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1 

El 2015 tornarà a ser un any important per a l’economia europea. Després dels dubtes i de les decepcions que ha comportat 
l’any que acaba, amb revisions a la baixa del creixement esperat i amb taxes d’inflació excessivament reduïdes, és prioritari 
que l’any nou comenci amb bon peu. Si això no succeeix, les dinàmiques sociopolítiques es poden alterar a molts països 
membres, la qual cosa reforçaria els partits extremistes, que ja van despuntar en les eleccions al Parlament Europeu.

Les polítiques públiques hauran de filar prim per atacar de manera harmònica i decidida tres grans reptes. Un de cíclic: 
accelerar la sortida de la crisi. Un d’estructural: augmentar la competitivitat i el creixement potencial. I un altre d’institucional: 
millorar el disseny de la UEM per fer-la resistent a les futures crisis financeres o econòmiques.

La recuperació cíclica és urgent. En el tram final del decebedor 2014, dues variables econòmiques clau han evolucionat en 
un sentit positiu de cara al 2015. La primera és l’euro, que s’ha depreciat significativament en resposta als canvis de signe 
de les polítiques monetàries dels principals blocs. La segona és el preu del petroli, que ha caigut (en euros) el 30%, a causa 
de diversos fenòmens que s’examinen en el Dossier d’aquest Informe. Si aquestes dinàmiques es consoliden el 2015, com 
esperem, seran un punt de suport important per a la recuperació de la zona de l’euro.

Aquest impuls que proporcionaran la política monetària laxa i el xoc d’oferta positiu procedent de l’exterior té, com a con-
trapunt, la incertesa que envolta els àmbits de la política fiscal i de les polítiques de reformes estructurals. El més probable 
és que la negociació entre les autoritats europees i els països que, com França i Itàlia, demanden una pausa en la consoli-
dació fiscal acabi amb algunes concessions de Brussel·les a canvi de compromisos reformistes. Aquest resultat també 
podria ser positiu en termes de creixement. Però dependrà del detall de l’acord final. El relaxament de l’ajust ha de ser 
percebut pels inversors com a compatible amb la sostenibilitat pressupostària, i les reformes estructurals han d’inspirar 
confiança: han de ser vistes com una millora de la capacitat de creixement a llarg termini i no com mesures que deprimeixin 
la demanda.

Pel que fa al repte institucional, a Brussel·les, els nous responsables de la Comissió i del Consell ja han ocupat els seus llocs, 
igual que el nou Parlament. De tota manera, no sembla que els seriosos dubtes sobre el creixement econòmic i l’avís que 
van representar les eleccions del maig hagin estat el revulsiu que necessita el projecte d’integració europea i, en especial, 
la Unió Monetària. Només el BCE ha actuat de nou amb decisió davant la urgència. S’ha tornat a comprovar que és l’únic 
organisme d’Europa veritablement executiu, és a dir, que disposa de la capacitat necessària de reacció en moments difícils.

En aquest sentit, la millora de les condicions econòmiques que s’espera per a l’any vinent podria acabar comportant un 
ajornament sine die dels canvis que tant requereix la governança europea, els quals sembla que només siguin urgents quan 
els problemes acuiten. De fet, sembla que la Comissió ha concentrat totes les seves energies en l’anomenat Pla Juncker. Els 
detalls del pla encara no es coneixen, però podria arribar a ser un impuls inversor proper a l’1% anual del PIB europeu 
durant tres anys. Que això sigui així depèn del disseny final i de la gosadia de les autoritats.

Més enllà de l’impuls financer, el Pla Juncker pot servir de catalitzador d’un dels principals problemes que pateix la zona de 
l’euro: la falta de disponibilitat de la inversió privada per assumir riscos i per activar i donar suport a nous projectes. Perquè 
això sigui així, el Pla Juncker hauria de comportar l’adopció de riscos per part del sector públic. Per exemple, assumint les 
primeres pèrdues potencials (si aquest fos el cas) dels projectes d’inversió.

Certament, aquesta política incrementaria els passius contingents del sector públic de la zona de l’euro. Però no empitjora-
ria, necessàriament, la sostenibilitat de les finances públiques si el programa tingués èxit a l’hora de dinamitzar l’economia. 
I, en definitiva, aquest és, precisament, el rol més genuí del sector públic: compartir el risc entre tots els ciutadans per 
contribuir, d’aquesta manera, a resoldre els problemes de decisió col·lectiva que, en ocasions, poden provocar la paràlisi del 
sistema.

Jordi Gual
Economista en cap
30 de novembre de 2014

2015, un any important per a l’economia europea
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CRONOLOGIA

DESEMBRE 2014 GEnER 2015

 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).

 8   Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 
(desembre). 
Taxa d’estalvi de les llars (tercer trimestre).

 9 Índex de producció industrial (novembre).
15  Comptes financers (tercer trimestre). 
16  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (novembre).
22 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
27  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
30  Avanç IPC (gener). 

Avanç PIB (quart trimestre).
31 Balança de pagaments (novembre).

AGENDA

nOVEMBRE 2014

 1  Finalitza el tercer programa de compra d’actius (QE3) de la Reserva Federal. A partir d’ara, només reinvertirà el principal dels 
bons vençuts de la seva cartera.

21  El BCE inicia el programa de compra de titulacions de crèdits.

SETEMBRE 2014

OCTuBRE 2014

20  El BCE inicia el tercer programa de compra de 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.

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.



3  

DESEMBRE 2014

RESUM EXECUTIU

www.lacaixaresearch.com www.lacaixaresearch.com

12 12

ment relativament més baix, el banc central xinès ha optat 
per rebaixar el tipus de referència fins al 5,6%, un movi-
ment inesperat i de forta significació després de dos anys 
sense canvis.

lenta recuperació del creixement a la zona de l’euro. Les 
xifres de creixement del 3T (del 0,2%, enfront del 0,1% 
anterior, en termes intertrimestrals) han permès allunyar 
els riscos d’una tercera recessió, però han confirmat un 
escenari poc atractiu: la zona de l’euro es recupera, tot i que 
ho fa a un ritme lent i amb importants diferències entre 
països. Així, mentre Espanya brilla en termes relatius, Itàlia 
decep una vegada més. En aquest context de recuperació 
mínima, la inflació es continua mantenint en nivells baixos. 
Així i tot, les nostres previsions apunten a una millora pro-
gressiva del to de l’activitat (i, de retruc, una  inflació més 
alta) el 2015, quan la zona de l’euro es beneficiï de forma 
més apreciable de l’alça del comerç internacional (que ja es 
reflecteix en les xifres d’exportació de la zona de l’euro en 
conjunt) i de la recuperació gradual del crèdit, impulsat per 
les mesures expansives del BCE, que han de situar el seu 
balanç en una dimensió equivalent a la que tenia el 2012.

l’economia espanyola destaca positivament en el con-
text europeu. Espanya va camí de gaudir, el 2015, del 
creixement econòmic més positiu des del 2007 (segons 
les nostres previsions, l’any vinent, el PIB avançarà l’1,9%). 
Les dades de la comptabilitat nacional del 3T van confir-
mar que l’economia va créixer el 0,5% i va repetir el vigo-
rós to del 2T. En aquest sentit, esperem que l’activitat es 
mantingui en ritmes d’avanç només moderadament infe-
riors en els pròxims trimestres. Com succeeix amb la resta 
de la zona de l’euro, la reducció del preu del petroli i la 
millora del to exportador (Espanya es beneficia sensible-
ment de la depreciació de l’euro) seran elements fona-
mentals per consolidar la recuperació. Així mateix, en el 
cas espanyol, podríem assistir a un cert suport provinent 
d’un moderat relaxament fiscal (la Comissió Europea ha 
alertat d’un possible incompliment de l’objectiu de dèfi-
cit públic per al 2015, però, a diferència dels casos de 
França i d’Itàlia, no reexaminarà la situació al març). Com-
pleten un panorama positiu el suport de la competitivitat 
i els signes d’estabilització que emet el mercat immobilia-
ri. Així i tot, caldrà controlar que la deriva de la inflació 
bai  xa no es consolidi, situació que, al seu torn, dependrà, 
en gran part, del fet que la recuperació de la zona de l’euro 
es materialitzi en els termes previstos.

Petroli i menys desequilibris macroeconòmics, dos vents 
de cua que donen suport  a la recuperació global. El crei-
xement mundial es continua accelerant en el tram final del 
2014. Amb les dades de comptabilitat nacional a la mà, gai-
rebé totes les economies de referència han mostrat en el 3T 
taxes d’avanç que milloren o que igualen les xifres del tri-
mestre precedent. Certament, ho fan a ritmes notablement 
dispars, que van des del vigorós 1% intertrimestral dels 
EUA al decebedor –0,4% del Japó, passant per un escàs 
0,2% a la zona de l’euro. Els primers indicadors del 4T apun-
ten en la mateixa direcció: activitat a l’alça. Això hauria de 
permetre acabar el 2014 amb un creixement global mitjà 
del 3,3%, similar al del 2012, i consolidar un canvi de rumb 
més apreciable a mesura que avanci el 2015, any en què 
esperem un avanç del 3,9%. Aquesta tònica té el suport de 
dos grans vents de cua, la necessitat de dur a terme menys 
ajustos, a causa de la reducció dels desequilibris macro  eco-
 nò  mics, i l’abaratiment del petroli (tot i que, veritablement, 
el segon sigui un vent de cara per als exportadors de cru). 
Aquest últim factor és determinant per mantenir la inflació 
continguda, la qual cosa, al seu torn, facilita que la recupe-
ració es pugui reforçar amb la continuïtat de les polítiques 
expansives de molts bancs centrals.

Els EuA consoliden la recuperació i la Xina gestiona de 
manera activa una desacceleració gradual. Les dues eco-
nomies més grans mantenen les coordenades dels mesos 
anteriors, amb l’atenció centrada en la tònica de creixe-
ment de l’activitat, però, a mesura que ha anat avançant el 
2014, s’han anat posant de manifest algunes tendències 
que seran importants el 2015. En el cas nord-americà, la 
Reserva Federal ha do  nat per finalitzat el programa de 
compra de bons, gràcies al bon to dels indicadors d’activitat 
i del mercat laboral. Malgrat que el mercat continua des-
comptant que la Fed no apujarà el tipus de referència fins a 
mitjan 2015, als EUA, es comencen a considerar elements 
de discussió més propis de fases més madures del cicle. 
Així, per exemple, les actes de la Fed comencen a reflectir la 
inquietud d’alguns membres sobre l’evolució prevista de la 
inflació. També a la Xina el discurs es mou. Les bones dades 
de creixement del 3T (avanç interanual del 7,3%) han per-
mès aparcar els temors d’un «aterratge brusc» i han facilitat 
que l’Executiu comenci a transmetre el missatge que un 
crei  xement a la zona del 7% per al 2015 seria assumible. 
Així i tot, per prevenir que l’activitat llisqui de forma exces-
sivament accelerada cap a aquesta nova tònica de creixe-

Vents favorables per a un bon 2015
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PREVISIONS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional

2013 2014 2015 2016 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015

CREIXEMENT DEL PIB

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

Països desenvolupats

Estats Units 2,2 2,3 3,1 2,7 2,6 2,4 2,1 3,4 3,1 2,8

Zona de l’euro –0,4 0,8 1,3 1,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,5

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

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

Itàlia –1,9 –0,3 0,5 1,0 –0,3 –0,4 –0,2 0,0 0,4 0,7

Espanya –1,2 1,3 1,9 2,0 1,3 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9

Japó 1,5 0,4 1,2 1,2 –0,1 –1,1 0,1 –1,0 1,4 2,4

Regne Unit 1,7 3,0 2,2 2,2 3,2 3,0 2,9 2,5 2,1 2,1

Països emergents

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

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

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

Brasil 2,5 0,3 1,3 2,3 –0,9 –0,2 0,2 0,4 1,4 1,7

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

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

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

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

Polònia 1,6 3,3 3,4 3,9 3,4 3,4 2,8 3,0 3,3 3,5

Sud-àfrica 1,9 1,4 2,2 2,7 1,1 1,4 1,4 1,9 2,2 2,6

INFLACIÓ

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

Països desenvolupats

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

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

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

França 1,0 0,7 0,8 1,1 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9

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

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

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

Regne Unit 2,6 1,6 1,9 2,1 1,7 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0

Països emergents

Xina 2,6 2,1 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 2,5 2,9 2,6

Índia 4 6,3 4,2 4,4 4,6 5,8 2,4 3,4 4,4 4,1 4,1

Indonèsia 6,4 6,0 5,6 5,8 7,1 4,5 4,9 5,4 5,5 5,6

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

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

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

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

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

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

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

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

  Previsions
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Economia espanyola

2013 2014 2015 2016 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,3 2,0 1,5 2,3 2,7 2,9 2,6 2,1 1,7

Consum de les AP –2,9 0,6 –0,6 –0,3 0,7 0,9 0,5 –0,5 –0,5 –0,8

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

Béns d’equipament 5,6 11,8 8,5 5,8 12,7 9,5 9,7 9,7 8,0 8,3

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

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

Exportació de béns i serveis 4,3 4,6 6,0 4,7 1,5 4,6 6,1 7,4 7,2 4,7

Importació de béns i serveis –0,4 7,8 6,8 4,1 4,8 8,2 9,3 10,0 8,2 4,6

Producte interior brut –1,2 1,3 1,9 2,0 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,5 23,0 21,7 24,5 23,7 23,9 24,1 22,7 22,4

Índex de preus de consum 1,4 –0,1 0,9 1,5 0,2 –0,3 –0,2 0,2 0,6 1,1

Costos laborals unitaris –0,4 –0,5 0,4 0,8 –0,1 –0,4 –0,3 0,2 –0,2 0,6

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

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

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,50 1,40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33 0,58

Líbor 3 mesos 0,27 0,24 0,73 1,65 0,23 0,23 0,29 0,34 0,56 0,88

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 1,21 2,11 0,54 0,56 0,67 0,76 1,02 1,38

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 1,25 2,27 0,40 0,50 0,65 0,71 1,05 1,46

Deute públic a 10 anys 2,33 2,55 3,10 3,55 2,61 2,49 2,34 2,62 2,96 3,29

Euro

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

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 0,05 0,22 0,30 0,16 0,07 0,05 0,05 0,05

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,33 0,58 0,57 0,44 0,33 0,32 0,32 0,32

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 0,09 0,63 0,10 –0,01 –0,04 –0,01 0,05 0,12

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,25 1,18 1,86 1,43 1,06 0,83 0,95 1,10 1,25

TIPUS DE CANVI

$/euro 1,33 1,33 1,23 1,21 1,37 1,33 1,28 1,24 1,23 1,23

¥/euro 129,65 139,09 136,39 133,56 140,11 137,68 137,58 137,06 136,72 136,16

£/euro 0,85 0,81 0,85 1,85 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78 0,78

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 100,44 83,78 94,47 109,65 103,38 80,98 77,37 82,72 86,10

Brent (euros/barril) 81,67 75,52 68,16 78,13 79,96 78,02 64,64 62,56 67,16 70,19

Nota: 1. Acumulat quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • A la recerca  
del creixement

Retorn a la normalitat. La calma ha estat el factor protagonista 
als mercats internacionals durant el mes de novembre, de ma -
nera que les tensions observades a l’octubre han quedat enre-
re. Aquesta circumstància ha afavorit l’avanç de les cotitzacions 
dels actius de risc i el descens de les volatilitats. Els dos factors 
que expliquen l’augment de l’estabilitat són la bona dada del 
PIB nord-americà en el 3T i la intensificació dels missatges i de 
les actuacions en clau expansiva dels principals bancs centrals. 
Mentre la Reserva Federal discuteix l’estratègia de comunicació 
que cal adoptar de cara a la pujada dels tipus d’interès, el BCE 
in  sisteix en el seu propòsit d’ampliar la compra d’actius en al -
tres àmbits, inclòs el deute sobirà, si fos necessari. Per la seva 
ban  da, el banc central de la Xina ha ampliat l’abast de les seves 
actuacions acomodatícies en retallar els tipus d’interès oficials, 
circumstància que allunya els temors a un eventual aterratge 
brusc de l’economia. El suport dels bancs centrals i la bona mar-
xa de l’economia mundial prevista per al 2015 contribuiran a 
prorrogar la pauta favorable dels actius de risc observada en les 
últimes setmanes.

la Fed planifica la normalització monetària. L’expansió de 
l’activitat econòmica dels EUA durant el 3T i la millora del mer-
cat laboral van ser arguments suficients perquè el Comitè de la 
Reserva Federal (Fed) decidís finalitzar el QE3. Addicionalment, 
les actes de la penúltima reunió de l’any van desvetllar la 
preocupació d’alguns membres de la Fed per les escasses pres-
sions inflacionistes observades. En concret, es va fer esment 
explícit al descens observat en les expectatives d’inflació a llarg 
termini. L’altre debat intern gira al voltant de la política de co -
mu  nicació. Malgrat que la institució manté que els tipus d’in  te-
 rès continuaran baixos durant un temps considerable, existei-
xen opinions a favor de la introducció de matisos en el missatge 
a mesura que s’aproximi la primera pujada del tipus rector en 
vuit anys.

