exem-
ple, en els set últims anys, la capacitat de finançament ex -
plica el 85% del canvi de la PIIN. En aquest sentit, assumint 
que, a llarg termini, l’efecte revaloració no és important, si 
la capacitat de finançament es manté en l’1,5% del PIB en 

FOCUS • La lenta correcció del deute extern net a Espanya

el futur i el PIB nominal cresqués al 4%, la PIIN s’aproparia 
al –65% el 2020. Una reducció important, però que encara 
manté la PIIN lluny del llindar màxim fixat per la Comissió 
Europea, el –35%. Per tant, malgrat la important embran-
zida que el sector exportador ha protagonitzat en els 
últims anys, els esforços per millorar la posició internacio-
nal de l’economia espanyola han de continuar.

1. L’Eurostoxx 50 va augmentar el 17,9%, l’MSCI Emerging Markets va 
disminuir el 5,3% i l’S&P 500 va créixer el 29,6%.
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En una economia de mercat que funciona de forma ade-
quada, la relació entre la retribució dels treballadors i el 
seu nivell educatiu és molt estreta. Les persones amb un 
nivell educatiu més elevat solen ser més productives i, per 
tant, perceben un salari més alt. A Espanya, el 2010, els tre-
balladors que havien completat, com a molt, l’ensenya -
ment secundari de primer cicle van percebre, de mitjana, 
una renda anual bruta de 16.757 euros, mentre que els 
ingressos d’un individu amb estudis universitaris van arri-
bar als 29.548 euros. Per tant, formar-se sol tenir, en gene-
ral, una recompensa.

Malgrat tot, a Espanya, la prima salarial és inferior a la dels 
principals països de l’OCDE. De mitjana, als països de l’OCDE, 
el salari d’un treballador amb estudis universitaris dobla el 
d’un treballador amb estudis bàsics, mentre que, a Espanya 
és el 75% superior. Són molts els factors que influeixen en 
la magnitud de la prima salarial, però l’oferta i la demanda 
relatives per a cada segment educatiu són clau. 1

En aquest sentit, sembla que l’oferta de població amb 
estudis universitaris a Espanya és molt similar a la dels paï-
sos de l’OCDE. L’any 2000, la proporció de la població 
espanyola entre 25 i 64 anys amb estudis universitaris era 
del 23%, 1 punt per damunt de la mitjana de l’OCDE. El 
2011, aquesta ràtio es va situar en el 32%, tant a Espanya 
com en la mitjana de l’OCDE. Per tant, amb el mateix nivell 
d’oferta, si a Espanya la prima salarial per als universitaris 
és inferior, és probable que una part s’expliqui perquè la 
demanda d’aquest tipus de treballadors és menor. Un 
altre element que pot ajudar a explicar-ho és que el nivell 
educatiu efectiu dels universitaris a Espanya és inferior, 
com ho mostra l’avaluació de les competències de la 
població adulta de l’OCDE del 2013. 2

És també destacable la diferent evolució de la prima sala-
rial durant l’última dècada entre els països de l’OCDE i 
Espanya. Per als treballadors amb estudis universitaris, 
s’ha produït, en els dos casos, un augment notable, però 
aquest increment ha estat més intens als països de l’OCDE 
que a Espanya. En concret, a Espanya, ha augmentat en  
10 p. p. i, a la resta de països de l’OCDE, ho ha fet, de mitja-
na, en 23 p. p. L’evolució de la prima salarial ha estat 
l’oposada per als treballadors amb estudis fins al segon 
cicle de secundària superior: als països de l’OCDE, s’ha 
produït un augment i, a Espanya, s’ha reduït. En aquest 
cas, però, l’evolució de l’oferta ha estat molt diferent. A 
Espanya, ha augmentat de forma notable, mentre que, a 
la l’OCDE, s’ha mantingut constant. Perquè la recompensa 
de l ’educació no sigui escarransida, ens hauríem 
d’assemblar més als alumnes avantatjats de l’OCDE.

FOCUS • La rendibilitat de l’educació a Espanya
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1. Altres factors importants són la regulació del salari mínim i les institu-
cions que governen les relacions laborals.
2. Vegeu «OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult 
Skills».
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Indicadors d’activitat

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14 04/14

Indústria

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

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –15,4 –12,8 –11,6 –9,5 –8,1 –9,6 –9,3

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 47,6 50,5 50,1 52,2 52,5 52,8 ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –22,8 –27,2 –24,0 –11,9 –20,3 –37,2 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,7 0,6 –9,7 –9,8 –23,2 –27,6 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 2,0 5,7 5,3 4,9 10,8 12,3 11,2 0,7 ...

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 46,5 49,3 51,8 54,9 53,7 54,0 ...

Consum

Vendes comerç al detall –7,1 –3,7 –5,1 –1,8 0,4 0,8 –0,2 –0,9 ...

