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Benvolgut lector, imagini un país petit en termes de població, però avançat en termes econòmics. És a dir, amb una renda 
per capita elevada. Un país sobirà, altament integrat en l’economia mundial, que, malgrat formar part de la Unió Europea, 
ha mantingut un grau elevat de discrecionalitat en la política monetària i en la política pressupostària.

Benvolgut lector, consideri les principals dades macroeconòmiques d’aquest país per a l’any en curs, segons la Comissió 
Europea. Un creixement previst del PIB del 2%, una taxa d’atur del 7,9%, un saldo positiu del compte corrent del 5,7%, un 
saldo pressupostari del –2,4% i un deute públic del 40,3% del PIB. Un país, a més a més, que, al llarg de la crisi financera 
mundial, ha sabut trampejar el temporal de forma admirable i ha registrat, en el període 2007-2013, un creixement acumu-
lat del PIB del 6,1%.

Tenint en compte totes aquestes dades, benvolgut lector, convindrà amb mi que la situació econòmica del país en qüestió 
és, com a mínim, envejable si es compara amb la de molts països desenvolupats. No obstant això, per algun motiu l’economia 
és coneguda com la «ciència lúgubre». Perquè no tot poden ser bones notícies. Sembla que aquest país, que és Suècia, 
pateix la mateixa malaltia que afecta moltes economies avançades: el risc de deflació.

Malgrat un creixement més que raonable; malgrat que, amb la crisi, no s’hagi generat un excés de capacitat especialment 
significatiu, i malgrat que els tipus d’interès estiguin ja en nivells molt baixos, les expectatives d’inflació s’han anat reduint 
i la dada d’inflació ha estat negativa en alguns moments d’enguany. Què és el que succeeix? D’on prové aquesta inusitada 
pressió deflacionista?

Un factor clau es troba en un tret destacat de l’economia sueca al llarg dels últims anys: la tendència a l’enfortiment de la 
seva moneda, la corona, arran d’un creixement econòmic, d’una competitivitat elevada i d’unes polítiques monetàries i 
fiscals orientades a l’estabilitat.

Aquesta apreciació de la moneda és el que, precisament, ha provocat que Suècia importés la deflació, en un context en què 
molts dels seus socis comercials (en especial, els EUA, el Regne Unit, el Japó i, en menor mesura, la zona de l’euro) 
s’embarcaven en polítiques monetàries no ortodoxes. L’apreciació continuada de la moneda comporta de manera directa 
una reducció dels preus dels béns i serveis importats, que pressiona a la baixa l’índex general de preus de consum.

En conclusió, benvolgut lector, en un món altament interconnectat com l’actual, una petita economia oberta com la de 
Suècia pateix els embats, ho vulgui o no, de les polítiques econòmiques dels grans blocs, en especial quan es tracta de 
polítiques molt agressives. De fet, fins a un cert punt, es pot argumentar alguna cosa semblant per a la zona de l’euro. És 
veritat que, en conjunt, la zona de l’euro és una economia menys oberta que la sueca i que la seva situació cíclica i el seu 
excés de capacitat són diferents. Però també és veritat que la seva política monetària ha estat molt menys atrevida que la 
dels EUA, que la del Regne Unit o que la del Japó. Una part del risc de deflació europeu és, per tant, importat. I per aquest 
motiu el Banc Central Europeu es pot veure abocat, a desgrat seu, a polítiques d’expansió quantitativa com les que han 
executat els principals bancs centrals de les economies avançades.

Jordi Gual
Economista en cap
31 d’octubre de 2014

Important la deflació
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CRONOLOGIA

novembre 2014 desembre 2014

 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).

28  Balança de pagaments (setembre).

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

Enquesta trimestral del cost laboral (tercer trimestre). 
Comitè de Mercat Obert de la Fed.

18    Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (octubre). 
Consell Europeu.

23   Execució pressupostària de l’Estat (novembre).
30    Avanç IPC (desembre). 

Balança de pagaments (octubre). 
Posició d’inversió internacional neta (tercer trimestre). 

AGENDA

octubre 2014

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.

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.

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.

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.

26  El BCE i l’EBA publiquen els resultats de les proves d’estrès a 130 bancs europeus. En total van suspendre 25 entitats, amb un 
dèficit de capital de 24,6 milions d’euros al tancament de 2013. Aquest exercici ha estat l’avantsala per al començament de 
l’activitat del mecanisme Únic de supervisió al novembre.
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l’activitat, la tendència de fons no acaba de ser positiva. 
Això ha obligat el Banc del Japó a ampliar el programa de 
compra d’actius en un grau, decisió que ha sorprès els ana-
listes i els inversors.

la conjuntura de la zona de l’euro continua sent feble. La 
recuperació de la zona de l’euro continua caracteritzada 
pel ritme lent i per l’abast desigual. Aquesta lentitud i 
aquesta disparitat geogràfica, certament major del que 
s’esperava uns mesos enrere, i un seguit de xocs negatius 
(Rússia, l’Orient Mitjà, la irregularitat del comerç interna-
cional, etc.) han alimentat els dubtes sobre la reactivació 
dels països de la moneda única, de manera que algunes 
veus han arribat a pronosticar, fins i tot, una tercera reces-
sió. Es tracta d’una hipòtesi extrema que no compartim. 
Així, les dades del 4T suggereixen que, en el 3T, l’activitat 
probablement haurà tocat fons, com sembla que també ho 
ha fet la inflació, que ha repuntat de forma moderada a 
l’octubre. A més a més, si ens allunyem de les perspectives 
massa a curt termini i situem el focus a llarg termini, es con-
firma que les diferents velocitats econòmiques són un tret 
predominant des d’abans de la crisi i que són degudes, en 
gran part, als esforços de reforma estructural. Dos dels paï-
sos que creixeran més el 2015 seran Alemanya (que va dur 
a terme les reformes en la dècada dels 2000) i Espanya (tot 
i que, segurament, queda molt per fer, és, sens dubte, una 
de les economies més reformadores de la zona de l’euro 
des de l’esclat de la crisi). En un altre ordre de coses, cal 
destacar que les proves d’estrès de la banca europea han 
presentat, en termes  generals, uns resultats positius, la 
qual cosa hauria de servir per reduir els dubtes recurrents 
sobre la solvència general del sistema bancari europeu.

l’economia espanyola agafa velocitat de creuer. Les 
dades de creixement econòmic confirmen que l’activitat 
tendeix a desaccelerar-se de forma molt gradual, però tam-
bé que manté un dinamisme que contrasta notablement 
amb el dels seus veïns (creixement del 0,5% intertrimestral 
en el 3T, només una dècima percentual menys que en el 
2T). Atesos els primers indicadors del 4T, aquesta lleugera 
moderació prossegueix en el tram final del 2014. En defini-
tiva, sembla que l’economia espanyola, després del rebot 
de l’activitat en el 2T, s’ha situat en el que pot ser la veloci-
tat de creuer per als pròxims trimestres. En aquest context 
de recuperació gradual, un dels riscos més esmentats, el de 
la deflació, hauria de ser progressivament superat. Ara com 
ara, l’avanç de la inflació de l’octubre se situa en el –0,1%, 
una xifra que, tot i ser baixa, ja supera en una dècima la del 
setembre.

viatge d’anada i tornada a l’octubre. Tot i que el creixe-
ment mundial agregat es continua accelerant, el mes 
d’octubre es va iniciar amb dubtes sobre l’abast de la recu-
peració. El reflex més clar d’aquests dubtes va ser el nota-
ble repunt de la volatilitat que van experimentar els mer-
cats financers a l’octubre, que va provocar una correcció 
àmplia de les cotitzacions borsàries durant la primera quin-
zena. Els inversors es mostraven cautelosos davant el mis-
satge moderadament alarmista de l’FMI (malgrat que les 
seves previsions de tardor només eren lleugerament pitjors 
que les del juliol, el to pessimista del Fons va calar), les 
dades macroeconòmiques una mica decebedores a la zona 
de l’euro i les comunicacions poc clarificadores dels bancs 
centrals. A mesura que s’anaven coneixent dades hard més 
positives (en especial, les xifres de creixement del PIB en el 
3T dels EUA i de la Xina) i es concretaven les properes 
ac tuacions de la Fed i del Banc del Japó, una gran part 
d’aquest excés de pessimisme es va esvair, un canvi que 
van reflectir els actius de risc amb una clara recuperació de 
les cotitzacions. En definitiva, després d’aquest octubre far-
cit de soroll financer, ens trobem gairebé on érem: els 
motors (els EUA i la Xina) continuen funcionant i el Japó i la 
zona de l’euro es mostren temporalment febles. Si es com-
pleixen les previsions, tot plegat hauria de ser el preludi 
d’un 2015 raonablement positiu a nivell mundial.

els puntals de la recuperació mundial, els euA i la Xina, 
tranquil·litzen. Els indicadors econòmics dels EUA, en 
especial les xifres de creixement del PIB del 3T (avanç del 
0,9% intertrimestral, similar al del 2T), palesen que 
l’expansió del gegant nord-americà guanya consistència. 
La dada del PIB, juntament amb la bona evolució dels in -
dicadors ISM d’activitat empresarial, amb l’absència de 
pressions inflacionistes importants i amb la recuperació 
per  sistent del mercat laboral, avala el nostre escenari de 
crei  xement per al 2014 i el 2015 (el 2,2% i el 3,1%, respecti-
vament). En aquest context, la Fed, com s’esperava, ha con-
firmat que finalitza el programa de compra d’actius, tot i 
que també ha insistit que els tipus d’interès es mantindran 
baixos durant un període de temps considerable (proba-
blement, fins a mitjan 2015). En el cas de la Xina, el creixe-
ment del 3T (el 7,3% interanual, per damunt del consens 
dels analistes) ha allunyat els temors a un aterratge brusc. 
A més a més, les primeres dades del 4T confirmen que 
l’activitat manté el rumb. Al marge d’aquests bons senyals 
dels EUA i de la Xina, el Japó navega per aigües més turbu-
lentes. Malgrat que la conjuntura nipona continua presidi-
da per l’efecte distorsionador de l’augment de l’IVA de 
l’abril i que, per tant, en aquest 3T assistirem a un rebot de 

La recuperació econòmica va per barris, però va
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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 3,4 3,2 3,3 3,9 3,3 3,2 3,2 3,3 3,9 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 1,0 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 1,1 0,9 1,5

França 0,4 0,4 0,4 1,0 0,8 0,1 0,3 0,3 0,6 0,9

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

Països emergents

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

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

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

Mèxic 4,0 1,1 2,5 3,6 1,9 1,6 3,1 3,5 3,5 3,6

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

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

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

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

Sud-àfrica 2,5 1,9 1,7 2,5 1,8 1,1 1,9 1,9 2,5 2,7

INFLACIÓ

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

Països desenvolupats

Estats Units 2,1 1,5 1,7 1,6 1,4 2,1 1,8 1,7 1,6 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 0,6 0,9 1,1

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

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

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

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

Països emergents

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

Índia 3 7,5 6,3 4,5 5,3 5,4 5,8 2,4 4,6 5,6 5,3

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

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

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

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

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

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

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

Sud-àfrica 5,7 5,8 6,1 5,0 5,9 6,5 5,9 6,3 4,4 4,9

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 2,3 2,2 1,9 1,6

Consum de les AP –4,8 –2,3 0,1 –1,6 –0,2 1,1 –1,0 0,7 –2,6 –2,9

Formació bruta de capital fix –7,0 –5,0 0,8 4,1 –1,2 1,2 1,4 1,7 3,3 4,1

Béns d’equipament –3,9 2,3 9,1 7,4 11,0 8,7 8,4 8,2 7,4 7,4

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

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

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

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

Producte interior brut –1,6 –1,2 1,3 1,7 0,5 1,2 1,6 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 24,5 23,1 25,9 24,5 23,7 23,9 24,0 22,8

Índex de preus de consum 2,4 1,4 0,1 1,0 0,0 0,2 –0,3 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 0,24 0,73 0,24 0,23 0,23 0,29 0,34 0,56

Líbor 12 mesos 1,01 0,68 0,57 1,22 0,56 0,54 0,56 0,67 0,77 1,02

Deute públic a 2 anys 0,27 0,30 0,44 1,26 0,36 0,40 0,50 0,65 0,72 1,05

Deute públic a 10 anys 1,78 2,33 2,56 3,11 2,75 2,61 2,49 2,40 2,66 2,96

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 0,16 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 1,27 1,34 1,68 1,43 1,06 0,91 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 102,71 129,65 139,75 138,51 140,98 140,11 137,68 140,22 140,02 139,12

£/euro 0,81 0,85 0,81 0,85 0,83 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78

PETROLI

Brent ($/barril) 111,38 108,47 102,11 92,37 107,74 109,65 103,38 87,66 89,60 91,77

Brent (euros/barril) 86,61 81,67 76,43 73,99 78,61 79,96 78,02 68,66 70,92 73,22

Nota: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Tempesta de tardor

octubre ha estat testimoni d’un augment sobtat de la volati-
litat. Els principals detonants van ser el temor a un alentiment 
del creixement global i, en particular, l’amenaça d’una tercera 
recessió a la zona de l’euro. Una ratxa d’indicadors de conjuntu-
ra negatius durant la primera quinzena del mes va posar en 
guàrdia els inversors. Les alertes llançades per l’FMI sobre els 
riscos econòmics i els missatges dels principals bancs centrals 
també hi van contribuir en sentit desfavorable. Mentre la Reser-
va Federal (Fed) advertia de l’impacte del deteriorament de 
l’economia europea sobre el creixement dels EUA, el BCE amb 
prou feines aportava detalls sobre el programa de compres de 
deute privat. Atès aquest panorama, els inversors es van refu-
giar en actius segurs, en perjudici de les borses i dels bons cor -
po  ratius i emergents. Afortunadament, les turbulències van 
ten  dir a remetre en el tram final del mes. És previsible que la 
volatilitat romangui en nivells superiors als observats durant la 
primavera i l’estiu, els quals, sens dubte, eren anormalment 
baixos. Els focus de tensió geopolítica latents i l’estratègia de 
comunicació dels bancs centrals són les principals fonts poten-
cials d’inestabilitat a curt termini.

Així i tot, les tendències a mitjà i a llarg termini continuen 
apuntant en una direcció moderadament positiva per als 
actius de risc, a mesura que es constati que la zona de l’euro 
reprèn la via de la recuperació i el conjunt de l’economia global 
avanci a un ritme satisfactori. En aquest sentit, els elevats nivells 
de liquiditat continuaran donant suport a aquesta dinàmica 
favorable, fins i tot tenint en compte el final dels estímuls 
monetaris als EUA. La intensificació de les compres d’actius per 
part del Banc del Japó, fins als 80 bilions de iens anuals (des 
dels 60-70 actuals), és un exemple clar d’aquesta pauta.

la Fed, prudent però optimista. Com s’esperava, el banc cen-
tral nord-americà va consumar el final del QE3. Aquesta decisió 
és coherent amb la seva valoració favorable de les condicions 
del mercat laboral (on la infrautilització dels recursos laborals 
s’estaria «reduint de forma gradual») i amb la perspectiva 
d’expansió moderada però sostinguda de l’activitat econòmica. 
A més a més, la Fed reconeix que l’absència de pressions infla-
cionistes es podria allargar uns mesos. Basant-se en aquesta 
apreciació i apel·lant al doble mandat de la seva política mone-
tària, el Comitè Federal de Mercat Obert va comunicar la seva 
intenció de mantenir els tipus d’interès oficials en la franja 
actual durant un «període de temps considerable». No obstant 
això, va puntualitzar que l’evolució dels diferents indicadors 
d’activitat i d’inflació determinarà el ritme de les futures puja-
des de tipus. En aquest sentit, la institució va advertir, també, 
sobre un possible ritme de pujades més intens del que ara des-
compten els agents si les dues variables s’aproximen més ràpi-
dament del que s’espera als objectius de la Fed.

l’efectivitat de les mesures del bce és qüestionada. En la 
reunió del mes d’octubre, a més de mantenir els tipus d’interès 
oficials sense canvis, el Consell de Govern del BCE va comuni-
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car els detalls operatius dels programes de compres de titulit-
zacions (ABSPP) i de cèdules hipotecàries (CBPP3). Així mateix, 
i en un intent de transmetre tranquil·litat als mercats finan-
cers, Draghi va insistir que la suma dels dos programes, junta-
ment amb els préstecs als bancs a molt llarg termini (TLTRO), 
tindrà un «impacte significatiu» sobre el balanç de l’entitat. 
Aquest procés s’hauria de traduir, en última instància, en recu-
peració econòmica i en un augment de la inflació. Si no s’hi 
observessin millores, el BCE estudiaria l’ús de mesures no con-
vencionals addicionals. Per complir el que s’ha exposat, 
l’entitat ha iniciat ja la ronda de compres de covered bonds de 
diversos països de la zona de l’euro, i s’espera que, al novem-
bre, faci el mateix amb els ABS. No obstant això, nombrososin-
versors dubten de l’efectivitat de les mesures adoptades fins 
ara i contemplen que el BCE es decanti, finalment, per ampliar 
la compra d’actius financers (inclosos, per exemple, els bons 
corporatius).

mentrestant, la banca europea supera les proves de resis-
tència del bce. De les 130 entitats analitzades, només 25 no 
han passat el llistó. Aquestes entitats es concentren, principal-
ment, a Itàlia, a Grècia i a Xipre i presenten un dèficit de capital 
conjunt de gairebé 25.000 milions d’euros, una xifra que es 
redueix fins als9.500 milions d’euros si considerem les mesu-
res de capitalització ja dutes a terme el 2014. Tot i que, en 
alguns casos, el càstig als mercats borsaris ha estat significa-
tiu, el tebi impacte observat al conjunt de les primes de risc 
bancàries indicaria que aquest test ha contribuït, com era 
d’esperar, a esvair la incertesa sobre el sistema bancari euro-
peu. Tot plegat ha de permetre al BCE iniciar amb bon peu la 
seva nova funció com a supervisor bancari únic a partir del 4 
de novembre.

les rendibilitats dels treasuries es redueixen (encara més). 
Durant les primeres setmanes d’octubre, l’augment de l’aversió 
al risc i la volatilitat financera van derivar en una reorientació 
dels inversors cap a actius de màxima qualitat. Aquest és el cas 
del deute sobirà nord-americà, la rendibilitat del qual va flexio-
nar de sobte a la baixa i va tornar a cotes properes als mínims 
històrics al llarg de tots els trams de la corba. No obstant això, la 
suau tendència alcista en les yields ja es va començar a restablir 
al final de mes, afavorida pels últims anuncis de la Fed arran del 
dinamisme del creixement econòmic als EUA.

la rendibilitat del bund, en mínims històrics. Com en el cas 
dels EUA, l’episodi de risk-off també va afectar el deute públic 
alemany. L’augment de fluxos de capitals a la recerca de refugi 
ha continuat pressionant a la baixa les taxes de rendibilitat, que 
es troben en terreny negatiu en les referències fins a tres anys i 
clarament per sota de l’1% en el bund a 10 anys. Els dubtes 
sobre l’efectivitat de les compres d’actius financers del BCE per 
evitar l’amenaça deflacionista també han contribuït a aquest 
procés. És reveladora, també, la dada publicada per l’autoritat 
monetària que, al setembre, els bancs europeus van assolir un 
nou màxim de tinences de deute sobirà de la regió (un total 
d’1,84 bilions d’euros).
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Espanya, al capdavant de la perifèria. En el context de tur-
bulències de l’octubre, les yields sobiranes de la perifèria van 
experimentar, en conjunt, un increment molt contingut. A més 
a més, ha estat una fase en què les diferències entre països 
s’han intensificat. D’una banda, la revisió satisfactòria de la 
qualificació d’Espanya, l’aprovat de la banca espanyola en les 
proves d’estrès del BCE i la millora de l’economia han afavorit el 
deute espanyol. De l’altra, les desviacions pressupostàries a 
Itàlia i la delicada situació d’alguns dels seus bancs, juntament 
amb l’amenaça de Grècia d’abandonar el pla de rescat, han pro-
vocat l’augment de les primes de risc als dos països.

