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L’estiu que acaba ha estat marcat pels dubtes creixents sobre la sostenibilitat del creixement a la Xina i per les seves apara-
toses conseqüències sobre els mercats financers, en termes d’intens repunt de la volatilitat i de fortes caigudes a les borses. 
Davant l’esclat de la bombolla borsària, i per afrontar, també, els riscos de desacceleració brusca de l’economia, el Govern 
xinès ha adoptat, entre d’altres, unes polítiques de major relaxament monetari, mitjançant la devaluació del renminbi i la 
injecció de liquiditat als mercats: baixada de tipus i reducció del coeficient de caixa.

Aquestes mesures són una reacció lògica a la situació econòmica i financera interna, ja que els gestors de la política mone-
tària consideren que tenen marge per relaxar les condicions financeres, atès que la inflació se situa per sota del 2%. Si la 
veritat és que el nivell d’endeutament dels agents econòmics ja ha pujat molt en els últims temps, també és cert que l’Estat 
xinès disposa d’amplis recursos, en especial en reserves internacionals, per afrontar possibles crisis financeres. Però la reac-
ció de les autoritats xineses també s’ha de llegir com la resposta a un entorn monetari internacional que ha estat més i més 
advers per a la Xina. El país ha permès una substancial apreciació del renminbi en els últims anys, malgrat que, més recen-
tment, ha mantingut un tipus de canvi força estable enfront del dòlar. En un context de disparitat creixent (real i esperada) 
entre la política monetària nord-americana i la d’altres grans blocs monetaris (l’euro, el ien i la lliura esterlina), aquesta 
política conduïa a una nova apreciació del renminbi enfront de les monedes de molts dels socis comercials xinesos. Amb 
les seves decisions, el Govern també ha volgut alterar aquesta tendència.

Els interrogants sobre el creixement del gegant asiàtic, els dubtes sobre altres països emergents importants i la fragilitat exhi-
bida pels mercats financers situen la Reserva Federal (Fed) en una posició complexa. En les properes reunions, haurà de deci-
dir si inicia la pujada de tipus anunciada de forma temptativa abans de l’estiu. El que ha succeït no contribueix al compliment 
dels plans inicials. No obstant això, hi ha poderoses raons perquè l’autoritat monetària nord-americana no hagi d’ajornar gaire 
més l’inici de la normalització gradual de la política monetària. Els arguments d’ordre intern (creixement robust, atur ja molt 
baix i inflació estable) són força clars, i, en última instància, el mandat de la Fed és respondre a l’evolució d’aquestes variables.

En aquesta ocasió, però, cal afegir un seriós argument d’ordre extern. El banc central nord-americà exerceix un paper pri-
mordial en el sistema monetari internacional, i la posició cíclica de l’economia nord-americana li permet iniciar una tendèn-
cia de política monetària contractiva en termes relatius, és a dir, en relació amb el que succeeix a les altres zones monetàries 
importants. Aquest canvi de rumb és rellevant i necessari per aturar l’escalada d’expansió global de la liquiditat en què 
s’han embolicat, des de fa uns anys, els principals bancs centrals. Aquesta guerra de polítiques monetàries ha tingut efectes 
en termes de devaluacions competitives i ha generat un entorn global de tipus d’interès anormalment baixos. Aquesta 
dinàmica dificulta l’assignació correcta de les inversions i provoca bombolles especulatives en actius reals i financers, amb 
un excés de palanquejament i assumpció de riscos per part de molts agents.

És veritat que exercir aquest paper de lideratge té un cost per als EUA, principalment en termes de l’apreciació de la divisa, amb 
el consegüent impacte sobre la demanda externa neta. Però és un cost que l’economia nord-americana pot absorbir amb una 
relativa comoditat, de la mateixa manera que pot assumir l’impacte indirecte procedent de l’alentiment del creixement a les 
economies emergents. Les perspectives, de tota manera, fan pensar que els esdeveniments de l’estiu poden alterar els plans 
de la Fed. Les circumstàncies polítiques (inici de la campanya de primàries per a l’elecció presidencial) i la gran pressió que 
comporta l’evolució a la baixa dels mercats de valors juguen a favor d’un ajornament de l’inici de la normalització monetària.

Si es confirma aquest escenari, la decisió es presentarà en termes dels riscos associats a cometre un error en aquest moment. 
I és possible que així sigui, que, a curt termini, siguin pitjors les conseqüències d’equivocar-se per apujar els tipus que per 
no apujar-los. Però i les conseqüències a llarg termini? Aquí és possible que, precisament, el balanç de riscos s’inclini per 
iniciar l’alça, una alternativa que (tot i que costosa a curt termini) podria acabar evitant greus situacions d’inestabilitat 
financera a llarg termini.