El BCE, preparat per actuar. La reunió del novembre del Con-
sell de Govern de l’entitat va deixar dos missatges fonamentals. 
El primer, el compromís amb l’objectiu d’expandir el balanç del 
BCE fins a nivells propers als del març del 2012 (el que represen-
taria un bilió d’euros addicional), mitjançant les compres d’ABS 
i de cèdules hipotecàries i les subhastes de liquiditat per a la 
ban  ca (TLTRO). El segon, la unanimitat dels membres del Con-
sell per adoptar noves mesures no convencionals, si fos neces-
sari. Amb posterioritat, diversos membres del BCE s’han referit 
als possibles actius que l’entitat podria adquirir per ampliar el 
seu balanç, entre els quals s’inclourien els bons corporatius i el 
deu  te sobirà. En aquest sentit, el mateix Draghi ha insistit que 
el banc central farà el que sigui necessari per augmentar la in -
fla  ció i les seves expectatives tan de pressa com sigui possible. 
La suma d’aquestes declaracions ha estat ben acollida pels in -
versors. No obstant això, preval un cert grau d’escepticisme, a 
causa de les considerables traves legals que hauria de superar 
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l’adopció d’un programa de compra de deute sobirà. En aques-
ta línia es pronuncia el Bundesbank, que es manifesta a favor 
de mesures alternatives a la compra d’actius com a via per 
aconseguir estimular el creixement de la regió. Complint el 
guió anunciat, i mentre s’espera la segona subhasta de liquidi-
tat (TLTRO), el BCE ha simultaniejat, al novembre, la compra de 
covered bonds amb la de titulitzacions (ABS) de diversos països 
de la zona de l’euro.

Els bancs centrals emergents reorienten les seves estratè-
gies. Per primera vegada en més de dos anys, les autoritats 
monetàries xineses han retallat els tipus d’interès rectors sobre 
préstecs i dipòsits (fins al 5,6% i el 2,75%, respectivament). 
Aquest moviment s’engloba dins el pla per sostenir el creixe-
ment econòmic i s’afegeix a les mesures per facilitar la liquiditat 
i l’accés al finançament a mitjà termini de la banca comercial. En 
canvi, els bancs centrals de Rússia i del Brasil han optat per 
l’enduriment de les polítiques monetàries, com a eina per afron-
tar un escenari canviari inestable i una espiral de preus alcista.

Tímid repunt de la rendibilitat dels treasuries. Un cop superat 
l’episodi de volatilitat de l’octubre, la constatació de la solidesa 
del creixement dels EUA en el 3T, el to més optimista de la Fed i 
la finalització del tapering han servit de suport a les rendibilitats 
del deute públic nord-americà, tot i que dins un marge reduït. 
No obstant això, de cara als pròxims mesos, hi ha diversos riscos 
que podrien alterar la serenitat d’aquest mercat. Ens referim a 
la incertesa que envolta l’«estratègia de sortida» de la Fed (so -
bre aquesta qüestió, vegeu el Focus «La prima de risc temporal 
dels treasuries nord-americans: no hi és, però se l’espera») i a les 
negociacions sobre el sostre del deute.

Descens en les yields del deute perifèric mentre s’espera la 
decisió del BCE. La rendibilitat del deute sobirà dels països de 
la perifèria europea ha baixat de forma gairebé generalitzada i 
ha neutralitzat el lleuger repunt observat en l’episodi recent de 
turbulències de l’octubre. La confiança dels inversors en els 
bons d’Itàlia, Portugal, Irlanda i Espanya s’ha vist ampliada per 
la possibilitat que el BCE adquireixi deute sobirà d’aquests paï-
sos com a mitjà per ampliar el seu balanç. En el cas d’Espanya, 
un punt a favor ha estat la reeixida execució del programa de 
bons previst pel Tresor públic per al 2014, amb una captació 
total de 133.000 milions d’euros. Pel que fa al deute alemany, la 
TIR del bund també ha mostrat una clara tendència descendent 
al novembre. S’espera, però, que la recuperació de l’economia 
europea (amb el suport de l’abaratiment de l’euro enfront del 
dòlar, de la caiguda del preu del cru i de la laxitud monetària) 
con  tribueixi a sostenir un ascens contingut de les yields ale-
manyes el 2015.

les borses recuperen el terreny perdut. Tot i que amb una 
intensitat diferent en funció del país, les compres han marcat el 
pols de la renda variable després de les correccions de l’octubre. 
Als EUA, la solidesa del creixement econòmic i la recuperació 
dels beneficis empresarials han donat suport a les pujades dels 
principals índexs, que, en el cas de l’S&P 500 i del Dow Jones, 
han assolit màxims històrics. Al Japó, l’anunci de nous estímuls 

Zona de l’euro: compres de covered bonds sota   
els programes del BCE
Volum acumulat (milers de milions d’euros) 
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monetaris per part del banc central, la conseqüent depreciació 
del ien i la convocatòria anticipada d’eleccions presidencials 
han afavorit l’ascens del Nikkei 225 en més d’un 11% en un 
mes. En canvi, els nivells de sobrevenda han dominat a les bor-
ses europees. Els dubtes sobre la sostenibilitat del creixement 
econòmic a la zona de l’euro i el càstig borsari al sector bancari 
han enfosquit la incipient recuperació dels marges de les com-
panyies en el 3T. Així i tot, en el tram final del mes, les borses 
europees han mostrat una força renovada, que preveiem que 
tindrà continuïtat a curt termini arran de la bona marxa dels 
be  neficis empresarials actuals i futurs.

Els bons corporatius en el punt de mira. Un cop superada l’en-
 so  pegada de confiança de l’octubre, els spreads de la renda fixa 
privada s’han tornat a reduir. Les divergències en les estratègies 
monetàries entre els EUA, la zona de l’euro i el Japó són l’eix cen-
 tral de les rendibilitats del deute empresarial de cara als prò  xims 
mesos. A la recta final de l’any, s’ha produït, a la zona de l’euro, 
un increment de les emissions de deute per part de les entitats 
financeres, en especial al segment del deute contingent conver-
tible (cocos). L’elecció de les cèdules hipotecàries per part del 
BCE com a instrument per ampliar el seu balanç i la possibilitat 
que incrementi el rang d’actius elegibles als bons corporatius 
de qualitat han donat suport a aquest comportament.

les decisions de l’OPEP impulsen les caigudes en la cotitza-
ció del petroli, que assoleix el seu nivell més baix des de mitjan 
2010. La caiguda continuada del preu del cru en les últimes set-
manes ha centrat l’atenció en la reunió del càrtel petrolier del 
final de novembre. La decisió dels membres de l’OPEP de man-
tenir la producció en 30 milions de barrils diaris ha intensificat 
aquesta tònica descendent i ha situat el preu del Brent prop 
dels 70 dòlars per barril. S’espera que aquesta tendència rever-
teixi de forma gradual en els pròxims mesos, a mesura que es 
confirmin les dades de recuperació del creixement global i 
s’estabilitzin els fluxos especulatius sobre el petroli.

Evolució de les principals borses 
internacionals 
Índex (gener 2011 = 100)
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Durant l’últim quart de segle, els tipus d’interès nominals 
a llarg termini i lliures de risc han mostrat una tendència 
sostinguda a la baixa als països desenvolupats. Múltiples 
factors hi han contribuït i han incidint en algun o en alguns 
dels tres components que integren aquest tipus d’interès: 
la inflació esperada, els tipus reals a curt termini esperats i 
la prima de risc temporal. El paper exercit per aquesta últi-
ma ha estat tan silenciós com important i, previsiblement, 
ho continuarà sent d’ara endavant.

La prima de risc temporal (term premium en l’argot) cal 
entendre-la com la compensació o el plus de rendibilitat 
que exigeix l’inversor per invertir en un bo (o en un altre 
instrument de renda fixa) a llarg termini, en lloc fer-ho en 
un títol a curt (reinvertint durant el termini de vida del bo 
a llarg termini). De forma més precisa, la term premium 
està composta per dos elements diferenciats: (i) una pri-
ma de risc associada a la incertesa sobre l’evolució espera-
da dels tipus d’interès reals a curt termini i (ii) una prima 
de risc associada a la incertesa sobre les expectatives d’in-
  flació. En conseqüència, en períodes d’elevada incertesa 
so  bre les intencions del banc central pel que fa al tipus 
oficial i/o quan el banc central no estableix objectius 
d’inflació concrets i creïbles, la term premium dels bons a 
llarg termini tendirà a ser superior.

Malgrat que aquesta prima no és observable directament, 
pot ser estimada mitjançant tècniques economètriques o 
mitjançant enquestes. Diversos estudis coincideixen a 
l’hora d’identificar un descens molt apreciable de la term 
premium dels bons del Govern dels EUA (treasuries) entre 
el 2010 i el 2013. També hi ha consens sobre la causa prin-
cipal: les compres massives d’actius per part de la Fed 
(QE1, QE2 i QE3), l’extensió del venciment mitjà de la seva 
cartera de bons i l’estratègia de forward guidance van 
pressionar la term premium fins a situar-la en terreny 
negatiu, un fet insòlit en termes històrics. No obstant això, 
va haver-hi altres factors que van contribuir a aquesta di -
nà  mica. L’escassetat relativa d’actius considerats segurs 
després de l’esclat de la crisi financera global en va ser un, 
sobretot davant la demanda creixent per part de les enti-
tats financeres per complir els nous requeriments regula-
dors de solvència i de liquiditat.

El preanunci del tapering per part de Bernanke al maig del 
2013 es va traduir en un repunt sobtat de la term premium 
fins a assolir, de nou, cotes positives. Els mesos posteriors 
han estat d’estabilitat en aquesta variable. Preveiem que la 
tendència alcista es reprendrà al llarg del 2015, gràcies a 
dos factors, un a curt termini i un altre a mitjà-llarg termini. 
Primer, la lenta (en termes històrics) tònica alcista del tipus 
oficial que ara descompten els agents es pot veure alterada 
de sobte per un probable avançament de la Fed a l’hora 
d’escometre la primera pujada de tipus en vuit anys. Això 
incrementarà la incertesa sobre les decisions posteriors. En 

segon lloc, el disseny i la implementació de l’estratègia de 
venda dels bons en la cartera de la Fed són elements de 
gran transcendència i no trigaran a ser objecte de preocu-
pació per als inversors. Des de l’inici dels programes 
d’expansió quantitativa, la Fed ha quadruplicat el seu 
balanç mitjançant l’adquisició de gairebé 4 bilions de dòlars 
en bons. A més a més, una proporció molt considerable 
d’aquestes tinences correspon a bons a llarg termini (10 
anys o més). Aquesta circumstància comporta que la vida 
mitjana del deute públic viu al mercat (excloses les tinences 
de la Fed) sigui, en l’actualitat, significativament inferior a 
la d’uns anys enrere. Per tant, el previsible augment de 
l’oferta de treasuries en el tram llarg de la corba exercirà 
pressió a l’alça sobre els tipus d’interès a llarg termini. Des-
prés de la calma imperant al mercat de treasuries el 2014, 
l’any vinent podria oferir episodis d’inestabilitat, derivats 
del previsible repunt de la term premium. En aquest sentit, 
la magnitud i la persistència d’aquests episodis dependran, 
en bona part, del grau de concreció i de claredat que adqui-
reixi la política de comunicació de l’autoritat monetària.

FOCUS • La prima de risc temporal dels treasuries nord-americans: 
no hi és, però se l’espera 
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Des de fa alguns mesos, les polítiques monetàries de la 
Reserva Federal (Fed) i del BCE han anat divergint: la pri-
mera avança lentament cap a la retirada dels estímuls i el 
segon intenta aprofundir-hi. Llevat que hi hagi una sorpre-
 sa majúscula, l’any 2015 serà testimoni d’una fita en aquest 
llarg adéu: la Fed iniciarà les pujades dels seus tipus d’in -
terès oficials i el BCE intentarà situar els seus tan a baix 
com sigui possible. Més incògnites hi ha, lògicament, so -
bre la distància que, amb el pas del temps, s’establirà en -
tre aquests dos camins. L’anàlisi de les corbes d’interès 
dels actius lliures de risc dels EUA i de la zona de l’euro pot 
servir per aclarir una mica la situació.

De forma simplificada, cada corba es construeix a partir de 
les rendibilitats (anualitzades) a diferents venciments que 
s’observen en un determinat moment per a actius finan-
cers amb una probabilitat d’impagament molt reduïda. 
Començant per la zona de l’euro, aquests actius poden ser, 
per exemple, els bons del Govern alemany o els swaps so -
bre el tipus interbancari a un dia, conegut com EONIA. A 
partir d’aquesta corba, es poden obtenir aproximacions a 
les expectatives dels prestadors i dels prestataris sobre 
l’evolució futura dels tipus d’interès. Per exemple, si dispo-
sem de la rendibilitat dels títols del deute públic alemany a 
sis i a 18 mesos, podem derivar, de forma implícita, la rendi-
bilitat que els agents esperen d’un bo amb un any de vida 
a sis mesos vista. Això és el que es coneix com tipus forward 
implícit, que és una bona aproximació del tipus esperat.1

Un tipus forward implícit molt útil és el forward instantani 
(que cal interpretar com el tipus forward implícit a molt curt 
termini; per exemple, a un dia) obtingut a partir de la corba 
dels swaps de l’EONIA. El motiu és que permet aproximar 
les expectatives del mercat sobre els tipus d’in  terès oficials 
del BCE (el tipus refi i el tipus de la facilitat de dipòsit). Les 
xifres que s’observen criden molt l’atenció: cap a la meitat 
de novembre d’enguany, la corba del for  ward instantani 
suggereix que els tipus rectors del BCE no co  men  çaran a 
pujar fins al final del 2017 i que, el 2024, (d’aquí a 10 anys!) 
se situaran encara per sota del 2,0%. Aquest ritme esperat 
de pujades tan lent recull l’intens canvi d’ex  pectatives que 
ha tingut lloc en els últims mesos, arran de les decepcions 
econòmiques i dels pronunciaments ex  pan  sius del BCE. 
Així, al desembre del 2013, les expectatives apuntaven a un 
inici de les pujades al final del 2015, per aconseguir el nivell 
del 2% al voltant del 2018. L’es  ce  na  ri lower for longer per al 
BCE contrasta amb les expectatives sobre l’actuació de la 
Fed. En aquest cas, la corba anàloga per al forward instan-

tani del tipus interbancari anticipa una tònica de pujades 
lenta si la comparem amb els cicles monetaris previs als 
EUA, però ràpida en relació amb el que s’espera per al BCE. 
En concret, el tipus rector de la Fed començaria a pujar cap 
a la meitat del 2015 i superaria el 2% cap a la meitat del 
2017. De fet, el diferencial entre els tipus d’interès a les 
dues bandes de l’Atlàntic s’anirà ampliant fins al 2019, 
quan superarà els 230 punts bàsics (un nivell similar als 
màxims registrats en episodis del passat).

En definitiva, les corbes d’interès actuals projecten un es -
ce  nari de divergències perllongades entre les polítiques 
monetàries dels EUA i de la zona de l’euro. La «singularitat» 
rau en l’extrema lentitud que s’espera per a les pujades de 
tipus d’interès a la zona de l’euro. Però si, com considerem 
molt probable, la recuperació de l’economia europea va 
més de pressa del que ara preveu el mercat, llavors el ritme 
de normalització de la política monetària del BCE no serà 
tan lent i el retrobament (o, si més no, l’aproximació) entre 
els dos bancs centrals no trigarà tant a arribar.

FOCUS • La Fed i el BCE inicien camins separats,  
quant trigaran a retrobar-se?
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1. Un mesurament més precís de l’expectativa requeriria el descompte de 
la prima de risc pròpia de les inversions a llarg termini en relació amb les 
primes a curt (prima temporal). En aquest Focus, ens centrarem en els 
resultats obtinguts a partir del forward implícit. Per a més informació sobre 
la prima de risc temporal, vegeu «La prima de risc temporal dels treasuries 
nord-americans: no hi és, però se l’espera», d’aquest mateix Informe.
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Tipus d’interès (%)

28-nov 31-oct Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 –20,0 –20,0

Euríbor 3 mesos 0,08 0,09 0 –20,5 –15,1

Euríbor 12 mesos 0,33 0,34 –1 –22,6 –17,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,07 –0,06 –1 –25,3 –16,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,03 –0,06 3 –24,3 –15,1

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,70 0,84 –14 –122,9 –99,5

Deute públic a 10 anys (Espanya) 1,90 2,08 –18 –225,1 –225,1

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 120 124 –4 –102,7 –126,2

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 0,23 0,23 0 –1,6 –0,9

Líbor 12 mesos 0,56 0,55 1 –2,3 –1,8

Deute públic a 1 any 0,12 0,09 3 0,8 0,8

Deute públic a 2 anys 0,47 0,49 –2 9,0 18,5

Deute públic a 10 anys 2,16 2,34 –18 –86,8 –57,7

Spreads deute corporatiu (p. b.)

28-nov 31-oct Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2014 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 58 65 –7 –12,6 –19,9

Itraxx Financer Sènior 59 67 –8 –27,6 –35,7

Itraxx Financer Subordinat 137 155 –17 8,5 –2,6

Tipus de canvi

28-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

$/euro 1,245 1,253 –0,6 –9,4 –8,5

¥/euro 147,720 140,680 5,0 2,1 6,1

£/euro 0,796 0,783 1,6 –4,1 –4,4

¥/$ 118,630 112,320 5,6 12,6 15,9

Primeres matèries 

28-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB 454,6 458,9 –0,9 –0,4 –1,6

Brent ($/barril) 69,0 84,8 –18,6 –37,7 –38,2

Or ($/unça) 1.167,4 1.173,5 –0,5 –3,2 –6,2

Renda variable

28-nov 31-oct Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2014 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 2.067,6 2.018,1 2,5 11,9 14,4

Eurostoxx 50 3.250,9 3.113,3 4,4 4,6 5,1

Ibex 35 10.770,7 10.477,8 2,8 8,6 9,2

Nikkei 225 17.459,9 16.413,8 6,4 7,2 11,0

MSCI emergents 1.004,7 1.016,1 –1,1 0,2 –0,7

Nasdaq 4.791,6 4.630,7 3,5 14,7 18,5

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • L’economia 
internacional guanyarà tracció  
el 2015

El creixement global va camí de tancar el 2014 amb un avanç 
mitjà del 3,2%, el mateix que es va registrar el 2013. En el 
nostre escenari central, l’economia mundial guanyarà tracció el 
2015, per la bona dinàmica que esperem dels EUA, on l’eco  no -
mia ha millorat al llarg del 2014, per la continuïtat de les políti-
ques expansives i per l’impacte positiu que ofereix el descens 
del preu del petroli, en especial per a moltes economies de la 
zona de l’euro. La feblesa de l’economia japonesa és el contra-
punt d’aquest escenari benigne. Per la seva banda, al grup dels 
emergents, cal distingir entre els països que es beneficien d’un 
quadre macroeconòmic sa i disposen de marge d’actuació en la 
política econòmica i els que no. Així, mentre Mèxic i l’Índia es 
trobarien entre els primers, el Brasil i Rússia (amb l’afegitó de 
les pressions inflacionistes i de la incertesa política) i Turquia 
(també amb problemes de preus i de compte corrent, simultà-
niament) destaquen entre els segons.