Replegament intens a les borses internacionals. El retorn de 
la volatilitat ha materialitzat el risc de correccions als mercats 
borsaris que planava des de feia mesos. El detonant de l’ajust 
va ser el deteriorament de les expectatives de creixement 
econòmic globals, argument suficient per posar fi a l’elevada 
complaença dels inversors. En poc temps, els signes de sobre-
compra s’han esvaït, i, fins i tot, apareixen indicadors de sobre-
venda en alguns mercats, com, per exemple, als europeus. Un 
altre dels aspectes que ha centrat l’atenció dels inversors ha 
estat el començament de la publicació dels resultats empresa-
rials del 3T. Fins ara, les notícies són esperançadores. Als EUA, 
els beneficis de les companyies de l’S&P 500 superen àmplia-
ment les estimacions dels analistes, la qual cosa ha donat 
suport a la borsa nord-americana, que, al final del mes, ja va 
aconseguir recuperar una bona part de les pèrdues. A la zona 
de l’euro, les empreses anuncien uns beneficis més ajustats, a 
conseqüència d’un entorn econòmic més feble i d’aspectes 
puntuals, com el veto de les exportacions a Rússia. Pel que fa 
als emergents, i a diferència del que ha succeït en altres oca-
sions, el repunt de la inestabilitat a l’octubre no s’ha traduït en 
un deteriorament extra de l’entorn financer. Un esment a part 
mereix el cas del Brasil, on el procés que ha portat a la reelecció 
de Dilma Rousseff com a presidenta del país ha estat una font 
específica de volatilitat.

El dòlar manté el pols enfront de la caiguda del preu del cru. 
La volatilitat dels mercats de divises també s’ha intensificat 
arran de les divergències existents en les estratègies mone-
tàries de les principals economies. Malgrat que el dòlar és la 
moneda que s’ha apreciat més des de l’estiu, els dubtes sobre 
el ritme de la normalització de la política monetària als EUA 
han aturat lleugerament la seva escalada enfront de l’euro i 
del ien. Mentrestant, arran de la intensificació de l’excés 
d’oferta, el preu del barril de petroli ha perdut la referència 
dels 90 dòlars.
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El preu del petroli torna a guanyar protagonisme. Aquesta 
vegada per a alegria dels països importadors: la cotització 
del barril Brent ha acumulat un descens vertiginós del 25% 
entre el juliol i l’octubre, fins a situar-se en els 84 dò  lars per 
barril, nivells no observats des de l’any 2010. Ha estat un 
final abrupte de la llarga etapa d’estabilitat imperant des de 
mitjan 2012. Diversos factors han contribuït a l’enfonsament, 
uns a curt termini i uns altres de caràcter es  tructural; uns 
vinculats a l’oferta i uns altres a la demanda. Aquesta com-
plexitat dificulta la possibilitat de discernir la influència de 
cada factor i de fer pronòstics contundents. No obstant 
això, algunes qüestions es perfilen amb una certa claredat.

A curt i a mitjà termini, destaquen els factors de demanda. 
El refredament de les expectatives de creixement globals, 
arran de les sorpreses negatives de la zona de l’euro i d’al -
guns països emergents, ha provocat una rebaixa generalit-
zada de les previsions de consum global de primeres ma -
tèries i, de retruc, lògicament, de petroli. Sense anar més 
lluny, des del mes de juny, la International Energy Agency 
(IEA) ha retallat el creixement previst de la demanda mun-
dial de cru per al 2014 des d’1,3 Mb/d fins a 0,7 Mb/d. Aques-
tes noves expectatives no solament han modificat el com-
portament dels demandants finals, sinó, també, la dels 
agents que operen sobre el petroli. En efecte, els operadors 
de caràcter «pseudofinancer» als mercats de derivats de cru 
també hi han influït: el tancament precipitat de l’elevat 
nombre de posicions especulatives llargues que posseïen al 
començament de l’estiu ha contribuït a reforçar la pressió a 
la baixa sobre la cotització (en un context general de risk 
off). Mentrestant, els desenvolupaments al costat de l’oferta 
han fet poc per frenar el procés. Destaca la reticència a reta-
llar la producció per part de l’Aràbia Saudita (amb un terç 
del total, el major extractor dels països de l’OPEP). Possible-
ment, això obeeix a una es  tratègia orientada a defensar la 
quota de mercat ara que els EUA redueixen les importa-
cions i, fins i tot, es plantegen la possibilitat d’exportar 
hidrocarburs procedents de la revolució shale. A tot plegat 
cal afegir el renovat dinamisme productor de països com 
Líbia, l’Iran o l’Iraq. I també, pel costat de l’oferta, cal tenir 
present la incidència d’un factor financer: l’apreciació del 
dòlar, que, malgrat el descens de la cotització en dòlars, 
permet als països ex  por  tadors mantenir els ingressos.

Hem assistit, en suma, a una confluència poc habitual de 
forces a la baixa pressionant a l’uníson sobre el preu del 
cru. Algunes s’aniran esgotant de forma progressiva i des-
prés canviaran de sentit. Dues resultaran crucials: la des-
aparició de la por a una recessió a la zona de l’euro amb 
repercussions globals i el manteniment de ritmes d’ex -
pan  sió raonablement elevats en països emergents grans 
com la Xina i l’Índia. En paral·lel, els dos factors financers 
assenyalats també deixaran de ser un llast tan pesat. A 

més a més, és previsible que l’OPEP acabi, més aviat que 
tard, acordant actuacions per neutralitzar la caiguda del 
preu. Conseqüentment, preveiem que el barril Brent recu-
perarà, al llarg de l’any vinent, cotes properes als 100 dò -
lars i que les superarà lleugerament el 2016.

No obstant això, a llarg termini, la perspectiva està subjec-
ta a una major incertesa, a causa de la irrupció i de la relle-
vància creixent del factor tecnològic. L’esmentat auge als 
EUA i a altres països del shale oil (mitjançant les tècniques 
extractives de fracking) i de les tar sands a Canadà en són 
els paradigmes. De fet, segons un informe de la IEA, els 
EUA es podrien convertir en el primer productor mundial 
de petroli a partir del 2017. Aquest perfeccionament de les 
tècniques d’extracció, com també succeeix amb les d’em -
magatzematge i distribució, condueix a una oferta més 
abundant i flexible, la qual cosa significa perllongar una 
força a la baixa sobre el preu. La incògnita són les implica-
cions d’aquests canvis tecnològics en el funcionament del 
mercat petrolier.

FOCUS • Sacsejada al mercat de petroli: confluència de factors

0 

100 

200 

300 

400 

500 

2011 2012 2013 2014 

Posicions especulatives netes 
sobre el petroli * 
(Milers de contractes)

Posicions netes (esc. esq.) Preu petroli Brent (esc. dta.)

                              

Nota: * Contractes de futurs sobre el petroli (diferència entre nombre de contractes
alcistes i baixistes).
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Bloomberg i de la CFTC.

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

(Dòlars) 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 

Producció i importacions de petroli als EUA
(Milions de barrils diaris)

Producció Importacions 

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Bloomberg i de l’EIA.



10  merCATS FInAnCerS

 

novembre 2014

1111

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

Durant les últimes setmanes, el risc d’inestabilitat als mer-
cats financers internacionals ha tornat a adquirir protago-
nisme. En primer lloc, una ratxa de sorpreses negatives en 
els indicadors de conjuntura de la zona de l’euro i d’alguns 
països emergents va despertar el temor a una desaccele-
ració econòmica global, la qual cosa va provocar caigudes 
ràpides de les borses i d’altres actius amb risc. En segon 
lloc, i coincidint amb l’inici de les turbulències, una veu tan 
autoritzada com la de l’FMI va llançar advertiments sobre 
el sobreescalfament en el preu d’alguns actius financers, 
l’origen del qual estaria en l’abundant liquiditat propor-
cionada per les polítiques monetàries dels últims anys. Els 
dos aspectes estan íntimament relacionats: «estabilitat 
financera», «creixement econòmic» i «liquiditat» confi -
guren un trinomi d’interaccions complexes i de resultats 
fi  nals incerts. Si el creixement respon, llavors els riscos so -
bre l’estabilitat financera estaran delimitats i seran ma   -
nejables. En cas contrari, tenint en compte l’actual context 
d’extrema laxitud monetària, hi hauria, efectivament, se -
riosos motius per preocupar-se.

L’FMI examina amb detall aquesta qüestió al seu informe 
semestral sobre l’estabilitat financera global (GFSR, per les 
sigles en anglès). La impressió final dominant és que es 
mostra una mica més preocupat que en ocasions ante-
riors. Segons l’FMI, la vulnerabilitat financera global s’ha 
intensificat per dos factors. El primer és la reducció conti-
nuada de l’aversió al risc dels inversors. Segons diverses 
mètriques, cap a la meitat de l’any, s’havia tornat a situar 
en la zona de mínims prèvia a la crisi del 2007. No és es -
trany. Els nivells tan reduïts dels tipus d’interès i de la vola-
tilitat, arran de la laxitud de la política monetària, han esti-
mulat la recerca de rendibilitat per part dels inversors, que 
s’ha materialitzat en la compra d’actius de major risc, com 
les accions i els bons corporatius. Això ha afavorit l’aug -
ment del preu d’aquests actius i la reducció dels diferen-
cials de rendibilitat en relació amb altres més segurs. Un 
clar exemple és la revaloració del mercat borsari dels EUA 
des de les acaballes del 2012, gairebé la meitat de la qual 
s’explica, segons les estimacions de l’FMI, per la caiguda 
de la prima de risc borsària. L’FMI documenta que la major 
assumpció de riscos financers és generalitzada, tant geo-
gràficament com pel que fa a les classes d’actius implica-
des. Sense negar aquesta evidència, el risc de bombolles 
especulatives, segons el nostre parer, és encara limitat i se 
centra, principalment, als mercats de bons corporatius. En 
concret, les elevades cotitzacions dels bons d’alta rendibi-
litat (high yield) nord-americanes i els elevats volums 
d’emissió registrats en els últims mesos en aquests mer-
cats són clars símptomes del seu sobreescalfament.

Un altre aspecte que sol rebre menys atenció, però que, 
encertadament, l’FMI assenyala com un segon factor que 

pot soscavar l’estabilitat financera global, és la minusva-
loració del risc de liquiditat de mercat, entès com les pos-
sibles dificultats per trobar contrapartides amb què tan-
car operacions a gran escala de manera àgil i eficient (un 
concepte diferent de la liquiditat monetària o de finança-
ment comentada més amunt). Aquest major risc de liqui-
ditat de mercat deriva, en bona part, d’alguns canvis 
estructurals en el marc institucional. En particular, 
l’adopció progressiva de la nova regulació bancària ha 
provocat, a més d’una millora desitjada de la fortalesa 
d’aquest sector, la reducció de la seva presència (com a 
inversors i com a market makers) en mercats d’actius amb 
risc creditici elevat i liquiditat baixa. Això significa, efecti-
vament, una reducció de l’amplitud i de la profunditat 
potencials d’aquests mercats. En canvi, el pes del sector 
no bancari ha augmentat de forma significativa. També 
en aquesta dimensió el principal focus de preocupació és 
el mercat nord-americà de bons corporatius (i de bons 
estrangers), atès que les famílies ja posseeixen, directa-
ment o indirectament, el 30% del total (enfront del 25% 
del 2010). Les conseqüències d’aquest canvi de naturale-
sa dels participants al mercat de bons corporatius són 
importants: més volatilitat i més probabilitat que s’activin 
mecanismes perniciosos d’amplificació i de retroalimen-
tació de petites caigudes inicials.

Així i tot, segons el nostre parer, els riscos sobre l’estabilitat 
financera són limitats: la recuperació gradual de l’eco  no-
mia acabarà agafant, més aviat que tard, el relleude la 
liquiditat com a suport dels mercats financers. Mentres-
tant, un ús encertat de les polítiques macroprudencials 
serà suficient per atenuar el sobreescalfament que pugui 
aparèixer en alguns mercats localitzats. No obstant això, 
els esdeveniments de les últimes setmanes ens recorden 
els riscos que podria comportar, per a l’estabilitat finance-
ra, una desviació d’aquest escenari.

FOCUS • Estabilitat financera global: en mans del creixement
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Tipus d’interès (%)

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 –20,0 –45,0

Euríbor 3 mesos 0,09 0,08 0 –20,1 –14,4

Euríbor 12 mesos 0,34 0,34 0 –21,6 –20,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,06 –0,06 0 –24,3 –13,1

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,06 –0,08 2 –27,3 –17,5

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,84 0,95 –11 –108,9 –83,4

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,08 2,14 –6 –207,1 –195,2

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 124 119 4 –98,7 –112,3

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,23 0,24 –1 –1,6 –1,2

Líbor 12 mesos 0,55 0,58 –3 –3,3 –5,3

Deute públic a 1 any 0,09 0,10 –1 –2,2 –0,1

Deute públic a 2 anys 0,49 0,57 –8 11,0 18,5

Deute públic a 10 anys 2,34 2,49 –15 –68,8 –21,4

spreads deute corporatiu (p. b.)

31-oct 30-set Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 65 63 3 –5,2 –18,2

Itraxx Financer Sènior 67 64 4 –19,8 –50,3

Itraxx Financer Subordinat 155 92 62 25,8 –24,4

Tipus de canvi

31-oct 30-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,253 1,263 –0,8 –8,9 –7,8

¥/euro 140,680 138,490 1,6 –2,8 5,3

£/euro 0,783 0,779 0,5 –5,7 –7,6

¥/$ 112,320 109,650 2,4 6,7 14,2

Primeres matèries 

31-oct 30-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 458,9 473,4 –3,1 0,6 0,4

Brent ($/barril) 84,8 93,2 –9,0 –23,5 –22,1

Or ($/unça) 1.173,5 1.208,2 –2,9 –2,7 –11,3

Renda variable

31-oct 30-set Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 2.018,1 1.972,3 2,3 9,2 14,9

Eurostoxx 50 3.113,3 3.225,9 –3,5 0,1 1,5

Ibex 35 10.477,8 10.825,5 –3,2 5,7 5,8

Nikkei 225 16.413,8 16.173,5 1,5 0,8 14,6

MSCI emergents 1.016,1 1.005,3 1,1 1,3 –1,8

Nasdaq 4.630,7 4.493,4 3,1 10,9 18,1

PRINCIPALS INDICADORS



12  

novembre 2014

ECONOMIA INTERNACIONAL 1111

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

CONJUNTURA • Els EUA i la Xina 
lideren la recuperació

l’Fmi rebaixa lleugerament les previsions de creixement 
mundial. En el seu informe de tardor sobre perspectives glo-
bals, l’organisme internacional preveu un creixement per a 
l’economia mundial del 3,3% el 2014 i del 3,8% el 2015, una i 
dues dècimes per sota de la previsió del juliol, respectivament. 
Tot i que és una revisió a la baixa, l’FMI encara continua 
dibuixant un escenari d’acceleració gradual. El retoc és conse-
qüència d’un empitjorament de les perspectives per a la zona 
de l’euro, el Japó i el Brasil. Ni la millora del pronòstic per als 
EUA i l’Índia ni la persistència del pronòstic per a la Xina en 
cotes elevades són suficients per contrarestar aquest empitjo-
rament. Així mateix, l’FMI subratlla l’augment de la disparitat 
entre països i alerta de la intensificació dels riscos a la baixa, 
entre els quals destaquen l’amenaça de la deflació a la zona de 
l’euro, les tensions geopolítiques, les seqüeles dels possibles 
excessos financers i els efectes de la normalització monetària 
als EUA.

