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La tardor és una estació propensa a una certa melangia. Les hores de sol minven amb celeritat. Els arbres perden les fulles, 
i, després del parèntesi estiuenc, a moltes persones els aclapara el dia a dia amb els seus afanys. Refugiar-se en una actitud 
melangiosa és sempre una temptació, i sovint un risc, en aquesta època.

A l’economia de la zona de l’euro, després de patir dues recessions en només quatre anys, l’estiu no li ha caigut bé. La rentrée 
es presenta amb seriosos avisos de melangia, procedents dels grans països: França, Itàlia i també, tot i que en menor mesu-
ra, Alemanya.

És responsabilitat dels líders polítics europeus no sucumbir a la temptació de l’abatiment. D’una banda, l’empitjorament de 
la conjuntura a la zona de l’euro ha tingut molt a veure amb factors geopolítics, en especial per la tensió amb Rússia, però 
cal esperar que aquests factors tinguin un caràcter temporal. De l’altra, els resultats de les eleccions a l’Europarlament del 
passat mes de maig, amb la pujada dels partits extremistes a diversos Estats membres, han de ser un toc d’alarma per a la 
Unió Europea i, molt especialment, per a la zona de l’euro. Al descontentament cada vegada més ampli de la població, no 
es pot contraposar una actitud letàrgica o continuista. Els líders de les capitals europees, juntament amb les noves autori-
tats comunitàries, han de protagonitzar un veritable canvi de rumb en la política econòmica, per donar resposta als formi-
dables reptes del moment. Quins han de ser els principals eixos d’aquesta nova orientació?

En política pressupostària, el debat sobre l’austeritat s’ha de matisar de forma adequada, i cal compassar el ritme de reduc-
ció dels dèficits públics als diferents punts de partida i als diferents nivells de deute. De manera especial, els països amb 
més marge, com Alemanya, han de contribuir a l’impuls de la demanda agregada del conjunt de la zona de l’euro. Fins i tot 
en el seu propi interès, atès el nivell d’integració econòmica existent i el gran pes relatiu germànic.

Al front de les reformes estructurals, els països més ressagats són ara França i Itàlia. L’evidència de l’èxit de les reformes en 
països com Irlanda i Espanya (i, en menor mesura, Portugal) ha de ser un esperó per passar de les paraules als fets.

Una altra línia en què els esforços han de ser immediats i atrevits és la del mercat interior. Vencent totes les resistències 
proteccionistes que sigui necessari, Europa ha d’integrar els mercats de serveis, en especial a l’àrea d’indústries regulades, 
com les telecomunicacions o l’energia. Aquesta és una política que milloraria la conjuntura i, també, el potencial a llarg 
termini de l’economia europea.

Finalment, queda l’àmbit financer. En aquest apartat, el BCE ja ha anat de forma gradual vencent resistències, amb una 
política cada vegada més agosarada que ha garantit la integritat de la zona de l’euro i ha tractat de recompondre el meca-
nisme de transmissió dels estímuls monetaris perquè la liquiditat arribi a les famílies i a les empreses. L’avanç de la Unió 
Bancària i una gestió adequada de l’examen en curs de la banca europea facilitaran aquesta tasca. Com es discuteix a fons 
al Dossier d’aquest Informe Mensual, també hi contribuirà una estabilització de la política reguladora, que hauria d’eliminar 
les incerteses que encara limiten la presa de decisions dels actors econòmics.

El guru del management mort recentment, Warren Bennis, solia dir que un bon directiu ajuda el seu equip a arribar a la seva 
destinació, mentre que un bon líder el que fa és convèncer la seva gent de quina ha de ser aquesta destinació. En l’estació 
melangiosa per excel·lència, els ciutadans europeus mereixen que els seus dirigents no siguin simples gestors de la com-
plexa situació a la qual ens enfrontem, sinó veritables líders, per superar amb èxit els enormes reptes als quals s’enfronta 
l’economia europea.

Jordi Gual
Economista en cap
30 de setembre de 2014

Melangia a la zona de l’euro
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CRONOLOGIA

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).

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.

MaiG 2014

23  Standard & Poor’s revisa a l’alça la nota creditícia d’Espanya de BBB– a BBB.
25  Eleccions al Parlament Europeu per a la legislatura 2014-2019.

JunY 2014

 5  El BCE situa el tipus refi en el 0,15% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,10%. Addicionalment, anuncia un ampli 
paquet de mesures, entre les quals destaquen les operacions de refinançament condicionades al crèdit (TLTrO), que se celebra-
ran trimestralment a partir del setembre del 2014 fins al juny del 2016.

JuLiOL 2014

15  En la sisena cimera dels BRICS, s’estableixen les bases del new Development bank per a projectes de desenvolupament i la 
creació d’un fons de reserva (Contingent Reserve Arrangement) dotat amb 100.000 milions de dòlars.

sETEMbrE 2014

 4  El BCE situa el tipus refi en el 0,05% i el tipus d’interès de la facilitat de dipòsit en el –0,20%. Addicionalment, anuncia un pro-
grama de compra de titulitzacions de crèdits i cèdules hipotecàries.

OcTubrE 2014 nOvEMbrE 2014

 2  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre). 
Consell de Govern del Banc Central Europeu.

 8  Índex de producció industrial (agost).
15  Comerç exterior (setembre).  

Posició d’inversió internacional neta (segon trimestre).  
Comptes financers (segon trimestre).  
Balança de pagaments (juliol).

16  Taxa d’estalvi de les llars (segon trimestre).
17  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
21  Avanç del PIB de la Xina (tercer trimestre).
23  Enquesta de població activa (tercer trimestre).
24  Consell Europeu.
28  Execució pressupostària de l’Estat (setembre).
29  Comitè de Mercat Obert de la Fed
30  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (octubre).  

Avanç del PIB d’Espanya (tercer trimestre).  
Avanç de l’IPC (octubre).  
Avanç del PIB dels Estats Units (tercer trimestre).

31  Balança de pagaments (agost).

 4  Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (octubre).
 6  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 7  Índex de producció industrial (setembre).
17  Comerç exterior (octubre). 

Avanç del PIB del Japó (tercer trimestre).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (setembre).
25  Execució pressupostària de l’Estat (octubre).
27  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(novembre).  
Avanç de l’IPC (novembre).  
Comptabilitat Nacional Trimestral (tercer trimestre).

AGENDA
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Els països emergents mantenen el pols. En general, la 
seva evolució és positiva, però cal diferenciar dos grans 
grups. Uns mantenen ritmes d’activitat satisfactoris, com la 
Xina, on la modesta desacceleració del 3T serà neutralitza-
da amb polítiques expansives que ja s’estan adoptant, o 
l’Índia, capaç de créixer i de contenir la inflació de manera 
simultània. Uns altres estan immersos en processos saluda-
bles d’ajust, que llasten, transitòriament, el creixement, 
però que són la base d’una posterior expansió sostenible 
(com succeeix a Turquia i al Brasil). L’alerta pels riscos 
geopolítics ha afluixat, però encara destaquen els fronts 
del Pròxim Orient, de Rússia-Ucraïna, de les eleccions al 
Brasil i dels disturbis a Hong Kong.

Persisteixen els signes de feblesa a la zona de l’euro. 
Després d’un 2T decebedor, els indicadors d’activitat i de 
confiança del 3T mostren que la recuperació serà molt 
gradual i desigual. Malgrat que impera l’atonia, s’observa 
una certa millora al sector exterior, amb el suport de la 
depreciació de l’euro, i al mercat laboral, que segueix un 
camí de normalització gradual. En aquest context, la infla-
ció es manté continguda, tot i que amb perspectives que 
aviat s’orienti suaument a l’alça. Certament, la posada en 
marxa dels programes de compra d’actius de renda fixa 
privada per part del BCE és molt benvinguda, tot i que, 
com va recordar Mario Draghi, perquè la recuperació sigui 
sòlida i equilibrada, els països que han mostrat més símp-
tomes de feblesa, com França i Itàlia, haurien de dur a ter-
me reformes estructurals importants per reduir els riscos 
de recaiguda.

a Espanya, tot i la desacceleració europea, la recupera-
ció resisteix. Després de la forta embranzida inicial obser-
vada en el 2T, l’economia espanyola continua creixent, tot i 
que a un ritme lleugerament inferior. El consum privat, que 
va créixer de forma visible en el 2T, es desaccelera lleugera-
ment, però la seva aportació al creixement del PIB conti-
nuarà sent notable, gràcies, en part, a la millora de les 
expectatives d’ocupació. El sector exterior, que no va con-
tribuir al creixement en el 2T, hauria de tornar a guanyar 
protagonisme a mesura que la recuperació gradual de la 
zona de l’euro i la depreciació de l’euro contribueixin a 
dinamitzar les exportacions. Segons el quadre macroeconò-
mic presentat pel Govern als Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2015, el PIB creixerà l’1,3% el 2014 i el 2,0% el 
2015, un escenari que permetrà dur a terme l’ajust fiscal el 
2015 de forma més suportable. Ara com ara, el compliment 
de l’objectiu de dèficit fiscal del 2014 (del 5,5% del PIB) 
sem  bla factible.

El creixement mundial prossegueix, però de forma des-
igual i amb riscos a la baixa. Malgrat que diversos organis-
mes han rebaixat les perspectives de creixement global per 
a enguany, se situa encara en un nivell satisfactori i cohe-
rent amb la mitjana històrica (el 3,4%). Per aconseguir-ho, 
serà crucial l’aportació dels dos grans motors: els EUA, que 
mostren signes d’acceleració en el segon semestre, i la 
Xina, que manté ritmes d’activitat acceptables mentre 
reajusta la maquinària. La resta d’emergents presenten 
importants disparitats, però, en general, l’evolució és posi-
tiva. Al Japó, la pujada de l’IVA no ha truncat la modesta 
expansió econòmica, i la política ultraexpansiva del Banc 
del Japó (BOJ) comença ja a aportar resultats favorables. 
Els indicadors del 3T per a la zona de l’euro també eviden-
cien que l’afebliment no anirà a més després de la sorpresa 
negativa del 2T. Amb l’ajuda dels nous estímuls del BCE, la 
regió hauria de canalitzar una via de creixement moderat. 
Així i tot, l’expansió presenta una gran heterogeneïtat entre 
països, i el mapa de riscos sobre el creixement està esbiaixat 
a la baixa.

La recuperació de l’economia nord-americana es conso-
lida. El fort repunt del PIB en el 2T (l’1,1% intertrimestral) 
i el bon to de la majoria d’indicadors d’activitat del 3T con-
firmen que l’expansió als EUA té unes bases sòlides. 
Aquest creixement no ha generat, ara com ara, pressions 
inflacionistes, la qual cosa permet que la Fed segueixi el 
guió d’una retirada d’estímuls molt gradual. Així, en la 
reunió del setembre, va reiterar el compromís de mante-
nir els tipus d’interès molt baixos durant un «període de 
temps considerable» després de la finalització del tape-
ring, prevista per al final d’octubre. Ara com ara, els mer-
cats de deute públic nord-americà reflecteixen aquesta 
estabilitat, que continuarà sent la tònica sempre que la 
inflació es mantingui baixa i que es contingui la pressió 
que els baixos tipus d’interès exerceixen sobre el preu 
d’alguns actius.

La pujada de l’iva no ha truncat la modesta expansió 
de l’economia nipona. El PIB del Japó es va contreure 
l’1,8% intertrimestral en el 2T, arrossegat per la caiguda 
del consum privat i de la inversió. Després d’aquesta enso-
pegada temporal, els indicadors avançats del 3T suggerei-
xen que la recuperació s’ha reprès. A més a més, el BOJ 
està disposat a perllongar la política monetària expansiva, 
de manera que els riscos deflacionistes s’allunyen cada 
vegada més. També convida a l’optimisme l’increment 
dels salaris nominals, que hauria de donar suport a la de -
manda interna.

Una recuperació desigual
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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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro –0,6 –0,4 0,8 1,4 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 1,5

Alemanya 0,6 0,2 1,5 1,5 2,2 1,3 1,3 1,2 0,9 1,6

França 0,4 0,4 0,4 1,0 0,8 0,1 0,4 0,5 0,7 1,0

Itàlia –2,4 –1,8 –0,1 0,8 –0,4 –0,2 0,0 0,1 0,4 0,8

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

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

Regne Unit 0,3 1,7 2,9 2,1 3,0 3,2 2,8 2,6 2,3 2,0

Països emergents

Rússia 3,4 1,3 0,3 1,1 0,9 0,8 0,0 –0,3 0,7 0,8

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

Índia 2 4,5 4,7 5,9 6,2 4,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2

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

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

Polònia 2,1 1,6 3,2 3,3 3,5 3,3 2,9 2,9 2,9 3,2

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

INFLACIÓ

Mundial 1 4,0 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3

Països desenvolupats

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

Zona de l’euro 2,5 1,4 0,6 1,2 0,7 0,6 0,4 0,7 0,9 1,1

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

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

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

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

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

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

Països emergents

Rússia 5,0 6,8 7,3 7,0 6,4 7,6 7,5 7,6 7,6 7,2

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

Índia 3 7,5 6,3 5,0 5,8 5,4 5,7 3,4 5,7 6,7 6,6

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

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

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

Turquia 8,9 7,5 8,8 6,9 8,0 9,4 9,1 8,8 7,3 6,9

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 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,8 –2,1 2,1 1,6 1,7 2,4 2,2 2,1 1,8 1,5

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

Formació bruta de capital fix –7,0 –5,0 0,7 4,3 –1,2 1,2 1,2 1,5 3,2 3,9

Béns d’equipament –3,9 2,3 8,8 7,7 11,0 8,7 7,9 7,6 7,0 7,0

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –4,1 –2,7 1,3 1,3 0,7 1,8 1,3 1,5 1,1 0,9

Exportació de béns i serveis 2,1 4,9 4,0 4,8 7,4 1,7 2,9 3,8 5,8 5,4

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

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,2 1,7 0,5 1,2 1,5 1,8 1,9 1,7

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 24,8 26,1 24,6 23,3 25,9 24,5 23,9 24,2 24,3 23,0

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

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

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 –1,2 0,8 0,3 0,8 0,2 –0,2 0,1 0,3 0,4 0,6

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

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

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 0,33

Líbor 3 mesos 0,43 0,27 0,25 0,74 0,24 0,23 0,23 0,29 0,36 0,58

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,59 1,23 0,56 0,54 0,56 0,67 0,79 1,04

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,48 1,30 0,36 0,40 0,50 0,65 0,82 1,09

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 2,66 3,23 2,75 2,61 2,49 2,77 2,95 3,13

Euro

Refi BCE 0,88 0,54 0,16 0,05 0,25 0,22 0,12 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,57 0,22 0,21 0,05 0,30 0,30 0,17 0,07 0,05 0,05

Euríbor 12 mesos 1,11 0,54 0,48 0,33 0,56 0,57 0,44 0,34 0,32 0,32

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,08 0,13 0,05 0,09 0,14 0,10 –0,01 –0,05 –0,01 0,05

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,55 1,62 1,33 1,34 1,68 1,43 1,06 1,15 1,24 1,30

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,29 1,33 1,34 1,25 1,37 1,37 1,33 1,28 1,26 1,25

¥/euro 102,71 129,65 137,44 134,44 140,98 140,11 135,89 132,78 133,28 134,11

£/euro 0,81 0,85 0,81 0,85 0,83 0,82 0,80 0,80 0,80 0,80

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 105,20 103,26 107,74 109,65 103,38 100,02 101,56 102,63

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 78,74 82,72 78,61 79,96 78,02 78,34 80,39 81,89

Nota: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Camins divergents 
per als EUA i la zona de l’euro

Els bancs centrals surten de nou al rescat. Els episodis 
d’inestabilitat que van esquitxar l’escenari econòmico-finan-
cer mundial entre el juliol i l’agost (conflictes geopolítics a 
Rússia i al Pròxim Orient, ensopegada de l’activitat a la zona 
de l’euro i a la Xina) van ser còmodament sufocats mitjançant 
l’aparició en escena dels bancs centrals. El protagonisme va 
recaure, en aquesta ocasió, en el Banc Central Europeu (BCE), 
tot i que també hi van contribuir els bancs centrals del Japó i 
de la Xina. Mitjançant l’anunci de diverses mesures mone-
tàries i l’ús de la retòrica, van aconseguir neutralitzar els 
rebrots de volatilitat als diferents mercats d’actius financers. 
En contraposició, la Reserva Federal (Fed) s’ha mantingut en 
un discret segon pla. No obstant això, el to dispar entre països 
dels indicadors de conjuntura de les últimes setmanes fa pre-
veure una tardor repleta de notícies en l’àmbit monetari. Als 
EUA, els inversors esperen que la Fed compleixi el seu full de 
ruta i que culmini el tapering a l’octubre i plantegi la primera 
pujada de tipus cap a la meitat del 2015. A curt i a mitjà termi-
ni, l’evolució dels mercats estarà caracteritzada per nivells de 
volatilitat més elevats, fruit, en bona part, d’aquesta diver-
gència creixent en el biaix de la política monetària entre els 
EUA i la zona de l’euro.