Jordi Gual
Economista en cap
31 d’agost de 2015

La Xina i el dilema de la política monetària als EUA
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CRONOLOGIA

 2 Afiliació a la Seguretat Social y atur registrat (agost).
 3 Consell de Govern del BCE.
10 Índex de producció industrial (juliol).
16  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
17 Enquesta trimestral de cost laboral (2T).
18  Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (juliol).
21 Comerç exterior (juliol).
29  Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 

(setembre).
 Avanç IPC (setembre).
 Execució pressupostària de l’Estat (agost).
30 Balança de pagaments (juliol).
 Posició d’inversió internacional neta (2T).
 Taxa d’estalvi de les llars (2T).

 2 Afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (setembre).
 7 Índex de producció industrial (agost).
15 Comptes financers (2T).
 Consell Europeu.
16 Crèdits, dipòsits i taxa de morositat (agost).
22  Consell de Govern del BCE.
 Comerç exterior (agost).
 Enquesta de població activa (3T).
27   Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 Execució pressupostària de l’Estat (setembre).
29  Avanç IPC (octubre).
 Índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (octubre).
 Avanç PIB dels EUA (3T).
30 Avanç PIB (3T).
 Balança de pagaments (agost).

AGENDA
setembre 2015 octubre 2015

JuLIoL 2015

 5  Grècia rebutja en referèndum el pla d’acord proposat per les institucions europees.
31  El Govern espanyol presenta de manera anticipada els Pressupostos Generals de l’estat per al 2016.

AGost 2015

11  El Banc Popular de la Xina anuncia un nou mecanisme per a la determinació del tipus de canvi del iuan, que es deprecia un 3,0% 
respecte del dòlar nord-americà en una setmana.

19  S’aprova el tercer programa d’ajuda financera per a Grècia per un import de 86.000 milions d’euros i sense la participació inicial 
de l’FMI. El primer ministre grec, Alexis Tsipras, anuncia la convocatòria d’eleccions anticipades.

AbrIL 2015

 7  El tresor espanyol col·loca lletres a sis mesos a tipus d’interès negatiu per primera vegada en la història.

mAIG 2015

 7  Majoria absoluta dels conservadors en les eleccions del regne unit, marcada per la promesa de convocar un referèndum sobre la 
permanència del país a la Unió Europea.

JunY 2015

26  El Govern grec convoca un referèndum sobre l’acceptació de l’última oferta d’acord de les institucions europees per al dia 5 de 
juliol.

30 Grècia no paga el venciment de 1.600 milions d’euros de deute al Fons monetari Internacional.

mArç 2015

 9  El banc central europeu inicia les compres de bons sobirans. S’estableix un límit a la rendibilitat dels bons adquirits, que ha de 
ser si més no igual a la oferida per la facilitat de dipòsit, actualment fixada en el –0,20%.
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A europa, el principal focus d’incertesa, Grècia, es conté, 
però no s’apaga. A la zona de l’euro, l’economia consolida la 
tendència al creixement, situació coherent amb les previ-
sions. En el 2T, va créixer una mica menys que en el 1T, però 
els indicadors del juliol i de l’agost suggereixen que l’expansió 
es consolida. Amb el primer semestre, es constata que la 
recuperació ja arriba a tots els països de la zona de l’euro (lle-
vat de Grècia), tot i que amb àmplies divergències en matè-
ria d’intensitat, ja que el vigor d’Alemanya o d’Es  pa  nya es 
combina amb els ritmes més tebis de França o d’I  tàlia. Pel 
que fa a Grècia, s’ha aprovat el tercer programa d’ajuda 
financera per un import de 86.000 milions d’euros (equiva-
lents al 48% del PIB). El programa conté reformes estructu-
rals exigents (privatitzacions i reformes fiscal, laboral i de 
pensions), i la seva implementació serà sotmesa a una estric-
ta vigilància. La no reestructuració del deute (que ha motivat 
que l’FMI no participi en l’esquema) no permet esvair els 
dubtes sobre la seva sostenibilitat, tot i que és probable que 
més endavant se suavitzin els venciments. En qualsevol cas, 
creiem que la dinàmica econòmica grega continuarà sent un 
focus d’incertesa puntual en el futur. En aquest sentit, la pro-
pera fita que caldrà tenir present són els resultats de les elec-
cions anticipades convocades per a mitjan setembre.