ESTATS UNITS

El PiB dels EuA va avançar un robust 1,0% intertrimestral en 
el 3T. El PIB va augmentar més del que s’havia calculat inicial-
ment en el 3T, segons la revisió de l’estadística oficial (abans el 
0,9%). La dada deixa el creixement interanual en el 2,4% (abans 
el 2,3%). Aquesta revisió ha tornat a sorprendre, de nou a l’alça, 
i ha estat deguda, principalment, a la millora de la inversió no 
residencial i del consum privat. Això matisa la preocupació que 
mostràvem en el mes anterior davant la moderació que els dos 
components de la demanda van evidenciar després de la pri-
mera publicació de la dada del PIB. Així mateix, aquesta millora 
en l’avanç comporta una lleugera pujada en la nostra previsió 
del creixement per al 2014 fins al 2,3% (enfront del 2,2% ante-
rior). El 2015, sense el llast del fluix inici del 2014, l’avanç hauria 
d’arribar al 3,1%.

les últimes dades d’activitat consoliden l’expansió nord-
americana. L’índex de sentiment empresarial (ISM) de manu-
factures es va enfilar fins als 59,0 punts i el seu homòleg de 
serveis es va situar en els 57,1 punts, els dos clarament per 
damunt dels 50 punts que delimiten la zona expansiva. En la 
mateixa línia, l’índex de sentiment empresarial per a les petites 
empreses va pujar fins als 96,1 punts a l’octubre (95,3 al setem-
bre) i les vendes al detall van avançar un considerable 0,3% 
intermensual (el 2,8% interanual). En canvi, la producció indus-
trial, amb una lleugera reculada intermensual del 0,1% (del 
4,2% interanual del setembre al 4,0% de l’octubre) va decebre. 
En l’àmbit exterior, la davallada del preu del petroli continua 
beneficiant l’economia nord-americana (importadora neta de 
cru), tot i que l’inesperat augment del dèficit comercial de béns 
i de serveis del setembre apunta a una menor contribució al 
creixement en el 4T del component exterior.
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Preus sota control. L’IPC de l’octubre es va quedar pla en l’1,7% 
interanual. De nou, el fort descens dels preus energètics va com-
pensar la pujada generalitzada de la resta de components. En 
aquest sentit, l’índex subjacent va augmentar el 0,2% intermen-
sual, la qual cosa va deixar l’avanç interanual en l’1,8%, una dèci-
ma per damunt de la dada del setembre. Malgrat l’estabilitat de 
preus, l’acta de l’última reunió de la Reserva Federal va desvetllar 
la preocupació d’alguns dels membres per la inflació. En concret, 
recomanaven seguir l’evolució de les expectatives d’inflació a llarg 
termini, pel risc que representen per al creixement econòmic.

Prossegueix la millora del mercat laboral, mentre ens arri-
ben bones notícies des del sector immobiliari. A l’octubre, es 
van crear 214.000 llocs de treball, de nou per damunt del llistó 
dels 200.000, característic d’un mercat fort. Així mateix, la taxa 
d’atur va baixar en una dècima (el 5,8%). Aquestes bones notí-
cies queden una mica entelades per la taxa d’activitat (el 
62,8%), que amb prou feines ha millorat des de l’inici de l’any, la 
qual cosa indica que encara no s’ha aconseguit revertir l’efecte 
descoratjament heretat de la crisi. Les tendències demogràfi-
ques (amb l’arribada a la jubilació dels baby boomers nord-
americans) tampoc no comportaran millores en aquest sentit. 
Per la seva banda, al sector immobiliari, l’índex de preus Case-
Shiller, que engloba 20 àrees metropolitanes, va pujar el 0,3% 
intermensual al setembre, després d’encadenar quatre mesos 
de caigudes. En la mateixa línia, les vendes d’habitatges, tant 
nous com de segona mà, van avançar a l’octubre en relació amb 
el registre del setembre (el 0,7% i l’1,5%, respectivament).

JAPÓ

El PiB recula en el 3T i deixa el Japó en recessió tècnica (dos 
trimestres consecutius de creixement negatiu). La baixada del 
0,4% intertrimestral en el 3T (després d’un descens de l’1,9% en 
el 2T) va sorprendre els més pessimistes i va evidenciar que les 
conseqüències de la pujada de l’IVA del mes d’abril (del 5% al 
8%) han estat més importants del que s’esperava. Malgrat que 
les exportacions es van recuperar i que una gran part del des-
cens va ser deguda a un ajust de les existències, el més preocu-
pant continua sent l’anèmica recuperació del consum i l’atonia 
inversora. Tot plegat comporta que revisem a la baixa el nostre 
escenari central de creixement per al 2014 fins al 0,4% (abans 
l’1,1%). De cara al 2015, i davant les noves mesures expansives 
de política econòmica que esperem, mantenim la nostra previ-
sió de creixement en l’1,2%. En aquest sentit, i davant la mala 
dada, el primer ministre, Shimzo Abe, no va trigar a anunciar 
l’ajornament de la segona pujada de l’IVA a l’abril del 2017 (pro-
jectada, prèviament, per a l’octubre del 2015) i la convocatòria 
d’eleccions generals per al 14 de desembre del 2014, amb les 
quals pretén obtenir un suport popular a les seves iniciatives 
econòmiques (conegudes com Abenomics i basades en tres 
pilars bàsics: el monetari, el fiscal i les reformes estructurals), 
enfront dels falcons del seu propi partit, el Liberal Democràtic.

la inflació decep a l’octubre i s’allunya de l’objectiu del Banc 
del Japó. L’IPC de l’octubre va pujar el 2,9% interanual (el 3,3% 
al setembre), però, descomptant l’efecte de l’IVA, es va quedar 
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en un moderat 0,9%, lluny del 2,0% al que aspira el banc cen-
tral, la decisió del qual d’incrementar el ritme de compres 
d’actius el passat 31 d’octubre ja evidenciava una certa preocu-
pació pel front inflacionista, que les dades han confirmat. Així i 
tot, fins ara, l’èxit més important de l’Abenomics ha estat, preci-
sament, en l’àmbit monetari, ja que ha aconseguit superar un 
problema de deflació que l’economia nipona havia arrossegat 
durant 15 anys.

EMERGENTS

Els indicadors d’activitat de la Xina es desacceleren lleugera-
ment a l’octubre, tot i que encara revelen avanços significatius. 
En concret, la producció industrial va avançar el 7,7% interanual 
(el 8,0% al setembre), les vendes al detall van créixer l’11,5% 
(l’11,6% al setembre) i la inversió es va incrementar el 15,9% en 
l’acumulat del gener a l’octubre. En el pla exterior, les exporta-
cions xineses van continuar millorant a l’octubre. En particular, 
van avançar un robust 11,6% interanual, en línia amb la fortale-
sa mostrada en els últims mesos. Tot plegat en un entorn de 
preus moderats (inflació de l’1,6% a l’octubre). Malgrat les 
dades encara raonables d’activitat, revisem a la baixa el creixe-
ment per al 2015 (del 7,4% al 7,2%). Aquest canvi de previsions 
ha estat afavorit per les paraules del president, Xi Jinping, que 
considera factible un objectiu de creixement del 7,0% per al 
2015, la qual cosa fa entendre que l’Executiu tolerarà un major 
alentiment abans de prendre noves mesures de suport. Així 
mateix, la inesperada retallada del tipus d’interès oficial (de  
40 p. b., fins al 5,6%) per part del banc central, el primer en més 
de dos anys, és un altre factor que dóna suport a aquesta revisió 
a la baixa. El moviment s’interpreta com un reconeixement per 
part de les autoritats xineses de la desacceleració que té lloc i 
com una mostra del seu compromís amb la gradualitat d’aquest 
procés.

A la resta d’emergents, augmenten les disparitats, amb un 
contrast marcat entre la relativa estabilitat de l’Índia i Mèxic i les 
incerteses que presenten Rússia i el Brasil (amb molt poc marge 
per a polítiques expansives). Així, l’Índia manté el to amb un 
avanç del PIB del 5,3% interanual en el 3T, per damunt de les 
expectatives del consens. A la bona dada del PIB, s’afegeix el fet 
que un petroli barat incrementa el marge de maniobra de 
l’Executiu a l’hora de moderar la inflació i el dèficit comercial. 
Per la seva banda, Mèxic va repuntar de forma moderada en el 
3T (el 2,3% interanual enfront de l’1,6% anterior). Els riscos són 
més grans al Brasil, on la inflació no deixa marge de maniobra, 
tot i que el PIB del 3T va millorar (el –0,2% interanual, enfront 
del –0,9% en el 2T), gràcies a un to més positiu del consum 
públic i de la inversió. En la mateixa línia, Rússia va sorprendre 
positivament, amb un PIB que va avançar el 0,7% interanual en 
el 3T, malgrat que creiem que l’impacte negatiu de la caiguda 
del preu del petroli es farà sentir en el 4T.
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D’acord amb les nostres previsions, l’economia colombia-
na creixerà el 4,8% de mitjana anual el 2014-2015. Es tracta 
d’una xifra elevada que l’apropa a les taxes d’avanç del PIB 
dels emergents més dinàmics i que l’allunya d’una Amèri-
ca Llatina que, tot i prosperar, ha perdut embranzida. Així, 
sempre durant aquest mateix període, mentre que l’Àsia 
emergent creixerà el 6,5%, l’Amèrica Llatina ho farà el 
2,4%. Les brillants perspectives de Colòmbia no deixen de 
ser paradoxals si tenim en compte que pateix un xoc 
negatiu important: la caiguda del 25% des del juliol del 
preu del petroli de qualitat Brent, producte que represen-
ta, aproximadament, el 70% de les seves exportacions.

Aquesta incongruència aparent s’explica per diversos fac-
tors. Malgrat que Colòmbia es troba entre els 20 majors pro-
ductors de petroli mundials, en tractar-se d’una economia 
només moderadament oberta, la importància del petroli en 
termes de creixement és moderada.1 En un informe recent 
de l’FMI, en què s’analitza l’impacte, a l’Amèrica Llatina, de 
diferents hipòtesis de caiguda dels preus de les primeres 
matèries, es constata que Colòmbia pertany al grup de paï-
sos de la regió on el creixement es veuria menys afectat per 
un eventual enfonsament. Així, si els preus de les primeres 
matèries caiguessin el 10% en un any determinat, el seu PIB 
es reduiria en 0,4 p. p. en els tres anys següents, mentre que, 
en casos com el del Perú, la mateixa caiguda dels preus de 
les primeres matèries comportaria un descens d’1,5 punts.

A més a més, per afrontar aquest impacte del petroli, 
Colòmbia es beneficiarà, en el futur pròxim, d’un entorn 
internacional raonablement propici i, en especial, del bon 
comportament de la demanda interna. En aquest sentit, 
cal esmentar que, en els anys 2012-2013 i en el primer 
semestre del 2014, els dos components fonamentals de la 
demanda interna, el consum públic i la inversió, han cres-
cut, en mitjana anual, el 4,5% i el 7,3%, respectivament.

Es tracta d’un creixement robust que reflecteix, en l’àmbit 
intern, l’efecte positiu de diferents factors de caràcter es -
tructural. Un primer element que reforça les bones pers-
pectives de la demanda interna colombiana és la demo-
grafia, ja que es preveu un creixement mitjà anual de la 
po  blació de l’1,0% durant la pròxima dècada. Un segon 
aspecte destacable és que Colòmbia s’ha mantingut com 
un dels països de l’Amèrica Llatina amb més progressos 
re  formistes. Així, per exemple, la reforma petroliera co -
lombiana del 2003 ha estat, en certs aspectes, el model de 
la reforma mexicana del 2013.2 Però, més enllà d’aquesta 
reforma tan emblemàtica, cal destacar l’important esforç 
per millorar el marc legal per fer negocis (en un procés de 
reforma gairebé constant durant l’última dècada), la refor-
ma fiscal del 2011 (que, precisament, redueix la depen-

dència dels ingressos fiscals del petroli) o la reforma tribu-
tària del 2012. Un tercer factor positiu és l’existència 
d’escassos desequilibris macroeconòmics, amb una posi-
ció fiscal folgada del país (el 2014, el dèficit públic se 
situarà a la zona de l’1,5% del PIB i el deute públic, en el 
34% del PIB, i la tendència és de millora a mesura que 
avanci el període 2014-2016) i una inflació controlada, que 
es mourà a la zona del 3% entre el 2014 i el 2016.

Tot plegat, juntament amb les reformes institucionals de 
dècades anteriors (especialment rellevant és la que va 
reforçar la independència del banc central), ha permès que 
Colòmbia disposi d’un marc econòmic de qualitat institu-
cional superior al de molts països de l’Amèrica Llatina. Un 
últim factor que dóna suport al millor to de l’activitat inter-
na és la lenta, però apreciable, via de pacificació del país. 
En definitiva, a curt i a llarg termini, Colòmbia presenta una 
de les perspectives més favorables de l’Amèrica Llatina.

FOCUS • Colòmbia: en posicions avançades a l’Amèrica Llatina
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Colòmbia: principals indicadors 
macroeconòmics

2007-
2011 2012 2013 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p)

Creixement PIB  
real (%) 4,5 4,0 4,7 4,9 4,7 4,5

Inflació IPC (%) (f) 4,4 2,8 1,8 3,3 3,2 3,0

Saldo compte 
corrent (% PIB) –2,5 –3,1 –3,3 –3,9 –3,8 –3,8

Saldo fiscal  
(% del PIB) –1,8 0,1 –0,9 –1,5 –1,3 –0,9

Deute públic  
(% del PIB) 34,4 32,0 35,8 34,0 33,1 31,6

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.

1. Menys del 20% dels ingressos públics provenen del petroli i del gas 
(enfront del 54%, de mitjana, del grup dels 16 principals exportadors de 
petroli i de gas). Així mateix, les exportacions netes de petroli i de gas de 
Colòmbia no arriben al 10% del PIB (la mitjana del conjunt dels 16 princi-
pals exportadors de petroli i de gas és del 26%).

2. La reforma va incloure la creació de l’Agència Nacional d’Hidrocarburs 
(independent i amb amplis poders reguladors), un tractament favorable 
de royalties i fiscalitat, incentius i permisos per a empreses extractores 
internacionals i la modernització d’ECOPETROL, la companyia estatal de 
petrolis.
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El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), 
el tractat de lliure comerç i inversió que estan negociant la 
Casa Blanca i la Comissió Europea per unir dues de les 
regions més importants a nivell mundial (la UE i els EUA), 
s’inscriu en l’actual proliferació d’acords de lliure comerç 
bilaterals i multilaterals. L’economia nord-americana, jun-
tament amb el Japó i 10 economies més de la regió Àsia-
Pacífic, també manté converses per formar part del Trans-
Pacific Partnership (TPP) i, al novembre, la Xina va acordar 
tractats amb Austràlia, amb Mèxic i, fins i tot, amb els EUA.

Malgrat que la gestació del TTIP ve de lluny, no va ser fins 
al juny del 2013, després d’un intens assessorament, que el 
president dels EUA, Barack Obama, juntament amb el pre-
sident del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, i amb el 
llavors president de la Comissió Europea, José Manuel 
Durao Barroso, va anunciar l’inici de les presents negocia-
cions. L’objectiu: crear una àrea econòmica integrada sen-
se aranzels per a manufactures i per a productes agrícoles 
i una regulació harmonitzada que afavoreixi les inversions 
i el comerç de serveis. En definitiva, el TTIP busca conver-
tir-se en un acord que expandeixi de manera significativa 
els fluxos comercials i d’inversió a les dues bandes de 
l’Atlàn  tic. Si es materialitza, atesa la dimensió econòmica 
de les dues parts, seria el major acord de la història, ja que 
sumen gairebé el 50% del PIB mundial, representen al vol-
tant del 30% del comerç internacional de manufactures i 
el 40% del de serveis, i reben una mica més del 30% de la 
inversió directa global.

Els dos territoris comparteixen un passat històric que, com-
binat amb les intenses interrelacions actuals, els converteix 
en socis naturals. Els EUA són el principal soci comercial de 
la UE, i viceversa (vegeu el primer gràfic). I els EUA invertei-
xen la meitat del total de la seva IED anual a la UE, mentre 
que la inversió de la UE als EUA representa dues terceres 
parts de la IED que rep la potència nord-americana.

Malgrat que la relació econòmica és substancial, diferents 
barreres impedeixen la possibilitat d’adoptar més vincles 
transatlàntics. En particular, destaquen les barreres no 
aranzelàries, ja que, en general, els aranzels entre les dues 
regions són moderats (de mitjana, se situen per sota del 
3%). Aquestes traves no aranzelàries engloben elements 
com els estàndards de qualitat o d’etiquetatge, la fiscalitat 
o la política de competència o mediambiental, entre molts 
altres. La diversitat i la complexitat d’aquestes traves im -
pli  quen que retallar-les o suprimir-les sigui una tasca molt 
més complexa del que representaria una simple reducció 
d’aranzels. Al difícil propòsit d’assolir uns estàndards regu-
ladors comuns, s’afegeix la qüestió de protegir els drets 
dels inversors a l’Estat amfitrió sense reduir la sobirania de 
la UE o dels EUA sobre les regulacions que afecten els seus 
propis ciutadans.1 Aquestes dificultats fan que, a dia d’avui, 
les converses encara continuïn.