La Fed ratifica el to dovish poc abans de la finalització del 
tapering. En la primera reunió del FOMC (el comitè encarregat 
de les decisions de política monetària) després de l’aturada 
estiuenca, es van reiterar els dos missatges bàsics ja coneguts 
que delimiten la seva estratègia. Primer, el pla és que els tipus 
d’interès romanguin en nivells reduïts «durant un temps consi-
derable» després del final del tapering a l’octubre. I, segon, la 
raó és que la infrautilització de recursos al mercat laboral enca-
ra és significativa. No obstant això, els membres del FOMC van 
anticipar un ritme de pujades del tipus oficial lleugerament 
més accelerat que en reunions anteriors. Un avançament en 
l’enduriment de les condicions monetàries respondria, en pri-
mer lloc, a un escenari en què la disminució dels recursos labo-
rals ociosos fos més ràpida del que està previst i, en segon lloc, 
a una eventual intensificació dels riscos que amenacin el con-
trol de la inflació o l’estabilitat financera (formació de bombo-
lles). En aquest sentit, és previsible que la institució senyalitzi 
de forma més clara la seva estratègia sobre l’evolució del tipus 
rector en la reunió del proper 29 d’octubre.

El bcE afegeix més fusta. En un moviment inesperat, el Con-
sell de Govern del BCE va decidir retallar el tipus d’interès ofi-
cial fins al 0,05% i la facilitat marginal de crèdit i el tipus de 
dipòsit fins al 0,30% i el –0,20%, respectivament. A més a més, 
Mario Draghi va anunciar el llançament d’un doble programa 
de compra de deute privat, que començarà a l’octubre: en els 
dos pròxims anys, la institució adquirirà actius de titulització 
recolzats per crèdits hipotecaris i a empreses de la zona de 
l’euro; en paral·lel, el BCE iniciarà, també, la compra de cèdules 
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hipotecàries (covered bonds). Tot i que aquestes decisions no 
van tenir el suport unànime dels membres del Consell de 
Govern, la seva adopció es va produir com a resposta al dete-
riorament de les expectatives d’inflació a mitjà termini i a la 
pèrdua de pols de l’activitat econòmica. Així mateix, al setem-
bre, es va efectuar la primera operació de préstecs a llarg ter-
mini (TLTRO), que es va saldar amb una demanda de fons  
discreta: 82.600 milions d’euros, clarament per sota de les pre-
visions del consens d’analistes. Aquesta circumstància ha susci-
tat dubtes entre els inversors sobre si serà o no possible assolir 
la referència establerta pel BCE, que consisteix en l’expansió del 
seu balanç en un bilió d’euros, aproximadament. El BCE ha dit 
que està disposat a adoptar les mesures necessàries per acon-
seguir els seus objectius finals, però el més probable és que 
opti per esperar un temps raonable per avaluar l’efectivitat con-
junta de les últimes mesures expansives abans de plantejar-se 
noves vies d’acció.

Els inversors aposten pels treasuries a llarg termini. Els con-
flictes viscuts durant l’estiu al Pròxim Orient i a Ucraïna, als 
quals s’han afegit les recents tensions a Hong Kong, han incre-
mentat la preferència dels agents pels actius més segurs, entre 
els quals destaca el deute públic nord-americà i, en concret, el 
de venciments més llunyans. L’absència de pressions inflacio-
nistes importants als EUA i la intensificació dels estímuls 
monetaris a la UEM i al Japó han afavorit aquesta pauta. Para-
doxalment, la placidesa que regna al mercat de deute públic 
nord-americà és un element de vulnerabilitat. Un eventual 
procés d’increments del tipus oficial menys pausat del que 
s’espera, sobre la base de l’ostensible increment de posicions 
especulatives llargues en treasuries, és un element que intro-
dueix fragilitat en el panorama.

La rendibilitat del Bund, en mínims. La feblesa de l’escenari 
econòmic europeu afecta el mercat de deute sobirà de la zona. 
A l’ensopegada econòmica patida durant el 2T per les econo-
mies core (Alemanya i França), s’ha afegit la confirmació de la 
desacceleració de la inflació de la zona de l’euro al setembre. 
Aquestes dades han contribuït a impulsar nous descensos de la 
corba de tipus d’interès alemanya. En concret, les referències a 
un, dos i tres anys ofereixen una rendibilitat negativa, mentre 
que la yield del bo a 10 anys es manté per sota de l’1%.

Els inversors abracen el deute sobirà de la perifèria. Un cop 
superades les modestes turbulències de l’estiu (crisi del BES de 
Portugal i recaiguda d’Itàlia en recessió), les yields del deute 
públic dels països de la perifèria europea han reprès la via des-
cendent (és a dir, cotitzacions a l’alça). El desenllaç del referèn-
dum per la independència a Escòcia també ha contribuït a 
reprendre l’assumpció de riscos per part dels inversors. De la 
mateixa manera, la tendència s’ha vist afavorida per l’anunci de 
les mesures extraordinàries de liquiditat del BCE al setembre i 
es podria reforçar encara més si, finalment, el banc central 
amplia el paquet de mesures en els pròxims mesos. Un altre 
factor que cal tenir en compte és la publicació, al final d’octubre, 
dels resultats de les proves d’estrès a la banca europea, que 
haurà de reduir la incertesa sobre el sector sense oferir tur-
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bulències. Arran d’aquestes proves, les entitats, per enfortir les 
seves ràtios de solvència, han augmentat de forma considera-
ble les emissions de bons contingents convertibles.

Llums i ombres a les borses a causa dels dubtes sobre el 
creixement a la uEM i als emergents. Després dels vaivens 
experimentats durant l’estiu, la cautela ha dominat als mercats 
d’accions al setembre. El to general ha estat fluix, però amb 
notable disparitat entre països, d’acord amb les respectives 
evolucions macroeconòmiques i monetàries. El Japó i els EUA 
han destacat en positiu. Al país nipó, perquè els inversors anti-
cipen una nova ronda de mesures expansives del banc central 
i, al nord-americà, gràcies al suport de les bones dades de con-
juntura. Les places de la zona de l’euro i dels països emergents 
han registrat correccions moderades. Al bloc emergent, han 
pesat els dubtes sobre el creixement econòmic a la Xina, tot i 
que el banc central ha respost amb celeritat injectant liquiditat 
als cinc bancs més grans del país. La incertesa generada per les 
eleccions presidencials al Brasil, el deteriorament del quadre 
macroeconòmic rus i els altercats a Hong Kong han fet decan-
tar la balança cap al costat de les pèrdues. Malgrat tot, a mitjà 
termini, les perspectives per a les borses són favorables. La 
millora gradual del creixement global i la prolongació d’unes 
condicions monetàries laxes en conjunt han de sostenir aquest 
escenari alcista.

Fortalesa del dòlar enfront de l’euro i feblesa generalitzada 
de les primeres matèries. El tipus de canvi de l’euro ha reculat 
fins als 1,26 dòlars, nivell que no s’observava des del 2012. La 
principal raó que explica aquesta intensificació de la deprecia-
ció de l’euro és la divergència de la política monetària entre la 
zona de l’euro i els EUA. A l’àrea emergent, les pressions sobre 
el real brasiler i el ruble rus han augmentat. En el primer cas, a 
causa de la incertesa sobre els comicis electorals que tindran 
lloc a l’octubre. En el segon cas, per la sortida de capitals i pels 
rumors sobre el possible establiment de controls de canvis. La 
cotització de les primeres matèries en general i del petroli, en 
particular, continua mostrant una evolució a la baixa. La força 
del dòlar, l’excés d’oferta i les menors expectatives de deman-
da de cru han facilitat que el preu del barril se situés clarament 
per sota dels 100 dòlars.
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El mercat interbancari exerceix un paper fonamental en el 
conjunt de l’economia d’un país o d’una regió, sobretot si 
el seu grau de bancarització és elevat, com és el cas de la 
zona de l’euro. D’entrada, constitueix la primera baula del 
mecanisme de transmissió de la política monetària, de 
ma  nera que les condicions sota les quals opera (sense 
anar més lluny, els tipus d’interès que hi prevalen) deter -
mi  nen, en gran part, les condicions de finançament de les 
famílies i de les empreses, amb implicacions directes so -
bre l’economia real. Un mal funcionament del mercat in -
ter   bancari, com va succeir repetidament entre el 2007 i el 
2011, és un problema de primer ordre. Per neutralitzar 
aquelles crisis de liquiditat van ser decisives les actua-
cions urgents dels bancs centrals de gairebé tots els paï-
sos desenvolupats. Per sort, de llavors ençà, els engranat-
ges dels mercats majoristes de finançament bancari han 
anat millorant. No obstant això, encara s’observa una ex -
cessiva fragmentació geogràfica al mercat interbancari 
de la zona de l’euro, tant al segment secured (el d’opera -
cions repo, en què el prestatari lliura títols com a garantia) 
com al segment unsecured (on no existeixen aquestes ga -
ranties). Un dels remeis que el BCE està provant, l’esta -
bliment d’una taxa negativa en la «remuneració» de la 
seva Facilitat de Dipòsit (FD d’ara endavant), està envoltat 
d’incògnites sobre la seva eficàcia i sobre els possibles 
efectes secundaris.

Des de fa uns mesos, les entitats bancàries han de pagar 
per l’import que dipositin a l’FD del BCE (i, lògicament, 
pel saldo en compte corrent que excedeixi el mínim re -
glamentari al qual obliga el coeficient de reserves). Al 
juny, la penalització va quedar establerta en el 0,10% i es 
va incrementar, a partir del setembre, fins al 0,20%. És 
evi  dent que, amb aquesta decisió inusual, l’autoritat mo -
netària ha reforçat l’orientació a la baixa dels tipus eurí-
bor, que, sens dubte, era un dels objectius perseguits. No 
obstant això, una valoració completa de les repercussions 
de la mesura ha de contemplar més aspectes, sobre els 
quals hi ha una discussió considerable. La qüestió relle-
vant és si, com argumenten els seus defensors, con -
tribuirà a donar fluïdesa a l’operativa del mercat inter-
bancari, a potenciar el crèdit i a relaxar les condicions 
financeres de les famílies i de les empreses, en particular 
als països de la perifèria. Els detractors, en canvi, alerten 
que els efectes podrien ser contraris als desitjats. D’en  tra-
 da, perquè uns tipus negatius poden representar un 
incentiu perquè els bancs amb un excedent de liquiditat 
optin per reduir-lo en lloc de prestar-lo a l’interbancari. 
Aquest retraïment eventual de l’oferta podria empènyer 
els bancs tradicionalment demandants de fons a buscar 
fórmules per reduir la dependència de l’interbancari, 

FOCUS • Mercats interbancaris de la zona de l’euro:  
buscant la normalitat per vies inusuals
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com, per exemple, reduir les operacions d’actiu. És a dir, 
argumenten que aquesta decisió pot ser perjudicial, en 
última instància, per a la provisió de crèdit a l’economia 
real. Tot i que caldrà deixar passar més temps per extreu-
re conclusions sòlides, sembla que les primeres evidèn-
cies atorguen el benefici del dubte al BCE. Els volums al 
mercat EONIA (tipus interbancari a un dia) han mantingut 
una estabilitat notable en els últims mesos i, fins i tot, han 
registrat lleugers augments. De forma similar, l’excés de 
liquiditat dels bancs no ha experimentat canvis substan-
cials en aquest període. De cara als pròxims trimestres, és 
molt probable que el tipus EONIA s’estabilitzi en cotes 
negatives, molt a la vora del tipus de l’FD. De fet, el previ-
sible augment de l’excés de liquiditat a la zona de l’euro, 
fruit de la posada en marxa de les TLTRO i de les compres 
de deute privat del BCE, reforçarà aquesta dinàmica. No 
obstant això, aquests signes encoratjadors no han de fer 
oblidar el significatiu grau de fragmentació que encara 
preval. Els operadors de renda fixa i del mercat monetari 
de les entitats financeres de la perifèria europea conti-
nuen alertant d’aquest fenomen. Sembla clar que les me -
sures del BCE ajuden, però no són la panacea. Les proves 
d’estrès i de solvència a la banca europea, en el marc de la 
futura unió bancària, i les actuacions reformadores dels 
Governs són pilars bàsics per restituir completament el 
normal funcionament dels mercats interbancaris. Aquest 
últim punt és crucial per reduir la percepció de risc de 
con  trapart que encara impera a les institucions finance-
res dels països en fase d’ajust. D’això depèn que el relaxa-
ment de les condicions monetàries s’acabi traslladant 
ple  nament a les empreses i als particulars.
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En els últims anys, les famílies espanyoles han hagut 
d’abordar la planificació financera sota condicions anor-
mals. Entre el 2003 i el 2007, la formació d’una bombolla: 
forta expansió econòmica, accés fàcil al crèdit i preus dels 
actius disparats, en especial els immobiliaris. Entre el 
2008 i el 2013, una crisi sense precedents després de l’es -
clat de la bombolla: destrucció massiva d’ocupació, es -
trangulació del crèdit i desvaloració dels actius. Sembla 
que enguany ha començat una nova fase: recuperació 
econòmica, reobertura progressiva del crèdit i, com a 
gran novetat en relació amb els altres cicles, tipus d’in -
terès extremament baixos, gairebé a zero, en els produc-
tes tradicionals per a l’estalvi familiar. En aquest context 
complex i canviant, les famílies han pres decisions sobre 
les qüestions financeres bàsiques, com el re  par  timent de 
la renda entre consum i estalvi, l’en  deu  ta  ment o la com-
posició de la cartera d’actius. La nova etapa també oferirà 
canvis en algunes pautes de comportament.

En el 1T 2014, la taxa d’estalvi de les llars va disminuir fins 
al 9,4% de la renda disponible. És un mínim històric, que, 
en bona part, respon al mateix descens de la renda dispo-
nible en un marc d’atur elevat. Malgrat la recuperació ja 
iniciada, no cal esperar per a l’any vinent o per a l’altre gai-
res canvis en la taxa d’estalvi. Caldrà que l’augment de la 
renda disponible estigui consolidat abans d’observar-ne 
increments cap a cotes més properes a les del període 
pre  vi a la crisi. Mentre això succeeix, altres factors, d’e -
fectes ara incerts, entraran en joc, per exemple la reforma 
fiscal o les expectatives sobre les pensions públiques.

L’endeutament i la composició dels actius familiars totals 
tenen un determinant comú bàsic: les decisions sobre la 
compra d’habitatge. Els últims anys s’han caracteritzat per 
un descens notable dels imports destinats a l’adquisició 
d’habitatge i del deute hipotecari associat. Aquest procés 
de despalanquejament ha avançat molt, però no es pot 
donar per finalitzat. Ara com ara, sembla que dominen les 
forces que empenyen cap a la seva continuïtat. Primer, 
nombroses famílies encara pateixen una càrrega elevada 
del deute i tendiran a rebaixar-la. Segon, la formació de 
noves llars és escassa. Tercer, els preus immobiliaris estan a 
punt de tocar fons, però s’anticipa que les pujades futures 
seran molt modestes. Emergeixen, però, alguns factors que, 
a mitjà termini, podrien actuar en sentit contrari. Un és el 
relaxament de les condicions per accedir al crèdit, després 
del sanejament dels balanços bancaris. Un altre és el baix 
nivell dels tipus d’interès, que podria esperonar la demanda 
d’habitatges com inversió per part de particulars decebuts 
amb el rendiment gairebé nul dels productes tradicionals 
de renda fixa. Aquest efecte, que alguns anomenen cerca 
de rendibilitat (search for yield), ja s’ha començat a perce-
bre en la recomposició de la subcartera d’actius financers.

FOCUS • Finances familiars després de la crisi: la temptació del risc
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D’acord amb els Comptes Financers que elabora el Banc 
d’Espanya, en el 1T 2014, les famílies van desfer posicions 
per un valor proper als 8.000 milions d’euros en els actius 
més líquids: l’efectiu i els dipòsits. La causa d’aquesta 
desinversió es troba en l’escassa rendibilitat que oferei-
xen actualment els dipòsits, que se situa al voltant de 
l’1%. Tot i que en menor quantia, les famílies també van 
vendre actius de renda fixa. En contrapartida, els fons 
d’inversió i les accions van rebre fluxos positius conjunts 
per valor de 9.400 milions d’euros.