La demanda interna, motor del creixement econòmic a 
es  panya. Arran del bon to de la demanda interna i, en es -
pecial, del consum, el creixement es va accelerar en el 2T 
fins a l’1,0% intertrimestral. Aquest ritme d’avanç del PIB 
s’ex  plica, en gran part, per l’efecte expansiu de diferents 
fac  tors de suport temporal (alguns globals, com l’aba  ra  ti -
ment de les primeres matèries, la depreciació de l’euro i 
l’ex  pansió monetària del BCE; altres interns, com la rebaixa 
fiscal). Atesos els indicadors disponibles, l’expansió econò-
mica prossegueix sense gaires canvis al començament del 
segon semestre, amb un protagonisme reiterat del consum 
privat. Altres aspectes positius consoliden les bones pers-
pectives a curt termini. La temporada turística és excel·lent, 
la qual cosa fa esperar un any històric en aquest camp. La 
creació d’ocupació continua sent sòlida i arriba a totes les 
branques d’activitat. L’acceleració del crèdit, en especial el 
destinat a les pimes, és notable, i la morositat va disminuint 
de forma progressiva. En aquest context positiu, i emparat 
en un quadre macroeconòmic favorable, el projecte dels 
Pressupostos Generals de l’Estat presentat al juliol preveu 
la continuïtat del procés de reducció del dèficit públic el 
2016 (fins al 2,8% del PIB).

malgrat les turbulències financeres, l’expansió de les 
economies avançades segueix el seu curs. Al juliol i a 
l’agost, la situació econòmica ha tendit a moure’s d’acord 
amb el que s’esperava a la majoria de països avançats, 
però no als emergents. Els dubtes que afecten el principal 
emergent, la Xina, són precisament un dels factors subja-
cents als recents episodis de volatilitat als mercats finan-
cers. Així, la publicació d’indicadors d’activitat que confir-
men una pèr  dua de pols econòmic més intensa del que 
s’havia previst ha conduït les autoritats xineses a devaluar 
el iuan. Aques  ta decisió, lluny de tranquil·litzar els inver-
sors, ha in  ten  sificat els seus dubtes sobre l’autèntic estat 
de l’eco  no  mia, la qual cosa, al seu torn, ha provocat dife-
rents episodis de volatilitat que han afectat les borses, les 
divises emergents i les primeres matèries. Després d’aquests 
episodis, l’escenari final ha estat una correcció força gene-
ralitzada dels actius de risc. Per exemple, a l’agost, la borsa 
nord-ame  ricana va cedir el 6,3% i l’Eurostoxx 50 europeu, 
el 9,2%, caigudes, en tot cas, inferiors a les correccions de 
la borsa de Xangai (–12,5%) o del petroli (–14,9%). El  
fet que les re  cessions de Rússia i del Brasil hagin empitjo-
rat ha ampliat la desconfiança cap als emergents en  
conjunt.

Amb l’atenció centrada en la reserva Federal, els euA 
creixen sense gaires tensions de preus. El front estricta-
ment macroeconòmic s’ha mogut per coordenades ja 
conegudes: després d’un 1T atípicament feble, en el 2T, el 
PIB va créixer un considerable 0,9% intertrimestral, gràcies 
al dinamisme del consum i de les exportacions. Així mateix, 
les dades d’activitat suggereixen que el principi del 3T tam-
bé ha estat expansiu. La recuperació es consolida sense 
que l’IPC registri tensions apreciables (fins i tot, el creixe-
ment dels salaris és contingut, malgrat el robust avanç de 
la creació d’ocupació en els últims mesos). En aquest con-
text, la principal incertesa a curt termini està vinculada al 
moment en què la Reserva Federal començarà a apujar el 
tipus de referència. La volatilitat financera global és un fac-
tor al qual la Fed podria ser sensible, per bé que la solidesa 
de la recuperació justificaria l’inici de la normalització de 
tipus. Pel que fa al Japó, malgrat que el PIB del 2T va quedar 
per sota del que s’esperava, a causa de la feblesa del con-
sum i de la reculada exportadora, per la caiguda de la 
demanda xinesa, la revisió a l’alça del 1T i l’evolució dels 
indicadors més recents fan esperar un segon semestre amb 
més creixement.