Pel que fa a les conseqüències econòmiques, segons un 
estudi recent del CEPR, si hi hagués una reducció extensa 
de les barreres (principalment no aranzelàries), les dues 
regions es beneficiarien de l’acord. En particular, el PIB de 
la UE augmentaria en 119.000 milions d’euros (el 0,5%  
del PIB), xifra que equivaldria a un augment de 545 euros 
per família europea, i el dels EUA ho faria en 95.000 
milions (el 0,4% del PIB), equivalents a 655 euros per 
família (vegeu el segon gràfic).2 Així mateix, segons un 
estudi de la Fundació Bertelsmann, si es tanqués l’acord, 
Espanya estaria entre els països més beneficiats (junta-
ment amb el Regne Unit, Irlanda o els països escandi -
naus), ja que guanyaria accés a un mercat especialment 
competitiu per al tipus de productes que importa.3 Tot 
plegat, en un moment en què la recuperació europea en -
cara es mostra tímida, converteix el possible acord en un 
factor extra de suport.

FOCUS • TTIP: el tractat de lliure comerç i inversió  
entre la UE i els EUA, un acord necessari
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1. La Comissió Europea va obrir una consulta per tractar aquest punt 
(http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179).

2. Vegeu Joseph Francois et al. (2013), «Reducing transatlantic barriers to 
trade and investment: An economic assessment», núm. 20130401, Institu-
te for International and Development Economics.
3. Vegeu «Who benefits from a transatlantic free trade agreement», Policy 
Breef 2013/04, Fundació Bertelsmann Stiffung, 2013.
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ESTATS UNITS
2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14 11/14

Activitat

PIB real 2,3 2,2 3,1 1,9 2,6 2,4 – ...

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

Confiança del consumidor (valor) 67,1 73,2 74,0 80,5 83,4 90,9 94,1 88,7

Producció industrial 3,8 2,9 3,3 3,3 4,2 4,4 4,0 ...

Índex activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,8 53,9 56,7 52,7 55,2 57,6 59,0 ...

Habitatges iniciats (milers) 783,8 929,7 1.025 925 985 1.033 1.009 ...

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

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 58,6 58,5 58,8 58,9 59,0 59,2 ...

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

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 1,8 ...

Nota: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Dept. de Treball, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM i Thomson Reuters Datastream.

 
XINA

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14

Activitat

PIB real 7,7 7,7 7,7 7,4 7,5 7,3 –

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

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

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

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 230 258 258 233 253 321 335

Exportacions 8,0 7,8 7,4 –3,4 5,0 13,0 11,6

Importacions 4,3 7,3 7,1 1,7 1,4 1,1 4,6

Preus

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

Renminbi per dòlar (valor) 6,3 6,1 6,1 6,1 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’Estadística xinesa 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 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 10/14

Activitat

PIB real 1,5 1,5 2,4 2,6 –0,1 –1,1 –

Confiança del consumidor (valor) 40,0 43,6 41,7 38,8 39,1 40,9 38,9

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

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

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

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

Preus

Preus de consum 0,0 0,4 1,4 1,5 3,6 3,3 2,9

Preus de consum subjacent –0,6 –0,2 0,5 0,6 2,3 2,3 2,1

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 • Creixement lent 
però sostingut

la recuperació de la zona de l’euro avança segons el previst: 
lentament i amb diferències entre països. Les dades del PIB 
del 3T van mostrar un creixement feble a la zona de l’euro, del 
0,2% intertrimestral (el 0,1% en el 2T). Destaca l’avanç d’Es  pa  nya, 
del 0,5% intertrimestral, que va superar amb escreix el de la 
zona de l’euro. En canvi, l’economia italiana es va tornar a con -
treure. Aquesta vegada, les xifres van oferir sorpreses positives 
a França, amb un avanç superior al previst, tot i que gràcies a la 
despesa pública i a l’acumulació d’estocs, uns motors difícils de 
mantenir. Alemanya va créixer el 0,1%, la qual cosa allunya la 
por a una recessió després de la lleugera caiguda del 2T. En els 
pròxims mesos, esperem que la recuperació de la zona de l’euro 
continuï, amb el suport gradual de l’abaratiment del petroli, de 
la depreciació de l’euro i de la reactivació del crèdit (per les me -
sures de política monetària i per la publicació de la revisió dels 
actius de la banca i les proves d’estrès dutes a terme pel BCE).

la Comissió Europea revisa a la baixa el creixement de la 
zona de l’euro. En concret, preveu que la zona de l’euro creixi el 
0,8% el 2014 i l’1,1% el 2015. La demanda domèstica, menys 
vigorosa del previst, i la materialització dels riscos existents 
durant la primera meitat de l’any (reducció del comerç mundial 
i conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient) han propiciat la revisió. 
La CE vaticina una recuperació lenta el 2015, esperonada per la 
demanda interna i, en particular, per la inversió, atès l’entorn de 
política monetària acomodatícia, la millora dels costos de 
finançament i la menor necessitat de despalanquejament. La 
mateixa CE hi contribuirà amb el pla Juncker, les mesures del 
qual busquen fomentar la inversió privada i pública en un 
entorn de liquiditat abundant, però que no es tradueix en el 
finançament de nous projectes. El pla contempla la creació del 
Fons Europeu d’Inversions Estratègiques, amb una capacitat 
financera esperada de 315 milers de milions d’euros per invertir 
en projectes a llarg termini (infraestructures estratègiques, de 
transport, R+D, etc.) i per donar suport al crèdit a les pimes. 
L’èxit d’aquest pla dependrà, però, tant de l’operativa i de la 
selecció de projectes com de la capacitat d’absorció, limitada  
a priori, de les pèrdues de capital públic. Dins el Semestre Euro-
peu, la CE ha alertat set països del risc de desviació de l’objectiu 
de dèficit públic per al 2015. A més a més, Bèlgica, França i Itàlia 
s’exposen a sancions si no adopten mesures addicionals per 
corregir els nivells de dèficit (vegeu el Focus «França i Itàlia 
estan adoptant les mesures adequades?»).

Creixement moderat de l’activitat a la zona de l’euro. En les 
enquestes d’opinió de la CE al sector manufacturer, les empre-
ses reporten una lleugera desacceleració de les comandes 
industrials, tot i que continuen en terreny positiu. La mateixa 
lectura de creixement moderat es pot llegir en l’índex PMI com-
post de la zona de l’euro, que continua en zona expansiva, però 
per sota de la mitjana del 3T. Aquesta estabilitat amaga desen-
volupaments diferents per sectors d’activitat (avanços en 
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indústria i comerç al detall, sense canvis en serveis i amb dete-
rioraments en construcció) i per països (millores a França i a 
Espanya i reculades a Alemanya i a Itàlia).

Estabilització dels indicadors de demanda. Les vendes al 
detall del setembre van moderar el ritme de creixement, però 
es van mantenir en taxes positives. La tendència de la sèrie 
mostra que, des de l’inici de l’any, les vendes han crescut gaire-
bé l’1% interanual. No obstant això, no sembla que la lentitud 
de la recuperació de la zona de l’euro generi més optimisme 
entre els consumidors, l’indicador de confiança dels quals va 
disminuir al novembre. Aquest pessimisme s’hauria d’esvair a 
mesura que la recuperació es consolidi i millori la situació del 
mercat laboral. Ara com ara, però, el descens de la taxa d’atur és 
molt gradual. A l’octubre, la taxa d’atur es va mantenir en 
l’11,5%, per sota de l’11,9% registrat fa un any, però sense can-
vis en relació amb els dos mesos anteriors. Les expectatives 
d’atur no apunten tampoc a una millora significativa en els 
pròxims mesos.

Alemanya: el consum privat tira del carro. El detall del creixe-
ment del PIB alemany per al 3T ens permet ser optimistes. Tot i 
que el creixement intertrimestral va ser moderat, tant el con-
sum privat com les exportacions van créixer amb força. Les 
aportacions negatives de la inversió i de la variació d’existències 
expliquen la taxa de creixement tan moderada en el 3T. No obs-
tant això, si tenim en compte l’evolució més favorable dels indi-
cadors de més alta freqüència del novembre, com l’IFO i el ZEW, 
la inversió hauria de repuntar en l’últim trimestre de l’any. A 
més a més, la composició del PIB alemany en el 3T mostra un 
avanç més equilibrat (la contribució de les demandes interna i 
externa va ser de 0,3 p. p. i de 0,2 p. p., respectivament). El dina-
misme del consum privat s’hauria de mantenir, atesos el bon 
comportament del mercat laboral alemany, amb una taxa 
d’atur en mínims històrics (el 4,9% al novembre), i els baixos 
tipus dels nous crèdits a les llars per a l’habitatge i per al con-
sum (també en mínims), i hauria d’allunyar la inquietud que 
l’activitat alemanya, el motor de la zona de l’euro, pugui entrar 
en una fase d’estancament.

Creixement robust a l’Europa emergent. Malgrat la incertesa 
generada pel conflicte entre Rússia i Ucraïna i el to econòmic 
relativament moderat de la zona de l’euro, el procés de recupe-
ració de l’Europa emergent sorprèn per la seva fortalesa. Una 
explicació important és la resistència de la demanda interna i, 
en particular, de la inversió. Així mateix, l’increment del consum 
privat a Alemanya pot haver afavorit, per la seva estreta depen-
dència, la bona marxa de l’Europa emergent. De cara a l’any 
vinent, s’espera que, en conjunt, aquest bloc de països continuï 
creixent al voltant del 3%, amb el suport, sobretot, del dinamis-
me de Polònia, la més gran d’aquestes economies.

la inflació es manté feble. Al novembre, la inflació va baixar 
una dècima, fins al 0,3%, a causa de la caiguda del preu de 
l’energia. Per països, la dada de l’octubre, l’última disponible, va 
mostrar diferències notables i va ser més baixa a Itàlia i a Espa-
nya (aquí, en concret, en terreny negatiu). A curt termini, s’es -
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pera que el descens del preu del petroli continuï pressionant la 
inflació a la baixa, sobretot davant la falta d’acord per limitar la 
producció per part dels països de l’OPEP. La inflació subjacent, 
no afectada per l’energia, es va mantenir en cotes baixes, del 
0,7%, reflex del to feble de l’activitat econòmica. L’abaratiment 
del petroli, malgrat que arrossega la inflació a la baixa, no és 
una mala notícia per a la zona de l’euro, importadora neta de 
petroli, ja que comporta una reducció important dels costos de 
producció, la qual cosa millora la posició competitiva i la capa-
citat de compra de les llars.

El sector exterior recupera el pols. La balança comercial de la 
zona de l’euro va registrar un superàvit del 2,5% del PIB al se  -
tembre (acumulat de 12 mesos) i va mantenir la millora de 
l’agost. L’avanç va ser degut, en part, als increments del superà-
vit de béns (per la millora de les exportacions) i, en menor 
me sura, dels serveis, la qual cosa consolida el paper del sector 
exterior com a motor de la recuperació. A més a més, la depre-
ciació recent de l’euro enfront del dòlar hauria d’ajudar a impul-
sar les vendes a l’exterior, ja que abarateix el preu final dels 
béns produïts, sobretot en països com França i Itàlia (vegeu el 
Focus «La sensibilitat de les exportacions de la zona de l’euro 
als moviments canviaris»). Per tant, el sector exterior recupe-
rarà el protagonisme en els pròxims mesos. Aquesta lectura 
més positiva es desprèn, també, de les últimes enquestes 
d’opinió de la CE. En general, les empreses es mostren més opti-
mistes sobre les seves expectatives d’exportar, amb índexs 
superiors a la mitjana històrica.

la millora de la capacitat creditícia donarà suport a la recu-
peració. Els resultats de l’enquesta d’accés al finançament de 
les empreses de la zona de l’euro posen de manifest que la seva 
situació financera ha millorat en els sis últims mesos, en part 
per l’augment del nombre d’empreses (del 10%) que han incre-
mentat la facturació. Paral·lelament, la política monetària més 
expansiva del BCE ha permès que el cost del crèdit per a les 
empreses i per a les llars hagi baixat de forma gradual (les 
diferències entre països també han disminuït). Per bé que la 
fragmentació financera continua sent notable, és molt menor 
que uns mesos enrere. Així, per exemple, mentre que les 
empreses alemanyes van pagar un tipus d’interès al setembre 
del 2,6% per als crèdits inferiors a un milió d’euros, les espanyo-
les ho van fer al 4,2%. Fa un any, els tipus eren més elevats i més 
dispars, del 2,8% i del 5,0%, respectivament. En els pròxims 
mesos, s’espera que la capacitat creditícia del sector bancari 
continuï millorant i que el procés de desfragmentació prosse-
gueixi. La millora de la credibilitat al sector bancari, arran dels 
resultats favorables de les proves d’estrès a les quals el BCE ha 
sotmès la banca, propiciarà que això sigui així.
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Finalment, després d’analitzar amb detall els seus pressu-
postos públics, la Comissió Europea no ha multat cap país 
de la zona de l’euro, però ha donat tocs d’atenció a set paï-
sos per la possible desviació dels objectius de dèficit. La 
situació és especialment delicada per a França i per a Itàlia, 
que hauran de passar una segona avaluació al març i afron-
tar possibles sancions si no fan accions concretes amb 
calendaris precisos per accelerar l’ajust del dèficit i la imple-
mentació de reformes estructurals. Els dos països han justi-
ficat la demora amb l’elevat esforç que hauran de fer des-
prés del deteriorament de l’escenari macroeconòmic 
previst i de les reformes estructurals anunciades. Fins a quin 
punt és així?

A França, les mesures de contenció de la despesa pública 
incloses als pressupostos del 2015 han estat estimades en 
21.000 milions d’euros. Aquest esforç s’ha repartit entre 
totes les administracions, l’Estat, les corporacions locals i la 
Seguretat Social. Malgrat aquestes mesures, està previst 
que la despesa pública augmenti el 0,2% en termes reals. 
Cal tenir en compte que una xifra tan baixa és inèdita a 
França: el 2012, l’augment va ser de l’1,1% i, el 2013, de 
l’1,3%. Així mateix, el Govern preveu que el creixement del 
PIB assoleixi l’1% l’any vinent, la qual cosa, si succeeix, per-
metria que el pes de la despesa pública en relació amb el 
PIB es reduís.

Les mesures de contenció de la despesa pública incloses als 
pressupostos italians pugen a 15.000 milions d’euros. No 
obstant això, el nivell de concreció sobre les mesures que 
caldrà adoptar per aconseguir aquest estalvi és, ara com 
ara, molt inferior al del cas francès. En canvi, sí s’ha concretat 
més com es durà a terme la important reducció de la càrre-
ga impositiva prevista, que representarà un cost de 18.000 
milions d’euros. Els principals beneficiaris seran les llars més 
modestes, que pagaran 80 euros menys al mes d’impostos.

Sembla, per tant, que les mesures de contenció de la des-
pesa anunciades no són menors. Però també és destaca-
ble que, quan es té en compte el conjunt de mesures (tam-
bé les de reducció d’impostos), la reducció resultant del 
dèficit és, en els dos casos, molt limitada. Així, el dèficit 
previst pel Govern francès és del 4,3% (el 4,4% el 2014), 
quan l’objectiu inicialment acordat amb Brussel·les era del 
3,0%. A Itàlia, el dèficit previst és del 2,6% (el 3,3% el 2014), 
enfront d’un objectiu del 2,2%. Malgrat que ho ha fet a 
contracor, Brus  sel·les ha acceptat fins a cert punt aquestes 
desviacions sense imposar de moment sancions econòmi-
ques, però, a canvi, s’ha acordat la implementació d’una 
agenda ambiciosa de reformes estructurals. Analitzem, 
doncs, com es troba aquest altre flanc.

França ha aprovat enguany el pacte de responsabilitat i soli-
daritat, que redueix les cotitzacions socials i l’impost de 

societats. Aquest últim s’afegeix al crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (desgravació fiscal aprovada el 
2013) per augmentar la competitivitat de les empreses. A 
més a més, a l’octubre, va anunciar mesures addicionals, 
com la reducció de les taxes en sectors regulats, una major 
facilitat administrativa per a la creació d’empreses i la reduc-
ció del nombre de regions.

Itàlia, per la seva banda, preveu implementar, el 2015, la 
sim  plificació del sistema impositiu (delega fiscale) i la refor-
ma fiscal. A més a més, Matteo Renzi s’ha compromès a 
aprovar la reforma del sistema judicial i una ambiciosa re -
forma laboral, la qual ja ha superat el primer obstacle amb 
l’aprovació de l’esborrany per part del Senat a l’octubre.

Als dos països, sembla que la llista de reformes és ambicio-
sa. Segons les estimacions de l’OCDE, a França, la taxa de 
creixement podria augmentar en 0,3 p. p. a l’any durant els 
cinc pròxims anys si s’implementen completament les 
reformes anunciades. En el cas d’Itàlia, el Govern estima 
que el conjunt de reformes presentades incrementaria el 
crei  xement en 0,1 p. p. el 2015 i en 0,3 p. p. el 2016.

En definitiva, sembla que França i Itàlia van canviant, a poc 
a poc, el rumb de la seva política econòmica i comencen a 
adoptar mesures per reactivar el creixement de les econo-
mies. De tota manera, cal tenir en compte que moltes de les 
reformes anunciades encara han de ser aprovades i imple-
mentades. A més a més, els dos països presenten nivells de 
deute públic molt elevats. Si volen deixar de ser el centre 
d’atenció, haurien de prémer l’accelerador.