L’abast que pugui acabar tenint aquest procés de search 
for yield i l’assumpció de riscos seran crucials per determi-
nar si, després de l’actual etapa de recuperació i de tipus 
gairebé nuls, s’inicia, finalment, un període de condicions 
relativament normalitzades o si, en canvi, es repeteixen 
els vaivens de l’última dècada.
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Tipus d’interès (%)

30-set 29-ago Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,05 0,15 –10 –20,0 –45,0

Euríbor 3 mesos 0,08 0,16 –8 –20,4 –14,2

Euríbor 12 mesos 0,34 0,43 –9 –21,6 –19,9

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,06 –0,02 –4 –24,3 –16,0

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,08 –0,03 –5 –29,3 –24,7

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,95 0,89 6 –97,9 –82,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,14 2,23 –9 –201,1 –215,8

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 119 134 –15 –102,9 –132,6

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,24 0,23 1 –0,6 –0,9

Líbor 12 mesos 0,58 0,57 1 –0,3 –4,9

Deute públic a 1 any 0,10 0,08 2 –1,2 1,4

Deute públic a 2 anys 0,57 0,49 8 19,0 25,3

Deute públic a 10 anys 2,49 2,34 15 –53,8 –12,0

spreads deute corporatiu (p. b.)

30-set 29-ago Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 63 60 3 –7,7 –41,3

Itraxx Financer Sènior 64 61 3 –23,5 –84,1

Itraxx Financer Subordinat 92 84 8 –36,7 –124,2

Tipus de canvi

30-set 29-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,263 1,313 –3,8 –8,1 –6,6

¥/euro 138,490 136,690 1,3 –4,3 4,2

£/euro 0,779 0,791 –1,5 –6,2 –6,8

¥/$ 109,650 104,090 5,3 4,1 11,6

Primeres matèries 

30-set 29-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 473,4 483,8 –2,2 3,7 1,3

Brent ($/barril) 93,2 101,3 –8,0 –15,9 –14,7

Or ($/unça) 1.208,2 1.287,8 –6,2 0,2 –9,1

Renda variable

30-set 29-ago Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 1.972,3 2.003,4 –1,6 6,7 17,3

Eurostoxx 50 3.225,9 3.172,6 1,7 3,8 11,5

Ibex 35 10.825,5 10.728,8 0,9 9,2 17,8

Nikkei 225 16.173,5 15.424,6 4,9 –0,7 11,9

MSCI emergents 1.005,3 1.087,9 –7,6 0,3 1,8

Nasdaq 4.493,4 4.580,3 –1,9 7,6 19,1

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • No tan feble  
com sembla

El creixement mundial se situa en línia amb la mitjana his-
tòrica. Segons el nostre escenari central, l’economia mundial 
registrarà una expansió del 3,4% el 2014. Es tracta d’una xifra 
satisfactòria, ja que coincideix amb la mitjana assolida durant 
les tres llargues dècades compreses entre el 1980 i el 2013. No 
obstant això, predomina la percepció que el pols global és 
feble. En aquest context, l’OCDE rebaixa les previsions de crei-
xement per a la majoria de les grans economies i caracteritza 
l’actual expansió mundial de «moderada i desigual». Diverses 
circumstàncies poden estar contribuint a aquesta apreciació. 
Primer, la gran heterogeneïtat que s’observa entre països i 
regions, que deixa a la vista algunes ovelles negres que criden 
molt l’atenció (en aquests moments, la zona de l’euro). Segon, 
el canvi en els pesos relatius: els emergents superen ja el 50% 
del PIB mundial i són decisius per incrementar la mitjana, però 
són percebuts com un pol llunyà de creixement. I, tercer, sem-
bla que encara persisteixen en el record, com a punt de referèn-
cia, els registres excepcionals del 2000-2007, l’etapa d’auge 
prèvia a l’última gran crisi. Tot i que no s’assoliran aquelles velo-
citats, les dinàmiques actuals ens empenyen a preveure una 
acceleració el 2015 fins a cotes properes al 4%, que hauria de 
servir per millorar el sentiment sobre l’economia global. Serà 
crucial l’aportació dels dos grans motors: els EUA, que ja accele-
ren en la segona meitat d’enguany, i la Xina, que manté ritmes 
d’activitat acceptables mentre reajusta la maquinària.

ESTATS UNITS

L’economia nord-americana ha confirmat l’expansió durant 
l’estiu. D’entrada, es va tornar a revisar a l’alça l’avanç del PIB en 
el 2T 2014, des del 2,5% interanual fins al 2,6% (del 4,2% inter-
trimestral anualitzat al 4,6%), canvi atribuïble, en gran part, als 
components d’inversió no residencial i a les exportacions. 
Aquesta embranzida en el 2T compensa la forta caiguda que va 
patir el PIB en el 1T, a conseqüència del temporal hivernal. Això, 
afegit al bon to de la majoria d’indicadors d’activitat del 3T, con-
firma la nostra previsió del 2,2% per al còmput total de l’any. 
Des  taquen els índexs de sentiment empresarial. L’ISM de ma -
nufactures de l’agost es va enfilar fins als 59,0 punts i es va apro-
par al màxim postrecessió del febrer del 2011 (59,3 punts), i el 
seu homòleg als sectors de serveis va pujar fins als 59,6 punts 
des dels 58,7 del juliol. Així mateix, les vendes al detall van 
avançar un ferm 5,0% interanual a l’agost, la qual cosa certifica 
el dinamisme del consum. En canvi, la dada de producció indus-
trial d’aquest mes va decebre, ja que es va desaccelerar des del 
4,9% interanual del juliol fins al 4,1%. Així i tot, una bona part de 
la caiguda s’atribueix a una normalització en la producció del 
sector automobilístic després d’una forta pujada al juliol.

inflació sota control. En aquest entorn d’avanç sòlid, es manté 
l’estabilitat dels preus. Així, la taxa d’inflació de l’agost va ser de 
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l’1,7% interanual, tres dècimes per sota del registre del juliol, 
per la davallada del preu de la benzina. Per la seva banda, l’IPC 
subjacent (sense l’energia ni els aliments) també va avançar 
l’1,7% interanual (l’1,9% al juliol). Aquesta pauta estable dels 
preus, que preveiem que es mantindrà la resta de l’any, dóna 
su  port al curs molt gradual de normalització monetària defen-
sat per la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. En par-
ticular, en la reunió del setembre del Comitè Federal de Mercat 
Obert (FOMC, per les sigles en anglès), es va reiterar el compro-
mís de mantenir els tipus d’interès molt baixos durant un «pe -
río  de de temps considerable» després de l’acabament del tape-
ring (previst per al final d’octubre).

Prossegueix la millora del mercat laboral, malgrat la lleugera 
de  cepció que va representar la dada de creació de llocs de tre-
ball a l’agost. En concret, es van crear 142.000 llocs de treball 
nets, la primera vegada en sis mesos que no se supera la barre-
ra dels 200.000. Així i tot, des del final de la recessió, l’economia 
nord-americana ha generat més de nou milions de llocs de tre-
ball, de manera que s’han recuperat els llocs destruïts durant la 
crisi. La taxa d’atur ha baixat des del 10% del final del 2009 fins 
al 6,1% de l’agost. Per la seva banda, els avanços salarials es 
mostren encara tímids (el 0,2% intermensual i el 2,1% inter -
anual a l’agost), la qual cosa afavoreix la contenció de preus del 
nostre escenari central.

En aquest entorn de millora, el mercat de l’habitatge continua 
sense mostrar la fermesa prevista. Tot i que, en línies generals, 
el sector immobiliari es continua recuperant, queden lluny els 
pronòstics que el sector seria un dels pilars del creixement eco -
nòmic el 2014. Això és el que posen de manifest les xifres una 
mica febles de diversos indicadors dels dos últims mesos. En 
concret, l’índex Case-Shiller de preus per a 20 àrees metropolita-
nes va augmentar el 6,7% al juliol, la qual cosa representa una 
nova desacceleració en relació amb l’avanç del juny (d’1,3 p. p.). 
Així mateix, les vendes d’habitatges de segona mà van baixar per 
primera vegada des del març (–1,8% intermensual). No obstant 
això, no hi ha motius per pensar en una recaiguda generalitzada 
del sector. Així, les vendes d’habitatges nous van sorprendre a 
l’alça amb un creixement del 18% entre el juliol i l’agost, el salt 
intermensual més important des del començament dels noranta 
(el 2,4% interanual per a l’acumulat del gener a l’agost).

JAPÓ

La contracció del 2T de l’economia nipona va ser més intensa 
del que suggeria l’estimació preliminar del Pib. Després del 
repunt del PIB del 1T, per l’efecte anticipació de la pujada de 
l’IVA a l’abril, la forta reculada del 2T (l’1,8% intertrimestral, prè-
viament l’1,7%) fa que orientem a la baixa la previsió d’avanç 
per al conjunt del 2014 (l’1,1%). La revisió agreuja la caiguda 
del consum privat i de la inversió. En aquest sentit, els primers 
indicadors d’activitat del 3T, com l’atonia de les importacions, 
suggereixen que la demanda interna encara es manté feble. 
Així mateix, les exportacions, un dels motors tradicionals del 
creixement del Japó, continuen sense enlairar-se i s’han situat 
el 17% per sota del nivell del 2007.
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En aquest entorn, els preus continuen pujant al Japó, tot i 
que menys del que s’esperava. En particular, l’IPC de l’agost va 
pujar el 3,3% interanual, lleugerament per sota del registre del 
juliol (el 3,4%). Per la seva banda, l’IPC subjacent (sense els ali-
ments ni l’energia) es va mantenir de nou pla en el 2,3%. Sense 
l’efecte distorsionador de l’augment de l’IVA, l’IPC s’hauria situat 
en l’1,3%, lluny encara de l’objectiu del Banc del Japó del 2%, 
però sense signes de recaiguda deflacionista. En aquest sentit, 
podem parlar, finalment, d’un increment significatiu dels salaris 
nominals (del 0,9% interanual en el salari base al juliol, en rela-
ció amb el –0,5% interanual al desembre del 2013). Aquest és 
un element clau per donar suport a la demanda interna.

EMERGENTS

Les perspectives de creixement per a la Xina continuen anco-
rades al voltant del 7,5%, malgrat la pèrdua de força d’alguns 
indicadors d’activitat de l’agost. Destaca la producció industrial, 
que va avançar el 6,9% interanual i es va desaccelerar de forma 
significativa des del 9,0% del juliol. Les vendes al detall i la in -
versió també van créixer a un ritme lleugerament més pausat 
que en el mes anterior (l’11,9% i el 16,5% interanual, respecti-
vament). Per la seva banda, l’índex de sentiment empresarial 
del sector manufacturer PMI (elaborat per Markit) del mes de 
setembre es va quedar pla en els 50,2 punts. En positiu, el su -
peràvit exterior va anotar un nou rècord mensual a l’agost i es 
va apropar als 50.000 milions de dòlars, gràcies a la fortalesa de 
les exportacions, que van créixer el 9,4% interanual, i a la con-
tracció de les importacions (el –2,4%). Precisament, aquesta 
bona dada del saldo comercial queda una mica deslluïda per 
aquesta contracció importadora, que reflecteix una certa feble-
sa del consum intern i, per tant, la dificultat a la qual s’enfronta 
el país asiàtic per orientar-se cap a un model amb un major pro-
tagonisme de la despesa de les llars.

Gran disparitat entre la resta d’emergents. Els casos de l’Índia, 
Turquia i el Brasil il·lustren el contrast de casuístiques. Així, 
mentre que l’Índia continua corregint alguns dels seus desequi-
libris més urgents (inflació i compte corrent), el Brasil es mostra 
incapaç de controlar els preus. A això s’afegeix la incertesa elec-
toral que plana sobre el país llatinoamericà. Per la seva banda, a 
Turquia, el PIB va caure el 0,5% intertrimestral (la qual cosa re -
presenta deixar en el 2,1% la taxa interanual). Malgrat la recu-
lada, cal destacar que no solament esperàvem una dada pitjor, 
sinó que, a més a més, la composició del PIB segueix la direcció 
correcta, atès que combina l’ineludible ajust de la demanda in -
terna amb una major contribució de la demanda externa (la 
qual cosa ajuda a reduir l’important desequilibri per compte 
corrent). Així mateix, els indicadors del 3T suggereixen que l’ac-
 tivitat ja millora, per bé que amb poca intensitat. D’acord amb 
tot el que s’ha dit, revisem lleugerament a l’alça les perspecti-
ves de creixement de l’economia turca per al total del 2014 fins 
al 2,8%.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

08/11 02/12 08/12 02/13 08/13 02/14 08/14 

Xina: IPC 
Variació interanual (%) 

IPC IPC subjacent 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’Oficina Estadística de la Xina.

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

08/11 12/11 04/12 08/12 12/12 04/13 08/13 12/13 04/14 08/14 

Xina: vendes al detall i producció industrial
Variació interanual (%) 

Vendes al detall Producció industrial 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’Oficina Estadística de la Xina.

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

08/10 02/11 08/11 02/12 08/12 02/13 08/13 02/14 08/14 

Japó: IPC 
Variació interanual (%) 

IPC IPC subjacent

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Ministeri de Comunicacions.
  



15  

www.lacaixaresearch.com

ECONOMIA INTERNACIONAL

OCTUBRE 2014

10

La xifra del PIB del 2T va defraudar, fins i tot, els pronòstics 
més pessimistes: una caiguda del 0,6% intertrimestral. 
Això representa que el Brasil es troba en recessió tècnica 
(definida, convencionalment, com la situació que es dóna 
quan el PIB cau, com a mínim, dos trimestres consecutius) 
i deixa la taxa interanual també en zona negativa (en con-
cret, en el –0,9%). És cert que el menor nombre de dies 
tre  ballats (pels festius concedits per seguir el Mundial de 
futbol) és un factor transitori que matisa la dada, però, fins 
i tot descomptant aquest efecte, s’estima que l’economia 
hauria caigut de l’ordre del 0,4% intertrimestral. El des-
glossament per components de demanda tampoc no va 
ser  vir per alleujar la preocupació: tant el consum com la 
in  versió van recular i van deixar les exportacions com a 
úni  ca font de dinamisme.

La situació es complica a causa de dues qüestions clau. 
D’una banda, la persistència de les tensions inflacionistes: 
al juliol, la inflació va ser del 6,5% interanual i és probable 
que aviat superi el límit superior de la banda objectiu del 
Banc Central del Brasil, la qual cosa limita la seva capacitat 
per rebaixar el tipus d’interès de referència o per procedir 
a altres mesures monetàries expansives. De l’altra, la in -
cer  tesa política és elevada. En el moment en què s’escriuen 
aquestes línies, les eleccions presidencials i legislatives del 
5 d’octubre encara no s’han celebrat. Es tracta d’uns comi-
cis molt disputats, en què sembla que l’actual presidenta, 
Dilma Rousseff, té un petit avantatge, però, probablement, 
passant per una segona volta i amb canvis en la majoria 
parlamentària.

Des d’aquesta situació actual, cal preguntar-se com afec-
taran aquests complexos desenvolupaments polítics i 
eco  nòmics el creixement previst a curt i a llarg termini. Les 
dades disponibles suggereixen un 3T feble, però, proba-
blement, amb un creixement intertrimestral positiu. Aques-
 ta sortida lenta s’allargaria fins al tram final del 2014 i l’inici 
del 2015. Si es compleix aquest escenari, el creixement del 
2014 se situaria en el 0,5%, que, certament, evidencia una 
desacceleració important en relació amb el 2013, quan l’e-
 co  nomia va créixer el 2,5%. El 2015, el creixement es podria 
situar a la zona de l’1,4%, tot i que aquesta previsió està 
sotmesa a una incertesa notable i dependrà de la política 
econòmica que el nou Govern dugui a terme.