ESTATS UNITS

el Pib dels euA en el 3t continua sent robust, la qual cosa 
dóna suport a la millora de les previsions de l’FMI per al país. El 
PIB va créixer un significatiu 0,9% intertrimestral (el 2,3% inter-
 anual). Tot i que pugui semblar una desacceleració en relació 
amb el 2T (l’1,1% intertrimestral), cal recordar que una bona 
part de la fortalesa de la primavera va obeir a un efecte rebot 
després de la caiguda del PIB en el 1T (ocasionat, al seu torn, pel 
temporal d’hivern). La bona xifra de l’estiu no és ja un rebot, 
sinó indicativa que l’economia nord-americana està assolint la 
velocitat de creuer. L’avanç és coherent amb el nostre escenari, 
de manera que mantenim un creixement del 2,2% per al 2014. 
Així i tot, destaca que el consum privat i la inversió, malgrat 
continuar sent elements clau per al creixement, s’hagin desac-
celerat en relació amb el trimestre anterior. En canvi, ha sorprès 
el fort impuls que han representat la despesa pública i la contri-
bució positiva del sector exterior.

Altres indicadors d’activitat confirmen la bona marxa de 
l’economia nord-americana. Segons l’estudi de camp que ela-
bora regularment la Reserva Federal (Beige Book), l’activitat 
econòmica continua creixent a bon ritme. Els índexs de senti-
ment empresarial i del consumidor continuen avalant una 
millora econòmica significativa. Així, l’ISM de manufactures del 
setembre es va situar en els 56,6 punts, una mica per sota del 
registre de l’agost, però clarament per damunt de la frontera 
dels 50 punts (límit que separa l’expansió de la recessió). El seu 
homòleg en serveis també va baixar de forma moderada, fins 
als 58,6 punts, tot i que també en zona expansiva. Per la seva 
banda, l’índex de confiança del consumidor del Conference 
Board de l’octubre es va enfilar fins als 94,5 punts, el màxim dels 
set últims anys, amb el suport d’una millora de les expectatives. 
Finalment, l’índex de producció industrial del setembre també  
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va sorprendre a l’alça i es va accelerar fins al 4,3% interanual des 
del 4,0% de l’agost.

el mercat laboral es continua mostrant vigorós, mentre que 
l’immobiliari continua sense mostrar la força esperada. En 
concret, al setembre, es van crear 248.000 llocs de treball, de 
nou per damunt del llindar dels 200.000, indicatiu d’un mercat 
fort. Per la seva banda, la taxa d’atur va recular dues dècimes, 
fins al 5,9%, i la taxa d’activitat es va mantenir gairebé plana en 
el 62,7%. Aquest estancament de la taxa d’activitat matisaria 
les bones dades de la taxa d’atur, ja que una part d’aquesta 
millora s’explica per la contracció de la força laboral. D’altra 
banda, les últimes dades sobre el mercat immobiliari continuen 
mostrant que, tot i que la recuperació del sector es manté, la 
seva evolució queda lluny dels pronòstics que situaven aquesta 
millora com un element clau de l’expansió nord-americana. En 
particular, l’índex Case-Shiller de preus per a 20 àrees metropo-
litanes es va desaccelerar de nou a l’agost, fins al 5,6% inter -
anual (el 6,7% al juliol). En positiu, les vendes d’habitatges nous 
i de segona mà van avançar al setembre en relació amb el regis-
tre de l’agost (el 0,2% i el 2,4%, respectivament).

la Fed finalitza el programa de compra d’actius en un entorn 
de preus estable. Malgrat l’evolució ferma de l’activitat nord-
americana, la inflació continua continguda. En particular, l’IPC 
del setembre va augmentar l’1,7% interanual i va igualar el 
registre de l’agost. El nou descens del preu dels carburants va 
ser compensat per l’increment del preu dels aliments i dels llo-
guers. Per la seva banda, l’índex subjacent (sense aliments ni 
energia) va repetir, també, en l’1,7%. En aquest context 
d’inflació per sota de l’objectiu, la Fed ha anunciat la finalització 
del programa de compra d’actius, però ha reiterat la intenció de 
mantenir els tipus d’interès baixos durant un «període de temps 
considerable».

JAPÓ

els riscos a la baixa impulsen el banc central del Japó a 
ampliar el programa d’estímul monetari. La recuperació de 
l’economia nipona sembla estancada per la feblesa del consum 
privat, que continua patint els efectes de la pujada de l’IVA del 
passat 1 d’abril (del 5% al 8%). En aquest sentit, la confiança del 
consumidor va recular de nou al setembre, fins als 39,9 punts, el 
mínim des del maig. Per la seva banda, els preus tampoc no van 
mostrar el vigor esperat i, al setembre, es van quedar plans en 
relació amb el registre de l’agost (el 3,3% interanual; l’1,3% un 
cop descomptat l’efecte de l’IVA). Per tot plegat, el Banc Central 
del Japó, sorprenent la majoria d’analistes, ha decidit augmen-
tar l’import de les compres d’actius financers que realitza des 
de l’abril del 2013.

el contrapunt positiu cal buscar-lo a la indústria. La produc-
ció industrial va recuperar, al setembre, el que havia perdut a 
l’agost, tot i que l’índex continua per sota del nivell del 
començament de l’any. En la mateixa línia, l’índex de sentiment 
empresarial Tankan del 3T va registrar una millora en les rúbri-
ques de manufactures, les vendes de maquinària van créixer al  

 

30 

35 

40 

45 

50 

09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 09/14 

Japó: confiança del consumidor
(Índex) 

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

 

 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

08/08 08/09 08/10 08/11 08/12 08/13 08/14 

EUA: preu de l’habitatge 
(Índex) 

Nota: Índex Case-Shiller, 20 àrees metropolitanes.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades d’Standard & Poor’s.

 

 

 

 

 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 09/14 

EUA: mercat laboral
(%) 

Taxa d’activitat (esc. esq.) Taxa d’atur (esc. dta.) 

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

(%) 

10 

9 

8 

7 

6 

5 



14  eConomIA InTernACIonAL

novembre 2014

1111

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

setembre per tercer mes consecutiu i les exportacions del se -
tembre van repuntar, després de l’apatia de l’agost. Aquest con-
trast entre uns indicadors i uns altres il·lustra les dificultats que 
afronta l’Abenomics per engegar una expansió completa i sos-
tenible de l’economia nipona, sobretot quan la determinació 
que s’observa en el pilar monetari no va acompanyada amb el 
mateix ímpetu pels pilars fiscal i de les reformes estructurals.

EMERGENTS

el Pib de la Xina en el 3t allunya els temors a un aterratge 
brusc. El PIB del gegant asiàtic va sorprendre positivament el 
consens dels analistes amb un avanç significatiu del 7,3% inter-
 anual en el 3T del 2014, coherent amb les nostres previsions. El 
bon to dels últims indicadors d’activitat suggereix que el creixe-
ment continua sent sòlid en el 4T. En particular, l’índex PMI de 
l’octubre elaborat per Markit va pujar lleugerament, fins als 
50,4 punts (50,2 al setembre). Per la seva banda, l’índex de pro-
ducció industrial va avançar fins al 8,0% interanual al setembre, 
des d’un modest 6,9% a l’agost. Mantenim, per tant, la previsió 
per al conjunt del 2014 en el 7,5%, en línia amb l’estimació de 
l’FMI (el 7,4%). Així i tot, a curt termini, alguns dels riscos que 
pateix el país estan encara lluny d’esvair-se. Així, en l’àmbit 
immobiliari, 69 de les 70 ciutats que analitza l’oficina nacional 
d’estadística de la Xina van reportar baixades en el preu de 
l’habitatge al setembre. Una situació que contrasta amb les 65 
ciutats que reportaven pujades al final del 2013. A llarg termini, 
el repte consisteix a materialitzar les reformes cap a una econo-
mia de «més mercat» que faciliti una transició suau cap al nou 
model de creixement. En aquest sentit, el quart plenari del 
Comitè Central del Partit Comunista, reunit al final d’octubre, va 
abordar qüestions relatives a la millora de l’Estat de dret al país.

A la resta d’emergents, les disparitats continuen sent la tòni-
ca. Així, l’Índia, amb registres significatius en les taxes de creixe-
ment i millores importants en la correcció dels desequilibris, 
contrasta amb el Brasil i Turquia, on els avanços del PIB del 2T 
han decebut i on el marge per a polítiques expansives, tenint en 
compte les tensions inflacionistes (entre d’altres problemes), és 
limitat. A l’Índia, els preus a l’engròs van créixer el 2,4% inter -
anual al setembre, molt per sota del 6,4% de les acaballes del 
2013. En canvi, la preocupant evolució de la inflació al Brasil, 
afegida a la feblesa del real, ha empès el Banc Central del Brasil 
a apujar el tipus d’interès de referència en 25 p. b., fins a 
l’11,25%. Això és un clar senyal d’advertiment al Govern de la 
reelegida Dilma Rouseff sobre la necessitat d’abordar, amb 
determinació i sense demores, la correcció dels desequilibris i 
les reformes estructurals que el país necessita.
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Durant els anys anteriors a l’esclat de la gran crisi econòmi-
ca, l’increment dels desequilibris per compte corrent glo-
bals va ser motiu de preocupació pels riscos, a nivell mun-
dial, d’una possible correcció brusca i desordenada. Gairebé 
deu anys després, la disminució substancial d’aquests des-
equilibris ens podria fer pensar que el problema s’ha resolt. 
No obstant això, lluny de solucionar-se, el que ha succeït és 
que el debat ha canviat de forma i, ara com ara, gira al vol-
tant de la temporalitat de la forta correcció exterior. En 
altres paraules, quan la recuperació vagi guanyant força i 
s’estengui, els desequilibris externs tornaran al punt de 
partida? O, en canvi, la seva correcció serà duradora? Da -
vant aquesta nova discussió, l’FMI, en l’informe més recent 
sobre perspectives globals (WEO, per les seves sigles en 
anglès), aporta algunes reflexions interessants.

A grans trets, la suma dels desequilibris externs (que aple-
guen els superàvits i els dèficits en valor absolut) ha passat 
de representar el 5,3% del PIB mundial el 2006 al 3,4% el 
2013. Més enllà de l’evident reducció de magnitud, desta-
ca la menor concentració dels dèficits en unes poques eco-
 no  mies. Així, mentre que, el 2006, els cinc països més defi-
citaris posseïen el 80% del dèficit total, el 2013, el top 5 de 
països deficitaris representava menys del 65%. En aquest 
sentit, els EUA són el gran protagonista de la forta correc-
ció exterior. Van ser i continuen sent el país amb el dèficit 
per compte corrent més elevat en termes absoluts. En con-
cret, entre el 2006 i el 2013, l’economia nord-americana va 
reduir a la meitat el dèficit (de 807.000 a 400.000 milions 
de dòlars, de l’1,6% al 0,54% del PIB mundial). A l’altre cos-
tat de l’espectre, la Xina, la major economia superavitària 
el 2006, també va retallar a gairebé la meitat el balanç 
positiu en termes de PIB mundial (del 0,46% del PIB mun-
dial al 0,25%), la qual cosa la va dur a ocupar la segona 
po  sició en el front dels superàvits, per darrere d’Alemanya, 
que amb prou feines s’ha mogut en termes exteriors. Fi -
nal   ment, el Japó, també al costat dels grans superàvits el 
2006, va passar, al novembre del 2013, a mostrar un dèficit 
per compte corrent per primera vegada des del 1980.

L’FMI ha tractat d’esbrinar la naturalesa de la correcció per 
poder discernir el seu possible grau de reversió futura. Per 
aquest motiu, ha indagat sobre dues vies (no excloents) 
que podrien explicar la correcció externa: la caiguda de la 
demanda interna, especialment intensa en alguns països, 
i els canvis en la composició de la demanda.1 Així, mentre 
que una major rellevància de la primera via implicaria, a 
priori, un retorn al passat en la magnitud dels desequilibris 
exteriors (ja que es tractaria d’un fenomen essencialment 
temporal o conjuntural), succeiria el contrari si la segona 
via fos la més prominent. Sens dubte, la disminució de la 
demanda interna dels països deficitaris ha tingut un paper 
important en la correcció del seu dèficit exterior, però 
també existeixen diversos factors estructurals que fan 

pensar que una part substancial de la correcció es mantin-
drà a llarg termini. Els principals són: (i) la disminució del 
PIB potencial en algunes grans economies deficitàries; (ii) 
la reducció (a nivell mundial) de les polítiques que propi-
ciaven les distorsions exteriors significatives, i (iii) els xocs 
energètics als EUA i al Japó. Sens dubte, la duresa de la 
crisi ha causat danys permanents en el potencial d’avanç 
de nombrosos països, de manera que, quan aquestes eco-
nomies es recuperin i passin a funcionar a plena capacitat, 
les seves taxes de creixement se situaran per sota de les 
taxes del passat i, en conseqüència, els seus desequilibris 
externs també seran menors.

Així mateix, cal destacar que, durant el període analitzat, 
ja sigui com a resultat del caràcter de la crisi o bé en pa -
ral·lel a ella, algunes de les pràctiques que generaven dis-
torsions sobre els balanços externs s’han esvaït. Entre 
aquestes pràctiques, destaca la cotització del iuan, una 
moneda acusada, en el passat, d’estar infravalorada amb 
la finalitat de promoure les exportacions de la Xina (i, per 
tant, un major desequilibri extern). En aquest sentit, el 
com  promís del Govern xinès amb el canvi de model del 
país cap a un major protagonisme del consum intern és 
una basa extra a favor de la constància de la correcció de 
la balança per compte corrent de la Xina.

Finalment, l’augment important de la producció de gas i 
de petroli d’esquist als EUA ha tingut, i continuarà tenint, 
implicacions positives en la reducció del dèficit exterior de 
la primera potència econòmica mundial. A l’altra punta del 
món, la moratòria nuclear que es va establir al Japó des-
prés del terrible accident de Fukushima farà que es man-
tingui una bona part del gir en el saldo comercial del país.

En definitiva, per bé que, en el futur, és probable que es 
produeixi un repunt dels desequilibris externs globals, les 
previsions de l’FMI fan pensar que la meitat de la correcció 
persistirà en el temps. Aquesta continuïtat respon a la 
reducció dels avanços potencials d’algunes grans econo-
mies, un efecte clarament indesitjable de la crisi, i, també, 
al fet que s’ha aconseguit disminuir les polítiques que dis-
torsionen els balanços externs dels països.

FOCUS • La correcció dels desequilibris externs globals: 
una història duradora?
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1. Els canvis en l’estructura productiva d’un país també poden modificar 
els desequilibris externs.
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Les recents manifestacions als carrers de Hong Kong per 
demanar un major compromís democràtic per part del 
Govern de Pequín, malgrat haver estat reconduïdes de 
forma pacífica, han tornat a evidenciar la fragilitat del bi -
nomi format per Hong Kong i la Xina. Hong Kong manté 
una relació especial amb la Xina, encapsulada en el lema 
«un país, dos sistemes», que té l’origen en l’acord sino-
britànic del 1984, arran del qual es va convenir la devolu-
ció de la colònia el 1997 i es va establir un marc institucio-
nal favorable als negocis que coexisteix amb la subjecció a 
l’autoritat xinesa.

Aquesta relació especial ha estat decisiva en l’èxit de la 
seva economia i un factor determinant perquè un nodrit 
grup d’inversors internacionals l’hagin triat com a porta 
d’entrada a la Xina continental. També hi han influït de 
ma  nera indiscutible el seu sistema capitalista, l’elevat 
grau de formació de la seva població, un PIB per capita 
que iguala el del Japó (al voltant dels 40.000 dòlars anuals), 
ser un dels principals ports comercials d’Àsia (tercer en 
càrrega a escala global) i posseir la quarta borsa més im -
portant del món, tenint en compte el valor de mercat de 
les empreses.

Així i tot, aquest petit país de 7,2 milions d’habitants s’en -
fronta a reptes importants. A curt termini, s’estima que les 
conseqüències econòmiques de les protestes recents 
seran limitades. A part de concentrar-se al sector turístic 
(que representa un reduït 3% del PIB), els estrets llaços  
culturals i els interessos comuns que uneixen Hong Kong i 
la Xina haurien d’afavorir una entesa ràpida entre les dues 
parts. No obstant això, hi ha un altre repte d’especial relle-
vància que haurà d’afrontar l’economia de Hong Kong en 
els pròxims mesos: el procés de normalització de la políti-
ca monetària de la Fed.