FOCUS • França i Itàlia estan adoptant les mesures adequades?
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La depreciació recent de l’euro no podia ser més oportuna 
per a la zona de l’euro. Un euro més barat augmenta la 
competitivitat del sector exterior, un punt de suport gens 
menyspreable per a una recuperació que, ara com ara, és 
més fràgil del que s’esperava. D’acord amb les estimacions 
del BCE, una depreciació duradora del tipus de canvi efec-
tiu nominal de l’euro del 10% (el doble del percentatge 
acumulat entre el gener i el novembre) representa un aug-
ment del PIB de dues dècimes a curt termini i de sis a llarg 
termini.1 No obstant això, s’espera que aquest efecte sigui 
molt dispar entre països. Justament, les economies que, 
recentment, s’han mostrat menys dinàmiques (com Fran -
ça i Itàlia) seran les que es beneficiaran més de la depre-
ciació de l’euro.

En particular, segons un estudi recent de la Comissió Euro-
pea, l’elasticitat de les exportacions franceses davant els 
moviments canviaris duplica la de les alemanyes i la de les 
italianes la triplica.2 L’avançat nivell tecnològic que carac-
teritza les exportacions alemanyes és un dels arguments 
més utilitzats per explicar la relativa immunització de les 
seves exportacions a les oscil·lacions del preu de l’euro. En 
general, els productes tecnològicament més avançats so -
len ser més diferenciats i, en conseqüència, solen tenir una 
de  manda menys sensible a les variacions del preu. No 
obs  tant això, quan s’analitza el contingut tecnològic del 
con  junt d’exportacions alemanyes i franceses, no hi ha 
grans diferències. No obstant això, a nivell sectorial, sí que 
s’aprecien diferències entre països. Les indústries amb un 
important contingut tecnològic que destaquen a França 
són diferents de les que ho fan a Alemanya. I, precisament, 
sembla que aquestes diferències sectorials expliquen una 
part del grau desigual de sensibilitat de les exportacions 
entre els dos països.3

Però, segurament, més important que les diferències a 
ni vell sectorial, i malgrat que pugui semblar contrain-
tuïtiu, és precisament la major obertura d’Alemanya fora 
de la regió de l’euro, en especial a la indústria d’equi  pa -
ments de transport (el principal sector exportador als dos 
països), el que li confereix aquesta major estabilitat. Per-
què, malgrat el seu relativament alt contingut tecnològic, 
aquesta indústria presenta una elevada sensibilitat al ti -
pus de canvi. Alemanya, a diferència de França, l’ha reduït 
mit  jançant una major integració de les empreses en la ca -
dena de valor global. La relació comercial és especialment 
estreta amb nombrosos països de l’Europa Central, la ma -
joria dels quals no comparteixen l’euro. Així, els cotxes ale-
manys que s’exporten contenen una part considerable de 

béns intermedis procedents de l’Europa Central, els costos 
dels quals estan establerts en moneda local.4

Una mostra d’això és l’elevat percentatge de béns interme-
 dis importats que Alemanya acaba reexportant, en con-
cret el 51%. Un percentatge que se situa molt per damunt 
del de França, Itàlia o Espanya, al voltant del 35%. Així, 
doncs, malgrat que, en general, les variacions canviàries 
so  len afectar més els països que exporten més, una major 
integració en les cadenes de valor global redueix aquesta 
sensibilitat, ja que el tipus de canvi també afecta el cost 
dels productes importats.

En definitiva, tot i que el país més obert de la zona de 
l’euro, Alemanya, es veurà relativament poc beneficiat per 
la depreciació de l’euro, sí serà de gran ajuda per a la resta 
de països, en especial per a França i per a Itàlia (vegeu el 
gràfic). Aquests països han d’aprofitar aquest impuls per 
aprovar i per implementar una agenda de reformes estruc-
turals ambiciosa que reactivi la seva capacitat de creixe-
ment a llarg termini. No hi ha temps a perdre. Més encara 
si tenim present que el superàvit per compte corrent que, 
pel que sembla, mantindrà la zona de l’euro és un element 
que limita depreciacions més intenses a llarg termini.

FOCUS • La sensibilitat de les exportacions de la zona de l’euro  
als moviments canviaris
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14 11/14

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

Producció industrial (variació interanual) –2,5 –0,7 1,5 1,3 1,0 0,6 0,7 ... ...

Confiança del consumidor –22,1 –18,7 –14,4 –11,2 –7,7 –9,9 –11,4 –11,1 –11,6

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

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

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

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 11,8 11,6 11,5 11,5 11,5 ...

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

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 12,6 12,6 12,8 12,9 13,2 ...

Espanya (% pobl. activa) 24,8 26,1 25,8 25,2 24,7 24,2 24,1 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 3T 2014 09/14 10/14

Saldo corrent: zona de l’euro1 1,4 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 2,5 ...

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

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

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

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

Tipus de canvi efectiu nominal 2 (valor) 97,8 101,6 103,1 103,8 103,8 101,6 100,3 99,5

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 3T 2014 09/14 10/14

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres 1 –0,3 –2,3 –2,9 –3,1 –2,5 –2,0 –1,8 –1,6

Crèdit a les llars 1, 2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,5 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 1,9 1,9 ...

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 2,5 ...

Dipòsits

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

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

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

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 • Creixement  
amb inflació continguda

L’economia espanyola resisteix el temporal de tardor. Per bé 
que el procés de recuperació prossegueix de forma molt lenta 
a la majoria de països europeus, l’economia espanyola conti
nua destacant amb un ritme de creixement que es manté en 
cotes cla  rament superiors. En efecte, el PIB va augmentar el 
0,5% intertrimestral en el 3T, el mateix avanç que en el 2T i 
superior al 0,3% registrat en el 1T, de manera que s’encadenen 
ja cinc trimestres consecutius de creixement positiu. Per la 
seva banda, la taxa de creixement interanual se situa ja en 
l’1,6%. En els pròxims trimestres, esperem que el procés de 
recuperació es vegi reforçat per dos factors de suport: la reduc
ció del preu del petroli (vegeu el Focus «Sobre l’impacte de la 
caiguda del preu del petroli en el saldo corrent», en aquest 
mateix Informe) i la depreciació de l’euro. Això ens empeny a 
revisar a l’alça la previsió de creixement per al 2015 fins a l’1,9% 
(anterior: 1,7%). Per al 2016, esperem un creixement del 2,0%. 
Aquesta millora de les previsions per a l’economia espanyola 
s’observa, també, entre els organismes internacionals, com 
l’OCDE, que, al seu informe del novembre, millora el pronòstic 
en tres dècimes per al 2014, fins a l’1,3%, i en dues dècimes per 
al 2015, fins a l’1,7%.

La recuperació prossegueix gràcies a la demanda interna. La 
demanda interna va contribuir en 0,8 p. p. al creixement inter
trimestral del PIB, gràcies a l’increment del consum privat, que 
continua sorprenent a l’alça (el 0,8% intertrimestral), i a l’avanç 
de la inversió, sobretot en equipament, però, també, en cons
trucció. L’altre component de la demanda interna, el consum 
públic, continua contingut, a causa del procés d’ajust dels 
comptes públics. Esperem que, en els pròxims trimestres, el 
consum de les llars moderi el ritme d’avanç i registri taxes més 
coherents amb l’evolució de la seva renda bruta disponible. De 
fet, alguns indicadors de consum del 4T apunten en aquesta 
direcció: les vendes al detall van recular el 0,8% a l’octubre i la 
confiança dels consumidors va baixar al novembre fins als 
–11,8 punts, un nivell similar al del 1T. No obstant això, altres 
indicadors, com les vendes d’automòbils, no mostren signes 
de fatiga.

El sector exterior mostra signes de millora després d’un pri-
mer semestre molt feble. Malgrat que la demanda externa va 
restar 0,3 p. p. al creixement intertrimestral del PIB, és impor
tant destacar la bona dada de les exportacions, que van créixer 
el 3,5% en el 3T. No obstant això, el fort creixement de les im 
portacions (el 4,7% intertrimestral) va fer que el saldo per 
compte corrent es continués deteriorant: al setembre, va regis
trar un superàvit de 1.673 milions d’euros (acumulat de 12 
mesos), una xifra que contrasta amb el superàvit de 15.840 
milions d’euros de l’any anterior. Així i tot, el bon comporta
ment del turisme, que continua marcant rècords històrics, i la 
tendència més favorable de les exportacions de béns fan pre
veure una lleugera millora del saldo de cara al 2015.
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Desglossament del PIB i previsions
Variació intertrimestral (%)

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

Consum privat 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4

Consum públic 1,1 0,1 0,1 –0,5 0,1 –0,2

Inversió 0,1 1,7 1,0 1,0 1,2 1,4

Inversió  
en equipament

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

Inversió  
en construcció –1,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,8

Exportacions 0,0 1,3 3,5 1,3 1,2 1,1

Importacions 0,5 2,6 4,7 1,2 1,2 0,9

PIB 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE.  Previsió
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Els indicadors d’oferta del 4T continuen millorant. L’índex 
PMI de serveis va avançar una dècima a l’octubre, fins als 55,9 
punts, i el seu homòleg de manufactures va mantenir el nivell 
dels 52,6 punts. Els dos, per tant, es mantenen per damunt del 
registre de 50 punts que delimita la zona d’expansió. Les noves 
comandes són el principal motor de creixement als dos sectors: 
tot i que s’observa un cert alentiment de les provinents de la 
zona de l’euro, que és compensat pel major creixement de les 
internes. La producció industrial va avançar l’1,1% interanual al 
setembre, impulsada pels béns d’equipament. A més a més, 
l’índex de confiança a la indústria va anotar el nivell més alt des 
del gener del 2008. La bona marxa del sector industrial fa pre
veure que la inversió en equipament evolucionarà positiva
ment en el 4T.

El mercat laboral continua oferint bones notícies. Segons les 
dades de comptabilitat nacional del 3T, l’ocupació va créixer 
per tercer trimestre consecutiu, en concret el 0,5% intertrimes
tral (el 0,7% en el 2T i el 0,2% en el 1T). Totes les branques 
d’activitat van crear ocupació, llevat de les activitats financeres 
i les assegurances, encara en procés d’ajustament, i de 
l’agricultura, un sector molt volàtil. La construcció, una altra 
branca molt castigada per la crisi, fa dos trimestres que crea 
ocupació, la qual cosa manifesta que el seu procés de redimen
sionament s’apropa al final. La xifra d’afiliats a la Seguretat 
Social de l’octubre evidencia que la tònica de millora del mercat 
laboral es manté en el 4T.

La contenció salarial dóna suport a les millores de competiti-
vitat. En el 3T, la remuneració per assalariat va caure el 0,5% 
intertrimestral, la qual cosa va permetre reduir els costos labo
rals unitaris (el –0,5% intertrimestral). Si s’ha de jutjar pels 
increments salarials pactats en els convenis col·lectius, estables 
en el 0,6% interanual entre el gener i l’octubre, la moderació 
salarial es manté. Mentre la productivitat no creixi de forma sig
nificativa, la contenció salarial és imprescindible per continuar 
guanyant competitivitat.

L’energia pressiona els preus a la baixa. Al novembre, la infla
ció es va reduir en tres dècimes, fins al –0,4%. Gairebé la totali
tat d’aquest descens s’explica per la caiguda del preu dels pro
ductes energètics (tant del petroli com de l’electricitat). Malgrat 
que la inflació fa cinc mesos que es manté en terreny negatiu, 
esperem que segueixi una suau tendència a l’alça, amb el 
suport de la recuperació de la demanda interna i de la deprecia
ció de l’euro. A més a més, esperem que, de cara a l’any vinent, 
el preu del petroli, que es troba ja en cotes mínimes, deixi 
d’exercir pressions a la baixa. Així, preveiem una inflació del 
–0,1% per al conjunt del 2014, que s’incrementaria fins al 0,9% 
el 2015 i l’1,5% el 2016.

La Comissió Europea alerta d’un possible incompliment de 
l’objectiu de dèficit el 2015. Les últimes dades d’execució 
pressupostària per al 2014 mostren que, per al conjunt de les 
administracions públiques, el dèficit públic és del 3,9% (objec
tiu: 5,5%). Les comunitats autònomes al setembre ja es desvia
ven una dècima de l’objectiu de l’1% per al conjunt de l’any. En 
canvi, l’Estat i la Seguretat Social tenen encara un cert marge 
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en relació amb l’objectiu de dèficit i les corporacions locals 
podrien tornar a anotar un superàvit, com ja va succeir el 2013. 
Situem la nostra previsió de dèficit per al 2014 en el 5,7%. De 
cara al 2015, la CE, en el seu informe d’opinió sobre els Pressu
postos Generals de l’Estat per al 2015, considera que el compli
ment de l’objectiu de dèficit perilla per la incertesa sobre la 
reducció esperada de la despesa i pels efectes de la reforma 
fiscal, motiu pel qual recomana l’adopció de més mesures. En 
concret, la CE situa la previsió de dèficit per al 2015 en el 4,6%, 
una dècima per damunt de la nostra i quatre per damunt de 
l’objectiu.

El mercat immobiliari mostra signes d’estabilització. El preu 
de l’habitatge va caure el 0,2% intertrimestral en el 3T (el 0,0% 
en el 2T), de manera que la taxa interanual es va situar en el 
–2,6%, el ritme de contracció més baix des del 2008. En els 
pròxims trimestres, esperem que els preus es mantinguin esta
bles, potser amb lleugers moviments erràtics a l’alça o a la baixa 
propis d’un moment de canvi de tendència, però, a poc a poc, 
aniran reprenent el rumb ascendent. Així i tot, el mercat immo
biliari té un estoc elevat d’habitatges per vendre, i, a més a més, 
moltes llars encara s’estan despalanquejant, factors que limita
ran el recorregut a l’alça dels preus. Pel que fa a la demanda, el 
creixement de les compravendes d’habitatges al setembre (el 
13,7% interanual) fa pensar que es podria tancar l’any amb un 
nombre de transaccions lleugerament superior a les 300.000, la 
qual cosa permet un cert optimisme sobre la recuperació d’una 
activitat que es troba en nivells mínims. Una altra nota positiva 
l’aporta el creixement de la inversió residencial, que al 3T va 
augmentar per primera vegada des del 2T 2007.

El Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) comença a supervi-
sar les entitats bancàries espanyoles més grans, que repre
senten el 90% dels actius del sector. Les entitats més petites 
segueixen sota la supervisió del Banc d’Espanya, però amb la 
tutela del BCE. Per a aquestes entitats financeres més petites, el 
passat 28 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar 
l’Avantprojecte de Llei de Resolució Bancària, que estableix els 
primers mecanismes d’actuació i la resolució definitiva, així 
com el marc d’actuació de les autoritats competents. Mentre es 
continua avançant en la creació de la unió bancària, les dades 
del sector bancari mostren signes de millora. D’una banda, la 
taxa de morositat, que es troba encara en nivells molt elevats 
en relació amb la mitjana històrica, va registrar el descens més 
important des de l’inici de l’any i es va situar en el 13,0% al  
setembre. De l’altra, es modera el ritme de caiguda del saldo de 
crèdit en relació amb els mesos anteriors (el –7,9% a l’octubre, 
enfront del –8,1% del setembre).
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El fort descens del preu del petroli en els últims mesos ha 
sorprès tothom. El preu del barril Brent, de referència a 
Europa, ha passat de 83 euros al gener del 2014 a menys 
de 70 al novembre, un descens del 16%. Més desaperce
buda, però també important, ha estat la caiguda del preu 
del gas. En concret, des del primer semestre del 2013 fins 
al mateix període del 2014, s’ha reduït el 4%.1 Sense cap 
mena de dubte, això serà de gran ajuda per als principals 
països de la zona de l’euro, tots ells amb importants dèfi
cits energètics.

A Espanya, en concret, les importacions brutes de petroli 
cru van arribar als 34.800 milions d’euros el 2013 (35 mi 
lions de barrils mensuals a 82 euros per barril, de mitjana). 
Les importacions brutes de gas, les segones en importàn
cia, es van enfilar fins als 10.700 milions d’euros. Les dues 
representen el 97,6% del total de les importacions ener
gètiques brutes.2

L’augment del dèficit energètic ha estat molt important 
en els últims anys. Dels 15.000 milions d’euros del 2002 
s’ha passat als 34.505 mi lions d’euros del 2013, un màxim 
històric. Aquest augment ha estat conseqüència, sobretot, 
de la pujada del preu dels béns energètics i, en especial, 
de l’increment del preu del petroli. A diferència de la ma  
joria de béns de consum, la demanda de productes ener
gètics sol ser força independent del seu preu. No és 
es trany, per tant, que el valor de les importacions ener
gètiques estigui estretament vinculat al preu del barril 
Brent. De fet, des del 2002, el consum de petroli cru en 
termes reals només ha augmentat el 4%.

La caiguda recent del preu del petroli, per tant, ha generat 
moltes expectatives, en especial perquè hi ha diversos 
factors que fan pensar que no es tracta d’un fenomen 
puntual (tot i que, si hi ha un mercat volàtil i impredictible, 
aquest és el de les primeres matèries). Un dels factors que 
afavoreix el descens del preu de les primeres matèries en 
general, i del petroli en particular, és l’apreciació del dòlar: 
els productors, amb un preu inferior en dòlars, obtenen 
els mateixos ingressos en la seva moneda local, tot i que el 
preu hagi baixat. En el cas concret del petroli, a més a més, 
també tenen un paper important els factors d’oferta, com 
l’augment de la producció als EUA o el comportament de 
l’OPEP (vegeu l’article «Feblesa, shale i l’estratègia de 
l’Aràbia Saudita, raons de la sacsejada del petroli» del Dos
sier, per a una explicació més detallada d’aquests factors).

L’escenari de preus del petroli més baixos, si es consolida, 
pot comportar estalvis importants per a l’economia es  pa 

nyo  la. Per exemple, en el nostre escenari central de previ
sions, que contempla un preu mitjà del barril Brent de 68 
euros/barril el 2015 (un descens de l’11% en relació amb 
els 76 euros, de mitjana, amb què esperem que es tanqui 
el 2014), l’estalvi s’aproparia als 3.360 milions d’euros.3 En 
un escenari més benèvol per als interessos espanyols, una 
davallada del 18% (62 euros/barril, el nivell actual) repre
sentaria un estalvi de 5.880 milions d’euros.