Efectivament, a mesura que ens endinsem en el 2015, el 
factor dominant no serà tant les inèrcies actuals com la 
po  sada en marxa del nou Govern i les expectatives que 
ge  neri la seva política econòmica. En l’anterior legislatura, 
l’ambició  reformadora no va ser excessiva, de manera que 
cal accelerar el pas en les polítiques per millorar l’entorn 
en què les empreses desenvolupen les activitats. La llista 

FOCUS • Brasil: sotragada a curt termini, reptes importants  
a llarg termini
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Previsió 

de tasques és ben coneguda: reduir els costos de compli-
ment normatiu, simplificar els processos administratius, 
racionalitzar l’activitat del sector públic, millorar l’entramat 
fiscal i reforçar la cohesió social. Altres canvis estructurals, 
com la continuïtat de l’esforç d’inversió en infraestructu-
res, també s’haurien d’intensificar en els pròxims anys, per 
reduir els colls d’ampolla productius que el país trobarà 
quan intenti recuperar taxes de creixement similars a les 
dels anys anteriors. Si s’engega aquesta agenda reformista 
i es millora el biaix probusiness de la política econòmica, el 
Brasil disposarà d’una basa poderosa per recuperar la con-
fiança de l’inversor internacional i de l’empresariat local 
en el potencial del país. I és un potencial elevat.
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En les últimes dècades, la fragmentació geogràfica dels 
processos productius s’ha estès més enllà de les fronteres 
entre països i ha generat les «cadenes globals de valor» 
(CGV). Els casos de béns (o de serveis) produïts íntegrament 
en un únic país són rars. Segons les dades de les Na  cions 
Unides, els béns i els serveis intermedis copen al vol  tant del 
60% del comerç internacional i es desplacen d’uns països a 
uns altres per integrar-se, de manera successiva, en els pro-
cessos de producció d’altres béns o serveis, fins que s’arriba 
al final de la cadena (de la qual sorgeixen productes com-
plexos). La proliferació de les CGV qüestiona tant la utilitat 
dels models teòrics clàssics de comerç internacional, basats 
en béns simples (produïts en un únic país i, en general, 
amb un nivell de fragmentació reduït), com l’ús de mesura-
ments «bruts» del comerç en l’anàlisi de la conjuntura. Sen-
se anar més lluny, un indicador d’activitat econòmica tan 
popular com el total d’exportacions d’un país no identifica 
on s’ha creat el valor d’aquestes exportacions. Igualment, 
la destinació geogràfica immediata de les exportacions de 
béns en fase inicial o intermèdia no identifica la destinació 
geogràfica última quan s’assoleix el final de la cadena. 
Aquestes qüestions són de singular rellevància actualment 
a la zona de l’euro, on és urgent l’aplicació de polítiques 
macro i microeconòmiques que tinguin en compte la crea-
 ció de valor i l’ocupació locals. Per desgràcia, la informació 
disponible no és tan completa com seria desitjable.

La realitat és que el món es compon de béns simples i 
com  plexos. I, precisament, l’augment d’aquests últims pot 
explicar algunes de les pautes observades en el comerç. En 
particular, la mera transició cap a un món amb CGV va 
implicar un fort increment dels fluxos d’exportacions i im -
portacions per damunt de l’augment de la producció real. 
El motiu és que els béns van passar a creuar les fronteres 
en nombroses ocasions dins el mateix procés productiu i 
es comptabilitzaven totes les vegades. Així, no és estrany 
que, en les últimes dècades, les exportacions totals hagin 
crescut entre 1,5 i 2 vegades més de pressa que el PIB mun-
 dial. No obstant això, recentment, sembla que el co  merç 
ha patit un canvi de tendència: després de l’enfonsa  ment 
del 2009 i de la ràpida recuperació posterior, les ex  por -
tacions mundials han entrat en una fase d’alentiment. 
Alguns economistes ho atribueixen a un factor estructural: 
el fet que el procés de creació de noves CGV ja estigui arri-
bant al seu final. No obstant això, la coincidència en el 
temps amb la ressaca d’una profunda crisi econòmico-
financera en un món altament connectat (com mai abans 
ho havia estat) dificulta discernir si l’alentiment comercial 
és un fenomen cíclic derivat de la crisi o té, efectivament, 
un caràcter estructural. Perquè, en un món amb nombro-
ses CGV, una desacceleració econòmica pot provocar més 
estralls en els fluxos comercials que en un món sense CGV. 
Aquest és el cas quan la desacceleració és més intensa en 
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la demanda de béns complexos que en la de béns simples, 
ja que els complexos impliquen un major nombre de flu-
xos comercials. A més a més, la implantació heterogènia 
de les CGV entre països pot explicar les notables diferèn-
cies que s’aprecien en els fluxos comercials a nivell regio-
nal. En general, els països més connectats a les cadenes 
globals patiran més els xocs de demanda global. Així ma -
teix, els països en què la producció està més vinculada a les 
fases inicials o intermèdies de les CGV tendiran a experi-
mentar més fluctuacions comercials que els països en què 
la producció es troba en les fases finals. El motiu és l’efecte 
magnificació upstream (o efecte bullwhip) propi de totes 
les cadenes de subministrament, siguin o no globals.

En definitiva, la complexitat creixent dels processos pro-
ductius dificulta la interpretació de les dades brutes sobre 
comerç internacional. Un doble esforç conceptual i empí-
ric és imprescindible per afinar les polítiques econòmiques 
i evitar efectes contraproduents en intentar incidir en els 
fluxos comercials, ja prou complicats. Des del vessant teòric, 
l’influent treball de Grossman i Rossi-Hansberg, que divideix 
la producció d’un bé o d’un servei en di  ferents tasques, 
al  gunes de les quals es poden deslocalitzar a l’estranger 
(offshoring), ha establert les bases dels nous models de co -
merç.1 En el pla de les estadístiques, hi ha en marxa diver-
ses iniciatives per tenir en compte les CGV i evitar, així, la 
doble comptabilització dels fluxos co  mercials, identificar on 
es crea realment valor, quina és la destinació final dels fluxos 
i com defugir la infravaloració de l’exportació de serveis.2

1. Vegeu Gene M. Grossman i Esteban Rossi-Hansberg (2006), «The Rise of 
Offshoring: it’s not Wine for Cloth Anymore», The New Economic Geogra-
phy: Effects and Policy Implications, Jackson Hole Conference Volume, 
Federal Reserve Bank of Kansas City.
2. Entre les iniciatives més recents, destaquen les bases de dades UNCTAD-
Eora GVA i OECD-WTO TiVA.
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ESTATS UNITS
2012 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14 09/14

Activitat

PIB real 2,3 2,2 2,3 3,1 1,9 2,6 – ... –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,2 3,6 3,6 3,6 2,3 4,1 4,1 4,8 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 81,0 74,0 80,5 83,4 90,3 93,4 86,0

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 55,7 56,7 52,7 55,2 57,1 59,0 ...

Habitatges iniciats (milers) 784 930 882 1.025 925 985 1.117 956 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141 158 161 165 170 171 170 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,6 58,5 58,8 58,9 59,0 59,0 ...

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

Preus

Preus de consum 2,1 1,5 1,6 1,2 1,4 2,1 2,0 1,7 ...

Preus de consum subjacent 2,1 1,8 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 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 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14

Activitat

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

Vendes al detall 14,3 13,1 13,3 13,5 11,9 12,3 12,2 11,9

Producció industrial 10,0 9,9 10,1 10,0 8,7 8,9 9,0 6,9

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,8 50,8 51,3 50,3 50,7 51,7 51,1

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 259 251 259 234 254 284 305

Exportacions 8,0 7,9 3,9 7,4 –3,4 5,0 14,5 9,4

Importacions 4,3 7,3 8,5 7,1 1,7 1,4 –1,6 –2,4

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,8 2,9 2,3 2,2 2,3 2,0

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 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 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14

Activitat

PIB real 1,5 1,5 2,4 2,4 2,7 0,0 – ...

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 44,0 41,7 38,8 39,1 41,5 41,2

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

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 4,3 4,0 4,0 3,9 3,6 3,6 3,8 3,5

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

Preus

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

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 0,0 0,5 0,6 2,3 2,3 2,2

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Departament de Comunicacions, Banc del Japó i Thomson Reuters Datastream.
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CONJUNTURA • L’atonia domina  
la zona de l’euro

La recuperació de la zona de l’euro continua mostrant se nyals 
de feblesa. Això s’observa tant en l’estancament del PIB del 2T 
com en la revisió continuada a la baixa de les perspectives de 
creixement per part dels principals organismes internacionals. 
La revisió que va dur a terme l’OCDE al setembre va ser espe-
cialment significativa, tant per la seva magnitud com pel seu 
abast: afecta Alemanya, França i, sobretot, Itàlia. Les dades 
d’ac  tivitat i de confiança publicades durant l’últim mes confir-
men aquest escenari de recuperació lenta i fràgil. De tota ma -
nera, és important destacar que, malgrat que estigui sent més 
lenta del que s’esperava, l’escenari continua sent de recupera-
ció. En aquest sentit, sembla que el sector exterior recupera el 
protagonisme que havia perdut en els últims trimestres. La 
ràpida actuació del Banc Central Europeu també ha ajudat a 
frenar el deteriorament de les expectatives de creixement, tot i 
que, com va recordar Mario Draghi, perquè la recuperació sigui 
sòlida i equilibrada a llarg termini, els països que han mostrat 
més símptomes de feblesa, com França i Itàlia, haurien de dur a 
terme reformes estructurals importants.

El Pib es va estancar en el 2T, amb unes tendències de fons 
grises. El desglossament del PIB per components mostra que el 
deteriorament es va concentrar en la variació d’existències 
(–0,2% intertrimestral) i en la formació bruta de capital fix 
(–0,3% intertrimestral). De fet, aquest últim component va fre-
nar la tendència gradual de millora de la demanda interna. Mal-
grat que el component de la inversió es caracteritza per ser 
molt erràtic, el to dels indicadors del 3T i l’índex de confiança de 
la indústria no permeten un optimisme excessiu. La resta de 
components del PIB del 2T mostren un perfil més saludable. 
Destaca l’augment del consum de les llars, del 0,3%, i de les 
exportacions, del 0,5% en termes intertrimestrals.

Els indicadors de demanda perden força. El deteriorament 
dels indicadors d’inversió s’ha estès als de consum. Per exem-
ple, l’indicador de confiança del consumidor acumula quatre 
mesos de descensos i es va situar en el –11,4 al setembre. 
Aquesta pèrdua de confiança s’observa en la desacceleració 
que s’ha produït en les vendes al detall del juliol, quan van créi-
xer el 0,8% interanual, lluny de la taxa de creixement mitjana de 
l’1,4% del 2T.

Els índexs PMi de la zona de l’euro ratifiquen el context de 
feblesa i es redueixen en el 3T en relació amb el trimestre ante-
rior. L’índex PMI compost ha passat de 53,4 punts en el 2T a 52,9 
en el 3T. Tant l’índex PMI de serveis com el de manufactures 
acumulen dos mesos consecutius de desacceleració, tot i que 
es mantenen en terreny expansiu. En concret, al setembre, es 
van situar en els 52,8 punts i en els 50,5 punts, respectivament. 
Per països, destaca la recaiguda del PMI francès, que es conti-
nua situant en territori contractiu (49,1 punts al setembre), 
resultat que evidencia la imperiosa necessitat del país gal 
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d’iniciar reformes estructurals importants. L’evolució de la pro-
ducció industrial dibuixa, també, un escenari en què l’economia 
europea continua creixent, però a un ritme moderat. En aquest 
cas, al juliol, la taxa de creixement es va situar en l’1,7% inter -
anual, 1 p. p. per damunt del registre mitjà del 2T, però, atesa la 
volatilitat de la sèrie, no es pot concloure que es tracti de l’inici 
d’una tendència ascendent.

La millora incipient al mercat laboral manté el to en el 2T, 
amb un augment de l’ocupació del 0,2% intertrimestral (el 
0,1% en el 1T). La taxa d’atur també ha continuat millorant al 
conjunt de la zona de l’euro: a l’agost, es va situar en l’11,5%, 
cinc dècimes per sota del registre de l’agost del 2013. No obs-
tant això, les diferències entre països continuen sent substan-
cials. A Alemanya, la taxa d’atur es manté en mínims (el 4,9% a 
l’agost) i, als països perifèrics, ha experimentat una reducció 
important (d’1,4 p. p. a Irlanda, d’1,7 p. p. a Espanya i de 2,1 p. p. 
a Portugal en relació amb l’agost del 2013). En canvi, a França i 
a Itàlia, el mercat laboral encara no ofereix símptomes de 
millora. De fet, a França, la taxa d’atur de l’agost es va situar  
en el 10,5%, tres dècimes per damunt del registre de l’agost 
del 2013.

L’evolució dels preus també reflecteix un escenari més las. 
La taxa d’inflació de la zona de l’euro es manté en cotes extre-
mament baixes: al setembre, es va situar en el 0,3%, una dèci-
ma per sota del registre de l’agost. La taxa d’inflació subjacent 
també es va moderar i va passar del 0,9% de l’agost al 0,7% del 
setembre. El que fa que aquesta tendència sigui especialment 
preocupant és que no sigui deguda a l’efecte arrossegament 
d’un o dos components de l’IPCH, com el preu del petroli o 
dels aliments frescos. La baixa taxa d’inflació és el resultat d’un 
afebliment generalitzat dels preus en tots els components que 
formen l’IPCH (com es recull al gràfic corresponent). Aquestes 
tendències de fons també s’observen, de forma generalitzada, 
als principals països de la zona de l’euro. Així i tot, s’espera que 
aquesta tendència vagi canviant de rumb de manera gradual 
en els pròxims mesos, gràcies a la millora de la demanda inter-
na i, sobretot, a la depreciació de l’euro (vegeu el Focus «La 
relació entre el valor de l’euro i la inflació» d’aquest mateix 
Informe).

L’evolució dels preus posa el bcE en alerta. Per bé que, al juny, 
la màxima autoritat monetària europea ja va anunciar un 
paquet de mesures acomodatícies, el deteriorament de les 
perspectives econòmiques que s’ha produït durant l’estiu l’ha 
forçat a fer un nou pas endavant. Així, al setembre, va anunciar 
un nou programa de compra d’actius de renda fixa privada. En 
concret, a partir de l’octubre, el BCE comprarà titulitzacions de 
crèdit i cèdules hipotecàries. S’espera que aquest nou paquet 
de mesures, juntament amb les subhastes de liquiditat a llarg 
termini (TLTRO) anunciades al juny, ajudi a consolidar la inci-
pient millora del crèdit. No obstant això, encara queden per 
definir importants detalls d’aquest programa, com, per exem-
ple, en quina mesura servirà perquè els bancs puguin transferir 
risc. Ara com ara, la primera subhasta de liquiditat condiciona-
da al crèdit (TLTRO), que es va dur a terme al setembre, va tenir 
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menys acollida del que havien anticipat els mercats (només es 
va col·locar el 21% de la liquiditat disponible). De tota manera, 
s’espera que la participació vagi a més en la segona subhasta 
del desembre, ja que ja s’hauran fet públics els resultats de les 
proves d’estrès que està duent a terme el BCE.

El sector exterior torna a arrencar. En aquest context poc es -
perançador, el sector exportador ofereix una mica d’es  pe  ran  ça. 
El primer semestre de l’any es va veure afectat per l’a  len  timent 
del creixement dels principals països emergents i per les ten-
sions geopolítiques. En els últims mesos, però, tot fa pensar que 
aquest sector ha començat a recuperar el pols. En concret, al 
juliol, les exportacions de béns van avançar el 2,7% inter anual 
(enfront de l’1,0% de la primera meitat de l’any). Destaca, en 
especial, el repunt de les exportacions als EUA i a la Xina, del 
10,1% interanual en els dos casos, que ajuda a esmorteir la cai-
guda de les vendes a Rússia, del –12,2%. A més a més, en con-
junt, les perspectives són positives: les perspectives de creixe-
ment per a les principals economies emergents són favorables, 
i no s’espera que les tensions geopolítiques vagin a més, tot i 
que, en aquest cas, és més difícil saber el rumb que poden 
prendre (vegeu el Focus «L’impacte de la crisi russa a Alemanya 
i a l’Europa central», també d’aquest Informe d’octubre). Així 
mateix, la depreciació recent de l’euro hauria de reforçar l’avanç 
de les exportacions en els pròxims mesos.

itàlia és una de les baules que dificulta la recuperació de la 
zona de l’euro. L’economia transalpina es troba encara sortint 
d’una llarga i profunda recessió econòmica, amb uns nivells 
d’atur molt elevats i una taxa d’inflació que es manté en cotes 
especialment baixes. El Govern liderat per Matteo Renzi ha 
anunciat la intenció de dur a terme un ampli ventall de refor-
mes estructurals per reactivar la capacitat de creixement de 
l’economia italiana. Damunt la taula hi ha propostes per reduir 
la dualitat i incrementar la flexibilitat del mercat laboral, per 
agilitar el sistema judicial i per reformar la llei electoral per 
dotar el país de més estabilitat política. En l’últim informe de 
l’FMI sobre l’economia italiana, es destaca que la ferma imple-
mentació d’aquestes mesures és essencial per crear ocupació 
i per millorar la productivitat del país. De tota manera, malgrat 
les bones intencions del nou executiu, la incertesa sobre la 
capacitat de dur-les a terme i sobre la celeritat amb què ho 
faci continua sent molt elevada, de manera que les perspecti-
ves de la regió a mitjà i a llarg termini continuen sent pessi-
mistes.
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Fa un any que l’evolució dels preus és el focus d’atenció a 
la zona de l’euro. La inflació registrada al setembre va ser 
un terç de la registrada un any enrere (de l’1,1% del setem-
bre del 2013 al 0,3% del 2014). Aquesta caiguda de vuit 
dècimes s’ha atribuït a la confluència de diversos factors 
temporals o exògens a les dinàmiques de l’economia real, 
com la tònica a la baixa del preu del petroli i d’altres pri-
meres matèries agrícoles. Malgrat que és cert que el paper 
d’aquests factors ha estat important en la reducció de la 
inflació, en concret de 0,4 p. p. des del setembre del 2013, 
l’evolució de la inflació subjacent (que exclou els compo-
nents anteriors) també ha seguit una via decreixent, que 
s’ha materialitzat en una caiguda de 0,4 p. p. des del se  -
tem bre de l’any passat.