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 2,5 8,3 22,6 7,6 17,8 10,0 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –28,7 –20,5 –19,4 –12,4 –14,7 –8,3 –7,8

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 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14 04/14

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

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

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 4,3 6,0 0,7 0,9 1,2 0,0 ...

Productes energètics 8,8 0,1 –1,1 –2,1 –1,1 0,0 –1,7 –1,4 ...

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

Indicadors d’ocupació

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/13 02/13 03/13

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –17,0 –12,1 –13,8 –10,8 –7,9 –6,7 –5,6 –3,6

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

Situació professional

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

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

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

Població ocupada 2 –4,3 –2,8 –3,4 –2,5 –1,2 – –0,5 –

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –29,0 –27,8 –2,1 –2,2 6,8 15,7

Temporals –4,0 6,4 6,0 7,1 15,0 15,9 15,7 26,6

TOTAL –1,6 4,0 2,0 2,7 13,5 14,3 14,8 25,5

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –6,1 –6,4 –8,0 –7,5 –10,7 –10,0

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

TOTAL 10,9 2,7 4,0 1,5 –1,8 –3,3 –4,5 –4,8

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 4T 2013 01/14 02/14

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 3,9 11,9 4,4 0,8 3,1 4,9

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

Saldo corrent –12,4 8,0 –2,8 4,0 7,7 8,0 7,6 6,9

Béns –27,8 –11,6 –20,9 –14,5 –11,5 –11,6 –10,8 –11,1

Serveis 37,6 40,9 38,2 38,7 39,3 40,9 41,3 41,5

Rendes –17,9 –15,3 –16,3 –15,0 –14,6 –15,3 –16,8 –17,2

Transferències –4,3 –6,0 –3,9 –5,2 –5,5 –6,0 –6,1 –6,3

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,8 15,8 4,5 12,1 15,6 15,8 15,5 14,1

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 01/14 02/14
Saldo  

02/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,0 –7,8 –7,5 –8,2 –8,1 –7,4 –6,1 –6,1 1.833,7

Empreses no financeres –4,1 –9,8 –9,7 –10,5 –10,2 –8,7 –6,4 –6,5 1.055,9

Llars 3 –3,8 –4,9 –4,4 –4,8 –5,0 –5,5 –5,7 –5,5 777,8

Administracions públiques 4 14,9 17,0 18,8 18,5 17,5 13,1 10,8 8,0 987,9

TOTAL 0,6 –0,9 –0,6 –0,9 –0,9 –1,4 –0,9 –1,6 2.821,6

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 1,3 –0,3 1.168,7

A la vista 0,2 4,2 0,9 3,2 4,6 8,1 11,0 5,9 279,2

D’estalvi –2,8 –0,1 –0,6 –1,1 –0,2 1,4 3,4 3,9 203,5

A termini –6,7 1,7 –0,9 1,6 5,7 0,2 –3,0 –3,8 666,5

En moneda estrangera –4,0 16,8 20,5 22,7 24,1 –0,1 3,5 –2,0 19,5

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –20,2 –19,2 –15,3 –12,7 –11,4 –8,4 132,2

TOTAL –5,7 –0,2 –2,8 –0,9 2,3 0,5 –0,1 –1,2 1.300,9

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

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 70,4 65,8 63,8 58,0 58,0 58,1 –

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

2012 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 01/14 02/14 03/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,6 –7,1 –3,0 –4,5 –7,1 – ... –

Estat 1 –8,1 –4,9 –3,5 –4,0 –4,9 –0,6 –1,2 –0,9

Comunitats autònomes –1,9 –1,5 –0,8 –1,0 –1,5 –0,1 –0,2 ...

Corporacions locals 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 – ... –

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

Deute públic (% PIB) 86,0 93,9 92,2 93,3 93,9 – ... –

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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EL TURISME, SECTOR DE FUTUR

Xina i Rússia: els nous emergents en emissió de turisme

El sector turístic global ha resistit l’embat de la crisi de manera estoica i continuarà oferint bons resultats: l’Organització Mundial 
del Turisme (OMT) preveu per al 2014 una acceleració del nombre de turistes internacionals i de la despesa que realitzaran. Sens 
dubte, són notícies encoratjadores per a un país com Espanya, que, avui dia, se situa en els primers llocs mundials com a destina-
ció turística i on el turisme és el primer sector econòmic, ja que ocupa gairebé el 12% del total de treballadors. No obstant això, 
mantenir aquest lideratge exigeix entendre i adaptar-se als nous mercats emissors de turistes internacionals. En especial, els de 
la Xina i Rússia, que, en pocs anys, s’han situat al capdavant del turisme emissor i que tenen un gran potencial de creixement.