En definitiva, la caiguda del preu del petroli serà un suport 
important per a la recuperació de l’economia espanyola, 
amenaçada, recentment, per la feblesa de la zona de l’euro. 
A més a més, també ho serà per a l’ajust del saldo extern, 
que, en els últims mesos, ha canviat de rumb i s’ha apropat 
de nou als registres negatius.

FOCUS • Sobre l’impacte de la caiguda del preu del petroli  
en el saldo corrent
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Les pimes alemanyes (o Mittelstand) tenen, com a element 
característic, una visió del negoci enfocada a llarg termini. 
Per aquest motiu, prioritzen tant la qualitat del producte 
com el servei postvenda. Aquesta estratègia, reconeguda 
des de fa dècades com un model de referència, encara ha 
brillat més en els últims anys, ja que ha estat clau per tram-
pejar millor l’embat de la crisi: entre el 2008 i el 2013, el 
valor afegit brut (VAB) de les pimes alemanyes va augmen-
tar el 18% i el nombre d’empleats va créixer el 19%. Aques-
tes xifres contrasten amb les de les pimes espanyoles: 
durant el mateix període, el VAB i el nombre de treballadors 
es van reduir gairebé el 25%.1 Tot i que els factors que han 
causat aquesta evolució dispar entre les pimes alemanyes i 
les espanyoles són molts, una simple comparació entre els 
dos models ofereix lliçons interessants que poden ajudar a 
enfortir el teixit empresarial espanyol.

Un dels principals trets de les pimes alemanyes és la major 
proporció d’empreses mitjanes (entre 50 i 500 empleats), en 
detriment de la proporció d’empreses petites (entre 1 i 20 
treballadors). La dimensió empresarial és rellevant, com a 
mínim per tres raons. En primer lloc, perquè està molt re -
lacionada amb la longevitat de les empreses, una caracte-
rística desitjable, ja que nivells de maduresa més alts con -
tribueixen a consolidar la capacitat de producció i la 
pe  netració de mercat. Per exemple, al gener del 2014, entre 
les empreses espanyoles amb 20 o menys assalariats, 
només el 14% havia complert més de 20 anys. En canvi, en 
les empreses de més de 20 treballadors, aquesta ràtio asso-
lia el 43% (vegeu el primer gràfic).

El segon factor que cal tenir en compte és que les empreses 
més grans també solen exportar més. Per tant, no sorprèn 
que, en conjunt, el percentatge de pimes alemanyes que 
venen a l’exterior sigui més elevat, en concret l’11%, enfront 
del 4% a Espanya. No obstant això, és destacable que les 
empreses mitjanes espanyoles tenen una taxa d’ex    portació 
superior a les alemanyes (vegeu el segon gràfic). Una altra 
dada esperançadora és l’important increment de les expor-
tacions de les pimes espanyoles en relació amb el total de 
les seves vendes, que ha passat de l’11,9% el 2007 al 18,2% 
el 2011.2 Tot i que no es disposi de dades més recents, és 
molt probable que, atesa la bona evolució de les exporta-
cions, aquesta tendència s’hagi reforçat en els últims anys.

Finalment, una major dimensió empresarial permet, també, 
que les pimes alemanyes puguin diversificar més les fonts 
de finançament, un factor especialment útil en episodis 
d’estrès financer perllongat com el viscut en els últims anys. 
A Espanya, s’estan fent esforços en aquest àmbit: per exem-
ple, amb la creació del MARF i del MAB.

La capacitat de resistència del conjunt de Mittelstand ale-
manyes també és fruit de la diversificació del seu teixit pro-
ductiu. A Espanya, com és ben sabut, abans de la crisi, el 
sector de la construcció tenia un pes important. No obstant 

això, després de l’ajust que el sector ha dut a terme en els 
últims anys (entre el 2008 i el 2012, van tancar gairebé 
100.000 pimes dedicades a la construcció), la diversificació 
de les pimes alemanyes i espanyoles és similar. A Es  pa  nya, 
el pes del sector del comerç és lleugerament superior, un 
fet fins a un cert punt raonable, atès el major atrac  tiu turís-
tic del país, mentre que, a Alemanya, destaca el sector de 
professionals, científics i serveis tècnics.

Les pimes alemanyes també es caracteritzen per l’elevat 
contingut tecnològic dels processos productius, la qual 
cosa contribueix a augmentar el valor afegit i la qualitat de 
l’ocupació. Per exemple, el 2012, el percentatge d’empleats 
en pimes del sector manufacturer amb intensitat tecnològi-
ca mitjana i alta era del 5,4% a Alemanya, superior al 2,9% 
d’Espanya. Pel que fa al sector de serveis, a les pimes ale-
manyes, el 16,4% dels treballadors pertanyia a sectors 
intensius en coneixements, enfront del 13,5% d’Espanya.3

En definitiva, un sector de pimes més internacionalitzat, 
més innovador i més diversificat és la clau de l’èxit del  
Mittelstand. Les pimes espanyoles, en conjunt, encara es tro-
ben lluny dels registres de les seves veïnes alemanyes, però 
el camí recorregut en els últims anys permet ser optimista.

FOCUS • El Mittelstand alemany, un referent  
per a les pimes espanyoles
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En els últims anys, les decisions de consum i d’estalvi de 
les llars s’han vist condicionades per la incertesa que ha 
en  voltat l’entorn econòmic. Al començament de la crisi, 
les llars van decidir incrementar l’estalvi per poder afron-
tar possibles eventualitats. Així, la taxa d’estalvi va aug-
mentar de manera notable (del 8,3% en el 4T 2008 al 
15,1% en el 4T 2009), en detriment del consum privat, que 
va experimentar una reculada molt superior a la de la ren-
da bruta disponible. La major part d’aquest estalvi es va 
acumular en actius líquids, disponibles ràpidament en cas 
de necessitat. En efecte, el percentatge d’efectiu i de dipò-
sits en el balanç financer de les llars va passar del 37% en 
el 2007 al 50% en el 1T 2009.

Un cop iniciada la recuperació, les llars han tornat a consu-
mir. I ho han fet a un ritme considerable, molt per damunt 
del modest avanç de la renda disponible, de manera que 
la taxa d’estalvi s’ha reduït intensament: en el 2T 2014, es 
va situar en el 9,1%. Malgrat estalviar una proporció menor 
de la renda bruta disponible, l’estoc d’actius financers nets 
de les llars ha augmentat quantiosament en els últims tri-
mestres i ha arribat fins als 1,1 bilions d’euros en el 2T 2014, 
un màxim històric. Aquest increment s’explica, en part, 
per una menor inversió en actius immobiliaris, que ha cai-
gut el 67% des del màxim assolit en el 4T 2007. Però també 
és degut a la revaloració dels actius financers i a la reduc-
ció dels passius financers pel procés de despalanqueja-
ment. Així, doncs, les llars compten, en conjunt, amb una 
elevada riquesa financera, tot i que, evidentment, la distri-
bució no és homogènia. A més a més, el percentatge 
d’actius líquids en el seu balanç financer, malgrat haver 
dis  minuït fins al 44%, encara és superior al nivell precrisi.

A mesura que vagin millorant les perspectives econòmi-
ques i que es vagi esvaint la incertesa, cal esperar que les 
llars comencin a utilitzar els recursos acumulats durant els 
anys de crisi. Quan això passi, el consum de les llars podria 
sorprendre amb creixements més elevats del que sugge-
reix un entorn de recuperació gradual del mercat laboral i 
de contenció salarial. Per valorar amb una mica més de 
precisió l’abast que pot tenir aquest fenomen, és necessa-
ri tenir una referència de quina part de l’estalvi de les llars 
va ser constituït per precaució. Una forma relativament 
senzilla i intuïtiva de fer-ho consisteix a suposar que, si el 
context macroeconòmic hagués estat «normal» entre el 
2009 i el 2011, la taxa d’estalvi s’hauria mantingut en l’11,5%, 
1,9 p. p. per sota de la taxa d’estalvi mitjana observada (el 
13,4%).1 En aquest escenari de menor estalvi, la riquesa fi -
nancera neta de les llars seria 50.000 milions d’euros infe-
rior a la que observem actualment.

Sembla que el matalàs que les llars han creat durant els 
anys de recessió, i que encara mantenen, no és menys-
preable. Per exemple, una reducció de la taxa d’estalvi  
d’1 p. p. en els dos pròxims anys, que, aproximadament, 
equivaldria a una reducció de la riquesa financera de 
20.000 milions d’euros, es traduiria en un increment de  
0,8 p. p. del consum per any. Però l’efecte podria ser menor 
si les llars decidissin invertir en actius immobiliaris en lloc 
de consumir, una hipòtesi plausible, atesa la menor pro-
pensió al consum de les llars més riques.

En definitiva, malgrat que s’espera que la recuperació si -
gui gradual, hi ha diversos factors que poden accelerar-la 
en els pròxims trimestres. La mobilització dels recursos 
acumulats per moltes llars durant els anys de recessió n’és 
un. No obstant això, perquè les llars disminueixin els es -
tal  vis, és imprescindible que la incertesa que encara en -
volta l’escenari macroeconòmic es redueixi. Els continus 
advertiments d’una possible tercera recessió per part de 
diversos organismes internacionals no ajuden en aquest 
sentit.
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1. Assumim una taxa 1,1 p. p. superior a la mitjana històrica (el 10,4%) per
obtenir una referència conservadora. És possible que, després de la forta 
recessió, les llars hagin revisat a l’alça el nivell d’estalvi que desitgen man-
tenir per afrontar les possibles eventualitats.
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Indicadors d’activitat

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14 11/14

Indústria

Consum d’electricitat –2,2 –2,2 0,1 –0,4 0,8 0,3 1,1 –1,0 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –17,5 –13,9 –11,6 –9,1 –8,2 –5,7 –5,7 –6,0 –4,0

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

Construcció

Visats d’obra nova –42,7 –21,4 –6,5 –8,9 14,4 26,5 31,6 ... ...

Compravenda d’habitatges –8,7 –2,4 –9,8 –9,3 6,5 7,8 13,7 ... ...

Serveis

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

PMI de serveis (valor) 43,1 48,3 51,8 54,2 55,7 56,7 55,8 55,9 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils –13,5 5,6 22,6 11,8 23,2 17,0 26,2 26,1 ...

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

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

Preus

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14 11/14

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

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

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

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

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 3T 2014 08/14 09/14 10/14

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 0,6

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

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

Situació professional

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

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

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits 29,7 –14,2 –2,1 6,8 24,0 21,5 16,8 29,3 24,7

Temporals –4,0 6,4 15,0 19,4 14,2 11,1 8,3 16,4 6,2

TOTAL –1,6 4,0 13,5 18,2 15,0 11,8 8,8 17,4 7,6

Atur registrat 3

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

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

TOTAL 10,9 2,7 –1,8 –4,2 –6,4 –5,9 –5,8 –5,9 –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 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 08/14 09/14

Comerç de béns

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

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

Saldo corrent –3,0 15,1 15,1 11,2 4,4 1,7 1,8 1,7

Béns i serveis 16,5 35,7 35,7 33,6 29,1 26,7 26,7 26,7

Rendes primàries i secundàries –19,4 –20,6 –20,6 –22,4 –24,8 –25,0 –24,9 –25,0

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

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

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

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 08/14 09/14
Saldo  

09/14 1

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –4,3 –8,2 –7,9 –6,4 –5,7 –4,9 –5,0 –4,7 1.728,2

Empreses no financeres –4,7 –10,6 –9,7 –6,9 –6,0 –4,9 –4,9 –4,7 970,9

Llars 3 –3,8 –5,0 –5,5 –5,6 –5,2 –5,0 –5,1 –4,6 757,3

Administracions públiques 4 15,0 16,8 13,0 8,5 6,6 5,9 6,2 6,2 1.020,7

TOTAL 0,6 –1,1 –1,6 –1,5 –1,5 –1,2 –1,2 –0,9 2.748,9

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

Total dipòsits –4,5 2,1 2,2 0,2 –0,8 –1,2 –1,4 –1,4 1.169,2

A la vista 0,2 4,2 8,1 7,4 7,4 13,6 13,5 13,5 313,0

D’estalvi –2,8 –0,1 1,4 3,8 5,9 6,9 7,0 7,1 214,4

A termini –6,7 1,7 0,2 –3,6 –6,1 –9,4 –9,8 –10,0 620,9

En moneda estrangera –4,0 16,8 –0,1 –1,1 0,1 0,3 0,5 0,5 20,9

Resta del passiu 5 –13,2 –16,8 –12,7 –11,1 –8,3 –6,8 –9,5 –10,7 114,9

TOTAL –5,7 –0,2 0,5 –1,1 –1,6 –1,7 –2,2 –2,3 1.284,2

Taxa de morositat (%) 6 10,4 13,6 13,6 13,4 13,1 13,0 13,2 13,0 –

Taxa de cobertura (%) 6 73,8 58,0 58,0 58,6 59,4 59,1 59,3 59,1 –

Notes: 1. Milers de milions d’euros.  2. Residents a Espanya.  3. Inclouen les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars.  4. Total de passius (consolidats). Es dedueixen els passius entre 
administracions públiques.  5. Balanç agregat segons els estats de supervisió. Inclou les transferències d’actius, els passius financers titulitzats, la cessió temporal d’actius i els dipòsits subordinats.  6. Dada fi del període.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades del Banc d’Espanya.

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

2012 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 09/14 10/14

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

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

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

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 0,0 ...

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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pERSpECTIVES 2015

Recuperació global en marxa, amb el permís dels EUA  
i de la zona de l’euro

El creixement mundial que preveiem per al 2015 és del 3,9%. Si a vostè, lector, la dada li sembla elevada, no va mal encaminat: 
està clarament per damunt de la mitjana anual del període 1980-2014 (el 3,5%) i representa, també, un salt endavant en relació 
amb el rang observat en els tres últims anys (el 3,2%-3,4%). Malgrat el to pessimista que ha presidit la presentació de previsions 
de la majoria d’organismes internacionals en els últims mesos, tots ells pronostiquen, per a l’any vinent, una acceleració del crei-
xement. Hi ha, per tant, un ampli consens sobre el rumb que s’espera per a l’economia global.

Els protagonistes de la recuperació es troben tant entre els països desenvolupats com entre els emergents. En concret, l’FMI 
espera que el creixement dels principals països desenvolupats passi de l’1,8% previst per al 2014 al 2,3% el 2015. Per als principals 
països emergents, l’augment previst també és significatiu: del 4,4% del 2014 al 5,0% el 2015. Per països, destaquen els EUA i la 
Xina, que proporcionaran el 44% del creixement mundial, mentre que el seu pes econòmic sobre el total mundial és del 33%. Al 
pol oposat, hi ha el Japó i la zona de l’euro, que, malgrat representar el 24% de l’economia mundial, amb prou feines aportaran el 
17% del creixement.

A més a més, s’espera que l’acceleració del creixement no vagi acompanyada d’un repunt de les pressions inflacionistes. De fet, 
per a l’any vinent, es preveu que la taxa d’inflació, a nivell global, pugi només una dècima i se situï en el 3,9%. Els països desenvo-
lupats ja fa anys que mantenen a ratlla la inflació, i, atesa la baixa utilització de la capacitat productiva que encara persisteix en 
molts d’ells, no sorprèn que, en general, augmentin el creixement mantenint la inflació en nivells moderats. El panorama inflacio-
nista és especialment interessant per als principals països emergents: tot i que el creixement es mantingui en cotes relativament 
elevades, la inflació només pujarà una dècima (en concret, del 5,5% previst per al 2014 al 5,6% el 2015).

Naturalment, la caiguda del preu del petroli prevista per a l’any vinent hauria d’ajudar a materialitzar aquest escenari.1 Però els 
factors de fons que fan pensar que els principals països emergents seran capaços de mantenir un bon ritme de creixement, sense 
que això comporti un augment de les pressions inflacionistes, vénen de lluny. Entre aquests factors, destaca la millora de les 
institucions encarregades de dissenyar la política econòmica. En particular, la major independència de l’autoritat responsable de 
la política monetària i la consciència creixent de la importància de mantenir un quadre macroeconòmic equilibrat.

Malgrat tot, els riscos que planen sobre l’escenari de recuperació global són, un any més, considerables. Els diferents focus de 
tensió geopolítica són els principals elements que cal vigilar de prop. Ucraïna, el Pròxim Orient, Isis... La llista de conflictes oberts 
que s’han intensificat al llarg del 2014 no és menor. La lògica convida a pensar que, més d’hora que tard, el sentit comú s’hauria 
d’imposar i les parts enfrontades haurien de seure a la taula de negociació. Per tant, sembla que, com a factors de risc, haurien 
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1. Per a una anàlisi detallada de les dinàmiques del preu del petroli, vegeu l’article «Feblesa, shale i l’estratègia de l’Aràbia Saudita, raons de la sacsejada del petroli» 
del present Dossier.
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d’anar disminuint. De tota manera, molt sovint, aquests conflictes són impulsats per grups minoritaris amb un interès diferent del 
comú i, amb freqüència, poc clar. Això fa que les dinàmiques que puguin adoptar siguin difícils de predir.

Més enllà dels conflictes geopolítics, esperem que altres factors de risc que han acompanyat els països emergents en els últims 
anys vagin a la baixa el 2015. En concret, un dels grans temors que ha sobrevolat recentment les previsions dels analistes és un 
deteriorament brusc de l’economia xinesa. Tot i que, com a factor de risc, no es pot descartar, la probabilitat que succeeixi ha 
disminuït. El Govern xinès està demostrant que té instruments al seu abast per pilotar de forma gradual el canvi de model de la 
seva economia cap a taxes de creixement menors, però més sostenibles a llarg termini. També s’ha reduït el risc que es desenca-
deni una crisi sistèmica als principals països emergents. Pel que sembla, queda lluny l’acrònim dels cinc febles utilitzat freqüent-
ment fa un any, durant la tempesta financera de l’estiu del 2013, quan el mercat no va discriminar entre països emergents i els va 
tractar com un factor de risc comú. En els últims trimestres, s’ha anat aclarint quins presenten un quadre econòmic més sa i duen 
a terme reformes per mantenir un creixement equilibrat a llarg termini (com, per exemple, l’Índia o Mèxic) i quins es troben en 
una situació més vulnerable (com el Brasil, Rússia i Turquia).