Des de fa tres dècades, el dòlar de Hong Kong segueix un 
règim de peg amb el dòlar nord-americà, la qual cosa 
supedita la política monetària del país a les decisions de la 
Fed i, per extensió, al cicle econòmic nord-americà. En els 
quatre últims anys, Hong Kong ha importat «virtualment» 
una política monetària més expansiva que la que l’estat 
de la seva economia requeria, i això l’ha empès a excessos 
notoris, fonamentalment al sector immobiliari (el preu de 
l’habitatge va augmentar el 75% entre el 2008 i el 2013). 
En aquest context, la pujada de tipus de la Fed permetrà 
un refredament del mercat immobiliari, que hauria de ser 
suau i no hauria de tenir conseqüències per al sector fi -
nancer del país (la taxa de morositat es troba per sota de 
l’1%). Potser siguin més preocupants els episodis de vola-
tilitat en els fluxos internacionals que podrien acompa-
nyar el procés de normalització monetària dels EUA. Així i 
tot, si tenen lloc, haurien de ser temporals i d’abast limitat, 
ja que el nivell folgat de reserves del banc central, la seva 

estricta supervisió bancària i l’elevat superàvit fiscal de 
Hong Kong el situen en una posició de relativa fortalesa 
en relació amb altres economies asiàtiques.

A llarg termini, el desenvolupament econòmic del país 
estarà marcat, com no podia ser de cap altra manera, per 
la seva relació amb el seu germà gran. En aquest sentit, 
l’alentiment de la Xina (que ha passat de creixements al 
voltant del 10% anual a cotes properes al 7%) s’ha reflec-
tit en les taxes d’avanç de l’economia de Hong Kong. No 
obstant això, la gradual liberalització i modernització 
financera de la Xina contribuirà a reforçar les sinergies ja 
establertes (com la capitalitat de Hong Kong com a cen-
tre offshore del renminbi xinès) i a generar-ne altres de 
noves (com l’acord recent de cotització simultània d’em -
preses a les borses de Hong Kong i de Xangai). En defini-
tiva, el gir cap a una economia de «més mercat» per part 
del gegant asiàtic ha d’enfortir l’actual vincle entre els 
dos països.

FOCUS • Hong Kong: bones perspectives, malgrat tot

Hong Kong: principals indicadors 
macroeconòmics

2007-
2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p)

Creixement PIB real (%) 3,5 1,6 2,9 2,1 3,2

Inflació (%) (f) 3,2 3,8 4,3 3,7 3,5

Saldo compte corrent  
(% del PIB) 10,1 1,6 1,9 1,4 0,7

Saldo fiscal (% del PIB) 3,5 3,2 0,8 2,6 0,5

Deute públic (% del PIB) 4,9 6,8 6,7 6,5 6,3

Nota: (p) Previsions; (f) dada al final de l’any. 
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de Thomson Reuters Datastream, de l’FMI i de l’IIF.
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ESTATS UNITS
2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14

Activitat

PIB real 2,3 2,2 3,1 1,9 2,6 2,3 – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,2 3,6 3,6 2,3 4,1 4,2 3,9 ...

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 74,0 80,5 83,4 90,9 89,0 94,5

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

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 56,7 52,7 55,2 57,6 56,6 ...

Habitatges iniciats (milers) 783,8 929,7 1.025 925 985 1.024 1.017 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 141,3 158,2 165 170 171 ... ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 7,4 7,0 6,7 6,2 6,1 5,9 ...

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

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

Preus

Preus de consum 2,1 1,5 1,2 1,4 2,1 1,8 1,7 ...

Preus de consum subjacent 2,1 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 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 09/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,8 7,7 7,4 7,5 – 7,3 –

Vendes al detall 14,3 13,1 13,3 13,5 11,9 12,3 12,2 11,9 11,6

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 258 250 258 233 253 283 305 321

Exportacions 8,0 7,8 3,9 7,4 –3,4 5,0 14,5 9,4 15,3

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

Preus

Preus de consum 2,7 2,6 2,8 2,9 2,3 2,2 2,3 2,0 1,6

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

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

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims 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 09/14

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 39,9

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

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –5,0 6,0 12,0 16,0 17,0 12,0 – 13,0 –

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

Balança comercial 1 (% PIB) –1,4 –2,4 –2,1 –2,4 –2,8 –2,9 –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 3,3

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 0,0 0,5 0,6 2,3 2,3 2,2 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 • Més pessimisme 
que feblesa

el creixement continua feble a la zona de l’euro, però anirà 
guanyant tracció de forma gradual. L’FMI ha rebaixat les pre-
visions de creixement de les principals economies de la zona de 
l’euro, llevat d’Espanya, i prediu una recuperació lenta a dife-
rents velocitats. Alemanya i Espanya creixeran a un ritme més 
intens que França i Itàlia. De fet, Itàlia podria entrar en recessió 
el 2014. En aquest context de creixement feble, els petits xocs 
es perceben amb més intensitat que als països amb taxes de 
creixement més elevades, on una reducció similar del creixe-
ment és menys problemàtica. Potser per això l’FMI ha acom-
panyat la revisió a la baixa de les previsions per a la zona de 
l’euro d’un discurs molt pessimista, tot i que el seu escenari cen-
tral sigui de recuperació gradual. A grans trets, la desaccelera-
ció del creixement que s’ha produït en els últims trimestres és 
fruit de l’alentiment del comerç a nivell global i de la reaparició 
en escena de conflictes geopolítics latents. Aquests dos factors 
són temporals i, per tant, no haurien d’entelar el procés de recu-
peració a mitjà termini.

les tendències de fons són molt diferents entre països. El 
deteriorament de les perspectives de creixement ha posat 
damunt la taula la necessitat d’adoptar mesures per reactivar el 
creixement de la zona de l’euro. De tota manera, les diferències 
entre països són molt notables, i, per tant, tot i que és desitjable 
un alt nivell de coordinació a nivell europeu, cada cas necessita 
ser tractat per separat. Un breu repàs del creixement per capita 
dels últims anys serveix per il·lustrar-ho. Alemanya i França van 
experimentar tendències similars fins a la crisi financera global, 
però, de llavors ençà, els seus camins han divergit. Alemanya 
s’ha beneficiat de les reformes estructurals dutes a terme al 
començament dels anys 2000, mentre que, a França, s’ha posat 
en evidència la falta de dinamisme de l’economia. Les dolences 
de l’economia italiana, amb arrels profundes, fa anys que es 
coneixen i són un veritable repte per a l’executiu de Mateo Ren-
zi. Finalment, Espanya va créixer de manera continuada fins al 
2008, però no era un creixement sòlid, i es va enfonsar de lla-
vors ençà. No obstant això, la correcció dels principals desequi-
libris macroeconòmics i les importants reformes estructurals 
dutes a terme permeten una recuperació que, ara com ara, sor-
prèn pel seu vigor. A més llarg termini, el repte per a Espanya és 
aconseguir que el creixement sigui equilibrat i sostenible.

Augmenta la pressió perquè França i itàlia adoptin mesures 
que impulsin la capacitat de creixement a llarg termini. La 
vulnerabilitat que han mostrat França i Itàlia en els últims 
mesos ha tornat a posar al descobert les mancances de les dues 
economies. En aquest context, es va iniciar un intens, i de vega-
des tens, debat a nivell europeu sobre quines mesures calia 
adoptar. Finalment, sembla que s’ha trobat un equilibri en un 
ajust fiscal lleugerament inferior al previst inicialment, a canvi 
d’un impuls de l’agenda de reformes. La reducció del dèficit 
estructural que preveuen aquests països se situa en 0,5 p. p. per 
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Previsió 

Zona de l’euro: previsions de l’FMI
Variació anual (%)

Previsió PIB Variació en relació amb  
la previsió del juliol del 2014

2013 2014 2015 2014 2015

Zona de l’euro –0,4 0,8 1,3 0,3 0,2

Alemanya 0,5 1,4 1,5 0,5 0,2

França 0,3 0,4 1,0 0,4 0,5

Itàlia –1,9 –0,2 0,8 0,5 0,3

Espanya –1,2 1,3 1,7 0,1 0,1

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO).

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Espanya Itàlia França Alemanya

Zona de l’euro: dèficit públic previst per al 2014 i el 2015 
(% PIB) 

Nivell previst anteriorment Marge extra acordat

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades dels respectius Governs nacionals.



19  UnIÓ eUroPeA

novembre 2014

11

www.lacaixaresearch.com

11

al cas de França i en 0,3 p. p. per al d’Itàlia, un ajust que, en 
principi, Brussel·les ha acceptat, malgrat que no es compliran 
els objectius de dèficit fixats per al 2015 (el 4,1% enfront del 
3,0% a França i el 2,9% enfront del 2,2% a Itàlia). Pel que fa a 
l’agenda reformadora, ja es comença a percebre un canvi 
d’actitud. França ha afegit al recent pacte de responsabilitat i 
solidaritat i al crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
mesures com la reducció de les taxes en sectors regulats i una 
major facilitat administrativa per a la creació d’empreses. A 
Itàlia, s’avança per aprovar una reforma laboral que redueixi la 
important rigidesa existent, que desincentiva la contractació. 
Totes aquestes reformes haurien d’incrementar la competitivi-
tat de les empreses i el creixement potencial, tot i que són tími-
des en comparació amb les adoptades per diversos països peri-
fèrics, i haurien de ser més profundes, en particular al mercat 
laboral.

la majoria d’indicadors d’activitat milloren lleugerament a 
l’octubre. A curt termini, la pobra evolució dels indicadors en el 
3T no hauria de ser el preludi d’una tercera recessió. De fet, en 
el 4T, s’observen ja tímides millores. Tant l’índex PMI com l’índex 
de sentiment econòmic de l’octubre palesen un creixement 
lleugerament positiu i ajuden a allunyar les pors a una tercera 
recessió. De tota manera, el creixement de la zona de l’euro, 
encara tènue, obliga moltes empreses a reduir els marges. Per 
països, destaquen les lleugeres millores dels dos indicadors a 
Alemanya, on fa 18 mesos que l’índex PMI resisteix en zona 
expansiva, tot i que es manté en nivells inferiors als del 
començament de l’any. França i Itàlia, en canvi, continuen en 
zona contractiva.

els indicadors de demanda també experimenten lleugers 
avanços. A l’agost, les vendes al detall van evolucionar més 
positivament que en els primers mesos de l’any, tot i que roma-
nen en nivells baixos. L’índex de confiança del consumidor tam-
bé va millorar a l’octubre, després de diversos mesos de des-
censos. No obstant això, com succeeix amb els indicadors 
d’activitat, la disparitat entre països és notable. Al costat posi-
tiu, destaca Alemanya, i, al costat negatiu, França i Itàlia són els 
protagonistes.

la lenta millora del mercat laboral limita la capacitat de 
recuperació de la demanda interna. La taxa d’atur de la zona 
de l’euro es va mantenir en l’11,5% al setembre del 2014, per 
sota del 12,0% registrat un any abans, però sense canvis en 
relació amb els dos mesos anteriors. A més a més, les expecta-
tives d’atur no apunten a millores notables a curt termini, tot i 
que van millorar lleugerament. Per països, mentre Alemanya 
manté una taxa d’atur en mínims històrics i els països perifèrics 
experimenten millores, França i Itàlia no aconsegueixen recu-
perar-se. A nivell europeu, continua sent particularment 
preocupant el nivell d’atur entre els joves de 16 a 25 anys (el 
21,6%), gairebé cinc milions de joves a la zona de l’euro estan 
aturats. El problema és urgent a Espanya (el 53,7%), Grècia (el 
50,7%), Itàlia (el 42,9%) i França (el 24,4%). Una acceleració de 
les reformes estructurals als mercats de treball i un bon ús dels 
fons disponibles en programes com la iniciativa d’Ocupació 
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Jove i el Fons Social Europeu haurien d’ajudar a millorar les pos-
sibilitats dels joves al mercat laboral.

la inflació, reflex de l’activitat econòmica, anirà canviant de 
to. La taxa d’inflació general va pujar una dècima al setembre, 
fins al 0,4% interanual, i la inflació subjacent es va mantenir en 
el 0,8%. L’augment de la inflació general és degut als compo-
nents més volàtils, en particular a l’increment dels preus dels 
aliments i a la moderació de la caiguda dels preus energètics. 
En els pròxims mesos, a mesura que s’allunyin els temors a una 
tercera recessió, que la demanda interna vagi recuperant el to i 
que l’euro es continuï depreciant, la inflació hauria d’anar 
dibuixant una via alcista. En qualsevol cas, no s’espera que sigui 
molt intensa, ja que els elements que l’empenyen en aquesta 
direcció són febles, i, a més a més, la caiguda del preu del petro-
li serà un factor important de pressió a la baixa.

el sector exterior recuperarà protagonisme en els pròxims 
trimestres. Tant les exportacions com les importacions de béns 
es van reduir a l’agost en relació amb el mes anterior (el 0,9% i 
el 3,1%, respectivament), tot i que han millorat en relació amb 
la primera meitat de l’any. La feblesa experimentada des del 
començament d’enguany és deguda a factors temporals, com 
l’alentiment del comerç a nivell global i l’emergència dels con-
flictes geopolítics a Ucraïna i al Pròxim Orient. Per tant, a mesu-
ra que aquests factors vagin perdent influència, el sector exte-
rior anirà recuperant el protagonisme que ha ostentat en els 
últims anys. La depreciació de l’euro i la reducció del preu del 
petroli són factors addicionals que milloraran la posició compe-
titiva de l’economia europea i que, per tant, reforçaran la recu-
peració de les exportacions a curt i a mitjà termini.

el crèdit bancari també es convertirà en un factor de suport 
a la recuperació. Els criteris d’aprovació de préstecs es van con-
tinuar relaxant en el 3T 2014, en especial per a les grans empre-
ses. De l’enquesta de préstecs bancaris que realitza el BCE es 
desprèn, també, que, en el crèdit a les llars, el percentatge net 
d’entitats que van relaxar les condicions per a la compra 
d’habitatge va augmentar en el 3T, tot i que a un ritme menor 
que en el 2T. Així mateix, cal destacar el relaxament de les con-
dicions de concessió de préstecs al consum, un factor que hau-
ria d’ajudar a reactivar el consum a la zona de l’euro. Aquesta 
millora de la capacitat creditícia del sector bancari està estreta-
ment vinculada a la finalització del procés de revisió dels actius 
de la banca (AQR, per les sigles en anglès) i a les proves d’estrès 
que ha dut a terme el BCE. Com es comenta al Focus «Una ban-
ca europea més resistent davant futures crisis», aquestes pro-
ves han estat superades amb èxit pel conjunt del sector, la qual 
cosa n’ha reforçat la credibilitat.
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Després d’una llarga travessia pel desert, una gran part 
dels països avançats estan assedegats de creixement, en 
especial els principals països de la zona de l’euro. En 
aquest context, els beneficis que, segons l’FMI, podria 
comportar un programa d’inversió en infraestructures a 
gran escala han estat rebuts per molts com aigua de maig. 
A més a més, són molts els qui veuen en aquesta aposta 
una oportunitat per renovar unes infraestructures que, 
després d’anys de descens continuat de la inversió públi-
ca, s’han anat deteriorant. No obstant això, l’èxit d’un pro-
grama d’aquestes característiques no està assegurat. 
Naturalment, l’encert en els projectes finançats és crucial, 
però la forma com es financen, el context macroeconòmic 
i el nivell de deute són factors tant o més importants. 
Alguns d’aquests factors juguen ara a favor, però n’hi ha 
uns altres que poden jugar en contra.

Les xifres que l’FMI ha posat damunt la taula són realment 
atractives: un augment inesperat de la inversió pública  
d’1 p. p. del PIB incrementa l’activitat el 0,4% el mateix any 
i l’1,5% al cap de quatre anys.1 A curt termini, l’efecte sobre 
l’activitat econòmica es produeix a través d’una major de -
manda i d’un possible efecte arrossegament de la inversió 
privada. A llarg termini, l’impacte econòmic es dóna pel 
cos  tat de l’oferta i amplia la capacitat productiva de l’eco -
no  mia del país.

A més a més, l’FMI ha apuntat que l’impacte sobre la 
demanda encara és més gran en un context de feblesa 
econòmica, en què hi ha un excés de capacitat productiva. 
L’impacte macroeconòmic també es pot accentuar si la 
inversió pública es finança amb deute, ja que això permet 
adequar millor el cost del finançament del programa al 
perfil temporal dels retorns. O, dit d’una altra manera, evi-
ta haver de dur a terme pujades d’impostos o retallades 
de la despesa pública a curt termini, quan aquestes inver-
sions encara no han produït cap retorn. El finançament 
amb deute, a més a més, és especialment atractiu en l’en -
torn monetari actual, en què els tipus d’interès reals es 
troben en mínims històrics. Es tracta, doncs, d’un menú 
suculent per a les economies que encara no han aconse-
guit definir un full de ruta que asseguri taxes de creixe-
ment més vigoroses i sostenibles a llarg termini.

L’informe de l’FMI inclou una excepció important. Els paï-
sos amb nivells elevats d’endeutament han de tenir pre-
sent que, a curt termini, un programa d’aquestes caracte-
rístiques pot comportar efectes indesitjats. Atès que, 
normalment, es tracta d’inversions a llarg termini, si el 
programa no és prou convincent, poden reaparèixer els 
dubtes sobre la sostenibilitat de les finances públiques. A 
la zona de l’euro, hi ha diverses economies que han de 
valorar seriosament aquest risc, però n’hi ha d’altres, com 
l’alemanya, que tenen un marge més ampli i han de consi-
derar en ferm la proposta de l’FMI. 

FOCUS • Inversió en infraestructures: un menú suculent,  
però de conseqüències imprevistes
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A l’octubre, el BCE i l’EBA han publicat els resultats de 
l’avaluació global de la banca europea com a pas previ de 
l’entrada en vigor del Mecanisme Únic de Supervisió, que 
atribueix al BCE la funció de supervisor bancari únic a la 
zona de l’euro a partir d’aquest novembre.