A nivell mundial, el nombre de turistes internacionals va superar la cota dels 1.000 milions el 2012, 1 enfront dels poc més de 500 de 
mitjana als noranta i dels poc menys de 25 milions de la dècada dels cinquanta. En aquest entorn de creixement extraordinari, i com 
ha succeït en nombrosos àmbits econòmics, els països emergents han guanyat terreny a les economies avançades. Així, mentre que, 
a nivell global, el nombre de turistes es va multiplicar per 1,6 entre el 2000 i el 2013, a Rússia, va fer-ho per 2,3 (va passar de menys 
de 20 milions a més de 40) i, a la Xina, per 10 (d’uns 10 milions a gairebé 100). En la mateixa línia, la Xina es va convertir el 2012 en la 
primera potència pel que fa a despesa turística (102.000 milions de dòlars) i va prendre el liderat a Alemanya i als EUA, que havien 
encapçalat la llista durant anys. Per la seva banda, Rússia, que no apareixia al top 15 en termes de despesa turística el 2000, va ocupar 
la cinquena posició el 2012, i no hi ha dubte que pujarà llocs en el rànquing del 2013, atès el creixement estimat del 26% en aquesta 
despesa. El Brasil també ha destacat pel progrés en l’emissió de turistes i en despesa turística i, malgrat que encara no se situa entre 
els deu primers països emissors (en despesa turística), va saltar de la posició 29 a la 12 en un any (2012), tot un rècord. L’únic dels 
«BRIX» que es desmarca d’aquesta tendència és l’Índia, on uns nivells de renda encara molt baixos (1.504 $ PIB per capita, enfront dels 
4.180 $ de la Xina, els 11.310 $ del Brasil o els 14.818 $ de Rússia) limiten el nombre de turistes internacionals entre els seus habitants.

Com no podria ser d’una altra manera, el cas de la Xina destaca per la seva magnitud. Quatre elements clau expliquen el formi-
dable augment del nombre de turistes internacionals i de la despesa turística: (i) unes taxes de creixement econòmic excepcio-
nals durant els 30 últims anys, del 10% anual de mitjana, que han incrementat de forma significativa la renda per capita dels 
xinesos; (ii) una liberalització gradual de les polítiques governamentals sobre els viatges dels seus ciutadans i una simplificació en 
l’obtenció de visats a nombrosos països; (iii) un major nombre de vols directes des de la Xina a diverses destinacions turístiques, 
i, evidentment, (iv) una demografia que supera els 1.300 milions d’habitants.

En aquest sentit, la importància de la Xina com a mercat emissor marca i marcarà el centre de gravetat dels serveis turístics, cada 
vegada més a prop d’Àsia que d’Europa. I és que el turista xinès, com el turista més clàssic, prefereix destinacions relativament 
properes al país d’origen. Així, doncs, no és estrany que, entre les ciutats més visitades pels turistes internacionals el 2013, les tres 
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1. El 2013, segons la primera estimació de l’OMT, el nombre total de turistes internacionals es va situar en els 1.087 milions.
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primeres siguin asiàtiques: Hong Kong, Singapur i Bangkok. El quart lloc l’ocupa Londres, que amb prou feines sis anys abans se 
situava al capdavant d’aquest rànquing. 2 Així i tot, i reconeixent la rellevància present i futura del gegant asiàtic com a mercat 
emissor, cal destacar un matís en les dades sobre el turisme internacional xinès: al voltant del 70% de les sortides tenen com a 
destinació final les Regions Administratives Especials de Hong Kong i Macau. Destinacions que, tot i ser considerades internacio-
nals des del punt de vista estadístic, tenen un sabor molt nacional per al ciutadà xinès. De la resta de viatges internacionals, el 
90% es dirigeixen a països veïns, com el Japó, Tailàndia, Vietnam, Corea del Sud, Taiwan o Singapur, mentre que Europa amb prou 
feines aconsegueix captar tres milions dels viatgers xinesos (el 3% del total) i Espanya no arriba ni als 200.000, una xifra molt 
petita malgrat el fort augment dels últims anys.

En canvi, Europa sí s’ha beneficiat de l’augment en el turisme de procedència russa. Les destinacions preferides per la majoria de 
turistes russos se situen als països fronterers (Finlàndia, Kazakhstan o l’actualment convulsa Ucraïna), però altres pols d’atracció, 
com França i Espanya, han estat escollits per les classes més acomodades del país. En diverses destinacions turístiques europees, 
com Itàlia, els Països Baixos o Grècia, l’augment de turistes russos durant aquests anys de crisi ha compensat la reducció del nom-
bre de viatgers procedents d’altres mercats més establerts.

Finalment, per bé que és cert que els emergents expliquen el fort augment en la despesa turística global, cal no oblidar que els 
països emissors més tradicionals (els avançats) també han crescut i continuen representant la major part de la despesa turística 
internacional. Aquest és un apunt que cal no oblidar quan es plantegin les polítiques turístiques. Així, el 2012, vuit dels deu pri-
mers països al top emissor pel que fa a despesa turística eren economies avançades i acaparaven el 35% de la quota de mercat 
emissor, enfront del 13,5% de la Xina i de Rússia.