De fet, des d’un punt de vista global, els factors de risc associats als països desenvolupats semblen més rellevants, en especial als 
EUA i a la zona de l’euro. Anem a pams. Sembla que, finalment, als EUA es donen les condicions perquè el creixement assoleixi 
cotes properes al 3%: el procés de despalanquejament es troba en una fase molt avançada; el sector immobiliari ha finalitzat 
l’ajustament i ja fa diversos trimestres que tant les vendes com els preus registren taxes de creixement positives; el mercat laboral 
respon a la millora de l’activitat econòmica amb un ritme de creació de llocs de treball més que acceptable i la taxa d’atur ja s’ha 
situat per sota del 6%, i la inversió, la gran assignatura pendent de l’economia nord-americana, fa diversos trimestres que avança 
a bon ritme. Unes perspectives macroeconòmiques, per tant, que haurien de justificar que la Fed comenci a normalitzar les con-
dicions monetàries l’any vinent.

De tota manera, malgrat que aquest escenari sembla raonable, no aconsegueix esvair tots els dubtes. Un dels factors de risc més 
apreciables sobre l’economia nord-americana està íntimament relacionat amb l’estimació del seu PIB potencial. Després de la 
recessió, s’ha generat un intens debat sobre quin és el PIB potencial dels països desenvolupats, en especial d’aquells, com els EUA, 
on el creixement va ser impulsat per factors que, durant els anys previs a la crisi, es creia que eren estructurals, però que, amb 
posterioritat, es va evidenciar que només eren temporals. Al voltant d’aquesta qüestió, plana un escenari que pot ser especial-
ment nociu per a l’economia global: l’aparició de símptomes de sobreescalfament als EUA. Per exemple, pressions a l’alça sobre 
els salaris abans del que s’espera. Aquest escenari, que es podria materialitzar si el PIB observat i el PIB potencial estan més a la 
vora del que es creu, posaria de manifest una capacitat de creixement menor del que s’esperava i forçaria la Fed a apujar els tipus 
d’interès més de pressa del que avui s’anticipa (i, segurament també, a accelerar el procés de drenatge de la liquiditat injectada 
en els últims anys). Es tractaria d’un escenari molt delicat, que obligaria la Fed a buscar un difícil equilibri entre la gradualitat en 
l’aplicació de les polítiques contractives per assegurar un procés ordenat i la pressió en sentit oposat de les dinàmiques pròpies 
de l’economia comentades més amunt. A nivell global, més enllà de les conseqüències als mercats financers (que s’analitzen amb 
detall a l’article «2015: la política monetària continua marcant el compàs dels mercats financers» del present Dossier), aquest 
escenari podria ser molt perjudicial per a alguns països emergents, ja que perdrien l’abundant finançament provinent dels EUA.

Naturalment, aquest escenari també seria nociu per a la zona de l’euro, que té els EUA com a principal soci comercial. La zona de 
l’euro va un pas, o uns quants passos, per darrere de l’economia nord-americana, i, com s’ha vist en els últims mesos, el procés de 
recuperació encara és molt fràgil. Malgrat que no creiem que la feblesa observada recentment sigui l’avantsala d’una tercera 
recessió, sí constatem que la seva capacitat de creixement és molt baixa i que, per tant, és vulnerable a qualsevol eventualitat que 
pugui sorgir en el camí. En aquest sentit, per a l’any vinent, si la recuperació acaba sent més lenta del que inicialment s’havia 
previst (sigui per factors externs com l’esmentat més amunt o per factors interns), el més probable és que s’intensifiquin els 
mecanismes de suport amb què ja compta. És a dir, una política monetària encara més laxa, amb ampliacions dels programes de 
compra d’actius que el BCE ha engegat en els últims mesos i, si calgués, el llançament de nous programes, que podrien incloure 
la compra directa de deute públic i/o corporatiu. Així mateix, no seria descartable que aquesta decisió derivés d’algun relaxament 
addicional dels compromisos de reducció del dèficit fiscal. A diferència de l’escenari  de risc dels EUA, l’impacte macroeconòmic 
global d’una recaiguda de la zona de l’euro seria, probablement, menor. Previsiblement, l’inferior creixement de la zona de l’euro 
es faria sentir en els àmbits regionals més propers, en particular als països de l’Europa de l’Est, però no hauria d’afectar excessiva-
ment altres zones econòmiques.

En conclusió, quan l’examinem a nivell global, l’any 2015 apunta a bons registres, tant de creixement com d’inflació. Però aquest 
aprovat general amaga algunes notes discordants, entre les quals, malauradament, trobem la zona de l’euro. A més, continuen 
sense dissipar-se del tot els riscos que han amenaçat els principals països desenvolupats durant anys. Encara no es pot abaixar 
la guàrdia.

Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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2015: la política monetària continua marcant el compàs  
dels mercats financers

La política monetària ha jugat un paper molt important en l’evolució dels mercats financers al llarg de les últimes dècades. Des-
prés de l’esclat de la crisi del 2007, aquesta influència es va fer encara més palpable: l’estratègia monetària extraordinàriament 
acomodatícia duta a terme al mateix temps pels principals bancs centrals va permetre restablir la liquiditat a nivell global, la qual 
cosa, al capdavall, ha estat una palanca poderosa per a la recuperació dels mercats. No és estrany, per tant, que, de cara al 2015, 
una gran part de l’atenció se centri en l’actuació de les autoritats monetàries. I s’esperen novetats.

En efecte, com s’explica a l’article «Recuperació global en marxa, amb el permís dels EUA i de la zona de l’euro», d’aquest mateix 
Dossier, per primera vegada en els últims anys, les polítiques monetàries dels principals bancs centrals presentaran, el 2015, diver-
gències importants. Així, atesos els signes de millora de l’activitat econòmica als respectius països, s’espera que tant la Reserva 
Federal dels EUA com el Banc d’Anglaterra iniciïn les primeres pujades dels tipus d’interès rectors al llarg del 2015, després d’haver 
finalitzat, el 2014, les compres d’actius. Aquest viratge d’estratègia contrasta amb l’augment d’estímuls monetaris que, davant les 
febles perspectives de les seves economies, han anunciat tant el Banc Central Europeu com el Banc del Japó. Per la seva banda, el 
banc central de la Xina donarà continuïtat a la política d’«ajust fi», ara com ara esbiaixada cap a la laxitud, però lluny de la contun-
dència dels seus homòlegs occidentals. Aquest nou escenari monetari planteja interrogants sobre les condicions de liquiditat que 
imperaran als mercats financers globals: seran més restrictives?, més laxes?, mutaran en funció del país i de la classe d’actiu finan-
cer? Les respostes dependran, principalment, de dos factors: el volum de les injeccions de fons que els diferents bancs centrals 
proporcionin al sistema (que cal interpretar com la «liquiditat oficial») i el grau d’aversió al risc dels inversors (que és crucial per a 
la fluïdesa de les transaccions privades).

Pel que fa al primer factor, les ambicioses xifres dels nous pro-
grames d’expansió quantitativa que han anunciat el BCE i el 
Banc del Japó permeten projectar un augment notable el 
2015 de la dimensió del balanç agregat dels cinc grans bancs 
centrals esmentats més amunt. És a dir, es reprendrà la ten-
dència a l’alça d’aquesta variable, que s’havia aturat el 2014 
després dels intensos augments experimentats entre el 2007 
i el 2013. En principi, això representa que la laxitud en el siste-
ma monetari global tindrà continuïtat, tot i que la Fed iniciï 
les pujades de tipus. Però, més enllà del volum d’aquesta 
expansió agregada, el canvi en la composició dels actius mit-
jançant els quals es durà a terme fa pensar que les conse-
qüències seran diferents en funció dels mercats financers. Un 
clar exemple és l’evolució del mercat de cèdules hipotecàries 
europeu: l’anunci del BCE d’incloure-les entre els actius elegi-
bles per augmentar el balanç ja ha incrementat la seva cotit-
zació (i ha reduït la taxa de rendibilitat) i ha dinamitzat el 

ritme d’emissions de títols. En sentit més ampli, cal esperar que la divergència entre les polítiques monetàries es reflecteixi en tot 
l’espectre d’actius de renda fixa. Així, als EUA, les expectatives de pujades del tipus oficial en un horitzó relativament proper, jun-
tament amb la finalitat de comprar deute sobirà nord-americà per part de la Fed, pressionaran a l’alça les taxes de rendibilitat 
(yields) dels títols de deute públic. Per exemple, segons les previsions de ”la Caixa” Research, s’espera que les yields dels bons a dos 
anys nord-americans augmentin al voltant de 130 punts bàsics l’any vinent. Aquesta xifra supera clarament els 25 punts d’increment 
previstos per al bo públic alemany amb el mateix venciment, en un context de manteniment dels tipus oficials del BCE en nivells 
mínims històrics i amb unes expectatives d’inflació europea encara molt contingudes. Tenint en compte que el deute sobirà 
d’aquests dos països actua com a benchmark lliure de risc per a la resta d’actius de renda fixa denominats en les respectives mone-
des, cal esperar que aquest diferencial es traslladi als bons corporatius, als bons de titulització, etc. (sense perjudici de les corres-
ponents primes de risc que s’esmenten més endavant). Els efectes no s’aturen aquí. Aquesta variació del diferencial de rendibilitats 
entre els actius a les dues bandes de l’Atlàntic influeix de forma molt directa sobre la cotització relativa de les seves divises. 
L’explicació és senzilla. El retorn més elevat dels actius nord-americans atraurà nous fluxos de capitals cap als títols denominats en 
dòlars i pressionarà a l’alça el valor de la moneda enfront de l’euro. En línia amb aquest argument, el dòlar ja ha registrat un clar 
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enfortiment en els últims mesos i ha passat a cotitzar d’1,37 
dòlars per euro a gairebé 1,25. Les perspectives a mitjà termini 
perllonguen aquesta tendència d’apreciació del dòlar, tot i que 
serà molt més continguda i s’aproparà als 1,20 dòlars per euro 
a mitjà termini.

Ara com ara, el mapa de riscos macroeconòmics indica que és 
més probable que les pautes descrites per als tipus d’interès i 
per als tipus de canvi, en lloc d’atenuar-se, s’intensifiquin. 
D’una banda, als EUA, persisteix l’amenaça d’un augment de 
les pressions inflacionistes, la qual cosa podria obligar a un 
replegament més accelerat dels estímuls monetaris de la Fed. 
De l’altra, la zona de l’euro corre el risc de continuar perdent 
pols i de patir pressions deflacionistes, de manera que el BCE 
podria redoblar els esforços acomodaticis durant un període 
més llarg del que s’espera. En els dos casos, el diferencial de 
rendibilitat entre els actius denominats en les diferents mone-
des s’ampliaria, la qual cosa augmentaria les pressions sobre la 
cotització a l’alça del dòlar i posaria a prova la disposició de la Fed de permetre un deteriorament més intens de la competitivitat 
exterior de l’economia nord-americana.

Les perspectives per als actius de risc depenen, bàsicament, de la interacció entre les condicions de liquiditat, l’aversió al risc i les 
variables fonamentals pròpies de cada tipus d’actiu (els beneficis en el cas de les accions, la solidesa dels balanços empresarials en 
el dels bons corporatius, la situació de les finances públiques en el dels bons sobirans emergents, etc.). Aquesta interacció, sempre 
complexa, ho és per al 2015 en particular. En un món financer cada vegada més interconnectat i amb menys restriccions a la mobi-
litat de capitals, les decisions de política monetària dels principals bancs centrals tenen conseqüències, que poden ser  molt inten-
ses, més enllà de les seves fronteres. La disposició dels inversors a afrontar riscos exerceix un paper molt important en aquest 
procés de transmissió. De cara al 2015, diversos interrogants que planen sobre l’escenari futur podrien deteriorar la confiança dels 
inversors i provocar la recerca de refugi en els actius considerats més segurs, la qual cosa, al seu torn, desembocaria en episodis de 
tensions als mercats financers amb més risc associat. Un clar exemple d’això van ser els vaivens financers de la primavera del 2013. 
En aquell moment, el temor a un cessament dels estímuls quantitatius de la Fed abans del que s’havia previst va provocar impor-
tants fugides de capitals dels països emergents, la qual cosa va generar intenses correccions en les cotitzacions dels actius i en la 
depreciació de les seves divises. Malgrat que no es descarten nous episodis de repunt de la volatilitat de cara al 2015 (els desenca-
denants dels quals podrien procedir de l’estratègia de normalització monetària, del cicle econòmic o dels conflictes geopolítics), 
esperem que les repercussions sobre els mercats emergents siguin molt menors que les registrades durant aquell episodi. Els 
motius d’aquesta major estabilitat són, fonamentalment, dos. El primer és que les turbulències del 2013 van prevenir els inversors, 
els quals, en ponderar ara millor el risc adoptat, haurien de reaccionar amb menys virulència als episodis de sortides de capital. El 
segon rau en els esforços de correcció dels desequilibris, tant interns com a externs, d’un ampli nombre de països en desenvolu-
pament (amb casos excel·lents, com l’Índia), la qual cosa ha limitat els focus de risc a uns pocs (com Rússia, el Brasil o Turquia).

Com s’ha observat en l’episodi recent de tensions financeres de l’octubre, els mercats borsaris també es veuen intensament afec-
tats pels vaivens de l’aversió al risc dels inversors. En aquest cas, a mesura que es desvetllin els interrogants que envolten l’estratègia 
monetària del 2015, no es descarten nous episodis de volatilitat als parquets. De tota manera, el context de recuperació econòmi-
ca hauria de donar suport, en línies generals, als nous avanços en les cotitzacions de la renda variable. En un horitzó a mitjà termi-
ni, les perspectives de revaloració semblen més favorables als parquets europeus, on, en els pròxims trimestres, no es descarten 
sorpreses positives en la generació de beneficis.

En conclusió, les importants decisions monetàries que s’adoptaran el 2015 determinaran, en bona part, l’evolució dels mercats 
financers globals. En aquest context, cal que els bancs centrals adoptin una estratègia de normalització ordenada, acompanyada 
d’una comunicació precisa que esvaeixi els possibles dubtes que sorgeixin pel camí. Només d’aquesta manera es podrà garantir 
l’estabilitat financera global.

Joan Daniel Pina
Departament de Mercats Financers, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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Feblesa, shale i l’estratègia de l’Aràbia Saudita,  
raons de la sacsejada del petroli

El petroli es torna a erigir en un factor clau en les perspectives econòmiques a curt i a mitjà termini. Després d’un període de 
relativa estabilitat (el barril Brent ha oscil·lat al voltant dels 110 dòlars en els tres últims anys), la brusca caiguda de més del 30% 
entre el juny i el novembre ha agafat de sorpresa la majoria d’analistes. Hem entrat en una etapa de petroli «barat»? O, en canvi, 
viurem una pujada de preu tan fulminant com el seu descens? Tot i que la resposta a una pregunta d’aquest calibre va més enllà 
de la intenció d’aquest article, la descripció d’alguns dels elements que han donat suport a aquest moviment sobtat ens pot 
donar algunes pistes sobre l’orientació dels preus el 2015.

Sense cap mena de dubte, aquesta correcció a la baixa és un respir per als països importadors de cru. En particular, per a moltes 
de les economies de la zona de l’euro, els avanços de la qual encara es mostren tímids. A l’altre costat de l’espectre, els exporta-
dors de petroli pateixen les conseqüències d’un preu inesperadament més barat. Una reducció dels ingressos petroliers pot fer 
perillar la sostenibilitat dels comptes públics, estretament vinculats a aquests ingressos, i incrementar la pressió sobre les seves 
posicions externes (amb el conseqüent deteriorament de les balances corrents). En particular, el preu d’equilibri dels saldos fiscals 
(preu en què el saldo fiscal és zero) se situa significativament per damunt dels 85 dòlars per barril en la majoria dels casos. Malgrat 
que, evidentment, no tots tenen els mateixos recursos per resistir un període de preus baixos. Així, tot i que el preu d’equilibri 
fiscal de l’Aràbia Saudita es trobi per damunt dels 90 dòlars, el seu elevat nivell de reserves internacionals i la seva capacitat de 
finançar-se a baix cost la situen en una situació privilegiada en relació amb altres exportadors, com seria el cas de l’Iran, de 
Veneçuela o de Nigèria, per posar l’exemple de tres països que també formen part del càrtel petrolier de l’OPEP.

La confluència de diversos factors, tant d’oferta com de demanda, ha afavorit l’enfonsament del preu. Pel costat de la demanda, 
destaca l’error de previsió en les perspectives del seu creixement per al 2014. L’Agència Internacional de l’Energia (IEA) esperava 
un creixement de la demanda de petroli superior al que s’ha produït finalment, un fet que queda reflectit en les repetides revi-
sions a la baixa en les seves estimacions, l’última a l’octubre (vegeu el gràfic). L’afebliment de les perspectives globals, en especial 
a la zona de l’euro, i un major alentiment en les taxes d’avanç a Àsia, principalment a la Xina, són dos factors que, indubtablement, 
han afavorit aquestes reiterades rebaixes de les previsions.

A tot plegat cal afegir l’efecte del tancament d’un elevat nombre de posicions especulatives llargues des del començament de 
l’estiu, en un context general de risk-off sobre les primeres matèries energètiques en general i sobre el cru en particular. I també 
l’efecte d’una apreciació del dòlar que, a curt termini, permet als països exportadors mantenir ingressos malgrat la reducció del 
preu del barril.