Aquesta anàlisi de la salut dels balanços i de la solvència 
de la banca europea s’ha dividit en dos exercicis seqüen-
cials: una revisió de la qualitat dels actius (AQR, per les 
sigles en anglès d’Asset Quality Review) i una prova d’es -
très. Arran dels dos exercicis, s’ha identificat un dèficit de 
capital màxim d’uns 24.600 milions d’euros, localitzat en 
25 de les 130 entitats analitzades. Un cop considerades 
les mesures adoptades per aquestes entitats al llarg del 
2014, el dèficit es redueix a uns 9.500 milions d’euros i es 
concentra, només, en 13 entitats: quatre italianes, dues 
gregues, dues eslovenes, una irlandesa, una portuguesa, 
una belga, una xipriota i una austríaca. Aquestes entitats 
han de presentar els seus plans de recapitalització abans 
del 10 de novembre i disposen de sis a nou mesos per 
augmentar el capital de màxima qualitat (common equity 
tier1 o CET1).

L’AQR ha comportat un ajust a la baixa de la posició de 
capital en el punt de partida de l’exercici. La revisió deta-
llada dels balanços a desembre del 2013 ha inclòs la valo-
ració de la qualitat dels actius i l’adequació del nivell de 
provisions sobre la base d’una definició homogènia dels 
crèdits morosos. Sota la nova definició, els crèdits per va  -
lor de 136.000 milions d’euros (equivalents al 0,6% del to -
tal d’actius dels bancs examinats) han estat reclassificats 
com a morosos, la qual cosa comporta la necessitat de 
més provisions i ha provocat un ajust mitjà del nivell de 
CET1 de 0,4 p. p. La diferència en relació amb el llindar del 
8% es tradueix en un dèficit total de capital en el punt de 
partida d’uns 5.000 milions d’euros. Grècia, Xipre i Eslovè-
nia han estat els països en què la revisió d’actius ha tingut 
un impacte més sever, amb caigudes de la ràtio CET1 su -
periors als 2 p. p. Espanya, en canvi, presenta el menor 
ajust de la zona de l’euro, amb una caiguda, només, de  
0,2 p. p. de CET1. Aquest resultat reflecteix l’esforç en 
sanejaments i l’adopció de criteris molt conservadors en la 
classificació dels actius duts a terme en el sistema financer 
espanyol en els últims anys.

Prenent com a punt de partida el CET1 ajustat en l’AQR, el 
test d’estrès ha analitzat la capacitat de resistència de les 
entitats davant dos escenaris macroeconòmics per al 
període 2014-2016 (un base i un altre advers). El resultat 
en l’escenari advers ha representat, de mitjana, una caigu-
da de 3 p. p. en el CET1 de les entitats. Aquest impacte 
genera el dèficit de capital agregat a les entitats on la 
ràtio de capital baixa per sota del llindar del 5,5% esta-
blert per a aquest escenari, de poc més de 24.000 milions 

d’euros. L’efecte de l’escenari advers sobre la banca 
espanyola s’ha situat per sota de la mitjana europea: la 
ràtio CET1 només ha disminuït 1,4 p. p., i cap entitat cau 
per sota del llindar del 5,5%, la qual cosa evidencia, de 
nou, la profunda reestructuració que ha protagonitzat la 
banca espanyola.

En conjunt, els resultats són positius per a la banca euro-
pea i, en especial, per a l’espanyola, en la mesura que con-
tribuiran a esvair els dubtes sobre els nivells de solvència i 
que palesen que les necessitats de capital identificades 
són relativament modestes (no es preveu la necessitat 
d’haver de recórrer a ajudes públiques significatives a cap 
país). Cal destacar que una majoria d’entitats, que repre-
senten més del 70% dels actius totals de la banca de la 
zona de l’euro, mantindrien una ràtio CET1 superior al 8% 
en l’escenari advers (així succeeix a 13 de les 15 entitats 
espanyoles analitzades). Són les entitats que es pot consi-
derar que han passat les proves amb molt bona nota. 
Només nou de les que han aprovat al conjunt de la zona 
de l’euro obtenen el que es podria considerar un aprovat 
just, amb un CET1 entre el 5,5% i el 6,5%, i cap d’aquestes 
entitats és espanyola.

Un augment de la confiança en la banca europea n’hauria 
de facilitar l’accés als mercats i reduir el cost del capital. Els 
resultats, en eliminar la incertesa sobre les possibles de -
mandes de capital per part del supervisor, també s’haurien 
de traduir en una major disposició de les entitats a prestar. 
Així i tot, perquè es produeixi una recuperació significati-
va del crèdit, també caldrà que es redueixi la incertesa 
sobre les perspectives econòmiques del conjunt de la 
zona de l’euro i que la recuperació econòmica guanyi trac-
ció. L’exercici efectuat pel BCE i per l’EBA revela que, en 
especial a Espanya, el sector bancari està llest per satisfer 
la demanda de crèdit solvent i per acompanyar aquesta 
recuperació.

FOCUS • Una banca europea més resistent davant futures crisis
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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 10/14

Vendes al detall (variació interanual) –1,6 –0,9 0,4 0,9 1,4 0,5 1,9 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –2,5 –0,7 1,5 1,4 1,0 1,6 –1,9 ... ...

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

Sentiment econòmic 90,8 93,8 99,1 101,6 102,2 102,2 100,6 99,9 100,7

PMI manufactures 46,2 49,6 51,9 53,4 52,5 51,8 50,7 50,3 ...

PMI serveis 47,6 49,3 51,3 52,1 53,0 54,2 53,1 52,4 ...

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 11,5 ...

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

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

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

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 25,8 25,3 24,7 24,5 24,4 24,0 ...

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 07/14 08/14 09/14

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,6 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 ...

Alemanya 7,1 6,8 6,8 6,9 6,8 7,1 7,2 ...

França –1,5 –1,4 –1,4 –1,5 –1,7 –1,6 –1,6 ...

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 97,8 101,6 103,1 103,8 103,8 102,6 101,9 100,3

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 07/14 08/14 09/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –2,9 –3,1 –2,5 –2,2 –2,0 –1,8

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 ...

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 2,6 2,6 ...

Dipòsits

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

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

Instruments negociables 0,5 –14,8 –16,8 –12,6 –11,7 –6,9 –6,5 –4,1

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

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 • Resistència davant 
la desacceleració a Europa

el Pib va créixer el 0,5% intertrimestral en el 3t. Tot i que ja 
s’esperava un ritme de creixement una mica inferior al del 2T (el 
0,6% intertrimestral), finalment l’alentiment ha estat molt 
modest, només d’una dècima. Amb aquesta dada, l’economia 
espanyola encadena cinc trimestres consecutius d’expansió, i la 
taxa de variació interanual del PIB se situa en l’1,6%. Per bé que 
encara no s’ha publicat el desglossament del PIB per compo-
nents, tot fa pensar que el creixement es continua basant en la 
demanda interna i, sobretot, en el consum de les famílies i en la 
inversió en béns d’equipament. Amb aquesta bona dada, millo-
rem la previsió de creixement per al 2014 en una dècima, fins a 
l’1,3%. El nostre escenari central preveu la continuïtat de la 
tònica expansiva, però a un ritme lleugerament inferior, amb 
creixements al voltant del 0,4% intertrimestral, de manera que 
el creixement del 2015 se situaria al voltant de l’1,7%.

l’activitat econòmica manté el to expansiu, però s’anticipa 
una certa moderació. L’índex de confiança empresarial de 
l’octubre, que recull les expectatives dels empresaris sobre la 
marxa del seu negoci, va augmentar el 0,2% en relació amb el 
3T, un increment molt modest si es compara amb els impor-
tants avanços dels trimestres anteriors. A més a més, el compo-
nent d’expectatives manté el nivell assolit en el 3T, però no ha 
registrat augments addicionals. Per la seva banda, les coman-
des industrials de l’agost, que, generalment, anticipen els 
moviments de la producció industrial en mesos posteriors, van 
flexionar lleugerament a la baixa a causa de la desacceleració 
de les comandes externes, tant de la zona de l’euro com de la 
resta de mercats. La recuperació de les comandes del mercat 
interior suggereix que la demanda interna continua avançant a 
bon ritme i pot compensar, temporalment, la caiguda de la 
demanda exterior. Sembla, doncs, que l’economia espanyola 
resisteix els efectes de la nova desacceleració de l’activitat a 
Europa. Després de la intensa correcció dels desequilibris 
macroeconòmics i de les reformes estructurals implementades, 
és menys vulnerable i està més preparada per al creixement. De 
tota manera, la capacitat de resistència a la feblesa exterior és 
limitada, i, en última instància, la recuperació continua condi-
cionada al fet que la zona de l’euro superi aquesta nova enso-
pegada.

el bon to de l’activitat econòmica es reflecteix en les dades 
del mercat laboral. En el 3T, la xifra d’ocupats va augmentar 
per quart trimestre consecutiu (el 0,4% intertrimestral desesta-
cionalitzat), una dada que ja s’esperava després de les bones 
dades d’afiliació a la Seguretat Social. Igual que en els últims 
trimestres, l’ocupació va créixer al sector privat (+154.900), 
però va recular al públic (–3.900). La taxa d’atur es va reduir una 
mica més del previst, del 24,5% al 23,7%, gràcies a la creació 
d’ocupació i, també, a la reducció de la població activa (–58.000 
persones), sobretot l’estrangera.
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la reactivació de l’ocupació s’estén més enllà del sector ser-
veis, la qual cosa atorga més solidesa a la recuperació. Llevat 
de l’agricultura, que és molt volàtil, l’ocupació va augmentar als 
serveis (+108.800), a la indústria (+71.800) i, per segon trimes-
tre consecutiu, a la construcció (+43.500). A més a més, les 
expectatives de creació d’ocupació continuen millorant i augu-
ren una evolució positiva de l’ocupació en els pròxims trimes-
tres. Després de l’important augment del 2T, les expectatives 
del sector serveis i del comerç minorista van mantenir el nivell 
assolit en el 3T. En canvi, les expectatives de contractació a la 
indústria i a la construcció, que havien reculat lleugerament en 
el 2T, van experimentar avanços importants en el 3T, sobretot 
en aquest últim sector, que ha passat d’un valor de –44,7 a 
l’abril al –23,2 al setembre. Sens dubte, la recuperació de 
l’ocupació a la construcció mostra que la generació de llocs de 
treball s’està estenent, a poc a poc, a tot el teixit productiu.

la caiguda dels preus es modera. La taxa d’inflació de l’octubre 
es va situar en el –0,1%, una dècima per damunt del registre del 
mes anterior. Aquest augment s’explica, en part, per l’increment 
del preu dels aliments. Tot i que fa quatre mesos que la inflació 
es manté en terreny negatiu, ja es comença a observar un tímid 
canvi de tendència, amb el suport de la recuperació de la 
demanda interna i de la depreciació de l’euro. Així, en el context 
de recuperació gradual, esperem que el risc de deflació quedi 
progressivament superat.

el turisme tancarà un altre any de rècord. Per primera vegada, 
el nombre de turistes del setembre va superar els set milions, la 
qual cosa representa un augment del 8,1% interanual i fa pre-
veure un 2014 amb xifres rècord. L’excel·lent comportament del 
sector turístic contrasta amb l’evolució de les exportacions de 
béns, que van recular el 5,1% interanual a l’agost. Aquesta cai-
guda, tot i que significativa, es pot explicar, en part, per la vola-
tilitat de la sèrie. La mitjana dels tres últims mesos, que mostra 
la tendència de fons, és una mica més favorable, però continua 
sent inferior a les importacions. Aquestes dades es reflecteixen 
en el saldo del compte corrent, que acumula un dèficit de 4.600 
milions entre el gener i l’agost, xifra que cal comparar amb el 
superàvit de 8.700 milions del mateix període del 2013. Espe-
rem que aquesta tendència canviï de sentit en els pròxims 
mesos, de manera que la demanda externa també torni a con-
tribuir al creixement del PIB. D’una banda, la millora de la 
demanda global hauria de reactivar les exportacions. De l’altra, 
el creixement de la demanda interna i de les importacions es 
moderarà. No obstant això, contemplem riscos de desviació a la 
baixa per la incertesa que envolta aquests factors. El que sem-
bla clar és que el saldo per compte corrent difícilment podrà 
repetir el registre del 2013 (el 0,8% del PIB).

el consum privat continua esperonant el creixement. El fort 
increment de les vendes al detall al setembre (l’1,1% interanual 
en la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari) antici-
pa el bon comportament del consum privat en el 3T. Com en el 
2T, el consum domèstic hauria estat el motor del creixement i 
es basaria tant en la millora del mercat de treball com en la 
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reducció de la taxa d’estalvi. En el 2T, segons les últimes dades 
disponibles, la taxa d’estalvi de les llars va baixar fins al 9,1% de 
la renda bruta disponible, en un context en què la renda bruta 
disponible encara continuava caient (el –0,2% intertrimestral). 
De cara als pròxims trimestres, el recorregut a la baixa de la taxa 
d’estalvi és limitat, de manera que els nous avanços del consum 
s’haurien de basar en augments de la renda bruta disponible. 
Els actius financers de les famílies, que van assolir nivells 
màxims en el 2T, també són un suport important per al consum 
a mitjà termini.

la millora de l’activitat contribueix a la consolidació fiscal. La 
major recaptació impositiva va permetre a l’Estat reduir el dèfi-
cit fins als 33.052 milions d’euros al setembre (el 3,1% del PIB), 
xifra que representa el 9,3% menys que el 2013. El saldo fiscal 
de la resta d’administracions segueix la mateixa tònica, amb 
l’excepció de les comunitats autònomes, que, amb les últimes 
dades de l’agost, ja van assolir l’objectiu de dèficit per al con-
junt del 2014 (l’1,0%). Això fa que mantinguem la perspectiva 
d’una lleugera desviació del compliment dels objectius de  
dèficit d’enguany.

el sector bancari, després de mostrar la seva capacitat de 
resistència en les proves del bce, comença a donar crèdit 
nou. Després del profund procés de  reestructuració del sector 
bancari espanyol dels últims anys, els resultats del test d’estrès 
europeu han mostrat que totes les entitats espanyoles tenen 
prou solvència per afrontar un escenari advers, en què el PIB de 
la zona de l’euro seria, el 2016, el 6,6% inferior al de l’escenari 
base. Només una entitat espanyola no superava la prova a 31 
de desembre del 2013, però amb les emissions realitzades el 
2014 ja s’han cobert les necessitats de capital detectades. 
Aquests resultats demostren la solvència del sector, que ja està 
preparat per tornar a donar crèdit a l’economia real. Les dades 
sobre la concessió de crèdit nou així ho demostren. Entre el 
gener i el setembre, el crèdit nou per a l’adquisició d’habitatges 
va sumar 18.892 milions d’euros, el 18,9% més que el 2013. La 
nova concessió de crèdit a les llars per al consum i per a altres 
finalitats també va mostrar una evolució positiva, amb 24.137 
milions d’euros concedits entre el gener i el setembre, l’11,4% 
més que en el mateix període del 2013. El nou crèdit a les pimes 
també va augmentar (105.074 milions d’euros, el 7,4% més que 
el 2013), però la nova concessió a grans empreses continua 
encara lluny dels nivells del 2013, en part perquè aquestes 
empreses prefereixen altres formes de finançament. Aquestes 
xifres del crèdit nou contrasten amb la caiguda substancial que 
encara experimenta el saldo viu de crèdit, que presenta una 
variació interanual del –8,0% al setembre, una mica per sota 
del mes precedent (el –8,3% a l’agost). El volum de crèdit total 
trigarà encara a estabilitzar-se, ja que el procés de despalan-
quejament de les empreses i de les llars, que es troba ben 
avançat en alguns segments, encara no s’ha completat.
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Fa quatre anys que les empreses espanyoles no financeres 
s’estan despalanquejant. El seu deute brut s’ha reduït més 
de 25 p. p. del PIB des del màxim assolit el 2010, fins al 
108% en el 2T 2014. Malgrat l’important esforç realitzat, 
moltes empreses encara estan sobreendeutades. Segons 
les estimacions de la CE, el deute empresarial s’hauria de 
reduir en uns 10 p. p. addicionals per assolir nivells soste-
nibles. Aquestes dades agregades amaguen la gran hete-
rogeneïtat que caracteritza el teixit empresarial. És clar 
que les empreses que es van endeutar en excés durant 
l’època del boom han de prosseguir el procés de desen-
deutament. Però les empreses amb els balanços més 
sanejats ja tenen capacitat creditícia per tornar a invertir.

A partir de la informació vinculada a les empreses de la 
base de dades BACH, comparem l’evolució de la ràtio de 
palanquejament (deute sobre fons propis) entre l’any 
2008 i el 2012. Mentre que les pimes havien reduït de for-
ma considerable el palanquejament, en concret en 49 p. p. 
per a l’empresa del segon quartil,1 l’ajust de les empreses 
grans va ser molt menor (15 p. p.). Aquestes diferències 
són encara més evidents quan ens fixem en el tercer quar-
til de la distribució de deute sobre fons propis. En altres 
paraules, les pimes que, el 2008, estaven més endeutades 
són les que més s’havien desendeutat (en concret, en  
130 p. p.), mentre que la ràtio amb prou feines s’havia 
reduït per a les menys palanquejades (primer quartil). En 
contrast, les empreses grans, incloses les més palanqueja-
des del tercer quartil, amb prou feines es van despalan-
quejar entre el 2008 i el 2012. Aquest patró mostra que, 
ara com ara, les pimes, on l’activitat econòmica i les fonts 
de fi  nan  çament extern estan, en general, poc diversifica-
des, han dut a terme la major part de l’ajust.