Així i tot, és cert que la Xina i Rússia continuaran avançant amb passes de gegant i seran forces determinants en el creixement 
futur del nombre de turistes internacionals a nivell mundial. A tall de temptativa, i partint d’un estudi recent de McKinsey sobre 
l’evolució de la classe mitjana-alta xinesa, podem estimar que, en una dècada, els gairebé 100 milions de turistes internacionals 
xinesos del 2013 s’hauran convertit en 380. 3 Els individus d’aquest grup, que tindran cobertes àmpliament les necessitats bàsi-
ques, es podran permetre viatges a l’estranger i propiciaran l’increment previst del turisme xinès, que explicarà dues terceres 
parts de l’augment que l’OMT estima que tindrà lloc en els deu pròxims anys en el nombre total de turistes internacionals. Si es 
compleixen aquestes previsions, en deu anys el 25% dels turistes internacionals seran d’origen xinès.

Davant d’aquesta clara «asiatització» del turisme, caldrà intensificar la freqüència de vols directes, agilitar l’encara complexa ges-
tió de visats (en especial, en alguns països europeus com Espanya), redissenyar l’acollida dels turistes perquè inclogui certs serveis 
propis dels costums xinesos i conèixer el perfil del nou visitant xinès. La dificultat d’aquest últim punt rau en el fet que, segura-
ment, el turista xinès del futur tindrà poc a veure amb el d’avui. En l’actualitat, la majoria de sortides a l’estranger, més enllà de 
Hong Kong o de Macau, s’efectuen encara mitjançant viatges organitzats en grup, on les fórmules per a Europa del tipus «10 
països en 12 dies» continuen sent les més demandades i on les compres són una activitat imprescindible per a aquest segment 
de turistes. No obstant això, a més d’aquests models, que, ben segur, continuaran tenint el seu públic, un altre tipus de productes 
es convertiran en imprescindibles per captar l’atenció de la nova generació de turistes que s’aproxima, els turistes de la Genera-
ció-2 (G2), utilitzant la terminologia de McKinsey. Aquesta generació G2 es defineix per haver nascut després del 1985, per haver 
crescut en un entorn de relativa abundància, per haver influït profundament en les decisions de compra de les pròpies famílies 
(ja que, en un nombre important, són fills únics) i per estar totalment connectats a les noves tecnologies. Així, sembla que aques-
ta nova generació de consumidors i de viatgers en potència preferirà visitar menys països en un sol viatge, seleccionar productes 
més personalitzats i obtenir informació abundant sobre possibles destinacions mitjançant els mitjans digitals i les xarxes socials.

En definitiva, en els últims anys, l’augment de viatgers xinesos i russos ha estat clau en el creixement del nombre total de turistes 
internacionals. Sembla que aquest fenomen, lluny d’aturar-se, continuarà creixent, de manera que serà fonamental entendre el 
«nou turista» i adaptar-se a les seves necessitats per continuar atraient-lo. Tot plegat, això sí, sense perdre de vista la resta de mer-
 cats emissors, aquells que ara semblen ben consolidats al nostre país, ja que continuaran formant el gros dels nostres turistes, i, 
per tant, haurem de continuar tenint-ne bona cura per no perdre’ls davant un sector internacional que lluitarà per adaptar-se als 
nous temps i als «nous turistes».

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

2. Segons Euromonitor.
3. McKinsey (2013), «Mapping Xina’s Middle Class». En aquest estudi, s’estima que, en una dècada, les llars pertanyents a la classe mitjana-alta passaran dels 36 milions 
actuals als 193.
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Receptes d’èxit al sector turístic: diferents vies  
per a una destinació comuna

A llarg termini, el sector turístic està cridat a ser un important vehicle de creixement econòmic i de generació d’ocupació a nivell 
mundial. Pocs sectors poden esperar créixer més del 60% en una mica més d’una dècada: es preveu que el nombre de turistes 
internacionals augmenti dels 1.087 milions del 2013 fins als 1.800 milions el 2030. 1 I no es pot argumentar que el motiu de l’avanç 
és la reduïda dimensió del sector, ja que el turisme interior i internacional va generar, el 2012, el 9% del PIB a l’OCDE. Ateses aques-
tes perspectives favorables, els països turístics europeus poden construir alguna estratègia perquè el tren del futur no passi de 
llarg? Perquè cal recordar que, malgrat que Europa copava el 2012 el 52% de les arribades de turistes internacionals al món, 
l’aparició de noves destinacions turístiques representa una competència cada vegada més urgent. Un clar reflex d’això és que, 
entre el 2005 i el 2012, l’increment del nombre de turistes estrangers a la Unió Europea va ser de l’1,7% de mitjana anual, percen-
tatge que cal comparar amb el 5,0% registrat a la resta del món.

Habitualment, les estratègies que pretenen reforçar la importància del turisme en una economia pivoten sobre tres eixos: (i) 
captar un major nombre de turistes; (ii) augmentar la seva despesa mitjana, i (iii) ampliar l’impacte del sector turístic sobre la 
resta d’activitats econòmiques del país. A partir d’aquest plantejament general, l’accent que un país posi en cadascun d’aquests 
factors pot variar notablement. Així, típicament, economies amb un sector turístic més madur tendiran a centrar-se més en els 
dos últims aspectes.