Tot i que una part de la feblesa de la tendència de fons de 
la inflació subjacent és deguda a l’excés de capacitat pro-
ductiva i a una demanda interna encara en procés de 
recuperació, aquesta feblesa ha estat exacerbada per 
l’apreciació de l’euro iniciada cap a la meitat del 2012, que 
ha fet augmentar-ne el valor fins al 10% respecte del 
dòlar. En concret, aquest efecte és especialment intens en 
dos components de l’IPCH. El primer és el preu del petro-
li, la tendència decreixent en dòlars del qual s’amplifica 
amb el tipus de canvi, de manera que el preu del petroli 
en euros encara és més barat.

El segon component especialment afectat per l’evolució 
de l’euro són els preus dels béns industrials no energètics 
(s’exclouen els serveis i els aliments), que tenen un pes sig-
nificatiu (del 27%) en el total de l’IPCH. La relació que s’ob-
 serva entre el tipus de canvi i aquest component és inten-
sa i negativa, és a dir, quan l’euro s’aprecia, el preu d’a    quests 
béns es redueix.1 Això és degut al fet que un percentatge 
important d’aquests béns són importats (de manera que 
el seu preu en euros disminueix) i que els produïts local-
ment pateixen pressions competitives per ajustar els mar-
ges i rebaixar el preu de venda.

És important destacar que, històricament, el preu dels 
béns industrials ha reaccionat amb un cert retard a les 
variacions del tipus de canvi. Per aquest motiu, i atès que 
el tipus de canvi es va començar a depreciar a partir del 
juny, quan el BCE va anunciar més mesures acomodatícies, 
hauríem de començar a veure com aquestes pressions a la 
baixa en la inflació exercides per l’euro es reverteixen de 
forma gradual. Això, però, no serà suficient per contrares-
tar la pressió que continuaran exercint els factors de fons 
comentats més amunt. Per tant, malgrat que esperem que 
la inflació canviï de rumb en els pròxims mesos, es man-
tindrà en cotes anormalment baixes.

FOCUS • La relació entre el valor de l’euro i la inflació
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Les males dades del PIB d’Alemanya en el 2T (caiguda del 
0,2% intertrimestral) i l’evolució a la baixa de la confiança 
empresarial en els últims mesos s’han associat, parcial-
ment, a l’augment de la incertesa que envolta la situació 
geopolítica i econòmica russa. En particular, les sancions 
de la Unió Europea i dels EUA a Rússia, les rèpliques de 
Rússia i l’enquistament de la tensió bèl·lica a Ucraïna (mal-
grat l’alto el foc nominal) són factors que influeixen en 
l’empitjorament de la confiança dels empresaris alemanys. 
En aquesta tessitura, cal plantejar-se fins a quin punt 
aquest deteriorament del sentiment té una base real i si 
podria afectar també els països de l’Europa central.

D’entrada, els dos principals canals a través dels quals els 
problemes de la situació econòmica russa poden afectar 
Alemanya són el financer i el comerç exterior. Els vincles 
financers són, en termes generals, d’escassa importància. 
Segons les dades de l’FMI, els crèdits bancaris alemanys a 
Rússia es van situar, el 2012, en l’equivalent al 0,6% del PIB 
alemany, lluny de les xifres de crèdits a Rússia d’Àustria (el 
4,1%), de Suècia (el 2,8%), de França (el 2,0%) o d’Itàlia 
(l’1,5%). Altres indicadors, com la inversió directa estrangera, 
també revelen una exposició financera modesta d’Alemanya 
enfront de Rússia. Els vincles comercials tenen una mica més 
de rellevància. En particular, la preocupació de l’empresariat 
alemany ha anat en paral·lel al mal comportament de les 
exportacions a Rússia. Del gener a l’abril d’enguany, les 
exportacions a aquest país van caure el 9% interanual, just 
en un període en què el total de les vendes alemanyes a 
l’exterior van augmentar el 7% interanual. No obstant això, 
malgrat que aquest contrast cridi l’atenció, cal recordar que 
Rússia no és, en agregat, un mercat clau per a Alemanya: és 
només el seu onzè comprador internacional, i per un import 
que amb prou feines arriba a l’1,1% del PIB germànic.

No sembla que les xifres anteriors secundin el dramatisme 
que reflecteixen els descensos de la confiança empresarial. 
Amb tota la dificultat que comporta efectuar un exercici 
quantitatiu, es disposa de certes estimacions de l’impacte 
del creixement de la crisi russa. Barclays Capital estima que, 
sota la hipòtesi (perfectament plausible) que les exporta-
cions de la zona de l’euro a Rússia acabin caient el 20% el 
2014, el creixement del PIB de la regió seria 0,1 punts percen-
tuals menor que en absència d’aquest xoc. Altres analistes 
apunten que, en el cas d’Alemanya, el creixement seria entre 
0,2 i 0,3 punts percentuals menor sota aquest supòsit. És 
probable que la majoria de les previsions de creixement ale-
many i, per extensió, de la zona de l’euro i de l’Europa central 
ja estiguin incorporant una gran part d’aquest efecte esti-
mat. Així, mentre que, al juliol, el consens dels analistes pro-
nosticava un creixement del 2% per a Alemanya el 2014, al 
setembre, després de la nova ronda de sancions del juliol, de 
l’agost i del setem bre, la previsió era de l’1,7%, una rebaixa 
coherent amb les xifres esmentades.

FOCUS • L’impacte de la crisi russa a Alemanya i a l’Europa central
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No obstant això, quantificar l’impacte de la crisi russa 
sobre el creixement alemany només en termes d’un xoc a 
curt termini sobre les exportacions pot comportar que no 
es valori prou la importància d’aquest episodi. El paper de 
Rússia en l’organització econòmica de la regió que formen 
Alemanya i l’Europa central és més important del que el 
canal de les exportacions directes suggereix. Les relacions 
econòmiques entre Alemanya, l’Europa central i Rússia 
s’articulen, en gran part, al voltant de la notable intensitat 
comercial entre les dues primeres (les exportacions i les 
importacions entre les dues representen el 27,4% del PIB 
de l’Europa central) i del paper de Rússia com a proveïdor 
fonamental de l’Europa central (les importacions des de 
Rússia representen més del 6% del PIB a Hongria, a Eslo-
vàquia i a Bulgària i entre el 3% i el 4% a Polònia i a la 
República Txeca). En aquest context, la tasca que exerceix 
cada part queda clara. Rússia és un proveïdor important 
de primeres matèries (en particular, energètiques, però cal 
no menysprear els productes minerals i els metalls). 
L’Europa central utilitza aquestes entrades per produir el 
que seran les seves exportacions de béns intermedis i 
finals (en no poca mesura cap a Alemanya), i Alemanya 
utilitza els béns procedents de l’Europa central com entra-
des de les seves exportacions a la resta del món.

Per tant, el risc més important que, en aquests moments, 
poden estar valorant els empresaris alemanys, i europeus en 
general, és, probablement, l’efecte disruptiu que tindria un 
conflicte sobre una regió econòmica que funciona, de fet, 
com una gran cadena transnacional de producció integrada. 
És probable que aquest risc només es materialitzi en escena-
ris adversos extrems, però, en qualsevol cas, per les seves 
greus conseqüències, convindria que la Unió Europea i Rús-
sia trobessin el camí de la concòrdia amb celeritat.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14 09/14

Vendes al detall (variació interanual) –1,7 –0,9 0,4 1,0 1,4 0,8 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –2,5 –0,7 1,5 1,4 0,9 2,2 ... ...

Confiança del consumidor –22,1 –18,7 –14,4 –11,2 –7,7 –8,3 –10,0 –11,4

Sentiment econòmic 90,8 93,8 99,1 101,6 102,2 102,2 100,6 99,9

PMI manufactures 46,2 49,6 51,9 53,4 52,5 51,8 50,7 50,5

PMI serveis 47,6 49,3 51,3 52,1 53,0 54,2 53,1 52,8

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,6 –0,8 –0,4 0,1 0,5 – ... –

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 11,3 12,0 11,9 11,7 11,6 11,5 11,5 ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 ...

França (% pobl. activa) 9,8 10,3 10,2 10,1 10,2 10,5 10,5 ...

Itàlia (% pobl. activa) 10,7 12,2 12,5 12,5 12,5 12,6 12,3 ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 25,8 25,3 24,7 24,5 24,4 ...

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 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14 08/14

Saldo corrent: zona de l’euro 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 ...

Alemanya 7,1 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 7,1 ...

França1 –2,2 –1,3 –1,3 –0,6 –1,3 –1,3 –1,3 ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 97,8 101,6 103,1 103,8 103,8 103 102,6 101,9

Notes: 1. Canvi de metodologia a partir de 2014. 2. 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 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14 08/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –2,9 –3,1 –2,5 –2,2 –2,2 –2,0

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 3,1 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 ...

Dipòsits

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

Altres dipòsits a curt termini 2,0 0,0 –1,5 –2,5 –2,0 –1,8 –1,8 –1,7

Instruments negociables 0,5 –14,8 –16,8 –12,6 –11,7 –8,8 –6,8 –6,4

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,8 2,0 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 ...

Notes: 1. Dades ajustades de vendes i titulitzacions.  2. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  3. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del 
tipus 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 • Sembla que la 
recuperació prosseguirà 

L’economia espanyola continua creixent, tot i que a un ritme 
lleugerament menor. Després de l’intens avanç del PIB en el 
2T, del 0,6% intertrimestral, les últimes dades suggereixen que 
s’està produint un lleuger alentiment. L’índex d’activitat econò-
mica de ”la Caixa” Research apunta a un avanç intertrimestral 
del PIB al voltant del 0,5% en el 3T 2014. La nostra previsió, del 
0,4%, se situa en la banda baixa de l’interval acceptable de pro-
babilitats i respon a dos factors. Primer, és possible que 
l’economia espanyola s’hagi vist afectada per la desacceleració 
recent de l’activitat europea, i això quedaria recollit en les 
dades del 3T que encara no estan disponibles. Segon, una part 
del fort repunt de l’activitat en el 2T 2014 va ser impulsada per 
factors temporals, com la presa de decisions de consum i 
d’inversió ajornades durant la crisi. En qualsevol cas, tot fa pen-
sar que la taxa de creixement continuarà sent notable, atesos 
els condicionants que envolten l’economia espanyola.

Els indicadors d’oferta mostren signes d’estabilització en 
taxes positives. En general, els diferents indicadors avançats 
d’activitat dibuixen un escenari de creixement una mica més 
moderat en el 3T 2014. Una mostra d’això és la lleugera desac-
celeració de la facturació de les empreses. L’entrada de coman-
des de la indústria també ha perdut una mica de força (el 2,4% 
interanual al juliol, que cal comparar amb el 4,2% del juny). La 
mateixa lectura d’estabilització atorguen els índexs PMI de ser-
veis i manufactures, que es mantenen en zona expansiva. Ara 
com ara, les xifres espanyoles continuen tenint un comporta-
ment més positiu que els registres que arriben dels principals 
països de la zona de l’euro. No obstant això, la desacceleració 
de l’activitat del Vell Continent és un risc que cal tenir present. 
A mesura que la zona de l’euro torni a créixer a un ritme més 
vigorós, la recuperació de l’economia espanyola s’anirà conso-
lidant.

Moderació també en el ritme de millora del mercat laboral. 
Després d’un període en què la taxa de creixement interanual 
d’ocupats ha pujat mes rere mes, s’ha mantingut estable a 
l’agost en el 2,0%. No esperem que el progrés del mercat labo-
ral s’aturi, però sí sembla que la taxa de creació d’ocupació està 
arribant al seu nivell de mitjà termini. El fet que el nombre 
d’afiliats a la indústria i a la construcció hagi deixat de caure en 
relació amb l’any anterior i que la recuperació no se centri, 
exclusivament, en el sector de serveis permet confiar en la 
seva continuïtat. Sens dubte, la creació d’ocupació en els 
últims mesos ha jugat un paper clau en la reactivació del con-
sum. Si tenim en compte les principals sèries, la recuperació 
del consum continuarà, tot i que amb menys força, atesos els 
indicadors d’activitat i del mercat laboral. La confiança del 
consumidor, per exemple, va recular en el 3T (–7,9 punts, 
enfront dels –6,1 punts del 2T), però es manté en nivells his-
tòricament elevats. També mostren un alentiment del consum 
les vendes al detall. Mentre que, en el 2T, van augmentar el 
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0,6% interanual, durant els mesos d’agost i de setembre, 
l’avanç mitjà va ser del 0,1%.

Lleugera recuperació de la inflació. Tal com s’esperava, l’avanç 
de l’INE va situar la taxa d’inflació en el –0,2% al setembre (el 
–0,5% a l’agost). Aquesta dada suggereix que la inflació podria 
haver tocat fons i iniciaria, així, una trajectòria ascendent. Mal-
grat el creixement econòmic, la inflació s’ha mantingut en 
terreny negatiu des del juliol, pressionada per la davallada dels 
preus dels lubrificants i carburants i d’altres components 
volàtils, com els aliments frescos. Així ho demostra el fet que la 
inflació subjacent no hagi baixat del 0%, i no s’espera que recu-
li en els pròxims mesos, ja que la reactivació del consum i la 
depreciació de l’euro haurien de propiciar que els preus repren-
guin una via ascendent. De tota manera, la recuperació de la 
inflació serà molt lenta, a causa de dos factors. Primer, malgrat 
que el PIB ha crescut durant quatre trimestres consecutius, la 
utilització de la capacitat productiva es manté en nivells molt 
baixos. Segon, persisteix la contenció salarial, tal com ho reflec-
teixen les dades de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral. En el 
2T 2014, els costos salarials van augmentar el 0,4% intertrimes-
tral (el 0,0% en el 1T), molt per sota de l’1,0%, mitjana dels anys 
2000-2007. L’augment moderat dels salaris pactats en conveni 
al juliol, del 0,6% interanual, apunta a un avanç salarial contin-
gut fins al final d’enguany, de manera que no hi haurà pressions 
inflacionistes per aquesta via.

signes d’estabilització al mercat immobiliari. El preu de 
l’habitatge va deixar de recular en el 2T 2014. Així ho recullen 
les dades de l’INE, amb un increment de l’1,8% intertrimestral, i 
del Ministeri de Foment, amb una taxa del 0,0%. D’aquesta 
manera, es posa fi a una caiguda que, des del 2008, supera el 
30% nominal. L’estabilització incipient del preu de l’habitatge 
ve acompanyada de la millora de la demanda. Al juliol, la com-
pravenda d’habitatges va avançar el 10,7% interanual (el 6,4% 
en el 2T). La demanda de pisos es veurà afavorida per la laxitud 
monetària, que ha situat l’economia espanyola en un entorn de 
tipus d’interès baixos. Al juliol, el tipus d’interès de la nova con-
cessió de crèdit a les llars per a la compra d’un habitatge es va 
situar en el 2,9%, enfront del 5,7% del 2008. Així mateix, les 
dades mostren que la concessió de crèdit nou es recupera, tot i 
que de forma molt gradual, del nivell mínim registrat al setem-
bre del 2013. Tot plegat suggereix que la correcció del sector 
immobiliari pot arribar al seu final.

El sector exportador dóna mostres de millora. Les exporta-
cions de béns van créixer el 8,7% interanual al juliol i es van 
desmarcar de la feblesa mostrada durant la primera meitat de 
l’any, anotant així un registre del 0,5%. Malgrat que sembla que 
les exportacions han recuperat el pols, els vaivens característics 
d’aquesta sèrie ens obliguen a ser prudents a l’hora de valorar 
aquest repunt. Sens dubte, perquè la tendència ascendent de 
les exportacions es consolidi, serà imprescindible que la recu-
peració de la zona de l’euro guanyi fortalesa. Pel seu costat, el 
dinamisme importador es manté, ja que l’economia espanyola 
creix gràcies a la demanda interna. El resultat és que el saldo de 
béns s’està deteriorant des de l’inici de l’any. Al juny, va ser de 
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–17.189 milions d’euros, en termes acumulats de 12 mesos 
(–10.777 milions d’euros al gener del 2014).

El turisme estranger avança a un ritme de rècord. L’arribada 
de visitants es va accelerar a l’agost (el 8,8% interanual) i situa 
en 45,4 milions el nombre de turistes que han visitat el país des 
de l’inici d’enguany (42,3 milions el 2013). El bon pols dels mer-
cats emissors, llevat del rus, permet mantenir l’optimisme a curt 
termini. L’excel·lent comportament del turisme estranger dels 
últims mesos ha anat acompanyat d’un increment significatiu 
dels ingressos d’aquesta partida. Al juny, aquests ingressos van 
augmentar el 4,6% interanual, un repunt insuficient per com-
pensar el deteriorament del saldo de béns i de rendes. Així, al 
juny, el saldo corrent es va situar de nou en terreny negatiu 
(–1.008 milions d’euros en termes acumulats de 12 mesos).