Les economies avançades mantenen el rumb
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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 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 1 3,3 3,3 3,2 3,7 3,1 3,1 3,2 3,3 3,7 3,8

Països desenvolupats 0,9 1,6 2,0 2,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,3

Estats Units 1,5 2,4 2,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,8 3,1 2,8

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

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

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

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

Espanya –1,2 1,4 3,1 2,6 2,7 3,1 3,4 3,4 3,1 2,6

Japó 1,6 –0,1 1,0 1,2 –0,8 0,7 2,0 2,0 1,2 1,8

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

Països emergents 6,2 5,9 5,0 5,6 5,1 5,0 5,0 5,0 5,5 5,8

Xina 7,7 7,4 6,7 6,5 7,0 7,0 6,6 6,4 6,7 6,5

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

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

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

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

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

Rússia 1,3 0,6 –3,7 –0,2 –2,2 –4,6 –4,2 –3,8 –1,5 –0,2

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

Polònia 1,7 3,5 3,5 3,7 3,4 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6

Sud-àfrica 2,3 1,6 2,2 2,7 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 2,7

INFLACIÓ

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

Països desenvolupats 1,4 1,3 0,3 1,7 0,1 0,1 0,2 0,8 1,7 1,5

Estats Units 1,5 1,6 0,2 2,0 –0,1 0,0 0,2 0,8 2,1 1,9

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

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

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

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

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

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

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

Països emergents 4,4 3,8 4,2 4,1 3,0 4,5 4,5 4,7 4,2 0,0

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

Índia 10,1 7,2 5,6 6,3 5,3 5,1 4,9 6,9 8,1 7,3

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

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

Mèxic 3,8 4,0 3,0 3,3 3,1 2,9 2,9 3,0 3,3 3,5

Xile 2,1 4,4 4,1 3,3 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 3,3

Rússia 6,8 7,8 15,0 6,6 16,2 15,8 15,3 12,5 8,0 7,0

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

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

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

Notes: 1. En paritat de poder adquisitiu.  2. Dades anuals representen any fiscal.  3. Contempla la pujada de l’impost al consum introduïda a l’abril de 2014. 
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Economia espanyola

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

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars –2,3 2,4 3,5 2,4 3,5 3,5 3,5 3,2 3,0 2,5

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

Formació bruta de capital fix –3,7 3,4 6,0 4,4 6,1 6,1 6,0 5,7 5,3 4,2

Béns d’equipament 5,6 12,3 8,8 5,6 9,6 9,2 8,4 8,0 7,8 5,4

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

Demanda nacional (contr. Δ PIB) –2,7 2,2 3,3 2,3 3,1 3,3 3,3 3,5 3,1 2,3

Exportació de béns i serveis 4,3 4,2 4,8 6,0 5,0 6,0 3,4 4,9 5,9 5,9

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

Producte interior brut –1,2 1,4 3,1 2,6 2,7 3,1 3,4 3,4 3,1 2,6

Altres variables

Ocupació –3,2 1,2 3,0 2,5 2,8 2,9 3,1 3,0 2,9 2,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 26,1 24,4 22,4 20,8 23,8 22,4 21,6 21,7 22,0 20,7

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

Costos laborals unitaris –0,4 –0,4 0,5 1,7 1,0 –0,1 0,1 0,9 0,3 1,8

Saldo op. corrents (acum., % PIB) 1 1,4 0,8 1,7 1,5 1,0 1,2 1,4 1,7 1,6 1,6

Cap. o nec. financ. resta món (acum., % PIB) 1 2,0 1,2 2,3 2,1 1,3 1,8 2,0 2,3 2,2 2,2

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

Mercats financers

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds 0,25 0,25 0,31 0,98 0,25 0,25 0,25 0,50 0,75 0,92

Líbor 3 mesos 0,27 0,23 0,38 1,21 0,26 0,28 0,35 0,64 0,89 1,10

Líbor 12 mesos 0,68 0,56 0,87 1,73 0,66 0,73 0,86 1,22 1,47 1,64

Deute públic a 2 anys 0,30 0,44 0,79 1,82 0,58 0,59 0,73 1,24 1,55 1,73

Deute públic a 10 anys 2,33 2,53 2,31 3,31 1,97 2,16 2,28 2,81 3,12 3,25

Euro

Refi BCE 0,54 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Euríbor 3 mesos 0,22 0,21 0,00 0,02 0,05 –0,01 –0,02 –0,02 –0,01 0,01

Euríbor 12 mesos 0,54 0,48 0,19 0,28 0,26 0,17 0,17 0,17 0,19 0,23

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,13 0,05 –0,21 0,02 –0,18 –0,22 –0,23 –0,20 –0,13 –0,03

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,62 1,23 0,65 1,48 0,35 0,53 0,73 1,00 1,22 1,39

TIPUS DE CANVI

$/€ 1,33 1,33 1,10 1,04 1,13 1,11 1,10 1,08 1,04 1,02

¥/€ 129,65 140,42 134,80 129,59 134,30 134,25 136,66 133,99 131,18 128,96

£/€ 0,85 0,81 0,72 0,69 0,74 0,72 0,71 0,70 0,70 0,69

PETROLI

Brent ($/barril) 108,47 99,45 60,36 69,34 55,19 63,43 59,49 63,32 66,39 68,62

Brent (€/barril) 81,68 74,54 54,78 66,93 49,07 57,64 53,58 58,85 63,69 67,04

Nota: 1. Acumulat de quatre trimestres.