Malgrat aquests matisos, l’atracció d’un major nombre de 
turistes continuarà sent una qüestió determinant en el futur, 
en especial arran del fort creixement del volum total de turis-
tes previst. Malgrat que existeixen altres factors, no hi ha 
dubte que un dels elements importants en la captació de 
turistes és la competitivitat del sector mateixa. Com s’observa 
al gràfic adjunt, la competitivitat manté una estreta relació 
amb el flux d’entrada de visitants estrangers. 2 De fet, en els 
últims anys, els països amb una millora més destacada de la 
competitivitat han estat, també, els que han incrementat 
més el nombre de turistes. No obstant això, la llista d’accions 
a través de les quals un país pot millorar la competitivitat 
turística és molt àmplia, ja que engloba àmbits tan diversos 
com les infraestructures, la regulació, el transport, la promo-
ció d’activitats culturals o la conservació del medi ambient. 
Quin és el mix adequat?

Vegem el cas de Nova Zelanda, un dels països que ha mostrat 
una major progressió durant els últims anys en matèria de competitivitat turística. L’anàlisi dels subcomponents de l’índex de 
competitivitat mostra que, a més d’un entorn natural privilegiat, l’atractiu turístic del país s’ha beneficiat d’una regulació adequa-
da, que ha permès un desenvolupament important de la infraestructura turística. Tot i que convé retenir aquesta primera lliçó, no 
és l’única que cal tenir en compte: la millora de la competitivitat del sector turístic neozelandès és fruit d’una estratègia fixada 
temps enrere com a resposta a un xoc negatiu que va tenir conseqüències inesperades. La pèrdua dels privilegis comercials amb 
el Regne Unit va motivar, als anys vuitanta, un gir important en la política exterior del país. La necessitat d’aconseguir nous socis 
comercials va empènyer els productors neozelandesos, en coordinació amb el sector públic, a desenvolupar una marca que rela-
cionava la qualitat dels productes amb un dels principals trets diferenciadors del país: el ric entorn natural en què s’elaboraven.

Però, més enllà de beneficiar les exportacions de béns, aquesta campanya també va aconseguir situar Nova Zelanda dins del 
panorama turístic internacional. D’aquesta manera, el major exportador oví del món es va convertir, gradualment i en un entorn 
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1. Vegeu UNWTO «Tourism Highlights», 2013.
2. Per mesurar la competitivitat turística d’un país, utilitzem l’índex elaborat pel World Economic Forum. Aquest índex es construeix a partir de 14 subcomponents, 
que engloben aspectes clau de la competitivitat turística d’un país. Per a més informació, vegeu el «World Economic Forum: The travel and tourism competitiveness 
index 2013».
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natural únic, en la capital de l’esport d’aventura, una modalitat de turisme en auge durant els anys noranta. L’explotació d’aquesta 
estratègia turística, afegida a l’impacte mediàtic que va representar el rodatge de la trilogia d’El Senyor dels Anells, va mantenir 
l’impuls del sector turístic al començament del segle xxi. Un fet que es veu reflectit en l’intens augment de l’arribada de turistes 
estrangers entre el 1998 i el 2004, del 57,6%, enfront del 23,3% registrat al conjunt mundial.

En l’actualitat, el turisme genera gairebé el 9% del PIB a Nova Zelanda (si comptabilitzem també l’impacte indirecte sobre 
l’economia), una xifra que denota la maduresa assolida pel sector. Malgrat això, el país no ha escatimat esforços, en àmbits molt 
diversos, per mantenir el dinamisme del sector turístic. Destaquen, en primer lloc, les mesures adoptades per preservar el patri-
moni natural. Un clar exemple és la creació d’una credencial de qualitat (Qualmark) per reconèixer les empreses turístiques res-
pectuoses amb el medi ambient. En segon lloc, els sectors públic i privat han continuat donant suport a la fórmula del turisme 
esportiu en plena naturalesa, amb la creació d’una xarxa de rutes amb bicicleta que s’estén per una gran part del país. Tot plegat, 
però, sense deixar de costat l’impuls de noves formes de turisme, amb l’estímul d’activitats que submergeixen el visitant en la 
cultura maori, la qual cosa permet ampliar els efectes del sector cap a noves regions. Finalment, també s’han adoptat mesures 
per facilitar l’entrada de turistes estrangers al país, com, per exemple, l’agilitació de la tramitació dels visats i la reducció del temps 
d’espera als aeroports a l’hora de verificar la documentació.