El Govern presenta els Pressupostos Generals de l’Estat per 
al 2015 amb un escenari macroeconòmic versemblant. En 
conjunt, les previsions de creixement utilitzades per marcar els 
objectius per a les principals partides del balanç públic se 
situen en línia amb el consens d’economistes. En concret, els 
pressupostos es basen en un avanç de l’activitat de l’1,3% el 
2014 i del 2,0% el 2015. Segons l’Agència Independent de Res-
ponsabilitat Fiscal (AIReF), que avalua, per primera vegada, el 
quadre macroeconòmic, les xifres plantejades són plausibles, 
tot i que matisa que l’evolució de la zona de l’euro podria ser 
una mica pitjor del que es preveu. El projecte dels Pressupostos 
Generals de l’Estat presenta un avanç de l’activitat i del consum 
que farà créixer el 5,4% anual els ingressos tributaris el 2015, 
fins i tot tenint en compte l’impacte de la reforma fiscal. D’altra 
banda, la despesa baixarà el 3,2%, pel descens del pagament 
d’interessos i per la menor aportació a la Seguretat Social i al 
Servei Públic d’Ocupació Estatal. Això permetrà dur a terme 
l’ajust fiscal de sis dècimes fins al 2,9% del PIB. No obstant això, 
cal assenyalar que una gran part de l’ajust del dèficit fiscal pres-
supostat tant per la via dels ingressos com de les despeses 
depèn del fet que les previsions de creixement es compleixin, 
és a dir, respon a factors cíclics.

ara com ara, el compliment de l’objectiu fiscal del 2014 
sembla factible. A l’agost, el dèficit de l’Estat es va situar en el 
3,3%, dues dècimes per damunt de l’objectiu d’enguany. Una 
reducció d’aquesta magnitud en els quatre últims mesos de 
l’any no sembla complicada. A més a més, cal destacar que la 
revisió recent del PIB, que segueix la nova normativa europea 
de comptes, ha incrementat el 2,6% el PIB nominal del 2013 i 
ha reduït en tres dècimes a la baixa, fins al 6,3%, el dèficit per a 
enguany. Conseqüentment, l’ajust fiscal necessari per complir 
l’objectiu de dèficit del 2014 del conjunt del sector públic, del 
5,5% del PIB, ha baixat fins als 0,8 p. p., la qual cosa en facilitarà 
clarament l’assoliment.
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PIB 1,3 2
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Notes: * Contribució al creixement. ** Percentatge de la població activa.
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El consum privat esperona el creixement de l’economia 
espanyola. Fa quatre trimestres que avança a un ritme 
mitjà del 0,6%, de manera que s’ha convertit en el princi-
pal aliat de la recuperació. No obstant això, el fort repunt 
del consum de les llars no ha anat acompanyat d’un aug-
ment de la renda bruta disponible (RBDL). De fet, el 2013, 
va caure l’1,8%. En el 1T 2014, continuava reculant, tot i 
que a un ritme menor (–1,1%). L’augment del consum s’ha 
produït, sobretot, a través d’una reducció de la taxa d’es -
tal  vi. En concret, entre el 2T 2013 i el 2T 2014, ha disminuït 
en 1,5 p. p., fins a situar-se en el 9,4%, un mínim històric. 
Destaca, també, la intensa pujada de la concessió de nou 
crèdit al consum, que, a l’agost, va registrar una taxa de 
creixement interanual del 3,90% (en l’acumulat de 12 me -
sos). Per tant, si els factors que donen suport al consum 
con  tinuen sent els mateixos, sembla difícil que pugui 
man  tenir el ritme de creixement dels últims trimestres. 
Analitzem-ho amb una mica més de detall.

És d’esperar que l’RBDL vagi guanyant tracció de forma 
progressiva. Les rendes salarials, que representen al vol-
tant del 70% del total de la renda bruta disponible de les 
llars, rebran el suport del creixement de l’ocupació, que, el 
2014, esperem que se situï al voltant de l’1% i que, el 2015, 
probablement arribi fins a l’1,4%. Les rendes no salarials 
també ofereixen unes perspectives més positives, en part 
per l’increment del nombre d’autònoms.

Malgrat que l’RBDL tindrà el suport progressiu del mercat 
laboral, és difícil que el consum de les llars pugui mantenir 
el ritme de creixement del primer semestre del 2014. Ser-
veixi d’exemple que, si aquest fos el cas, el 2016 la taxa 
d’es  talvi se situaria per sota del 7%, una xifra que sembla 
poc probable. L’escenari que sembla més raonable és que 
el ritme de creixement del consum es moderi a mesura 
que els factors que, temporalment, li han donat un impuls 
addicional, com la presa de decisions de consum ajorna-
des durant la crisi, es vagin esgotant. De fet, diversos indi-
cadors del 3T 2014 mostren ja que el ritme de creixement 
del consum s’està moderant. Les vendes al detall del juliol 
i de l’agost, per exemple, van registrar una taxa de creixe-
ment del 0,1% interanual, mentre que, en el 2T, van créixer 
a un ritme mitjà del 0,6%.

El patró de recuperació del consum que s’observa és similar 
al que es va produir al començament dels anys noranta. En 
concret, en el 2T 1994, després de dos anys amb una taxa de 
creixement intertrimestral mitjana del –0,4%, va créixer a 
un ritme mitjà del 0,9% durant dos trimestres, mentre que, 
en els dos anys següents, va fer-ho al 0,3%. Així, el nostre 
escenari contempla que, en els pròxims trimestres, el crei-
xement del consum de les llars es mantindrà en cotes nota-
bles, però lleugerament inferiors a les del primer semestre 
del 2014, al voltant del 0,4% intertrimestral, una xifra co -
he  rent amb la recuperació prevista del mercat laboral.

FOCUS • Sobre el repunt del consum de les llars a Espanya
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Sembla que el sector immobiliari comença a canviar de 
rumb. Ja fa diversos mesos que les compravendes presen-
ten taxes de creixement positives, i el preu de l’habitatge 
va deixar de caure en el 2T 2014. Finalment, la millora de 
l’activitat econòmica comença a contagiar el sector més 
castigat per la recessió. No obstant això, tot i que les pers-
pectives són més favorables, és important mantenir la 
cautela. L’ajust en preus i en activitat ha estat notable, 
però la sobreoferta d’habitatges es manté elevada.

Com es pot observar, l’activitat ha reculat intensament. El 
2013, els habitatges acabats van arribar només a les 
60.000 unitats, dos terços de les llars creades en aquest 
mateix any. Aquesta ràtio se situa lluny dels 1,3 habitat-
ges acabats per llar creada que es van observar, de mitja-
na, entre els anys 1999 i 2004. Sens dubte, aquestes cotes 
tan baixes només són sostenibles per l’existència d’un 
estoc elevat.

Pel que fa als preus, l’ajust també ha estat molt important: 
des del 2008, han caigut el 38% en termes reals. Així ho 
reflecteixen els indicadors que tenen en compte la capa-
citat de pagament de les llars. Com es recull al segon grà-
fic, la proporció de la renda bruta disponible de la llar 
mitjana destinada al pagament anual de la quota hipote-
cària s’ha ajustat de forma molt important en els últims 
anys, en part per la caiguda del preu de l’habitatge, tot i 
que també ha contribuït al descens dels costos de 
finançament. De tota manera, aquest índex es troba 
encara lleugerament per damunt dels registres conside-
rats d’equilibri. Així, perquè continuï ajustant-se, és 
necessari que el preu de l’habitatge creixi menys que la 
renda bruta disponible de les llars.

De tota manera, el factor que més condicionarà l’evolució 
del sector en els pròxims anys serà l’excés d’oferta. 
D’acord amb les nostres estimacions, en el 4T 2013, l’estoc 
d’habitatges nous acabats per vendre se situava lleugera-
ment per damunt dels 600.000, la qual cosa equival a 3,8 
vegades les compravendes d’habitatges nous realitzades 
en l’últim any, una xifra molt semblant al registre màxim 
del 2012. Malgrat que esperem que el descens d’aquesta 
ràtio s’acceleri a mesura que avanci la demanda 
d’habitatges, l’elevat estoc acumulat limitarà a curt i a 
mitjà termini la capacitat de recuperació de l’activitat i 
dels preus.

L’anàlisi, a grans trets, de la situació del sector immobiliari 
no ha de fer oblidar la seva heterogeneïtat inherent. Una 
característica que, de fet, és probable que s’accentuï en els 
pròxims trimestres. Als submercats immobiliaris en què 
l’excés d’oferta és menor o inexistent, es poden començar 
a percebre pressions alcistes, esperonades per la recupe-
ració de la demanda i per la millora dels costos de finança-
ment. En canvi, als submercats en què l’excés d’oferta es 
manté elevat, l’ajust continuarà sent lent.

FOCUS • Canvis al sector immobiliari espanyol
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La balança corrent ha experimentat una correcció impor-
tant en els últims anys. No obstant això, aquesta tendèn-
cia ha canviat de rumb en els últims mesos. En part, això 
és degut al deteriorament del saldo de béns, però la 
balança de rendes també té un paper protagonista: el 
dèficit ha augmentat en gairebé 5.000 milions d’euros 
durant el primer semestre del 2014, el 55% del canvi que 
s’ha produït a la balança corrent.

Una part important de l’augment del dèficit de rendes 
s’explica per la caiguda de la rendibilitat dels actius 
estrangers en mans d’espanyols. Fa anys que l’intens des-
cens dels tipus d’interès a nivell global pressiona a la baixa 
la rendibilitat de les inversions espanyoles a l’exterior. 
Així, malgrat que els actius estrangers en mans d’espanyols 
s’han mantingut estables en els últims anys, la seva menor 
rendibilitat ha reduït els ingressos en 17.000 milions 
d’euros entre el 4T 2008 i el 1T 2014. Com es pot observar 
al primer gràfic, la caiguda de la rendibilitat va ser espe-
cialment intensa entre el setembre del 2008 i el setembre 
del 2010. Després d’un període d’estabilitat, es va orientar 
de nou a la baixa al març del 2012. La rendibilitat dels pas-
sius nacionals en mans d’estrangers també va recular, 
però, en els últims trimestres, s’ha mantingut estable. 
Això és degut al pes que el deute públic ha anat guanyant 
entre els passius externs espanyols (del 10,4% al juny del 
2012 al 18,6% al març d’enguany), ja que la seva rendibili-
tat és, de mitjana, superior a la de la resta de passius.

El segon factor que explica el deteriorament del saldo de 
rendes és el major volum dels passius espanyols en mans 
d’estrangers. En el 1T 2014, van augmentar per damunt 
del total de passius de l’economia i van empènyer el per-
centatge de passius espanyols en mans de tenidors 
estrangers al 23,1%. Aquest nivell és similar al registrat 
entre el 2006 i el 2010, la qual cosa posa de manifest la 
recuperació de la confiança inversora estrangera en els 
títols espanyols.

De l’anàlisi dels factors que han propiciat el deteriorament 
del dèficit de rendes es poden extreure dues conclusions. 
(i) Els motius de fons d’aquest deteriorament no són 
malignes: no és degut ni a un augment desproporcionat 
del deute extern ni a la venda dels actius estrangers en 
mans d’espanyols. (ii) Sembla que el recorregut addicio-
nal que té el deteriorament del dèficit de rendes és limi-
tat: la rendibilitat dels actius espanyols a l’estranger no 
baixarà gaire més, i el pes dels actius espanyols en mans 
d’estrangers s’apropa a la normalització. Aquest últim fac-
tor, però, és el que genera més incògnites i, per tant, cal-
drà seguir-lo de prop.

FOCUS • El deteriorament de la balança de rendes:  
motius i recorregut
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Indicadors d’activitat

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14 09/14

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,1 0,1 –0,4 0,8 0,1 0,1 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –11,6 –9,1 –8,2 –5,7 –5,7 –5,7

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 50,1 52,5 53,4 53,9 52,8 ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –21,4 –6,5 –8,9 14,4 16,4 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,4 –9,8 –9,3 6,5 10,7 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 51,8 54,2 55,7 56,2 58,1 ...

Consum

Vendes comerç al detall –7,1 –3,7 0,4 –0,1 0,7 –0,3 0,6 ...

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 22,6 11,8 23,2 10,9 13,7 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –19,4 –11,8 –6,1 –7,7 –6,4 –9,6

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 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14 09/14

General 2,4 1,4 0,1 0,0 0,2 –0,3 –0,5 –0,2

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

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 0,7 0,7 –2,3 –5,2 –5,4 ...

Productes energètics 8,8 0,1 –1,1 –1,0 2,4 0,3 –0,9 ...

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

Indicadors d’ocupació

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14 08/14

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –5,3 –4,3 –2,5 –1,3 0,0 0,3 0,6 0,6

Construcció –17,0 –12,1 –7,9 –5,3 –2,3 –1,6 –1,1 –0,4

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

Situació professional

Assalariats –3,8 –3,8 –1,8 0,1 1,4 1,6 1,9 1,9

No assalariats –1,4 –0,6 0,4 1,4 2,3 2,4 2,4 2,5

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –2,1 6,8 24,0 26,2 18,4 16,8

Temporals –4,0 6,4 15,0 19,4 14,2 18,4 8,5 8,3

TOTAL –1,6 4,0 13,5 18,2 15,0 18,9 9,1 8,8

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –8,0 –9,4 –10,9 –9,2 –5,8 –4,9

Resta d’edats 11,7 3,7 –1,2 –3,7 –5,9 –6,3 –6,0 –5,8

TOTAL 10,9 2,7 –1,8 –4,2 –6,4 –6,6 –5,9 –5,8

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 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 3,8 5,2 4,4 0,8 3,2 –2,0 –1,2 8,7

Importacions (variació interanual) –2,8 –1,3 –0,6 2,0 7,0 3,7 5,4 13,4

Saldo corrent –12,4 8,0 7,7 8,0 4,0 –1,0 –1,0 ...

Béns –27,8 –11,6 –11,5 –11,6 –13,9 –17,2 –17,2 ...

Serveis 37,6 40,9 39,3 40,9 41,6 42,5 42,5 ...

Rendes –17,9 –15,3 –14,6 –15,3 –17,2 –20,2 –20,2 ...

Transferències –4,3 –6,0 –5,5 –6,0 –6,4 –6,1 –6,1 ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –5,8 15,8 15,6 15,8 12,5 6,9 6,9 ...

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 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14
Saldo  

07/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,0 –7,8 –8,1 –7,4 –6,2 –5,7 –5,6 –5,6 1.796,3

Empreses no financeres –4,1 –9,8 –10,2 –8,7 –6,6 –6,2 –6,0 –5,9 1.031,3

Llars 3 –3,8 –4,9 –5,0 –5,5 –5,6 –5,2 –5,0 –5,1 765,0

Administracions públiques 4 14,9 17,0 17,4 13,0 8,5 6,6 6,5 5,4 1.005,7

TOTAL 0,6 –0,9 –0,9 –1,4 –1,5 –1,7 –1,6 –1,9 2.802,0

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

Total dipòsits –4,5 2,1 4,7 2,2 0,2 –0,8 –0,7 –0,7 1.174,9

A la vista 0,2 4,2 4,6 8,1 7,4 7,4 10,7 13,8 307,3

D’estalvi –2,8 –0,1 –0,2 1,4 3,8 5,9 5,5 6,6 214,0

A termini –6,7 1,7 5,7 0,2 –3,6 –6,1 –7,1 –8,5 632,8

En moneda estrangera –4,0 16,8 24,1 –0,1 –1,1 0,1 –0,9 0,1 20,7

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –15,3 –12,7 –11,1 –8,3 –5,1 –0,2 122,6

TOTAL –5,7 –0,2 2,3 0,5 –1,1 –1,6 –1,1 –0,7 1.297,5

Taxa de morositat (%) 6 10,4 13,6 12,7 13,6 13,4 13,1 13,1 13,2 –

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 63,8 58,0 58,6 59,4 59,4 59,4 –

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
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 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 06/14 07/14 08/14

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,6 –6,3 –4,7 –6,8 –0,6 –3,4 –3,4 – ...

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

Comunitats autònomes –1,8 –1,5 –0,9 –1,5 –0,3 –1,1 –1,1 –1,0 ...

Corporacions locals 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 – ...

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

Deute públic (% PIB) 84,4 92,1 91,6 92,1 95,0 96,4 96,4 – ...