  Previsions
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CONJUNTURA • Tempestes estivals

el focus de tensions es desplaça de Grècia a la Xina. L’estiu és 
molt agitat als mercats internacionals. Les turbulències del 
tram final de juny i dels primers compassos de juliol pel temor 
al grexit van anar seguides d’unes setmanes de calma inversora. 
Dos factors principals van ajudar a recuperar-la. En primer lloc, 
l’assoliment, a mitjan juliol, d’un acord entre el Govern grec i les 
institucions europees sobre les múltiples reformes que haurà 
d’abordar el país. Això va posar les bases per a l’aprovació del 
tercer programa de rescat, que s’espera que proporcioni un 
marc estable, si més no durant una temporada. En segon lloc, 
les sòlides dades de conjuntura econòmica publicades als EUA i 
a la zona de l’euro (amb un paper destacat d’Espanya). No obs-
tant això, les tensions van reaparèixer aviat i amb virulència, 
aquest cop amb origen a la Xina. Una sèrie de dades de creixe-
ment més febles del que s’esperava i l’anunci d’una modesta 
devaluació del iuan van disparar la por a un deteriorament greu 
de la segona economia mundial. La borsa de Xangai es va 
enfonsar, i això va provocar forts tremolors a nivell internacio-
nal, amplificats, en bona part, per l’escassa liquiditat habitual 
en les dates estiuenques.

els inversors redirigeixen la mirada cap a la reserva Federal 
amb una barreja de temor i d’esperança. La preocupació per les 
dinàmiques de l’economia xinesa i per les seves repercussions 
globals ha intensificat, encara més, la importància dels plans de 
normalització monetària de la Reserva Federal (Fed). Des de fa 
alguns mesos, la perspectiva de pujada de tipus als EUA i la con-
següent tendència a l’apreciació del dòlar han estat un factor de 
pressió a la baixa sobre els mercats emergents (molt penalitzats, 
també, per les febleses internes d’alguns d’ells) i sobre les cotit-
zacions de les primeres matèries (sobre les quals, a més a més, 
incideix l’abundància d’oferta de molts productes). Els esdeve-
niments recents a la Xina afegeixen encara més complexitat a 
aquest panorama. Molts inversors consideren que la Fed hauria 
de recalibrar els plans i ajornar la pujada de tipus. De fet, ara el 
mercat monetari la descompta per al final del 2015 o comença-
ment del 2016, i el més probable és que acabi sent així (fa amb 
prou feines dos mesos, s’esperava per al setembre). No obstant 
això, abordar la normalització de manera suau però decidida és, 
possiblement, la millor contribució que la Fed pot fer a l’es  ta -
bilitat macroeconòmica i financera global a mitjà termini.

el clima d’elevada volatilitat als mercats d’actius no és el 
millor perquè la Fed apugi els tipus. Aquesta és la principal 
consideració que ens empeny a situar la primera pujada de 
tipus oficials al desembre, en lloc del setembre. És previsible 
que llavors els mercats borsaris i de primeres matèries hagin 
deixat enrere la fase actual de variacions extremes. En aquest 
sentit, cal indicar, com a referència, que, entre mitjan juliol i 
agost, el preu del barril de petroli Brent va acumular descensos 
del 30% i després va pujar el 25% amb prou feines en tres ses-
sions. Per la seva banda, l’Ibex va caure el 18% i, amb posterio-
ritat, va rebotar gairebé el 10%. A més del factor estacional, 
aquests episodis tornen a posar de manifest que la liquiditat de 
mercat s’ha reduït després de les regulacions restrictives dels 
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últims anys sobre entitats abans molt actives com a creadores 
de mercat.