El cas de Nova Zelanda, per tant, mostra la importància d’apostar per un model de negoci turístic que exploti els avantatges 
competitius d’una regió i els adapti a les preferències de la demanda a llarg termini. Existeix a Europa algun segment del mercat 
que tingui potencial per combinar aquestes dues dimensions, la de la competitivitat i la de la demanda esperada? Un candidat 
ferm és el turisme cultural. Aquesta modalitat permet aprofitar els actius culturals tangibles i intangibles d’una regió (que poden 
ser de naturalesa molt diversa, com l’arquitectura, la gastronomia, la dansa, l’artesania, els esdeveniments musicals i esportius o 
els monuments històrics) per diferenciar-la de la resta de destinacions turístiques. I Europa, en aquest àmbit, es mostra molt hàbil 
a l’hora d’explotar els seus avantatges competitius relatius. Habitualment, es reconeix l’elevat atractiu cultural dels països euro-
peus (que acaparen els primers llocs entre els països amb més recursos culturals). A més a més, però, com s’observa al segon 
gràfic, els països europeus copen el rànquing de competitivitat turística al segment cultural. Així i tot, en l’àmbit de la competiti-
vitat, encara queda per fer: tot i que la situació de partida sigui positiva, la lliçó neozelandesa sobre la importància de millorar 
l’entorn regulador hauria de ser tinguda en compte.

El segon dels elements esmentats, el de la demanda a llarg 
termini, també és prometedor. L’evolució de la demanda turís-
tica, amb viatgers d’edat cada vegada més avançada i amb 
més coneixements culturals, mostra una preferència creixent 
per aquest tipus de turisme. Un clar exemple d’aquest dina-
misme de la demanda de turisme cultural es reflecteix en el 
nombre de visitants anuals als tres principals museus del món 
(el Museu del Louvre a París, el Museu Britànic a Londres i el 
Museu Metropolità d’Art a Nova York). El 2013, aquests tres 
museus van rebre 22,3 milions de visitants, dels quals aproxi-
madament 13 milions eren estrangers, una xifra que supera el 
nombre de turistes rebuts als Països Baixos o a Suïssa.

Aquestes xifres recorden que el segment cultural satisfà de for-
ma especialment encertada el primer dels eixos que solen inte-
grar les estratègies de promoció del turisme esmentades més 
amunt, la de l’augment del nombre de turistes. Però també es 
mostra com una aposta poderosa si es té en compte que el turista cultural sol presentar una despesa mitjana notablement superior 
a la del turista de la resta d’activitats i té tendència a mostrar capacitat d’arrossegament cap a altres àmbits econòmics. Així ho 
demostra la propensió del sector a hibridar-se amb altres segments i, d’aquesta forma, a estendre els beneficis procedents del turis-
me cap a noves zones geogràfiques, que, fins al moment, no aprofitaven el creixement del sector. Per citar un únic exemple, aquest 
és el cas de la combinació turisme-gastronomia-viticultura, que mostra un desenvolupament creixent en importants destinacions 
turístiques com França, Espanya, Itàlia i Portugal. I potser aquesta sigui la recepta europea per acabar d’aprofitar el futur creixement 
turístic: combinar de forma creativa innovació i tradició.

Joan Daniel Pina i Àlex Ruiz
Departaments d’Economia Europea i Economia Internacional, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Anatomia del turisme a Espanya

No és cap novetat que el turisme és un dels pilars de l’economia espanyola, a més d’un dels motors de la seva incipient re -
cuperació. El seu pes sobre el PIB va representar el 10,9% el 2012, any en què s’observa un punt d’inflexió després de la caiguda 
continuada d’entrades de turistes estrangers arran de la crisi del 2008. De la mateixa manera, els ocupats directament o in -
directament relacionats amb el turisme van constituir, també el 2012, l’11,9% del total. A més a més, Espanya és un protagonista 
clau en l’escena del turisme internacional. Segons l’últim informe de l’Organització Mundial del Turisme, el 2012, va ser el tercer 
país per entrades de turistes estrangers (per darrere de França i dels EUA i empatat amb la Xina) i el segon per ingressos (per 
darrere dels EUA). Tenint en compte la innegable importància del sector i la seva projecció, l’objectiu d’aquest article és analitzar 
l’expansió recent de turistes estrangers i investigar si el nou turista és diferent i millor per al país en termes econòmics.

En les últimes dècades, l’entrada de turistes estran-
gers ha crescut de forma gairebé ininterrompuda. 
Només entre el 2008 i el 2010, els anys de la gran crisi, 
es va produir un descens significatiu de les visites. De 
llavors ençà, el ritme de creixement ha recuperat el 
vigor i s’ha aproximat de nou al dels anys anteriors a la 
crisi: en concret, entre el 2011 i el 2013, l’entrada de 
turistes estrangers va créixer a un ritme anual mitjà 
del 4,0%, un registre molt proper al 4,3% anotat entre 
el 2005 i el 2007.