En l’esfera de l’oferta, el vigorós i inesperat retorn de Líbia a l’escena petroliera internacional, després de les disrupcions en la 
producció derivades del conflicte armat que pateix, i l’augment de la producció a l’Iran, Nigèria o l’Iraq han tingut un paper relle-
vant. No obstant això, dos actors han contribuït de manera destacada a aquesta contundent correcció: els EUA i l’Aràbia Saudita. 
La revolució del petroli (i del gas) d’esquist o shale ha situat de nou els EUA al centre del mapa mundial energètic. Malgrat la 
relativa dispersió de les reserves internacionals de shale, la producció i l’explotació actuals es concentren, majoritàriament, als 
EUA i a Canadà. En particular, segons l’agència nord-americana d’energia (EIA), la producció de petroli d’esquist nord-americà 
representa al voltant del 35% de la seva producció total de cru (enfront del 5% el 2005). En la mateixa proporció se situa el gas 
shale, que copa també el 40% del total de gas produït al país. Segons la IEA, els EUA es podrien convertir en el primer productor 
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mundial de petroli abans del 2020, per davant de l’Aràbia Saudita i, fins i tot, desbancarien Rússia en la producció de gas, de 
manera que gairebé podrien arribar a ser energèticament autosuficients al voltant del 2035.

Malgrat aquesta major oferta, l’Aràbia Saudita no ha reduït gens la producció. En els últims anys, ha utilitzat la seva posició privi-
legiada per mantenir, en la mesura del possible, una oferta mundial coherent amb la demanda del moment, la qual cosa ha ajudat 
a mantenir el preu relativament estable. No obstant això, durant l’estiu i els primers mesos de la tardor, quan es van materialitzar 
els canvis en l’oferta i en la demanda comentats més amunt, el màxim productor de l’OPEP (representa una tercera part del total 
del càrtel) no va disminuir la producció. Aquesta estratègia ha generat nombroses teories econòmiques i geopolítiques. Uns 
preus baixos durant un període llarg de temps castigarien seriosament l’Iran, rival de l’Aràbia Saudita en una lluita religiosa i 
política entre xiïtes (Iran) i sunnites (Aràbia Saudita) que es disputa des de fa més de 30 anys. Així mateix, per les característiques 
específiques de la indústria del shale, es creu que un preu significativament per sota dels 100 dòlars com l’actual podria descorat-
 jar les inversions d’esquist als EUA, la qual cosa ajudaria l’Aràbia Saudita a mantenir la seva quota de mercat. Sigui quin sigui el 
motiu, el que és clar és que l’Aràbia Saudita ha iniciat, pel que sembla, una guerra de preus baixos, la qual cosa afegeix incertesa 
al curs que pot prendre el preu del cru en els pròxims mesos.

Tot i que sigui poc probable, una aturada en el boom dels hidrocarburs shale als EUA tindria conseqüències econòmiques signifi-
catives a nivell local (dins la mateixa economia nord-americana) i global. Als EUA, les explotacions de shale (tant de petroli com de 
gas) han impulsat de forma considerable la indústria extractiva nord-americana en un moment econòmic en què molts sectors 
industrials es trobaven en crisi. Segons les dades de l’Oficina d’Anàlisi Econòmica nord-americana, entre el 2007 i el 2013, la pro-
ducció i el nombre de treballadors del sector energètic van créixer el 36% en els dos casos. Aquestes dades contrasten amb 
l’evolució de la producció i de l’ocupació en el total de l’economia nord-americana per al mateix període, que va ser del 14% i del 
–2%, respectivament. Malgrat que el pes modest d’aquest sector al conjunt productiu nord-americà comporta que els efectes 
directes siguin moderats, els possibles efectes indirectes, que operen mitjançant l’entramat productiu i de consum energètic del 
país, centren l’atenció dels analistes. En concret, en un informe publicat recentment, la Reserva Federal destaca que les indústries 
intensives en energia s’han beneficiat i es beneficiaran de forma considerable de la baixada de preu del gas nord-americà i que, 
tenint en compte que les empreses ajusten el procés de producció de forma gradual, els efectes del boom encara no són visibles 
en la seva integritat. Ara com ara, això explica que l’increment de l’activitat manufacturera i de l’ocupació estimada se situï en un 
percentatge encara moderat, el 2-3%.1, 2 Així mateix, la revolució shale també s’hauria de reflectir en una millora del saldo exterior 
a mitjà termini, ja que, a dia d’avui, gairebé el 50% del seu dèficit corrent prové, precisament, de les seves necessitats energètiques.

A nivell global, el shale ha proporcionat una considerable estabilitat de preus en les franges altes. El balanç entre l’oferta i la 
demanda ha estat sempre fràgil, en especial per la relativa rigidesa en l’oferta davant una demanda creixent. En aquest context, el 
petroli d’esquist ha aportat una nova font d’oferta de cru amb preus a partir dels 80-100 dòlars. En termes econòmics, diríem que 
ha aplanat la corba d’oferta a la zona alta de preus. Això ha permès que la demanda augmenti sense generar les pressions a l’alça 
en els preus que hem patit en el passat. Pel que sembla, queden lluny els 140 dòlars per barril assolits cap a la meitat del 2008.

Un petroli barat durant un temps relativament llarg que comportés la reducció de les inversions en explotacions no convencio-
nals als EUA podria desbaratar la millora productiva de nombrosos sectors industrials del país nord-americà i intensificar les 
fluctuacions en els preus a nivell internacional. Malgrat que, per a un importador net (com els EUA), una cotització més baixa en 
el preu del petroli hauria de ser un avantatge, una aturada en la revolució shale petroliera podria comportar un important alenti-
ment en la revolució del gas shale nord-americà, molt important per al sector industrial del país. L’avanç en les tècniques del 
fracking o fracturació hidràulica, usades per alliberar el petroli i el gas d’esquist, s’ha beneficiat clarament de les abundants explo-
tacions de gas i de petroli. Així mateix, nombrosos dipòsits subterranis shale comparteixen importants volums de petroli i de gas, 
de manera que una caiguda del preu del petroli podria desbaratar les inversions d’aquest tipus d’explotacions i, per tant, una part 
de la producció futura de gas. Finalment, atesa l’alta volatilitat del preu del cru que generen les sempre presents i imprevisibles 
tensions geopolítiques, també destaquen els avantatges que comporta una menor dependència energètica.

Així i tot, dos elements actuen a favor de la continuïtat en la revolució shale. En primer lloc, el ràpid increment de la productivitat 
de les tècniques de fracking qüestiona que un preu relativament barat com l’actual pugui deixar fora de joc el shale. En segon lloc, 
les dificultats que l’estratègia de preus baixos de l’Aràbia Saudita genera en nombrosos membres de la mateixa OPEP fan previ-
sible que, tard o d’hora, el càrtel petrolier acordi baixades en l’oferta i que, per tant, el preu del barril recuperi una part del terreny 
perdut en aquests últims mesos. En aquest sentit, no cal amagar que la decisió adoptada el 27 de novembre de mantenir sense 
canvis el sostre de producció conjunta de l’OPEP ha estat una sorpresa.

En definitiva, després d’un període inusualment llarg d’estabilitat del preu del petroli, la confluència de diversos factors ha fet 
tornar la incertesa sobre quin curs prendrà a curt i a mitjà termini. Tot fa pensar que, com a mínim a curt termini, es mantindrà en 
cotes més baixes que les que hem vist en els últims anys. De tota manera, ja sabem com les gasta el petroli: mentre analitzes per 
què ha baixat o ha pujat, ja torna a pujar o a baixar. L’única cosa segura és que caldrà seguir-lo de prop.

Clàudia Canals i Madalen Castells Jauregui
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

1. Vegeu Melick, William R. (2014), «The Energy Boom and Manufacturing in the United States», FRB International Finance Discussion Paper.
2. La poca integració del mercat del gas nord-americà en el mercat internacional implica que el seu preu sigui determinat per l’oferta i per la demanda locals i que, per 
tant, el boom del gas shale hagi estat clau en la seva caiguda.
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Correcció del dèficit exterior: llums i ombres
Un dels èxits més importants de l’economia espanyola durant la crisi ha estat la correcció d’un dels seus principals desequilibris 
macroeconòmics: el dèficit exterior. Mentre que, el 2008, el dèficit per compte corrent representava el 10% del PIB, el 2013, va 
anotar un modest superàvit, de l’1,4% del PIB, el primer en 25 anys.1 No obstant això, durant l’any 2014, s’ha tornat a produir un 
deteriorament del compte corrent. Així, el saldo per compte corrent acumula un dèficit de 4.200 milions entre el gener i el setem-
bre, la qual cosa contrasta amb el superàvit de 9.300 milions del mateix període del 2013. Aquesta situació ha fet saltar les alar-
mes: sembla que l’economia espanyola no pugui (o no sàpiga) créixer sense acumular dèficits externs. No obstant això, una 
anàlisi més detallada ens permet matisar aquesta conclusió, una qüestió que, atesa l’elevada posició deutora neta de l’economia 
espanyola en relació amb l’exterior, és de la màxima rellevància.

El deteriorament del saldo corrent el 2014 s’explica, fonamen-
talment, per dos factors. D’una banda, les importacions de 
béns i de serveis nominals, que van caure el 2,7% el 2013, han 
crescut el 5,1% durant els nou primers mesos del 2014 en rela-
ció amb el mateix període de l’any anterior. Aquest increment 
és degut al fet que els components de la demanda interna 
que més han crescut durant la recuperació iniciada en el 3T 
2013 han estat el consum privat de béns duradors, com elec-
trodomèstics i automòbils, i la inversió en equipament, els 
dos amb un fort contingut importador.2 D’altra banda, les 
exportacions de béns i de serveis nominals van registrar un 
comportament negatiu i van passar de créixer el 3,5% el 2013 
al 2,2% des de l’inici de l’any fins al setembre en relació amb 
el mateix període de l’any anterior.

Tot i que és probable que aquestes tendències canviïn de sentit 
a mesura que la demanda interna es reequilibri cap a béns i 
serveis amb menys contingut importador i que la demanda 
europea millori en els pròxims trimestres, el deteriorament del 
saldo comercial el 2014 ha posat en relleu la vulnerabilitat de 
l’ajust produït. Això ha reobert el debat sobre la importància de 

determinar el pes relatiu dels factors cíclic i estructural en la correcció del dèficit per compte corrent. Un ajust cíclic, que reflecteix la 
feblesa de la demanda interna i una elevada bretxa de producció, implica que el saldo corrent tornarà a registrar dèficit tan aviat com 
la producció es recuperi i el PIB s’apropi al PIB potencial. Si, al contrari, l’ajust és, majoritàriament, de caràcter estructural, conseqüèn-
cia de les millores de productivitat i d’una reorientació dels recursos productius cap al sector exportador, llavors es podria créixer 
sense que es deteriorés el saldo extern.

A la pràctica, el càlcul del saldo corrent ajustat pel cicle depèn de forma crucial de l’estimació del PIB potencial i de la bretxa de 
producció. Però hi ha un inconvenient: el PIB potencial és una construcció teòrica i, per tant, no és observable. Les conclusions, 
per tant, poden arribar a ser molt diferents en funció de l’evolució del PIB potencial que s’utilitzi. Així, per exemple, la CE estima 
que la major part de la correcció del dèficit entre el 2009 i el 2013 seria estructural.3 En concret, li atribueix 9,8 dels 11,1 punts de 
correcció, és a dir, el 88% de l’ajust. Segons aquestes estimacions, el dèficit per compte corrent ajustat pel cicle es va situar en el 
–0,2% del PIB el 2013 (el superàvit registrat va ser de l’1,4%). Aquest resultat deriva de suposar una important reculada del PIB 
potencial, de manera que la bretxa de producció estaria a la vora de tancar-se. L’FMI, en canvi, considera una caiguda menor del 
PIB potencial i, en conseqüència, és menys optimista pel que fa a la correcció estructural. En concret, estima que al voltant del 
30% de l’ajust és atribuïble a factors cíclics.4

Atesa la dificultat de discernir amb fiabilitat quina part de l’ajust ha estat estructural, per l’elevada incertesa que envolta aquestes 
estimacions, l’economia espanyola hauria de consolidar un superàvit corrent amb un marge prou ampli per assegurar-se que 
podrà reduir la posició deutora enfront de l’exterior. Les últimes dades disponibles, del 2T 2014, mostren que la posició inversora 
internacional neta (PIIN) pujava a –999.000 milions d’euros, és a dir, una posició deutora equivalent al 95% del PIB.5 Aquesta xifra 
se situa molt per damunt del llindar del 35% establert per la CE per avaluar els desequilibris macroeconòmics dels països de la UE, 
la qual cosa evidencia la importància de reduir-la fins a nivells més sostenibles.

1. Les dades utilitzades en aquest article corresponen a la nova metodologia de la balança de pagaments (MPB6), llevat la dada del 2008, que correspon a la meto-
dologia antiga.
2. El contingut importador fa referència a la proporció del valor de la producció que correspon a consums intermedis importats. Això implica que, en augmentar 
el consum privat o la inversió, les importacions també s’incrementen.
3. «The cyclical component of current-account balances», European Economic Forecast,  hivern del 2014.
4. «Rebalancing in the euro area and cyclicality of current account adjustments», IMF WP 14/130, juliol del 2014.
5. La PIIN és la diferència entre les inversions d’un país a l’exterior (actius) i les inversions procedents de l’exterior (passius). Si el saldo és negatiu, equival al deute 
extern net.
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Per analitzar amb més precisió l’impacte del saldo per compte corrent sobre l’evolució de la PIIN, construïm diferents escenaris. 
En un primer escenari, assumim que les quotes d’exportació (exportacions espanyoles a un país entre el total d’importacions que 
du a terme el país en qüestió) es mantenen constants en el nivell del 2013 i, per tant, les exportacions només augmenten en la 
mesura que la demanda externa creix (assumim que les importacions de cada país creixen a una taxa igual al creixement del seu 
PIB). En un segon escenari, partim de la hipòtesi que les quotes d’exportació s’incrementen anualment al mateix ritme que 
l’increment anualitzat del període 2006-2013. Finalment, en l’escenari més optimista, es parteix del fet que les quotes d’exportació 
s’acceleren i cada any creixen el doble que en l’escenari 2.

En tots els escenaris, s’utilitzen les projeccions de creixement de la demanda interna de ”la Caixa” Research. En concret, les impor-
tacions s’estimen a partir del contingut importador dels components de la demanda interna i de les exportacions. Per a cada 
escenari, es projecta l’evolució de les exportacions i de les importacions de béns i de serveis sota els diferents supòsits esmentats 
més amunt i es calcula el saldo comercial.6

En el primer escenari, el més conservador, l’increment anual mitjà de les exportacions nominals entre el 2015 i el 2025 seria del 2,6%, 
el mateix que el de les importacions. Això implica que el saldo corrent es mantindria lleugerament negatiu fins al 2025. En aquest cas, 
la PIIN només es reduiria gràcies a l’efecte denominador, és a dir, gràcies al creixement del PIB nominal. Per aquest motiu, l’ajust de 
la posició deutora internacional seria molt gradual i no assoliria un nivell inferior al 35% fins al 2035, d’aquí a 20 anys!

Aquest escenari evidencia que no és suficient mantenir la posició competitiva que s’ha assolit fins ara. Cal continuar guanyant 
competitivitat. Això és el que es pretén capturar en el segon escenari, on suposem que les quotes exportadores creixen al mateix 
ritme que en el període 2006-2013. En aquest escenari, les exportacions nominals augmentarien, de mitjana, el 4,3% anual i les 
importacions, el 3,2%. En conseqüència, el superàvit per compte corrent s’incrementaria de forma gradual fins al 3,3% del PIB el 
2025, i això es traduiria en una correcció substancial de la PIIN,  que superaria el llindar del 35% el 2027.

Per il·lustrar el que succeiria en un escenari més optimista, en què s’implementessin reformes estructurals profundes que accele-
ressin els guanys de competitivitat, suposem que el ritme de creixement de les quotes exportadores es duplica en relació amb 
l’escenari anterior. En aquest cas, les exportacions nominals creixerien, de mitjana, el 5,6% anual i les importacions, el 3,7%. El 
saldo per compte corrent augmentaria de forma substancial i arribaria al 6,7% del PIB el 2025. La PIIN se situaria per sota del 35% 
el 2024.

En definitiva, la correcció del saldo corrent dels últims anys ha estat el primer pas per estabilitzar la posició exterior de l’economia 
espanyola. Ara cal continuar millorant-la per garantir la sostenibilitat del deute extern a llarg termini. Per aconseguir-ho, és 
imprescindible aprofundir encara més en totes aquelles mesures que permetin continuar guanyant competitivitat. Només així el 
creixement de l’economia espanyola serà sostenible i equilibrat.

Judit Montoriol-Garriga 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

6. Per obtenir el saldo per compte corrent, s’utilitzen les previsions del saldo de rendes primàries i secundàries de ”la Caixa” Research (les mateixes en els tres escenaris) 
i se sumen al saldo comercial. La capacitat/necessitat de finançament de l’economia s’obté de sumar el compte corrent i el compte de capital; per simplicitat, aquest 
últim es considera igual al 0,6% del PIB en cada període (en línia amb la mitjana històrica). Finalment, la PIIN d’un període és igual a la PIIN del període anterior més la 
capacitat/necessitat de finançament, assumint que no hi ha efecte valoració de la PIIN. Els efectes de valoració corresponen a canvis en el valor de l’estoc d’actius 
externs mantinguts per residents i en el valor de l’estoc de passius externs mantinguts per no residents.

 

 
 

 
 

 
 

Nota: Quota es refereix a la quota d’exportació espanyola (exportacions espanyoles a un país entre el total d’importacions que duu a terme el pais en qüestió).
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya.
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