La desacceleració de la Xina no és l’avantsala d’una recessió, i 
molt menys global. Més enllà de les vicissituds a curt termini, 
interpretem que els esdeveniments recents a la Xina formen part 
del llarg i tortuós procés de canvi estructural del model econò-
mic del país, que, per la seva naturalesa, comporta una desacce-
leració. Continuem confiant que les autoritats xineses aconse-
guiran el seu propòsit de manera compatible amb un aterratge 
suau de l’activitat econòmica. Són exagerades les crítiques per 
l’aparent incapacitat de neutralitzar el crash borsari, entre altres 
coses perquè els seus efectes nocius són modests (atès el limitat 
paper de la borsa en l’economia xinesa). Sembla que no es valo-
ra prou, en canvi, el compromís amb les reformes per ampliar el 
paper de les forces lliures del mercat, inclosa la determinació del 
tipus de canvi, que permet avançar en la internacionalització del 
iuan i en la progressiva obertura del compte de capitals del país. 
Així i tot, l’economia xinesa presenta àrees fosques, com l’elevat 
palanquejament en segments del sector empresarial i dels 
Governs locals o la salut dels balanços bancaris, que fan pensar 
que el to de feblesa (i de desconfiança) es pot perllongar. El banc 
central xinès (PBOC) va retallar els tipus oficials a l’agost i és molt 
probable que torni a fer-ho, a més de practicar devaluacions 
addicionals de manera controlada. Això tindrà un impacte a la 
baixa sobre la inflació als EUA i a la zona de l’euro, modest però 
suficient perquè la Fed i el BCE ho tinguin en compte.

La Fed assenyala que extremarà la gradualitat, però no avor-
tarà la normalització monetària. Abans de les tensions xine-
ses, en la reunió del Comitè Federal de Mercat Obert del 29 de 
juliol, la Fed va constatar la bona situació i les perspectives de 
l’economia nord-americana, la solidesa del mercat laboral i la 
millora del mercat immobiliari. De fet, el comunicat va condi-
cionar la primera pujada del tipus rector en observar les lleuge-
res millores addicionals en les dades d’ocupació. El pronòstic 
sobre la inflació va ser menys contundent, tot i que inclinat cap 
a un escenari d’augment gradual, a mesura que s’esvaeixin els 
efectes del descens de l’energia. El xoc xinès i la volatilitat dels 
mercats han modulat el discurs de la Fed, però sense alterar-ne 
l’essència. Diversos membres de l’entitat han indicat que la data 
de la primera pujada es podria ajornar, però no gaire. Especial-
ment importants van ser els comentaris del vicepresident, 
Stanley Fischer, ja al final d’agost, en què defensava l’inici de la 
pujada de tipus en els pròxims mesos basant-se en una visió 
optimista de l’economia i anticipant que la inflació tendirà a 
l’alça en els pròxims mesos.

La taxa interna de rendibilitat (tIr) del treasury a dos anys 
assoleix màxims des del 2011, i la de 10 anys baixa. Els mis-
satges de la Fed sobre l’inici inexorable de la pujada de tipus 
oficials i la fortalesa dels indicadors d’activitat s’han fet notar en 
la part curta de la corba de deute sobirà. La taxa del bo a dos 
anys se situa per damunt del 0,7%, el nivell més alt en quatre 
anys. En contraposició, la TIR del bo a 10 anys ha flexionat a la 
baixa fins a l’entorn del 2,20%, a causa de la reculada de les 
expectatives d’inflació i de la forta demanda d’actius refugi 
davant els dos episodis d’inestabilitat del juny i de l’agost.
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L’entorn financer emergent romandrà sota pressió en els 
prò  xims mesos. Al feble aspecte del quadre macroeconòmic a 
bona part de l’àrea emergent, se sumen els factors de caràcter 
extern esmentats. En concret, les decisions de la Fed en matèria 
de tipus d’interès, els dubtes en augment sobre el creixement a 
la Xina i, vinculat, en gran part, a aquest últim desenvolupa-
ment, el descens del preu de les primeres matèries són reptes 
importants per als països emergents. En aquest context, els flu-
xos de sortida de capitals persisteixen i les divises i les borses 
s’han continuat afeblint (amb més intensitat després de la de -
va  luació del iuan). Així i tot, el deteriorament de l’entorn finan-
cer no ha arribat als mercats de deute sobirà de la regió, i els 
spreads han mantingut una estabilitat destacable. Malgrat que 
cal esperar que el sentiment inversor es mantingui fràgil cap al 
bloc emergent i que la volatilitat sigui elevada en els pròxims 
trimestres, no anticipem turbulències greus i persistents, a di  fe-
 rència del que va succeir el 2013.