Tot i que, a primera vista, puguin semblar patrons de 
comportament similars, però, es percep un lleuger 
canvi pel que fa a l’origen i als hàbits dels nous turistes 
estrangers. El turista que visita actualment Espanya 
continua sent majoritàriament europeu, i els països 
que n’aporten més, lleugerament per damunt del 
50% del total, continuen sent el Regne Unit, Alema-
nya, França i Itàlia. De tota manera, el turista no euro-
peu guanya pes a poc a poc i, en aquests moments, ja 
representa el 9% del total de turistes, 3 p. p. més que el 2007, un resultat gens menyspreable. Un esment especial mereix el paper 
que han exercit els turistes russos. Malgrat representar només el 2% del total de turistes, el seu increment, entre el 2011 i el 2013, 
ha estat substancial, ja que han aportat el 16,0% de l’augment total d’entrades de turistes en aquest període. Dit d’una altra 
manera, de cada 100 turistes estrangers addicionals que, entre el 2011 i el 2013, van visitar Espanya, 16 eren russos. Atesa la pre-
ponderància que guanya aquesta nacionalitat entre els nous turistes, es comprenen les inquietuds que genera la possibilitat que 
el conflicte polític a Ucraïna s’agreugi i que Rússia pateixi sancions per part de la comunitat internacional.

De la mateixa manera que l’afluència de turistes augmenta, també s’incrementa la seva despesa mitjana diària. Mentre que, entre 
el 2005 i el 2007, la despesa mitjana diària va ser de 91 euros, durant el període comprès entre el 2011 i el 2013, va augmentar fins 
als 106 euros. En part, aquest increment és degut al major pes dels turistes no europeus, la despesa dels quals ha crescut més que 
la dels turistes del Vell Continent durant aquest període. Un altre símptoma del major poder adquisitiu dels nous turistes és 
l’increment de la proporció de turistes que s’allotgen en hotels, la despesa dels quals acostuma a ser més elevada. En concret, han 
passat del 63% del total, de mitjana, entre el 2005 i el 2007, al 65% actual. També destaca l’evolució positiva del turisme cultural, 
que ha passat del 51,3% del 2010 al 53,9% del 2012. Com s’argumenta a l’article del present Dossier «Receptes d’èxit al sector 
turístic: diferents vies per a una destinació comuna», aquesta categoria de turisme sol ser més rendible i presenta un elevat  
creixement potencial.

Finalment, convé analitzar també l’evolució del turisme intern. La despesa en turisme per part dels espanyols també va patir els 
efectes, per motius evidents, de la recessió econòmica. El nombre de viatges, dins i fora d’Espanya, entre el 2011 i el 2013, va ser 
el 3,6% inferior al del període 2005-2007, però la caiguda dels viatges interns va ser significativament superior, del 4,8%. La crisi 
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va afectar, en especial, les famílies amb menys recursos, les quals acostumaven a anar de vacances a destinacions situades dins el 
territori espanyol. En aquest sentit, destaca el fet que els allotjaments que van guanyar més pes van ser l’habitatge propi i el de 
familiars, enfront d’una disminució del lloguer d’habitatges i de les estades en càmpings i caravanes.

No obstant això, en els últims mesos, el turisme nacio-
nal ha començat a mostrar signes d’una incipient recu-
peració: en el 4T 2013, ja es va poder observar un aug-
ment dels viatges del 5,5% interanual, una tendència 
alcista que s’ha mantingut en el 1T 2014, amb un avanç 
del 2,9%. Es tracta d’una xifra especialment positiva si 
tenim en compte que, enguany, la Setmana Santa es va 
celebrar a l’abril.

Les projeccions més recents de l’Organització Mun-
dial del Turisme confirmen aquesta trajectòria d’as -
cens, ja que apunten que, entre el 2010 i el 2020, 
l’entrada de turistes estrangers als països del Medite-
rrani creixerà a una taxa del 2,6% anual. Per tant, si 
Espanya aconsegueix mantenir la quota de mercat 
dins els països de la regió, el 2020 podria rebre la visi-
ta de 72 milions de turistes estrangers, 12 milions més 
que el 2013. A més a més, com s’ha vist, el nou turista, 
amb més poder adquisitiu i amb gustos més sofisti-
cats, és més beneficiós per al país des del punt de vis-
ta econòmic. El futur del sector és prometedor, i, atès l’actual context econòmic, una oportunitat com aquesta no s’hauria de 
deixar escapar.

Departament d’Economia Europea
Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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Impacte econòmic del sector turístic a Espanya

El 2012, Espanya va consolidar la tercera posició en el rànquing mundial del turisme en termes de visitants estrangers i la segona 
en ingressos. Sembla evident, doncs, que el pes del turisme en el conjunt de l’economia ha de ser considerable, i així ho confirma 
una anàlisi detallada de les dades del sector. No obstant això, la seva activitat presenta una elevada estacionalitat, la qual cosa 
comporta una important infrautilització dels recursos disponibles al llarg de l’any. Vegem els detalls.