Per contextualitzar el procés de despalanquejament de les 
pimes espanyoles, és interessant comparar-lo amb el d’al -
tres països europeus. El 2008, les pimes espanyoles van 
presentar unes ràtios de palanquejament molt similars, o 
fins i tot inferiors, a les de les seves homòlogues europees. 
Entre el 2008 i el 2012, el despalanquejament de les pimes 
ha estat un fenomen generalitzat. La major caiguda de la 
ràtio s’observa entre les pimes alemanyes, que l’han re -
duït, de mitjana, en 57 p. p., un valor que puja fins als 140 p. p. 
quan, de nou, ens fixem en el tercer quartil.

Tornant al cas espanyol, és evident que no tots els sectors 
empresarials s’han desendeutat al mateix ritme. Si ens 
centrem en el tercer quartil (el segment més endeutat), no 
sorprèn que sectors com la construcció, que van aconse-
guir nivells d’endeutament molt elevats (el 241% el 2008, 
de mitjana), hagin estat els que més han reduït el deute. 
Les pimes d’altres sectors, com l’hoteleria i la restauració, 
te  nen una ràtio de palanquejament similar a la del 2008. 

Això reflecteix que, en aquests sectors, poques empreses 
estaven sobreendeutades i que, per tant, la seva necessi-
tat de despalanquejar-se ha estat menor.

Finalment, s’observen, també, els primers signes que el 
crèdit a les pimes s’està reactivant: els nous crèdits conce-
dits a empreses no financeres per un import inferior a 1 
milió d’euros acumulen un creixement del 7,4% des del 
començament de l’any. Sembla, doncs, que la major part 
de l’ardu procés de despalanquejament de les pimes ja 
s’ha produït i que es podria estar acostant al final.

FOCUS • El despalanquejament de les pimes espanyoles:  
a la vora del final?
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Els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) que ha presen-
tat el Govern per al 2015 aprofiten un context de recupe-
ració econòmica i una conjuntura més favorable. El quadre 
macroeconòmic dels PGE, avaluat per l’Autoritat Indepen-
dent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) com a plausible, 
preveu una acceleració del ritme de creixement el 2015  
(el 2,0% del PIB), impulsat, sobretot, per la demanda inter-
na, amb avanços importants en el consum i en la inversió. 
Aquest entorn més propici hauria de comportar un aug-
ment dels ingressos i una disminució de les despeses. Així, 
el dèficit públic passaria del 5,5% el 2014 al 4,2% el 2015,  
i el dèficit de l’Estat, del 3,5% el 2014 al 2,9% el 2015.

Els PGE preveuen un augment dels ingressos de l’Estat el 
2015 (vegeu el primer gràfic), gràcies a l’increment dels 
ingressos tributaris (+5,4%). Cal destacar que aquest aug-
ment hauria estat superior sense la reforma fiscal (+7,6%, 
segons les estimacions del Govern), que, principalment, va 
modificar l’IRPF (disminuint el nombre de trams i els tipus 
marginals aplicats) i l’impost de societats (que es reduirà, 
de forma progressiva, fins al 25% el 2016). En efecte, mal-
grat la millora de l’activitat, es preveu que la recaptació 
per IRPF reculi el 0,6% en relació amb el tancament previst 
per al 2014. L’increment més important s’espera en la 
recaptació de l’IVA, que augmentaria el 7,2%, a causa, 
principalment, de l’increment del consum privat (+2,7%, 
una mica més que el 2014). La sensibilitat de la recaptació 
fiscal a partir dels escenaris elaborats per l’AIReF, segons 
les previsions  econòmiques de ”la Caixa” Research (vegeu 
la taula), suggereix que aquesta evolució positiva dels 
ingressos prevista en els PGE és assolible: la davallada dels 
ingressos prevista en algunes àrees seria compensada per 
l’increment d’unes altres, tot i que el balanç final pot 
dependre de l’impacte, a la pràctica, de la reforma fiscal.

Les despeses de l’Estat es redueixen l’1,7% el 2015 segons 
els PGE (vegeu el segon gràfic). Per partides, les despeses 
de personal augmenten lleugerament, així com les inver-
sions (que inclouen el Pla CRECE).1 Les transferències co  r -
rents, la partida més important, baixen, a causa de la me -
nor aportació al Servei Públic d’Ocupació Estatal per 
des  peses per prestacions d’atur, i compensen l’augment 
de la despesa en altres partides. La següent partida més 
significativa, les despeses financeres, es redueix, gràcies 
als menors costos pel pagament dels interessos del deute 
públic (malgrat l’increment del seu nivell), i podria, fins i 
tot, estar sobreestimada.

En resum, els PGE recullen un augment dels ingressos i una 
reducció de les despeses, en funció, sobretot, de l’evolució 
econòmica (factors cíclics) i, en menor mesura, dels ajustos 
estructurals de les despeses de l’Estat o de les millores 
d’eficiència. Tampoc no estan lliures de riscos, com, per 
exemple, per la desacceleració del creixement a la zona de 

l’euro. El Govern, en definitiva, ha d’executar de manera 
es  tricta aquests pressupostos i mantenir-se a l’aguait, ja 
que la reducció del dèficit prevista fins al 4,2% del PIB, tot 
i que plausible, està subordinada a un escenari de recupe-
ració econòmica en què no tot està en mans del Govern.

FOCUS • PGE 2015: la recuperació econòmica hauria de donar aire, 
però fins a quin punt?
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impostos directes
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1. Pla de mesures per al creixement, la competitivitat i l’eficiència (CRECE) 
aprovat al juny del 2014.
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Una lectura constructiva d’aquesta llarga crisi econòmica 
ha estat la implementació d’un seguit de reformes impres-
cindibles per consolidar les bases d’un creixement econò-
mic sostingut que, d’una altra forma, difícilment s’haurien 
establert. Serveixin d’exemple la reforma de les pensions, 
la laboral, la del sistema tributari o la del sistema financer, 
totes elles molt profundes. Paral·lelament, l’agenda refor-
mista ha avançat en altres fronts que han passat més  
desapercebuts, però que també són importants, com els can-
vis en la llei concursal i en les polítiques actives d’ocupació.

Pel que fa a la llei concursal, són notables els canvis imple-
mentats recentment en matèria de refinançament i de re -
estructuració del deute empresarial, els quals modifiquen 
la fase preconcursal (RDL 4/2014) i la concursal (RDL 11/2014). 
Les mesures busquen garantir la continuïtat de les empre-
ses amb problemes de finançament però que són econò-
micament viables, la qual cosa comporta un benefici per a 
les empreses mateixes i per a l’economia en general. Amb 
el marc legal anterior, els deutors, en haver de respondre 
dels seus deutes amb tot el seu patrimoni personal, ten-
dien a ajornar l’entrada en concurs fins a arribar a una si -
tuació insalvable en la majoria de casos, i, a més a més, era 
molt difícil que els diferents creditors arribessin a un acord 
de refinançament o de reestructuració del deute.

La creació de la figura de l’emprenedor de responsabilitat 
limitada (Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a la 
seva internacionalització) va permetre protegir l’habitatge 
privat durant el concurs, tot i que sota certes condicions 
possiblement una mica restrictives. Així mateix, el RDL 4/2014 
facilita la suspensió de les execucions sobre el patrimoni 
del deutor mentre tenen lloc les negociacions amb els cre-
ditors. Les dues mesures haurien de contribuir a protegir 
la integritat del patrimoni del deutor i a incentivar, així, que 
entrin abans en concurs.

Per promoure que les parts arribin a un acord, es facilita la 
creació de majories entre els creditors per determinar les 
condicions de reestructuració del deute i per imposar-les 
al conjunt de creditors, abans d’arribar a concurs (RDL 4/2014) 
i un cop ja s’hi ha entrat (RDL 14/2014). És significatiu que 
ara els creditors que tenen una garantia real tam  bé es 
poden veure forçats a assumir les condicions pactades, 
fins i tot si això afecta la garantia real. Després del RDL 
4/2014, destaca el nou tractament comptable del crèdit 
de les operacions reestructurades que estableix el Banc 
d’Espanya. Després d’un acord de refinançament, els im -
ports seran classificats com a risc normal en lloc de dub -
tosos en la mesura que existeixin prou elements ob  jectius 
que en garanteixin la recuperació i que hi hagi un pla de 
viabilitat que permeti la continuïtat de l’activitat profes-
sional o empresarial a curt i a mitjà termini. Sens dub  te, 
aquesta mesura augmenta els incentius dels bancs credi-
tors per buscar un acord, ja que, d’aquesta manera, sane-
gen els seus balanços.

A més de la reforma de la llei concursal, s’han dut a terme 
al  tres actuacions per millorar l’accés al finançament. El 
passat 3 d’octubre, per exemple, el Govern va aprovar el 
projecte de llei de foment del finançament empresarial, 
en què va introduir, entre d’altres canvis, el preavís de tres 
mesos per cancel·lar o per reduir més del 35% les línies de 
finançament a una pime i l’obligació de lliurar-li el seu his-
 to  rial de pagaments i el rating intern.

Pel que fa al mercat de treball, el focus s’ha posat en la 
mi  llora de l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació, 
un element molt important en el context actual. El 
Govern ha optat per crear un sistema de distribució dels 
fons a les co  munitats autònomes, condicionat a l’eficàcia 
de les po  lí  tiques actives. Per aquest motiu, ha definit un 
conjunt d’ob  jectius (incrementar l’ocupabilitat dels 
col·lectius més afectats, millorar la qualitat de formació, 
etc.) i uns indicadors per avaluar-ne l’assoliment. La 
importància dels re  sultats obtinguts en la distribució dels 
fons serà creixent amb el temps. Així, el 2014, el 40% dels 
fons ja s’han repartit en funció de l’avaluació de la gestió 
de programes el 2013, un percentatge que pujarà fins al 
60% el 2015.

Aquesta reforma és un important pas endavant cap a un 
sistema que permeti avaluar de forma més objectiva i 
transparent les polítiques actives d’ocupació que es duen 
a terme. Segurament, d’ara endavant, el treball consistirà 
a anar refinant els indicadors que han d’avaluar l’eficàcia 
de les polítiques. D’una banda, trobant un nombre 
d’indicadors prou ampli per cobrir tot l’espectre necessari 
per poder efectuar una avaluació completa, però prou 
reduït perquè s’asseguri la transparència de l’avaluació 
global (actualment, hi ha 26 indicadors). De l’altra, també 
serà important ampliar el nombre d’indicadors que mesu-
ren l’èxit de les polítiques dutes a terme. En qualsevol cas, 
la reforma constitueix una plataforma ideal perquè les 
polítiques actives d’ocupació siguin protagonistes de la 
tan esperada recuperació del mercat laboral.

FOCUS • Reformes estructurals: a poc a poc i bona lletra 
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Indicadors d’activitat

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 07/14 08/14 09/14 10/14

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,1 0,1 –0,4 0,8 0,1 0,1 1,6 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –11,6 –9,1 –8,2 –5,7 –5,7 –5,7 –6,0

PMI de manufactures (valor) 43,8 48,5 50,1 52,5 53,4 53,9 52,8 52,6 ...

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –21,4 –6,5 –8,9 14,4 16,6 30,2 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,4 –9,8 –9,3 6,5 10,7 –1,1 ... ...

Serveis

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

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

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 22,6 11,8 23,2 10,9 13,7 26,2 ...

Indicador de confiança dels consumidors –31,7 –25,3 –19,4 –11,8 –6,1 –7,7 –6,4 –9,6 –10,0

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 10/14

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

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

Aliments sense elaboració 2,3 3,6 0,7 0,7 –2,3 –5,2 –5,4 –1,5 ...

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

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 07/14 08/14 09/14

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

Indústria –5,3 –4,3 –2,5 –1,3 0,0 0,6 0,6 0,7

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

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

Situació professional

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

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

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

Població ocupada 2 –4,3 –2,8 –1,2 –0,5 1,1 – 1,6 –

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –2,1 6,8 24,0 18,4 16,8 29,3

Temporals –4,0 6,4 15,0 19,4 14,2 8,5 8,3 16,4

TOTAL –1,6 4,0 13,5 18,2 15,0 9,1 8,8 17,4

Atur registrat 3

Menors de 25 anys 4,5 –6,2 –8,0 –9,4 –10,9 –5,8 –4,9 –5,7

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

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

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 07/14 08/14

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent –3,0 15,1 15,8 15,1 11,2 4,4 3,5 1,8

Béns i serveis 16,5 35,7 34,3 35,7 33,6 29,1 28,0 26,7

Rendes primàries i secundàries –19,4 –20,6 –18,5 –20,6 –22,4 –24,8 –24,5 –24,9

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,3 22,0 22,7 22,0 18,3 10,8 9,7 7,8

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 07/14 08/14
Saldo  

08/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,0 –7,8 –8,1 –7,4 –6,2 –5,7 –5,6 –5,5 1.787,6

Empreses no financeres –4,1 –9,8 –10,3 –8,8 –6,6 –6,1 –5,9 –5,9 1.025,8

Llars 3 –3,8 –4,9 –5,0 –5,5 –5,6 –5,2 –5,1 –5,1 761,8

Administracions públiques 4 15,0 16,8 17,4 13,0 8,5 6,6 5,5 6,1 1.010,0

TOTAL 0,7 –1,0 –0,9 –1,4 –1,5 –1,7 –1,9 –1,6 2.797,6

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 –1,4 1.173,8

A la vista 0,2 4,2 4,6 8,1 7,4 7,4 13,8 13,5 311,2

D’estalvi –2,8 –0,1 –0,2 1,4 3,8 5,9 6,6 7,0 215,2

A termini –6,7 1,7 5,7 0,2 –3,6 –6,1 –8,5 –9,8 626,3

En moneda estrangera –4,0 16,8 24,1 –0,1 –1,1 0,1 0,1 0,5 21,1

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –15,3 –12,7 –11,1 –8,3 –0,2 –9,5 117,7

TOTAL –5,7 –0,2 2,3 0,5 –1,1 –1,6 –0,7 –2,2 1.291,5

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

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 63,8 58,0 58,6 59,4 59,4 59,2 –

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –10,1 –6,8 –6,8 –0,6 –3,4 – ... –

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

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

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

Seguretat Social –0,9 –1,1 –1,1 0,3 –0,2 0,0 –0,1 ...

Deute públic (% PIB) 84,4 92,1 92,1 94,9 96,3 – ... –

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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Sobre el mesurament i l’ús del PIB

El PIB és, sens dubte, l’estadística predominant al món econòmic. L’utilitzen els Governs per elaborar els pressupostos públics, els 
bancs centrals per formular la política monetària, els inversors per administrar les seves carteres i els responsables de dissenyar 
la política econòmica. No obstant això, és adequat emprar-lo per a aquesta infinitat de propòsits? Com va apuntar el premi Nobel 
Joseph Stiglitz: «El que mesurem afecta el que fem, i, si els nostres mesuraments són incorrectes, les decisions poden estar dis-
torsionades». És a dir, per usar de forma adequada el PIB, abans de tot cal entendre què és, què mesura i què deixa de mesurar.

El PIB mesura el valor dels béns i dels serveis finals obtinguts en una economia en un període de temps determinat. Els seus orí-
gens es remunten a la Gran Depressió dels EUA en la dècada dels trenta, quan va sorgir la necessitat de computar l’abast de la 
contracció econòmica. Al llarg dels anys, el sistema de comptes nacionals, ideat quan la producció era eminentment agrícola i 
industrial, ha anat evolucionant per adaptar-se als canvis del model productiu. En l’era digital, la importància creixent de la recer-
ca i el desenvolupament (R+D) en els processos productius o en la producció de béns intangibles representa un repte important 
de mesurament: com valorar-los en el PIB?

L’esforç més recent per adaptar el càlcul del PIB a la nova economia ha tingut lloc aquesta mateixa tardor. Els països europeus han 
començat a publicar les dades de comptabilitat nacional amb el nou estàndard de comptes nacionals i regionals (ESA 2010), que, 
al seu torn, respon als estàndards dictats per les Nacions Unides (SNA 2008) i implementats als EUA, a Austràlia i al Canadà. Entre 
els canvis introduïts, destaca la novetat que la despesa en R+D sigui tractada com a inversió. Fins ara, era considerada un consum 
intermedi en el procés de producció i, per aquest motiu, no estava comptabilitzada directament en el PIB. La nova metodologia 
reconeix que la despesa en R+D és, en realitat, una inversió, ja que comporta un augment de l’estoc de capital intangible que pot 
ser usat repetidament en el procés de producció i, conseqüentment, passa a incrementar directament la xifra del PIB.

L’impacte de la inclusió de la despesa en R+D no és gens menys-
preable: el PIB nominal de la Unió Europea s’ha incrementat en 
1,9 p. p. el 2010, un valor que puja a 4,0 p. p. a Finlàndia i a Suè-
cia. A més d’aquest canvi, la nova metodologia engloba altres 
factors, com el còmput de la despesa en sistemes d’armament 
en la inversió i de les activitats il·legals, com, per exemple, la 
prostitució, la producció i el tràfic de drogues i el contraban, en 
el càlcul de la renda nacional. Si es té en compte el conjunt de 
canvis metodològics introduïts, la revisió total del PIB és de  
3,7 p. p. per al conjunt de la Unió Europea. En vuit dels 28 països, 
el PIB ha augmentat en més de 4 p. p. (vegeu el gràfic). Sembla 
que, de cop, som més rics, si més no a efectes estadístics.