mentrestant, els mercats de deute sobirà de la zona de l’euro 
evolucionen de forma favorable. Després del desenllaç satis-
factori de la qüestió grega, les TIR perifèriques van reprendre la 
tendència descendent i van esborrar amb facilitat els repunts 
registrats al juny i al juliol. Un punt de suport poderós han estat 
els prometedors registres de creixement de països com Espa -
nya o Itàlia. Un altre, els missatges del BCE a favor de donar con-
tinuïtat, i fins i tot ampliar, els estímuls monetaris. No obstant 
això, és important no oblidar els riscos que encara amenacen 
les economies de la perifèria europea. En particular, els relacio-
nats amb els elevats nivells d’endeutament (interns i externs) i 
les cites electorals a Grècia, a Espanya i a Portugal a la tardor. És 
probable que aquest últim punt limiti el marge per a reduc-
cions addicionals de la prima de risc espanyola enfront de la 
italiana o de la portuguesa, per bé que el to de fons del deute 
espanyol continuarà sent de relativa fortalesa.

Les borses desenvolupades continuen immerses en una fase 
de correcció amb una volatilitat disparada. L’índex VIX de 
volatilitat implícita de les opcions sobre l’S&P 500 ha assolit 
cotes similars a les observades durant els episodis de crisi del 
2010 i del 2011. A més del factor xinès, la borsa dels EUA paga 
la factura d’uns nivells de sobrecompra i d’un excés d’optimisme 
molt intens a la primavera. En aquest sentit, el balanç de la 
campanya de resultats corporatius del 2T als EUA va ser més un 
llast que un propulsor de les cotitzacions. La taxa de variació 
interanual dels beneficis de les empreses de l’S&P 500 va ser 
negativa (–3%) i les dades de vendes continuen sense aixecar 
vol. A nivell sectorial, la disparitat va ser molt important. La creu 
l’encarna el fort deteriorament dels comptes del sector ener-
gètic, a causa de l’enfonsament del petroli. La cara està repre-
sentada pel tarannà sòlid del sector bancari i biotecnològic. A 
Europa, el perfil ha estat més positiu: l’avanç dels beneficis 
s’accelera fins al 15% interanual. Aquesta circumstància és atri-
buïble, en bona part, a les xifres vinculades al sector bancari de 
la regió. Tenint en compte l’elevat pes del sector, la consolidació 
d’aquesta pauta és un factor crucial per apuntalar l’escenari 
positiu que projectem per a les borses europees i, en particular, 
per a l’espanyola.
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El sector global de la gestió d’actius ha sortit guanyador de 
les agitacions financeres de l’última dècada. El volum total 
de recursos de tercers gestionats pels fons d’in  versió, pels 
fons de pensions i per les asseguradores ha experimentat 
un creixement molt fort: de 45 bilions de dòlars el 2004 a 
97 el 2013. Es tracta d’una dimensió formidable, que repre-
senta el 130% del PIB mundial i el 50% dels actius financers 
globals. I les previsions apunten que l’expansió continuarà. 
Això planteja diverses qüestions de gran importància, com 
la funcionalitat de les infraestructures dels mercats finan-
cers, l’eficiència en la canalització de l’estalvi cap a l’e  co -
no  mia real, la protecció de l’inversor i, lògicament, l’es  ta -
bi    litat financera. Precisament, és en aquest últim àmbit on 
té lloc un intens debat sobre el caràcter sistèmic de deter-
minades entitats i, per tant, sobre les possibles actuacions 
dels ens reguladors.

La possibilitat d’incloure els grans actors del sector en la llis-
ta d’institucions financeres sistèmicament importants en 
l’àmbit global (GSIFI, per les sigles en anglès) és damunt de 
la taula. Un document consultiu presentat conjuntament 
pel FSB (Financial Stability Board) i la IOSCO (International 
Organization of Securities Commissions) al gener del 2014 i 
actualitzat al març d’enguany estableix un seguit de criteris 
per identificar les companyies gestores i, fins i tot, els fons 
d’inversió concrets que, per la seva dimensió o complexitat, 
són focus potencials de risc sistèmic. La proposta dels regu-
ladors situa el llindar en 1 bilió de dòlars d’actius sota gestió 
per a les companyies gestores i en 100.000 milions de dòlars 
de patrimoni net per als fons d’inversió. El propòsit és que 
hagin de complir estàndards de regulació i de supervisió 
més estrictes que els aplicats a la resta d’entitats (a imatge 
del que succeeix als sectors bancari i assegurador, on els 
30 bancs i les nou asseguradores que ostenten la qualifi-
cació de GSIFI estan sotmesos a criteris més exigents).