Per valorar el paper global del sector turístic sobre l’activitat econòmica i l’ocupació, cal tenir en compte els efectes directes o 
immediats i els efectes indirectes o multiplicadors. Els primers es generen en les unitats de producció o en les empreses que 
subministren els béns i els serveis adquirits directament pels turistes. Els segons incorporen els efectes en cadena que es produei-
xen sobre la resta del sistema econòmic quan la indústria turística demanda entrades i factors de producció per poder desenvo-
lupar la seva activitat. Aquesta capacitat d’una activitat, en aquest cas el turisme, de provocar el desenvolupament de la resta de 
sectors econòmics en utilitzar entrades intermèdies produïdes per aquests sectors s’anomena «encadenament total cap a enre-
re» o «efecte difusió». Segons la taula input-output simètrica de l’INE (2005), l’índex d’encadenament total cap a enrere per al 
sector turístic és de l’1,68, una xifra notable. 1 D’aquesta forma, si el sector turístic s’expandís en una unitat, l’augment final de la 
producció del conjunt de l’economia arribaria a les 1,68 unitats (l’efecte indirecte seria de 0,68). Més concretament, segons aques-
ta metodologia, l’aportació directa del sector turístic al PIB va ser del 6,5% el 2012 i, gràcies a l’efecte multiplicador, l’aportació 
total va arribar al 10,9%.

D’altra banda, l’evolució de l’activitat turística té un impacte important sobre el mercat laboral, ja que es tracta d’un sector inten-
siu en mà d’obra. Segons les dades del Compte Satèl·lit del Turisme de l’INE, l’any 2012, l’ocupació de les branques turístiques va 
superar els 2,1 milions de persones, xifra que va representar l’11,9% de l’ocupació total. De nou, no tota l’ocupació es va generar 
directament als sectors turístics pròpiament dits, sinó que una part es va crear de forma indirecta en altres sectors. Per exemple, 
segons la taula input-output, si el PIB en turisme s’incrementés l’1%, es generarien uns 2.200 nous llocs de treball al sector comer-
cial i uns 10.400 al sector de l’hostaleria (allotjament i restauració). Així mateix, també es crearia ocupació en altres sectors menys 
relacionats amb el turisme (800 a la branca de l’agricultura i 680 a la construcció). Com a referència, cal notar que, històricament, 
un augment del PIB del sector turístic de l’1% sol anar relacionat amb un increment del 3%, aproximadament, de les pernocta-
cions, les quals van augmentar el 2% el 2013.

El turisme, per tant, influeix enormement en l’activitat econòmica i en l’ocupació. No obstant això, l’elevat pes de l’anomenat 
turisme de sol i platja comporta que tingui un marcat patró estacional al llarg de l’any, la qual cosa, al seu torn, comporta que es 
produeixi una important infrautilització de les infraestructures turístiques. Així i tot, altres països amb una oferta turística similar, 
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com Itàlia, mostren una estacionalitat encara més gran, tal com es recull al gràfic respectiu. Les dades també corroboren que, 
malgrat el notable augment del nombre total de turistes de les últimes dècades, aquest patró s’ha mantingut molt estable. 
L’estacionalitat de la producció dels serveis turístics també s’estén al mercat laboral, amb una major concentració de l’ocupació 
en els mesos d’estiu.

No hi ha dubte, doncs, que el nivell d’estacionalitat que presenta el sector turístic espanyol continua sent molt important. Per això 
no sorprèn que un dels set objectius prioritaris que va marcar la Secretaria d’Estat de Turisme en el Pla Nacional i Integral de 
Turisme (2012-2015) fos desenvolupar mesures específiques per reduir-lo. 2 Amb el propòsit de desestacionalitzar al màxim el flux 
turístic, per evitar els nivells de congestió de les èpoques altes (del juny al setembre) i la subutilització dels recursos (instal·lacions 
i personal) en les èpoques de baixa demanda, entre d’altres iniciatives, la Secretaria va sol·licitar a AENA que introduís un règim 
flexible en el sistema de tarifes basat en el nombre de passatgers i en la capacitat de cada aeroport. Segurament, com es comen-
ta a l’article «Receptes d’èxit al sector turístic: diferents vies per a una destinació comuna» d’aquest mateix Dossier, potenciar 
l’oferta turística cap a segments amb un elevat creixement potencial, una major rendibilitat i una menor estacionalitat, caracte-
rístiques que reuneix, per exemple, el turisme cultural, també podria ser de gran ajuda.

En conclusió, el sector turístic és un dels principals sectors de l’economia espanyola, tant pel seu impacte directe com per 
l’important efecte d’arrossegament que exerceix sobre la resta de sectors. A més a més, ateses les bones perspectives de creixe-
ment mundial del turisme (com es recull en el mateix article esmentat anteriorment), la seva rellevància probablement vagi en 
augment en els pròxims anys. Això s’hauria d’aprofitar per reduir l’elevada estacionalitat del sector i poder rendibilitzar millor les 
infraestructures de les quals es disposa.

Maria Gutiérrez-Domènech
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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