Aquestes dades suggereixen que la inclusió, o l’exclusió, de 
determinades activitats productives en el PIB pot tenir un 
impacte substancial. Això adquireix una major rellevància quan 
les decisions de política econòmica es basen en aquestes xifres, 
sense valorar abans què inclouen i què no. Serveixi d’il·lustració 
la suposada falta d’inversió en les principals economies desenvolupades. A la zona de l’euro, el pes de la inversió sobre el PIB s’ha 
reduït del 22% del 2007 al 18% actual. Als EUA, el panorama és similar. Ateses aquestes dades, no falten veus crítiques que exigei-
xen un major esforç d’inversió en aquestes economies amb la finalitat d’incrementar-ne el creixement potencial. Però què passaria 
si la inversió no estigués correctament mesurada en el PIB?

El fort impacte que ha tingut la inclusió de la despesa en R+D com a inversió fa sospitar que, potser, els comptes nacionals estiguin 
ometent una part, probablement considerable, de la inversió en intangibles, com el capital organitzatiu o el valor de les marques 
(vegeu l’article «Intangibles: la nova inversió en l’era del coneixement», en aquest mateix Dossier). Arran del tractament inadequat 
dels intangibles en els comptes nacionals, alguns economistes han intentat identificar i computar la inversió en aquests capitals.1 
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1. Corrado, C., Hulten, C. i Sichel, D. (2009), «Intangible Capital and U.S. Economic Growth», Review of Income and Wealth, 55, 661-685.
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Als EUA, la inversió en actius intangibles és significativa i ha 
anat guanyant rellevància: el 1977, representava al voltant del 
6% del PIB, un pes que ha augmentat fins a assolir una mica 
més del 12% del PIB el 2011. El resultat és que la inversió total 
(inclosos els intangibles) superava el 19% del PIB el 2011 i pre-
senta una tendència de fons positiva. En aquest cas, sembla 
raonable qüestionar la necessitat d’incrementar la inversió 
sense abans disposar d’un diagnòstic correcte de la situació. De 
tota manera, és probable que, arran de la crisi econòmica, 
molts països desenvolupats tinguin una taxa d’inversió (en 
actius tangibles i intangibles) inferior a la desitjable, però la fal-
ta d’estadístiques sobre aquest tema dificulta que es pugui 
valorar la idoneïtat d’aquestes recomanacions.

Les dificultats de mesurament del PIB que planteja la revolució 
digital van més enllà de la inversió. Un cas urgent és el del 
mesurament del consum de béns i de serveis gratuïts (vegeu l’article «El preu de la gratuïtat », en aquest mateix Dossier). El con-
sum del que és gratuït, en no estar associat a una transacció monetària, difícilment estarà capturat en el PIB, que s’estima a partir 
de dades sobre els pagaments monetaris realitzats. El problema adquireix una dimensió encara major per l’efecte substitució, és 
a dir, quan, pel fet de consumir un bé gratuït (per exemple, fer una trucada a través de plataformes com Skype), es redueix el 
consum de béns de pagament (fer una trucada telefònica convencional) que sí estarien comptabilitzats en el PIB. Tot i que sigui 
difícil de quantificar, Brynjolfsson i Hee Oh (2012)2 estimen que el valor dels béns i dels serveis gratuïts als EUA podria situar-se al 
voltant dels 100.000 milions de dòlars anuals, una xifra gens menyspreable i que no està comptabilitzada en el PIB.

Tal com acabem de veure, de vegades l’ús del PIB pot ser problemàtic per allò que no inclou. En altres ocasions, com veurem tot 
seguit, pot ser-ho per allò que sí té en compte. Serveixi d’il·lustració que, en el còmput del PIB, s’inclouen l’economia submergida 
i les activitats il·legals (aquestes últimes han estat agregades en l’última revisió, com s’ha comentat més amunt). Això és rellevant 
per a la política econòmica, perquè moltes mètriques es basen en el PIB. Per exemple, el dèficit del sector públic s’acostuma a 
mesurar com un percentatge del PIB. Així, en el marc del procediment de dèficit excessiu de la Comissió Europea, l’objectiu de 
dèficit públic espanyol per al 2013 era del 6,5% del PIB. Amb l’estimació de l’abril, aquest objectiu hauria estat superat en una 
dècima (el 6,6% del PIB). No obstant això, el nou càlcul del PIB ha reduït el dèficit al 6,3% del PIB,3 la qual cosa significa que Espa-
nya va complir, i fins i tot va millorar, l’objectiu pactat amb la Unió Europea. No deixa de ser paradoxal que això s’hagi aconseguit, 
en part, gràcies a la inclusió d’activitats il·legals en el càlcul del PIB, sobre les quals el Govern no té capacitat recaptadora. Un 
efecte similar s’observa en la ràtio del deute públic sobre el PIB, que va recular 2,3 p. p. entre l’abril i l’octubre gràcies a la revisió 
del PIB.

Atès el conjunt de limitacions que planteja l’estimació del PIB, en determinades ocasions, és necessari recórrer a altres mesura-
ments que s’ajusten més a la finalitat de l’anàlisi. Per exemple, en lloc d’utilitzar el PIB per capita per mesurar el progrés d’una 
nació, s’han desenvolupat indicadors de benestar social que valoren altres aspectes que determinen la qualitat de vida de les 
persones, com la qualitat de l’educació o del medi ambient (vegeu l’article «Reflecteix el PIB el benestar dels països?», en aquest 
mateix Dossier).

En definitiva, el PIB és, i serà, la mètrica principal per mesurar el progrés d’una economia. Certament, es fan esforços significatius 
per adaptar els comptes nacionals a la nova realitat econòmica. Les dificultats recauen en el seu ús (i abús) per formular polítiques 
econòmiques i per establir prioritats. Per aquest motiu, és necessari ser conscients de les limitacions del PIB i utilitzar-lo en con-
junció amb altres mètriques que el complementin. D’aquesta manera, les decisions econòmiques seran més adequades.

Judit Montoriol-Garriga
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació estratègica i Estudis, CaixaBank
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2. Erik Brynjolfsson i Joo Hee Oh (2012), «The Attention Economy: Measuring the value of free digital services on the internet», Thirty Third International Conference 
on Information Systems, Orlando. 
3. En concret, dues dècimes són atribuïbles a la revisió del PIB i una dècima a la millora del saldo de les corporacions locals.
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Intangibles: la nova inversió en l’era del coneixement

El pas d’una economia àmpliament manufacturera cap a allò que s’ha acabat anomenant economia del coneixement ha implicat 
canvis importants en l’estructura productiva dels països. És tanta la rellevància que han anat guanyant els actius intangibles en 
l’era de la digitalització i de la comunicació que es podria afirmar que són a l’economia del coneixement el que les màquines eren 
a l’economia manufacturera. No obstant això, malgrat la seva transcendència creixent (als EUA i al Regne Unit, ja s’inverteix més 
en capital intangible que en tangible, com es recull al gràfic), la dificultat de mesurar-los ha dut, sovint, a excloure’ls en nombro-
sos contextos econòmics, la qual cosa ha provocat teories errònies i decisions subòptimes. En aquest article, s’analitzarà què són 
els intangibles, per què és difícil quantificar-los i què succeeix quan els excloem.

Recordem que la teoria econòmica defineix la inversió com el que es gasta avui en béns i/o serveis (actius) per augmentar l’estoc 
de capital i, de retruc, la capacitat de producció futura. Aquesta variable estoc reflecteix els canvis promoguts per les decisions 
d’inversió, però té una inèrcia important, ja que conté el capital acumulat en el passat net de depreciació. Sota aquesta premissa, 
els actius intangibles són tipus de capital que, per la seva naturalesa, són difícils d’identificar i de comptabilitzar, però la seva 
acumulació (com succeeix amb els béns de capital més comuns o físics) implica major capacitat productiva el dia de demà.

Així, per exemple, una empresa inverteix quan decideix adquirir una nova màquina i aquesta màquina passa a formar part de 
l’estoc de capital de l’empresa i, per tant, de la seva capacitat productiva. De la mateixa manera, quan aquesta empresa ofereix 
formació als seus treballadors o compra un paquet de programari informàtic (dos actius intangibles), també es tracta d’inversió. 
No obstant això, la despesa en formació específica per als treballadors no és considerada inversió en la comptabilitat nacional, de 
manera que les empreses han de tractar-la com una despesa en els seus comptes, sense possibilitat d’amortització. Tot i que 
pugui semblar estrany, paga la pena recordar que, amb prou feines 15 anys enrere, l’adquisició de programari tampoc no era 
contemplada com una inversió en els comptes nacionals i, conseqüentment, els mesuraments d’estoc de capital dels països tam-
poc no la consideraven. Fins i tot és més sorprenent el fet que tampoc no es comptabilitzi com a inversió la despesa que els 
individus destinen per iniciativa pròpia a l’educació i a la formació (inversió en capital humà). Sense cap dubte, això implica una 
subestimació de l’estoc de capital dels països: ja el 1989, Dale Jorgenson i Barbara Fraumeni van estimar que l’estoc de capital 
humà de l’economia nord-americana era entre cinc i deu vegades superior al físic.1

Els intangibles es poden dividir en quatre grans grups: (i) 
informació digitalitzada, (ii) propietat intel·lectual, (iii) capital 
humà i (iv) competències econòmiques. Dels quatre, com ja 
hem esmentat, la informació digitalitzada (bàsicament pro-
gramari) ja fa anys que és comptabilitzada com a inversió als 
comptes nacionals, mentre que la propietat intel·lectual 
(patents, copyrights i despesa en R+D) ha entrat a formar part 
del component inversió, precisament, amb l’actual canvi 
metodològic del PIB (vegeu l’article «Sobre el mesurament i 
l’ús del PIB», en aquest mateix Dossier). Són evidents, doncs, 
els esforços que s’han dut a terme per millorar la comptabilit-
zació i la classificació d’aquest tipus de capital, tot i que encara 
queda camí per recórrer, en especial pel que fa a les compe-
tències econòmiques, les quals, sovint anomenades, també, 
capital organitzatiu, inclouen un ampli ventall d’elements que 
comprenen els processos productius, els models de negoci, la 
inversió en capital humà específic a l’empresa o els elements 
de marca (com les campanyes de publicitat o els estudis de 

mercat). Així mateix, si tenim en compte els diferents mesuraments que s’han realitzat, sembla que la seva dimensió és enorme. 
A tall il·lustratiu, segons Corrado et al. (2007), al començament dels 2000, la inversió en actius intangibles als EUA se situava al 
voltant d’un bilió de dòlars anuals (a la par de la inversió en capital tangible), del qual la meitat (mig bilió!) provenia d’intangibles 
relacionats amb competències econòmiques.2 Això significa que, en l’actualitat, la meitat de la inversió en intangibles es troba 
encara en la penombra als comptes nacionals.
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1. Vegeu Jorgenson, D. i Fraumeni, B. M. (1989), «The accumulation of human and nonhuman capital, 1948-84», The measurement of saving, investment, and wealth, 
University of Chicago Press, p. 227-286.
2. Corrado, C., Hulten, C. i Sichel, D. (2007), «Intangible Capital and Economic Growth», Research Technology Management.
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Malgrat que es tracti d’inversió per definició, existeixen motius substancials pels quals la despesa en intangibles no s’inclou (o 
s’ha trigat a incloure) en aquest epígraf. Entre aquests motius, destaca el fet que molts d’aquests intangibles no es compren, sinó 
que es desenvolupen en la mateixa empresa i és difícil, per tant, quantificar-ne el valor de mercat. En segon lloc, destaca, també, 
la seva característica «invisibilitat», la qual cosa complica mesurar el grau de depreciació de l’actiu, aspecte bàsic de qualsevol 
tipus de capital. El fet que una màquina sigui visible permet veure si és nova o vella o si està avariada. No obstant això, quan un 
procés productiu és nou, vell o no funciona?

Així i tot, i malgrat la complexitat de la tasca, hauria de prevaler, en aquest cas, la màxima de John Maynard Keynes que més val 
un càlcul aproximadament correcte que un exactament incorrecte. Perquè l’exclusió d’aquests intangibles com una forma 
d’inversió pot induir a greus errors de política econòmica, tant a nivell agregat com a nivell empresarial. En particular, en els 
models comptables de creixement econòmic a partir dels quals s’estimen els determinants de la productivitat laboral, la inclusió 
de mesuraments de capital intangible ocasiona variacions significatives en els resultats, entre les quals destaquen: que el capital 
intangible ha estat una font clau i creixent en la millora de la productivitat laboral en les últimes dècades i que, conseqüentment, 
la rellevància del capital tangible i de la productivitat total dels factors estava sobreestimada.3 Sense cap mena de  dubte, les 
polítiques basades en estimacions que obviaven el paper dels intangibles hauran ocasionat situacions de sobreinversió en capital 
tangible en detriment dels intangibles, entre d’altres efectes indesitjats.

A nivell empresarial, és clar que tractar molts dels actius intangibles com a despesa, en lloc d’inversió, comporta situacions 
d’infrainversió en intangibles, ja que els gerents han d’equilibrar els beneficis futurs amb el compte de resultats present i tenir en 
compte els riscos que podria comportar una despesa elevada en intangibles (ja que no és periodificable). Així mateix, i com suc-
ceïa amb els estudis a nivell macroeconòmic, l’omissió dels intangibles en els estudis microeconòmics implica, també, importants 
errors. Per exemple, un estudi de Brynjolfsson, Hitt i Yang (2002) mostra, en una primera estimació, que un dòlar invertit en capi-
tal tecnològic es tradueix en deu dòlars de valor comercial, mentre que la relació és d’un a un quan la inversió és destinada a 
capital no tecnològic.4 No obstant això, la inclusió d’un mesurament de capital organitzatiu en l’estimació canvia els resultats de 
manera dràstica. En concret, mentre que, en un entorn organitzatiu que prioritza els equips autogestionats i la presa de decisions 
descentralitzada, l’associació d’un a deu es manté en invertir en capital tecnològic, es transforma en una associació d’un a un 
quan el context organitzatiu no fomenta l’autogestió ni la descentralització. És a dir, la inversió en tecnologia és altament produc-
tiva només si va acompanyada dels canvis organitzatius adequats.

Així, doncs, sembla clar que, malgrat que resulti imperfecte, és desitjable trobar algun tipus de mesurament d’aquests actius. 
Existeixen diferents aproximacions al problema. Una de les més comunes consisteix a comparar el valor de mercat de les empre-
ses amb el seu valor comptable tangible: la diferència entre els dos valors reflectiria la rellevància dels intangibles en aquestes 
empreses. No cal ser gaire perspicaç per adonar-se que el valor real de Google o d’Amazon té poc a veure amb el valor dels seus 
actius tangibles i molt a veure amb el dels seus intangibles. Tot i que és cert que el valor de mercat pot fluctuar de forma consi-
derable per diferents raons, en especial a curt termini.

Una segona via consisteix a recopilar els diferents tipus de despeses que la lògica diria que estan associats a la creació d’intangibles 
i a capitalitzar-los de la mateixa manera que faríem amb el capital més tradicional. En general, es compilen les despeses per 
publicitat, les despeses directes en formació de treballadors, les despeses derivades de la subcontractació d’empreses de consul-
toria i una porció dels salaris dels alts executius, ja que es considera que dediquen una part del seu temps a la innovació organit-
zativa. Un cop compilats aquests fluxos d’inversió amb una certa periodicitat, s’assumeix una taxa de depreciació per a cadascun. 
Un exercici gens evident, tal com ja s’ha suggerit, però que intenta basar-se en informació disponible de la realitat econòmica. 
Així, si per al capital físic més clàssic s’assumeixen taxes de depreciació entre el 5% i el 15%, aquestes taxes se situen al voltant del 
25% per a l’R+D i es disparen fins a valors entre el 30% i el 55% per a alguns productes informàtics i per al capital organitzatiu.

En definitiva, malgrat que la inversió sigui un concepte fàcil de definir, identificar-la i quantificar-la es converteixen en tasques 
àrdues a mesura que les economies avancen cap a l’era de la digitalització i del coneixement i els intangibles passen a representar 
una de les principals fonts de riquesa. No obstant això, aquesta dificultat no ens pot acovardir, ja que només la seva identificació 
i el seu mesurament permetran a les empreses del món actual generar l’avantatge competitiu que les condueixi a l’ús òptim de 
recursos i, de retruc, a l’èxit.

Clàudia Canals 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació estratègica i Estudis, CaixaBank

3. La productivitat total dels factors és la diferència entre la taxa de creixement de l’output d’un país i la taxa ponderada d’increment dels factors de producció (en general, 
capital i treball).
4. Vegeu Brynjolfsson, E., Hitt, L. M. i Yang, S. (2002), «Intangible assets: computers and organizational capital», Brookings Papers on Economic Activity, 2002(1), p. 137-198.
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El preu de la gratuïtat

Qui no ha consultat alguna vegada internet per conèixer la valoració dels usuaris abans de reservar una habitació d’hotel o trobar 
un bon restaurant? Qui no aprofita les xarxes socials per mantenir el contacte amb els antics companys de treball o d’escola? Qui 
no utilitza diàriament aplicacions als seus smartphones? Totes aquestes accions, per quotidianes que semblin, ens reporten un 
benefici que, de forma agregada, augmenta el benestar de la societat sense que s’hagi d’incórrer en cap cost directe, atès que 
molts dels serveis que utilitzem per aconseguir-ho són gratuïts. Tot i que estem acostumats a no pagar, estaríem disposats a fer-
ho per continuar gaudint de les seves comoditats? Probablement sí, però quina és l’activitat econòmica que aporten els serveis 
prestats per aquestes aplicacions? Forma part de les estadístiques nacionals? Tot seguit, intentarem aclarir una mica els proble-
mes de mesurament dels béns i dels serveis gratuïts en la comptabilitat nacional.