Nota: 1. Inclou les mesures vinculades a la reestructuració bancària i no inclou altres organismes de l’Administració central.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades de la IGAE, Ministeri d’Hisenda i Banc d’Espanya.
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LES CLAUS dE LA RECUPERACIÓ dEL CRèdIT

El crèdit del crèdit

L’evolució del crèdit ha estat observada amb preocupació durant la crisi i no ha deixat ningú satisfet. Les entitats financeres han 
vist com la seva principal activitat i, per tant, la seva principal font d’ingressos es reduïa any rere any. Per a les llars i per a les 
empreses, la caiguda del crèdit ha representat un handicap addicional a la ja prou difícil situació econòmica. No obstant això, 
finalment, sembla que comença a prendre un nou rumb.

L’origen d’un dels factors primordials que ha limitat la capacitat creditícia de les entitats financeres en els últims anys cal buscar-
lo en la regulació del sector mateix o, més concretament, en els canvis que ha experimentat aquesta regulació. Amb l’inici de la 
crisi, es va posar de manifest que la regulació existent, coneguda com Basilea II, havia estat incapaç de prevenir el col·lapse de 
moltes entitats, fet que va acabar qüestionant la solvència del conjunt del sector. El procés que ràpidament es va activar per 
reformular-la va culminar, al gener del 2014, amb la posada en marxa de Basilea III. De forma molt succinta, el principi general 
que inspira el nou marc regulador és que les entitats han de disposar d’un matalàs de capital més gruixut i de més bona qualitat 
per poder afrontar els escenaris adversos. Així, està previst que els requeriments de capital mínims que han de tenir les entitats 
pugin de forma gradual i passin d’un core capital del 2% dels actius ponderats per risc al 7,0% el 2018. A més a més, el nou marc 
exigeix a les entitats que, durant les fases expansives del cicle, creïn un matalàs de capital addicional perquè, si és necessari, 
pugui ser utilitzat durant les recessions. La nova regulació, per tant, incorpora un principi molt important i àmpliament recla-
mat des del món acadèmic i des del sector mateix: reconeix que, per a les entitats financeres, augmentar el capital és costós i, 
si s’ha de fer amb rapidesa, pot acabar perjudicant la seva capacitat creditícia. És per això que la nova regulació preveu que els 
requisits mínims de capital augmentin de forma gradual i que el matalàs de capital addicional es creï durant les fases expansi-
ves del cicle. Amb tot plegat es pretén enfortir la solvència de les entitats a llarg termini sense afectar la seva capacitat creditícia 
a curt termini.

No obstant això, tot i que el principi que inspira la nova regulació sigui ben intencionat, la seva aplicació ha tingut l’efecte contra-
ri al desitjat. El nou marc regulador s’ha aplicat de manera anticipada i en un entorn de feblesa econòmica que ha mantingut els 
dubtes sobre la solvència d’algunes entitats. I, atès que sovint és difícil distingir amb prou claredat la salut de cada entitat, s’han 
vist obligades a incrementar les ràtios de capital de forma accelerada per poder demostrar la seva fortalesa. A la pròpia pressió 
del mercat, s’ha afegit la publicació d’índexs que conviden a comparar si les entitats compleixen anticipadament els requisits que 
entraran en vigor el 2018. En l’informe que el Banc Internacional de Pagaments publica semestralment, es pot observar com ja ho 
fan més del 80% de les entitats, una xifra elevada i que ha augmentat en els últims trimestres (com es recull al gràfic). En defini-
tiva, mentre que l’activitat econòmica es trobava gairebé estancada, o en recessió en alguns trimestres, les entitats financeres 
augmentaven les ràtios de capital, la qual cosa, amb tota seguretat, ha precipitat encara més la caiguda del crèdit al conjunt de 
la zona de l’euro.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

06/11 12/11 06/12 12/12 06/13 12/13 

 
(% en relació amb el total d’entitats) 

Entitats grup 1 **  Entitats grup 2 **  

Notes:   

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

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 

 

Entitats grup 1 ** (esc. esq.)   

 
 

Crèdit a llars (esc. dta.)  

 
 

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

 

 

 
4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

Entitats de la zona de l’euro que compleixen 
els requeriments de capital de Basilea III previstos 
per al 2018 * 

* Entitats amb una ràtio de capital CET1 BIS III fully loaded superior al 7% dels APR.
** Bancs sota supervisió del BCE. Els del grup 1 són els que presenten un nivell de capital Tier 1 superior
 als 3.000 milions d’euros i una posició internacional activa. La resta de bancs són els del grup 2.

Evolució de les ràtios de capital de les entitats 
de la zona de l’euro i del crèdit

 Ràtio de capital CET1 Basilea III 
fully loaded (%) Variació interanual (%)

Crèdit a societats 
no financeres (esc. dta.)

Entitats grup 2 ** (esc. esq.)

Nota: * Bancs sota supervisió del BCE. Els del grup 1 són els que presenten un nivell de capital Tier 1 
superior als 3.000 milions d’euros i una posició internacional activa. La resta de bancs són 
els del grup 2.



33  DOSSIER: Les cLaus de La recuperació deL crèdit

www.lacaixaresearch.comOCTUBRE 2014

10

Un altre aspecte que tampoc no ha ajudat a reactivar la capacitat creditícia de les entitats ha estat la incertesa reguladora, un 
fenomen que ha estat generalitzat als països desenvolupats i especialment peremptori a la zona de l’euro. A part de la pròpia 
inseguretat que comporta la redefinició constant del marc regulador del sector, les diferents proves d’estrès dutes a terme s’han 
convertit en una important font d’incertesa addicional. Tot seguit, s’exposen dos motius.

Primer, malgrat que, conceptualment, efectuar les proves d’estrès hauria de ser positiu per a la confiança en el sector financer, la 
seva aplicació ha estat perversa. Les proves d’estrès, teòricament, han de servir per analitzar si les entitats estan preparades per 
poder afrontar amb garanties un escenari econòmic molt advers. Si aquest escenari es materialitza, es presumeix que les entitats 
poden utilitzar el capital disponible per poder-lo superar. O, dit d’una altra manera, no se suposa que, en l’escenari advers, hagin 
de mantenir un nivell de capital per damunt del mínim regulador exigit, perquè, si aquest fos el cas, implícitament s’estaria exi-
gint a les entitats que, en temps de normalitat econòmica, procuressin tenir un nivell de capital molt per damunt del mínim 
regulador. Tot i que sembli paradoxal, això és el que ha succeït a la zona de l’euro. L’escenari econòmic dels últims anys ha estat 
similar al plantejat en els escenaris d’estrès que va realitzar l’EBA el 2011. No obstant això, quan aquest escenari d’estrès s’ha 
materialitzat, en lloc de permetre que el sector utilitzés els marges de capital i de liquiditat per esmorteir l’impacte de la recessió 
sobre la capacitat creditícia, les entitats han hagut de mantenir la ràtio de capital per damunt del mínim exigit, i, de fet, l’han 
augmentat i han estat sotmeses a noves proves d’estrès.

Segon, en l’execució dels exercicis d’estrès, s’han produït canvis metodològics importants per al còmput del capital mínim 
que les entitats han de mantenir. El cas més notori va tenir lloc en la realització dels exercicis d’estrès del 2011, quan es va 
comunicar que la probabilitat d’impagament del deute públic era positiva i, per tant, s’havia d’assignar capital per cobrir 
aquesta eventualitat.

Afortunadament, sembla que l’impacte regulador negatiu sobre la capacitat creditícia de les entitats està arribant al final. Un dels 
últims elements que quedaven per aclarir, els resultats dels exàmens als quals el BCE ha sotmès la banca abans de convertir-se en 
el responsable de la seva supervisió, es coneixerà a l’octubre. Tot fa pensar que, en general, els resultats seran satisfactoris. De fet, 
l’enquesta de préstecs bancaris ja mostra que, en els pròxims mesos, la regulació i la supervisió deixaran de ser factors que limitin 
l’oferta de crèdit.

La millora de la capacitat creditícia de les entitats bancàries no podia arribar en un millor moment. Malgrat que es preveu que el 
procés de recuperació econòmica serà lent a la zona de l’euro, sembla que la demanda de crèdit comença, finalment, a recuperar-
se. En aquest context, és de màxima importància que les entitats estiguin preparades per poder donar suport a l’activitat econò-
mica. El crèdit ha de recuperar el crèdit.

Oriol Aspachs
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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BCE: un pas més per consolidar la recuperació de la zona de l’euro

Els dubtes sobre una nova recaiguda de la zona de l’euro han empès la màxima autoritat monetària a moure fitxa i a desplegar 
un ampli paquet de mesures no ortodoxes d’estímul monetari. El BCE busca reactivar el creixement del crèdit com a peça fona-
mental perquè es consolidi la recuperació econòmica, es redueixi la taxa d’atur i, en última instància, es normalitzi la taxa 
d’inflació. Els elements contra els quals ha de lluitar el BCE continuen sent importants, però la fermesa de les seves actuacions, 
lentes però contundents (i en diversos casos sorprenents), fa que continuï desenvolupant un paper determinant en la formació 
de les expectatives de creixement de la zona de l’euro.

Per poder analitzar amb una mica de profunditat fins a quin punt les últimes mesures anunciades poden ajudar a reactivar 
l’economia europea, és útil repassar breument com afecten les decisions del BCE la marxa de l’economia. En general, l’instrument 
de política monetària que més utilitza és el tipus d’interès de les operacions de provisió de liquiditat a curt termini, també cone-
gut com tipus refi. El cost d’aquesta liquiditat afecta el preu al qual la banca pot oferir crèdit i remunerar l’estalvi. Així, en condi-
cions econòmiques normals, les reduccions del tipus d’interès, atès que es tradueixen en una reducció de la remuneració de 
l’estalvi i dels costos de finançament, acaben incentivant el consum i la inversió. No obstant això, el BCE s’ha vist obligat a buscar 
fórmules imaginatives per continuar estimulant l’activitat econòmica, ja que, amb els tipus d’interès en el nivell mínim en què es 
poden situar, continuava sense oferir símptomes convincents de recuperació. Seguint el mateix camí que la Fed i el Banc 
d’Anglaterra per augmentar el cost d’oportunitat de l’estalvi, el BCE no solament ha dut el tipus d’interès fins a mínims històrics, 
sinó que, a més a més, s’ha compromès a mantenir-lo en els nivells actuals durant un període llarg de temps, la qual cosa es 
coneix com forward guidance. D’aquesta manera, pretén aconseguir una major caiguda de la remuneració de l’estalvi i del cost de 
finançament a llarg termini. L’objectiu continua sent el mateix: fomentar el consum i la inversió com a passos previs perquè es 
recuperi l’activitat i, en última instància, la taxa d’inflació.

Atès que el crèdit juga un paper crucial en aquesta equació, al 
juny, el BCE va fer un nou pas endavant i va anunciar que, entre 
el setembre del 2014 i el març del 2016, duria a terme vuit 
subhastes de liquiditat a llarg termini (a retornar al setembre 
del 2018) i amb un tipus d’interès molt baix (10 p. b. per damunt 
del tipus refi). Aquesta vegada, a més a més, per assegurar-se 
que la liquiditat injectada arribi a l’anomenada economia real, 
va condicionar la quantitat de diners que cada entitat pot 
demanar prestada a l’evolució del crèdit. Així, les dues primeres 
subhastes (la del setembre passat i la prevista per al desembre) 
estan subjectes a una assignació màxima del 7% de l’estoc de 
crèdit al sector privat1 existent al final d’abril del 2014. Per al 
conjunt de la zona de l’euro, això representa 400.000 milions 
d’euros, el 21% dels quals ja s’han col·locat en la primera 
subhasta. En les següents subhastes, el total a sol·licitar depen-
drà, directament, del flux de crèdit net que cada entitat hagi 
concedit durant els mesos precedents a la subhasta. Així 
mateix, com a garantia addicional que la liquiditat proveïda 
s’utilitza per reactivar el flux de crèdit al sector privat, els bancs 
que acudeixin a la subhasta hauran de superar uns benchmarks, 
que variaran en funció de l’evolució de la cartera creditícia de cada entitat.

Atès que les perspectives econòmiques per al conjunt de la zona de l’euro no solament no milloraven, sinó que, de fet, es van 
deteriorar de forma intensa durant l’estiu, el BCE va sorprendre al setembre la majoria d’analistes amb l’anunci d’un programa de 
compra d’actius de renda fixa privada, en concret de titulitzacions de crèdits i de cèdules hipotecàries. Pel que fa a les titulitza-
cions, que són les que resulten més noves, Draghi va anticipar que l’entitat estaria disposada a adquirir actius simples i transpa-
rents recolzats per préstecs hipotecaris, per crèdits a les pimes i per crèdits al consum. Al seu torn, va emfatitzar la disponibilitat 
per comprar des de trams amb baix risc fins a trams intermedis amb més risc, sempre que aquests últims tinguin garanties. 

Últimes accions de política monetària del BCE

Juny 2014 Setembre 2014

Tipus 
d’interès

i  tipus refi: del 0,25%  
al 0,15%.

i  tipus refi: del 0,15%  
al 0,05%.

i  Facilitat de dipòsit:  
del 0% al –0,1%.

i  Facilitat de dipòsit: del 
–0,1% al –0,2%.

i  Facilitat marginal de  
crèdit: del 0,75% al 0,4%.

i  Facilitat marginal de  
crèdit: del 0,4% al 0,3%.

Liquiditat

extensió de les subhastes  
de liquiditat a curt termini 
amb cobertura total fins al
12/2016. realització  

d’un programa de compra  
de titulitzacions i de cèdules 
hipotecàries a partir  
de l’octubre.

Finalització de les  
operacions d’esterilització  
del programa sMp.

anunci de vuit subhastes  
de liquiditat a llarg termini 
condicionades al crèdit 
(tLtrO).

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

1. En concret, la cartera elegible inclou els crèdits al sector privat no financer i exclou les hipoteques a particulars.
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Encara falten molts detalls per concretar, de manera que és difícil avaluar l’abast que pot tenir aquest programa. No obstant això, 
dues consideracions sobre aquest tema són pertinents. Primer, tot i que el mercat de titulitzacions és petit a Europa, en especial 
si es compara amb el dels EUA, l’actuació del BCE podria actuar de catalitzador perquè faci un salt considerable en els pròxims 
anys. Segon, l’èxit d’aquest programa dependrà de fins a quin punt aconsegueixi reactivar la capacitat creditícia de les entitats 
financeres. Per això serà determinant que les entitats puguin transferir un nivell substancial de risc amb aquest programa.

Mentre esperem més detalls sobre les diferents mesures que el BCE ha anunciat, una forma relativament senzilla i intuïtiva 
d’avaluar l’impacte que poden tenir sobre el crèdit és analitzar l’evolució del cost de finançament de la banca. Per fer-ho, utilitzem 
com a referència l’evolució de la rendibilitat del deute sènior, que, com es pot observar al gràfic, segueix de forma molt directa 
els moviments del tipus refi. Històricament, una reducció de 100 p. b. del tipus refi ha anat associada a una reducció de  
70 p. b. de la rendibilitat del deute sènior de la banca. Des de l’anunci de les mesures de política monetària no ortodoxes comen-
tades més amunt, la rendibilitat del deute sènior de la banca europea ha baixat 0,7 p. p. Històricament, descensos d’aquesta 
magnitud, que anaven associats a una reducció del tipus refi d’1 p. p., produïen un impuls en el creixement del crèdit a empreses 
de 5,6 p. p. acumulat al cap de dos anys.2 No obstant això, és important tenir en compte diverses restriccions, que evitaran que 
aquest impacte no es produeixi íntegrament. Aquestes magnituds es van estimar durant el període anterior a la crisi, quan el me -
canisme de transmissió de política monetària estava en ple funcionament, fet que no es produeix en l’actualitat. Aquesta és, 
precisament, una de les raons per les quals el BCE ha optat per actuar. Actualment, s’observen restriccions pel costat de la deman-
da i de l’oferta. En el primer cas, el sector privat continua immers en un procés de despalanquejament, per la qual cosa el creixe-
ment del crèdit es podria observar en la nova concessió, mentre que la cartera creditícia total es continuarà contraient. Pel costat 
de l’oferta, les restriccions tenen el seu origen en el procés de recapitalització que viu la banca europea per complir els requeri-
ments de la nova regulació (vegeu l’article «El crèdit del crèdit» en aquest mateix Dossier). Tot plegat farà que l’impuls del creixe-
ment del crèdit sigui menor del que hauria estat si no es produïssin aquestes restriccions.

En definitiva, el BCE, a poc a poc però amb pas ferm, ha ampliat la bateria de mesures de política monetària i ha acabat utilitzant 
instruments que, fins fa poc temps, semblaven impensables. Tot fa pensar que el seu impacte no serà menor i que propiciarà que 
la incipient recuperació del crèdit es consolidi en els pròxims trimestres.