La mètrica per excel·lència de la comptabilitat nacional, el PIB, intenta mesurar el valor dels béns i dels serveis de l’economia 
(vegeu l’article «Sobre el mesurament i l’ús del PIB», en aquest mateix Dossier). Aquesta tasca és relativament senzilla de dur a 
terme en el cas de la indústria tradicional, però el repte és molt més gran per als sectors més vinculats a les noves tecnologies de 
la informació. Els temors al fet que l’error de mesurament sigui majúscul i creixent sorgeixen, per exemple, quan s’observa que, 
segons els comptes nacionals dels EUA, el pes del sector de la informació en relació amb el PIB s’ha mantingut constant entre el 
4% i el 5% des del 1990. Cal tenir en compte que, segons la International Data Corporation, el volum d’informació a la xarxa el 
2013 era de 4,4 zettabytes (4 bilions de gigabytes), la qual cosa representa un increment del 50% en relació amb l’any anterior. 
Costa de creure que, durant els anys en què s’ha registrat l’avanç més important de les tecnologies de la informació, el valor afegit 
del sector s’hagi mantingut estable en termes relatius.

Una de les principals limitacions del PIB és que intenta capturar la producció de béns i de serveis mitjançant el pagament mone-
tari que es fa quan es comercialitzen. Per tant, un primer grup de béns aliè al PIB són les activitats d’autoproducció o d’autoconsum, 
que engloben tota la riquesa produïda i consumida dins les llars. L’exemple més conegut són les tasques domèstiques, que sí es 
comptabilitzarien en el PIB si les realitzés un tercer que cobrés per fer-les. Un estudi del Bureau of Economic Analysis va estimar 
que, el 2010, la incorporació del valor de la producció de no mercat de les llars hauria incrementat el 26% el PIB nominal.1 Un altre 
grup de productes no inclòs en el PIB són tots aquells béns i serveis que s’intercanvien sense intervenir cap transacció financera, 
és a dir, els gratuïts.

Per bé que totes aquestes imprecisions de mesurament ja fa temps que existeixen, i que són conegudes, la incorporació, en els 
últims anys, de les noves tecnologies en el dia a dia de la societat les ha intensificat. En particular, han aparegut noves formes 
d’autoproducció i el preu de molts béns i serveis s’ha reduït de forma dràstica, fins al punt que molts són ara gratuïts. Malgrat 
aquest canvi en el model productiu, el PIB no reflecteix l’augment en la producció d’aquests béns i serveis. Els casos de la indús-
tria musical i de la premsa en són bons exemples. Per al cas concret de la indústria musical, el pas del format analògic al digital va 
reduir molt el cost marginal d’aquest bé, atès que el cost del procés de digitalització és molt baix i permet la transmissió de forma 
instantània i global a un cost marginal proper a zero. A les descàrregues digitals, es va afegir la possibilitat d’escoltar cançons en 
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1. Bridgman, Dugan, Lal, Osborne i Villones, Accounting for household production in the National Accounts, Bureau of Economic Analysis Article Series, 2012.

EUA: composició del PIB per sectors
(% en relació amb el total del PIB)

1990 2000 2010 2013

Serveis 40,4 43,3 45,3 45,6

Comerç i manufactures 40,4 38,4 34,3 34,9

Indústria de la informació * 3,9 4,6 4,8 4,8

Agricultura i pesca 1,7 1,0 1,1 1,6

Sector públic 13,9 12,9 14,3 13,0

Nota: * Inclou les empreses editorials, audiovisuals, de telecomunicacions, de radiodifusió,  
de processament de dades, de publicació a internet i altres serveis d’informació.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Bureau of Economic Analysis.
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temps real (streaming) i de forma gratuïta mitjançant plataformes com YouTube o Spotify. Aquest procés d’innovació ha reduït de 
forma dràstica els ingressos del sector, i, per tant, als comptes nacionals, apareix com si la producció hagués caigut, quan, proba-
blement, el que succeeix és que la producció d’aquesta indústria s’ha disparat i ha augmentat enormement el consum i el benes-
tar de molts usuaris.

L’omissió de la comptabilització de l’autoproducció en el PIB també s’ha intensificat amb el naixement de la sharing economy. El 
consum col·laboratiu seria el més semblant a allò que, en un món sense internet, anomenàvem autoproducció i barata (o inter-
canvi informal), però a nivell global en lloc de local, en què es comparteixen i intercanvien béns, serveis i continguts a través de 
les plataformes digitals. Exemples d’això són Facebook, Tripadvisor o Wikipedia. Així mateix, al costat d’aquesta activitat en què 
no es produeix cap intercanvi monetari, ha sorgit una nova activitat econòmica en què els usuaris intercanvien béns i serveis a 
canvi de diners a la xarxa. Aquesta nova activitat genera una major competència al negoci tradicional i engloba un ampli grup de 
sectors, des de l’hoteler fins al del transport.

Atès que s’espera que el nombre de béns i de serveis que s’obtenen de forma gratuïta creixi encara més en els pròxims anys, 
l’error de mesurament del PIB, si no se soluciona, augmentarà i avaluarà pitjor el benestar econòmic dels països. Pel que fa a 
aquest segon punt, Erik Brynjolfsson i Joo Hee Oh utilitzen una metodologia original i sofisticada2 per mesurar el valor d’aquests 
serveis per al cas dels EUA. En concret, computen quants diners hauria de rebre un consumidor perquè el seu nivell de benestar 
sense l’ús d’aquests serveis digitals gratuïts equivalgués al benestar que obtenen en utilitzar-los. De la seva anàlisi es desprèn que 
l’augment del benestar gràcies a la utilització dels serveis digitals gratuïts entre el 2007 i el 2011 va ser, de mitjana, de 106.000 
milions de dòlars anuals, xifra que correspondria a un increment de 0,74 p. p. del PIB. Aquestes xifres no són gens menyspreables 
i evidencien les discrepàncies entre el valor de l’activitat productiva d’un país i el seu benestar. Això reafirma la importància de 
desenvolupar altres mesuraments alternatius per mesurar el benestar econòmic de la societat (vegeu l’article «Reflecteix el PIB el 
benestar dels països?», en aquest mateix Dossier). 

En definitiva, l’auge de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) té un impacte de primer ordre sobre el valor dels 
béns i dels serveis produïts i sobre el benestar de la gent que no és capturat de forma adequada per les mètriques tradicionals. A 
més a més, tot fa pensar que l’error de mesurament, lluny de corregir-se, augmentarà en els pròxims anys si no es fa res per evitar-
ho. Si l’economia canvia, també ho han de fer els sistemes de mesurament. El repte, però, no és senzill.

Ariadna Vidal Martínez
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació estratègica i Estudis, CaixaBank

2. Erik Brynjolfsson i Joo Hee Oh, The Attention Economy: Measuring the value of free digital services on the internet, Thirty Third International Conference on Information 
Systems, Orlando 2012.
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Reflecteix el PIB el benestar dels països?
El PIB és la forma més estesa de quantificar l’evolució de l’activitat econòmica d’un país. La seva rigorosa metodologia permet 
que s’utilitzi a tot el planeta i que faciliti, així, la comparació entre països. No obstant això, tot i que es faci habitualment, és inade-
quat deduir el benestar d’una nació a partir del seu PIB, quelcom que ja va reconèixer el mateix Simon Kuznets, creador del PIB 
als EUA en la dècada dels trenta. Per posar un exemple: una explotació dels recursos naturals podria impulsar el creixement en un 
moment donat, però a costa d’esgotar els recursos i de contaminar l’entorn, la qual cosa redueix el benestar present i futur d’una 
població.

Arran del reconeixement de la feblesa del PIB com a indicador del progrés i del benestar social, durant els últims anys, s’han bus-
cat amb afany mesures alternatives. El 2008, Nicolas Sarkozy, llavors president de França, va constituir una comissió d’experts 
amb la finalitat d’identificar les limitacions del PIB en l’aspecte metodològic i en la capacitat de valorar el benestar (vegeu www.
stiglitz-sen-fitoussi.fr). El treball d’aquesta comissió va motivar el programa Better Life Index de l’OCDE, l’objectiu del qual és el 
desenvolupament d’eines estadístiques que valorin els aspectes que determinen la qualitat de vida de les persones. Altres orga-
nitzacions, com les Nacions Unides, també treballen, des de fa anys, en l’elaboració d’indicadors alternatius al PIB.

En general, les propostes de l’OCDE o de les Nacions Unides busquen complementar la mesura del PIB existent amb la inclusió de 
dimensions de caràcter social o mediambiental. Així, l’índex per a una vida millor de l’OCDE té en compte 11 aspectes diferents 
mesurats amb diversos indicadors (vegeu la primera taula): habitatge, ingressos, ocupació, comunitat, educació, medi ambient, 
compromís cívic, salut, satisfacció, seguretat i equilibri vida-feina. Una altra variable utilitzada internacionalment és l’índex de 
desenvolupament humà (IDH) de les Nacions Unides, que engloba l’esperança de vida, l’educació i el nivell de renda. A més 
d’aquests índexs composts, hi ha altres indicadors subjectius construïts a partir d’enquestes d’opinió. Un exemple seria el percen-
tatge d’individus que, en els sondejos de l’Eurobaròmetre, es declaren satisfets pel que fa a la seva qualitat de vida.

Sens dubte, aquestes mesures aporten una visió més completa de la situació de benestar d’un país. No obstant això, fins a quin 
punt els resultats del PIB difereixen de forma substancial dels que es poden obtenir amb aquests tipus d’indicadors? Per valorar-
ho, es realitzaran dos exercicis. En el primer, es compara la renda per capita de cada país amb el seu IDH. En el segon, s’observa 
l’evolució del creixement econòmic i de l’indicador de satisfacció personal de l’Eurobaròmetre a Espanya.

Dels dos exercicis es desprèn que el PIB indica de forma raonable el progrés d’una societat. Així, en la comparació global, que 
inclou zones de riquesa molt diversa (vegeu el gràfic de l’esquerra), s’observa que els països rics se situen en els trams més elevats 
en el PIB per capita i en l’indicador de caire menys econòmic (l’IDH). En les cotes de renda més altes, però, aquesta correlació perd 
força. Això suggereix que, un cop superat el llindar de riquesa que permet satisfer amb folgança les necessitats bàsiques de la 
població, comencen a importar altres aspectes del benestar. És llavors quan, probablement, una combinació d’índexs expressi 
millor la situació d’un país. En el segon exercici (gràfic de la dreta), s’adverteix que, històricament, la trajectòria del creixement del 
PIB evoluciona paral·lelament a la satisfacció personal dels ciutadans espanyols, la qual cosa indica que la seva felicitat està rela-
cionada amb el cicle econòmic. Per tant, sembla assenyat utilitzar el PIB com una variable indicativa de l’evolució del benestar de 
la població.

Això no implica, però, que, a banda del PIB, no sigui important ampliar la radiografia d’un país amb altres variables. Però, certa-
ment, disminueix la preocupació que l’ús tan generalitzat d’aquest indicador estigui mostrant una realitat molt diferent de la que 
proporcionarien altres indicadors de benestar. A més a més, cal no obviar que els indicadors més subjectius tenen les seves prò-
pies febleses. En efecte, cal tenir en compte que la perspectiva que pugui oferir un índex compost depèn no solament de quins 
factors s’hi inclouen, sinó, també, del pes que s’atorga a cadascun d’aquests factors.
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En aquest sentit, resulta molt il·lustrativa l’eina que posa a disposició del públic l’OCDE al seu portal Better Life Index. Com s’ha 
comentat més amunt, l’índex per a una vida millor es compon d’11 subíndexs, elaborats a partir de diversos indicadors. Així, un 
cop obtinguda la puntuació pels 11 subíndexs, aquests s’han d’agregar per calcular l’índex final, la qual cosa implica atorgar un 
pes determinat a cada subíndex. L’elecció dels pesos pot influir de forma notable en el resultat final i per això hauria de reflectir 
al màxim la realitat de cada país. De fet, idealment, el pes de cada subíndex hauria de procedir d’una enquesta representativa 
sobre el que més importa a la població.

L’OCDE reconeix la discrecionalitat del sistema de pesos i la seva 
incidència sobre la valoració final i ofereix la possibilitat de cons-
truir l’índex per a una vida millor à la carte, és a dir, triant un 
ma  teix els pesos. La segona taula mostra com el rànquing d’a -
quest índex varia quan es canvien els pesos en quatre escenaris 
diferents. Sota el supòsit que els 11 indicadors reben la mateixa 
importància, Austràlia encapçala la llista i Espanya se situa en la 
posició 21 de 36. L’ordre canvia, però, si el balanç entre la vida i 
la feina pondera al màxim: llavors, Dinamarca ocupa la primera 
posició i Espanya escala fins a la 15. Aquest simple exercici evi-
dencia que aquests tipus d’índexs estan sotmesos a la subjecti-
vitat, la qual cosa en redueix el potencial.

En definitiva, el PIB és una eina limitada per avaluar la situació 
de benestar d’un país, i això ha impulsat la recerca d’instruments 
complementaris. No obstant això, en general, els resultats no s’aparten significativament dels que proporciona el PIB. A més a 
més, ara com ara, la subjectivitat d’aquestes noves mesures continua representant un desavantatge. Per tant, mentre esperem 
fórmules estadístiques millors, el PIB, amb els seus obligats matisos, continua sent una manera acceptable de mesurar la qualitat 
de vida als diferents llocs del món.

Maria Gutiérrez-Domènech
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació estratègica i Estudis, CaixaBank

Rànquing de l’índex per a una vida millor de l’OCDE

Els 11 indicadors 
pesen igual (1)

Ingressos pesen 
(5); la resta (1)

Ocupació pesa (5);  
la resta (1)

Equilibri vida/ 
feina pesa (5);  

la resta (1)

 1. Austràlia  1. EUA  1. Suïssa  1. Dinamarca

 2. Noruega  2. Suïssa  2. Noruega  2. Noruega

 3. Suècia  3. Canadà  3. Austràlia  3. Suècia

 4. Dinamarca  4. Austràlia  4. Dinamarca  4. Països Baixos

 5. Canadà  5. Suècia  5. Canadà  5. Bèlgica

21. espanya 21. espanya 27. espanya 15. espanya

Nota: Els pesos dels 11 indicadors oscil·len entre 1 (mínim) i 5 (màxim).
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del better life index de l’OCDE.

Indicadors que formen l’índex per a una vida millor de l’OCDE (2014)

Alemanya França Itàlia Espanya OCDE

Habitatge
Habitatge sense bany (% de la població) 0,9 0,5 0,5 0 2,1
Despesa en habitatge (% sobre la renda disponible bruta) 21 21 23 20 21
Habitacions (nombre sobre el total de persones) 1,8 1,8 1,4 1,9 1,6

Ingressos
Renda neta disponible de les llars per capita ($ PPA) 30.721 29.322 24.724 22.799 23.938
Riquesa financera neta de les llars ($ PPA) 49.484 47.668 54.147 23.920 42.903

Ocupació

Taxa d’ocupació (15 a 64, %) 73 64 58 56 65

Inseguretat laboral (aturats en el període actual que treballaven en  
el període anterior sobre el total d’ocupats en el període anterior, %) 3,2 6,5 5,5 17,7 5,3

Aturats des de fa un any o més (% sobre el total de la població activa) 2,52 3,98 5,67 11,13 2,73

Salari anual ($) 41.782 38.625 33.571 34.747 41.010

Comunitat Ajuda de familiars o amics (% que l’obtindrien en cas necessari) 93 91 91 92 89

Educació

Educació, com a mínim, de grau mitjà superior (% sobre el total  
de la població de 25 a 64 anys) 86 72 56 54 75

Talent (mitjana de l’índex PISA de lectura, matemàtiques i ciència) * 515 500 490 490 497
Escolarització (anys) 18,1 16,5 17 17,6 17,7

Medi  
ambient

Contaminació de l’aire (micrograms per metre cúbic) 16 12 21 24 20

Satisfacció de la qualitat de l’aigua (% sobre la població total) 94 85 80 75 84

Compromís 
cívic

Grau de consulta de la població en la generació de normes (índex) ** 4,5 3,5 5 7,3 7,3

Participació en els processos electorals (%) 72 80 75 69 72

Salut
Esperança de vida en néixer (anys) 80,8 82,2 82,7 82,4 80,1

Població que reporta bona salut (% sobre el total) 65 68 65 75 69

Satisfacció Satisfacció personal (índex de 0 a 10) 7 6,7 6 6,2 6,6

Seguretat
Taxa d’assalts (% sobre la població de 15 anys o més) 3,6 5 4,7 4,2 3,9

Taxa d’homicidis (ràtio sobre 100.000 habitants) 0,5 0,8 0,7 0,7 4,1

Equilibri vida  
i feina

Ocupats que treballen més de 50 hores a la setmana (%) 5,6 8,7 3,7 6,0 8,8

Oci i cura personal (hores al dia) 15,3 15,3 15,0 16,1 15,0

Nota: * 2/3 de la mostra obtenen un índex entre 400 i 600. ** Índex que es construeix a partir de respostes (sí/no) a una sèrie de preguntes sobre l’existència d’un procés de consulta reglat en la creació de normes. 
Com més elevat, més consultes.  Font: “la Caixa” Research, a partir de dades del better life index de l’OCDE.
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