Ariadna Vidal Martínez
Departament d’Economia Europea, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”
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El cost del deute bancari: temps passats que no tornaran

Una de les conseqüències més immediates de la fallida de Lehman Brothers al final del 2008 va ser el tancament dels mercats de 
finançament majorista per a les entitats bancàries. L’absoluta incertesa sobre les possibles pèrdues que patirien els bancs i sobre 
la seva capacitat per absorbir-les va espantar els inversors i va disparar el cost del deute majorista fins a nivells prohibitius. De 
llavors ençà, les tensions als mercats de deute ja no són les que eren. Però tampoc no cal esperar que, en el nou context regulador, 
el cost del deute majorista torni als nivells anteriors a la crisi.

Comencem definint el concepte de finançament majorista. Aquest sol fer referència a la part de finançament aliè de les entitats, 
que exclou els dipòsits de la clientela. No inclou tampoc el finançament del banc central, que, en situacions normals, hauria de 
representar una part petita del balanç. El finançament majorista està compost per una gran varietat d’instruments, com els 
dipòsits interbancaris, les cèdules hipotecàries, el deute sènior o el deute subordinat. Cada instrument té unes característiques 
diferents –en termes de liquiditat, venciment, garanties o prioritat de cobrament en cas de fallida de l’entitat–, que el fan més 
o menys atractiu per als inversors. El cost de cada instrument per a les entitats variarà en funció de com valorin els inversors, a 
cada moment, aquestes diferents característiques, sobre la base de les seves expectatives sobre l’evolució macroeconòmica i 
de l’entitat.

Com es formen, llavors, els preus d’aquests instruments? Més enllà del venciment o de la liquiditat de l’instrument, dues de les 
característiques més rellevants per a l’inversor són la presència (o l’absència) de garanties per recolzar el cobrament de la quanti-
tat prestada i la prioritat de cobrament en cas de fallida de l’entitat. Aquests dos factors estableixen la quantitat que podria 
recuperar un inversor en cas de fallida i, juntament amb la probabilitat d’aquest esdeveniment, determinen el retorn esperat de 
l’instrument. Intuïtivament, aquest retorn esperat ha de ser prou atractiu en comparació amb el que ofereixin altres actius de 
menor risc, com, per exemple, el deute públic.

Al llarg de la crisi financera, així com de les recessions i de la crisi del deute sobirà que la van succeir, el cost dels diferents instru-
ments de finançament majorista va patir augments notables en diverses ocasions. D’una banda, els dubtes sobre les pèrdues de 
les entitats, sobre la qualitat dels actius posats en garantia i sobre la capacitat real dels Governs de rescatar les entitats amb 
problemes van empitjorar les expectatives dels inversors sobre les probabilitats de fallida d’entitats financeres i del que podrien 
recuperar en aquest cas. De l’altra, als països perifèrics, el deute bancari s’havia de comparar amb el retorn ofert pel deute públic 
del país, cada vegada més elevat. A Espanya, per exemple, el diferencial del deute bancari sènior a cinc anys en relació amb un 
títol de deute públic alemany del mateix venciment va arribar a superar els 4 p.p. en més d’una ocasió durant aquest període. Les 
entitats han reaccionat canviant la composició dels seus passius, reduint el pes de les fonts de finançament majorista (del 37% al 
final del 2007 al 24% actual en el cas de les espanyoles) i substituint-lo per finançament del BCE. Així i tot, aquesta substitució és 
imperfecta, ja que té un caràcter excepcional i difícilment pot ser considerada una font estable a mitjà i a llarg termini –caracte-
rística imprescindible per poder finançar hipoteques o crèdits a les empreses–.

En els pròxims anys, les entitats financeres s’hauran d’enfrontar, de nou, a una recomposició de la seva estructura de finança-
ment. No solament per la necessitat d’anar substituint, de forma progressiva, el finançament del BCE, sinó, també, per la imposi-
ció de diferents ràtios reguladores de liquiditat i de palanquejament i per la introducció d’un nou marc regulador per a la gestió 
d’entitats amb problemes de solvència.1 Aquest últim marc regulador, en particular, comporta la introducció de l’anomenat bail-in 
per minimitzar l’ús de recursos públics en aquests casos. En essència, les regles del bail-in obliguen els accionistes i els creditors 
sense garantia d’una entitat en dificultats a assumir pèrdues, seguint un ordre de prelació fixat, pel 8%, com a mínim, dels actius 
de l’entitat abans que s’hi pugui injectar capital des de l’anomenat Fons de Resolució. D’aquesta manera, les entitats tenen ara 
incentius per emetre capital i instruments híbrids (deute subordinat o títols convertibles en accions) fins a cobrir aquest 8%. 
D’altra banda, les regles del bail-in indiquen, també, que les autoritats de resolució nacionals hauran d’establir el percentatge 
mínim de passius subjectes a bail-in (MREL, per les seves sigles en anglès) que cada institució haurà de mantenir, en funció del 
risc, de la dimensió o del model de negoci. Com aquests passius no poden tenir garantia, cal esperar que les entitats decideixin 
aconseguir l’MREL mitjançant l’emissió de deute sènior.

La introducció del bail-in representa el ferm compromís de no rescatar les entitats amb dificultats i, en conseqüència, comporta per 
als creditors l’augment efectiu de la probabilitat de patir pèrdues. Per aquest motiu, és d’esperar que el deute sènior s’encareixi. Les 

1. En el cas de la Unió Europea, aquest marc ha estat definit en la Directiva de Resolució i Recuperació Bancària (Directiva 2014/59/EU del Parlament Europeu i del 
Consell, del 15 de maig de 2014).
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entitats més afectades haurien de ser les que, actualment, estan més palanquejades, ja que el risc per als bonistes sènior és encara més 
gran si, entre capital i instruments subordinats, l’entitat no arriba al 8% dels actius. En canvi, el deute sènior dels bancs amb fons propis 
per damunt d’aquesta xifra, i que es consideri que són suficients per cobrir les pèrdues inesperades, no hauria de patir grans canvis.

Malgrat que el bail-in no entrarà en vigor fins al 2016, l’encariment del deute sènior es pot observar ja en les cotitzacions d’aquests 
instruments. Per quantificar-ho, hem analitzat el canvi que s’ha produït, després de l’aprovació de les regles de bail-in per part del 
Consell Europeu a l’agost del 2013, en el diferencial existent entre la rendibilitat d’un títol de deute bancari i la d’un títol de deute 
públic amb un venciment similar. Aquest diferencial depèn de les característiques del bo –els anys que queden fins al seu venci-
ment o el caràcter subordinat de l’emissió, per exemple–, de les de l’entitat que l’emet –el seu risc específic, el seu grau de palan-
quejament, el seu caràcter sistèmic, la seva capacitat de generar beneficis, etc.– i de l’evolució macroeconòmica. Un cop tinguts 
en compte tots aquests factors, un augment en el diferencial després de la introducció de les regles de bail-in pot ser interpretat 
com un major retorn exigit pels inversors per la major probabilitat que ara tenen de patir pèrdues.

Seguint aquest raonament,2 hem considerat una mostra de 633 emissions vives de bons bancaris emesos per 19 entitats diferents 
i hem analitzat l’evolució mensual de la seva rendibilitat des del desembre del 2007 fins al març del 2014. Els resultats mostren 
que, de mitjana, la introducció del bail-in ha augmentat el cost del deute sènior en 19 p. b., tot i que, per a algunes entitats, 
l’augment arriba fins als 72 p. b. En general, i com semblaria lògic, l’increment en el cost augmenta a mesura que ho fa el risc del 
bo. Això es reflecteix en el fet que tant el risc específic de l’entitat emissora com els anys fins al venciment de l’emissió o el preu 
sobre el valor en llibres de l’entitat incrementen l’impacte del bail-in. És interessant comprovar també que el deute sènior 
s’encareix més per a les entitats que poden ser considerades sistèmiques –les que, en cas de patir dificultats, haurien estat resca-
tades amb més probabilitat que la resta–. Així, doncs, sembla que aquests resultats indiquen que la reforma reguladora aconse-
gueix augmentar la sensibilitat al risc dels inversors i servirà per corregir, com a mínim en part, la situació d’avantatge de la qual 
gaudien algunes entitats de gran dimensió que, segurament, haurien estat rescatades en cas de problemes.

En suma, amb el nou marc regulador, el cost del deute serà més elevat, ja que incorporarà una valoració implícita de l’adequació 
del capital de la institució. Això, en si mateix, és molt desitjable. No obstant això, cal qüestionar-se la idoneïtat del moment triat 
per implementar aquestes reformes, ja que les entitats s’hi hauran d’adaptar en un moment en què el procés de reparació dels 
balanços no ha acabat i els mercats de deute no estan del tot normalitzats.

Sandra Jódar-Rosell 
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

2. Es poden consultar resultats més detallats sobre l’exercici a J. Gual i S. Jódar-Rosell, «Prudential Regulation in the Cost of Bank Funding», Document de treball pre-
sentat a SUERF-The European Money & Finance Forum, Milà, 5 de juny de 2014. L’exercici segueix la metodologia proposada per V. Acharya et al. (2014), «The End of 
Market Discipline? Investor Expectations of Implicit State Guarantees», disponible a SSRN: http://ssrn.com/abstract=1961656.
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Un cost del capital més baix per a la banca

El cost del capital (COE, per les sigles en anglès de cost of equity) és el retorn que un accionista espera obtenir dels fons invertits 
en una empresa. Aquestes expectatives de rendibilitat influeixen, necessàriament, en el cost de finançament de les companyies, 
i els gestors han de tenir-les en compte a l’hora de valorar les inversions i d’assignar de forma eficient els recursos. Per al cas de 
les institucions financeres, un encariment del capital tendirà a provocar una reducció de l’oferta de crèdit i un increment dels 
tipus d’interès. A més a més, un entorn de pressions reguladores com el dels últims anys pot haver empès les entitats a reforçar 
la seva solvència per la via de la disminució de la dimensió del balanç.

Malgrat la seva importància, el COE no és directament obser-
vable i, per tant, és difícil de quantificar. Només la meitat de les 
entitats financeres europees estimen el cost del capital en les 
seves planificacions, tal com ho recull l’última enquesta del 
juny elaborada per l’Autoritat Bancària Europea (EBA, per les 
sigles en anglès). La majoria dels bancs situen el cost del capi-
tal entre el 10% i el 12% i reconeixen una certa tendència a la 
baixa en els últims trimestres. Així i tot, només el 30% de les 
entitats consideren que la rendibilitat oferta actualment és 
suficient per cobrir el COE. No sorprèn, per tant, l’evolució 
adversa de les cotitzacions borsàries de molts bancs.

És raonable suposar que el retorn exigit pels accionistes 
dependrà del risc que assumeixin. Per aquest motiu, es pot 
inferir que el COE ha de ser, com a mínim, igual a la rendibilitat 
oferta pels actius considerats segurs (com podria ser el deute 
públic alemany) més una prima que compensi pel risc assumit. 
El model CAPM, un dels més utilitzats per calcular el cost del 
capital, es basa en aquesta intuïció. Aquest enfocament defineix el COE com la suma de la rendibilitat de l’actiu considerat segur 
més una prima pel risc de mercat, ponderada pel risc específic (o coeficient beta) del sector o de l’empresa analitzats. El coeficient 
beta es mesura com la volatilitat del valor borsari de la companyia en comparació amb la variabilitat típica del mercat. Betes 
superiors a 1 s’han d’interpretar com un risc específic superior al del mercat, i, per compensar-lo, el cost del capital de l’empresa 
o del banc també ha de ser més elevat. Malgrat les crítiques per la seva excessiva simplicitat i per altres factors, la Reserva Fede-
ral 1 utilitza el CAPM com una estimació acceptable del cost del capital dels bancs i no incorpora en el model altres aspectes que, 
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a priori, podrien ser considerats importants, com l’impacte fiscal, el palanquejament de l’entitat o el grau de concentració del 
sector, per la seva poca rellevància estadística.

Les nostres estimacions, seguint aquesta metodologia,2 situen el cost de capital mitjà de les entitats financeres europees al vol-
tant de l’11% cap a la meitat del 2014, percentatge coherent amb el que ha manifestat el sector a l’enquesta de l’EBA. No obstant 
això, la rendibilitat exigida ha patit oscil·lacions importants en els últims anys. Abans de la crisi financera, el cost del capital es 
mantenia molt estable en la cota del 8%-9%, i la rendibilitat sobre fons propis dels bancs europeus era de més del 15% i superava, 
així, les expectatives dels inversors. Aquest escenari es va truncar a partir del 2008, moment en què el cost del capital va iniciar 
una escalada, interrompuda breument per la incipient recuperació del 2010, i va assolir nivells superiors al 16% el 2012, any mar-
cat per fortes tensions al sector i per la crisi del deute sobirà.

Les variacions del COE tenen conseqüències significatives sobre els tipus d’interès que les entitats han d’exigir a l’hora de prestar. 
Un exemple que ens pot ajudar a comprendre-ho consisteix a analitzar quant capital es requereix a les entitats financeres en la 
concessió del crèdit a les empreses. Considerant un capital mínim regulador del 8% i que la ponderació del risc d’aquest tipus 
d’actiu és del 75%, els requeriments de capital pugen al 6%, és a dir, els bancs han de destinar un mínim de 6 milions d’euros de 
fons propis per atorgar un crèdit de 100 milions d’euros. Per tant, un increment del COE de 7,6 p. p., tal com va succeir per a les 
entitats europees entre el 2007 i el 2012, es traduiria en un cost del crèdit 0,46 p. p. superior. D’altra banda, el descens de 5,5 p. p. 
que s’ha produït en aquests dos últims anys en el COE repercutiria en uns costos de finançament 0,33 p. p. més barats.

L’abaratiment del capital des del 2012 és degut, exclusivament, al relaxament de la prima de risc borsària i als menors tipus 
d’interès de l’actiu lliure de risc, factor molt afavorit per les polítiques expansives del BCE. No obstant això, el risc específic del 
sector financer (el coeficient beta) gairebé no ha parat de créixer en aquesta última dècada. Així, una beta inferior a 1 el 2004 
gairebé s’ha doblat i s’ha situat, actualment, en un valor proper a 1,8. Aquesta volatilitat creixent de la banca europea en relació 
amb el mercat, entesa com un major risc específic, és coherent amb el fet que el sector ha estat un dels més afectats per la crisi 
financera i per la recessió econòmica. No obstant això, a part dels problemes de la banca en el cicle advers, la incertesa regulado-
ra ha incrementat encara més els dubtes sobre l’evolució del negoci. A més a més, les reformes reguladores per reduir les garan-
ties públiques implícites també poden haver contribuït a un increment dels riscos percebuts pels accionistes.

En aquest sentit, també és interessant destacar que l’increment de la beta s’ha produït malgrat la caiguda del palanquejament de 
les entitats, quan, de fet, el marc regulador aspirava, justament, al contrari. Des del 2010, les pressions reguladores (i, en aquest 
sentit, cal destacar Basilea III) han tingut com a conseqüència una reducció de la ràtio de palanquejament del 26%. Seria raonable 
pensar que, quan augmenta el pes del capital en el balanç d’un banc, el risc que suporta un inversor és menor i, en conseqüència, 
el retorn que exigirà també hauria de ser inferior. En canvi, el creixement de la beta no s’ha atenuat fins al final del 2013, i només 
ho ha fet molt lleugerament. Una possible explicació és que, tot i que és cert que s’ha incrementat el matalàs de capital per afron-
tar les possibles pèrdues, els incentius a assumir riscos també poden haver canviat.3 Hi ha arguments teòrics que apunten al fet 
que les entitats poden incórrer en més riscos no verificables pel supervisor amb la finalitat de mantenir la rendibilitat sobre capi-
tal i compensar els majors requisits reguladors. En aquest sentit, els estudis empírics no demostren de forma concloent que un 
augment dels requisits de solvència comporti un menor risc real suportat pels bancs. Per tant, no és clar l’impacte d’un menor 
palanquejament sobre el cost del capital.

En qualsevol cas, és previsible que el risc bancari es consolidi i, fins i tot, es redueixi a mitjà termini, gràcies a la publicació, a 
l’octubre, dels resultats dels exàmens del BCE i a l’estabilització del marc regulador. En un entorn com l’actual, de tipus històrica-
ment baixos, el cost del capital podria recuperar els nivells del 2007-2008 i situar-se al voltant del 9%. En definitiva, l’abaratiment 
del cost del capital, que es pot intensificar a mitjà termini, hauria de facilitar la concessió de crèdit i frenar el despalanquejament 
de les entitats per la via d’una reducció dels balanços. Bones notícies per a l’economia real.

Pau Labró Vila
Departament d’Anàlisi Econòmica, Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica, ”la Caixa”

2. Per al detall dels càlculs, vegeu Gual, J.,  i Jódar-Rosell, S.  «Prudential eegulation in the cost of bank funding», Document de treball presentat a SUERF-The European 
Money & Finance Forum, Milà, 5 de juny de 2014.
3. Vegeu Gual, J. (2011), «Els requisits de capital de Basilea III i el seu impacte en el sector bancari», Documents d’Economia, ”la Caixa” Research.
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