Per al sector bancari, els eixos bàsics de la regulació pas-
sen, en gran part, per enfortir la posició de capital i la liqui-
ditat de les entitats. L’aplicació, que alguns defensen, 
d’una normativa similar en l’àmbit de la gestió de carteres 
seria, probablement, poc encertada. A diferència del 
negoci bancari, el fonament del sector de la gestió d’actius 
pivota sobre la relació d’agència que s’estableix entre el 
propietari dels recursos (principal) i el gestor professional 
de carteres al qual delega la gestió (agent). En conseqüèn-
cia, els riscos de crèdit, de mercat i de liquiditat subjacents 
a les inversions que realitza l’entitat gestora recauen, ínte-
grament, en l’inversor (o principal). D’altra banda, els ni  -
vells de palanquejament dels fons són ostensiblement 
menors que en el cas dels bancs, per bé que hi ha casos 
excepcionals en alguns segments, com determinats fons 
de capital de risc i els hedge funds.

Per bé que el risc d’insolvència de les entitats gestores és 
remot, els problemes d’incentius que sorgeixen de la rela-
ció d’agència requereixen, efectivament, l’atenció del re -
gulador i del supervisor. L’experiència ha mostrat que, en 
certes circumstàncies, tendeixen a desembocar en una 
assumpció excessiva de riscos i en comportaments de ra -
mat (herding) per part del gestor. Aquests dos fenòmens 
poden generar efectes distorsionadors en la dinàmica 
dels preus dels actius. Les tensions s’accentuen si un gran 
nombre d’inversors sol·liciten el reemborsament precipi-
tat de les seves posicions (fire sales), sobretot si prèviament 
ha tingut lloc un procés de search for yield, com sem  bla 
que succeeix actualment (els fons han augmentat l’ex  po -
sició a instruments més rendibles però menys lí  quids). En 
conseqüència, és previsible i desitjable que el crei  xement 
del sector de la gestió d’actius en els pròxims anys hagi de 
coexistir amb un entorn regulador més exigent. La qües-
tió veritablement rellevant és que la regulació que hagi de 
venir tingui en compte les variables susceptibles de con-
tribuir a la propagació del risc sistèmic, més enllà de la di -
mensió d’un determinat fons d’inversió o d’una gestora 
d’ac  tius. La tipologia de les inversions i els esquemes de 
liquiditat dels vehicles d’inversió exemplifiquen cap a on 
caldria dirigir el focus.

FOCUS • Gestió d’actius: un sector en expansió en el radar  
del regulador
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Els exchange-traded funds (ETF) són una de les innova-
cions financeres més destacades dels últims anys. La seva 
expansió ha estat meteòrica, i això ha obert interrogants 
sobre les implicacions per al sistema financer global, tant 
en termes d’eficiència com d’estabilitat. En conjunt, els 
pros dominen sobre els contres.

Els ETF són fons d’inversió en què les participacions es 
compren i es venen en borsa de la mateixa manera que les 
accions. Un ETF inverteix en qualsevol tipus d’actiu (bons, 
accions, primeres matèries, immobles, etc.) i els partícips 
poden comprar i vendre les participacions en qualsevol 
moment de la sessió borsària. A aquesta característica dis-
tintiva (que els dóna el nom) se n’uneix una altra (que els 
ha donat la fama): repliquen la composició d’un índex 
determinat i, per tant, l’inversor rep la rendibilitat associa-
da a aquest índex (ja sigui de renda variable, renda fixa, 
divises o altres actius, o combinacions d’aquests índexs).

Una liquiditat elevada i una gestió passiva conflueixen per 
atorgar als ETF notables atractius. Primer, l’operativa és 
immediata: els inversors poden comprar o vendre amb 
efecte immediat, tot i que penalitzat fiscalment, participa-
cions a través d’internet, fins i tot en borses estrangeres, i 
les quantitats mínimes d’inversió solen ser modestes 
(entre 0 i 600 euros). Segon: el baix cost (la comissió de 
gestió és inferior a la dels fons d’inversió ordinaris i els 
hedge funds). Tercer, la major senzillesa del perfil rendibili-
tat-risc: l’estratègia d’inversió i la selecció d’actius de cada 
ETF són ben conegudes pel partícip, en contraposició a la 
discrecionalitat del gestor en el cas dels fons ordinaris (de 
gestió activa) i en el dels hedge funds. Quart, la flexibilitat i 
la versatilitat: el catàleg d’ETF cobreix un ventall molt 
ampli d’actius i d’estratègies. Els pioners i més coneguts 
són els anomenats ETF beta, que repliquen un índex en 
què les ponderacions es basen en la capitalització (per 
exemple, l’Ibex 35). Els beta+ ofereixen exposició a la ren-
dibilitat d’un índex, amplificada en direcció llarga (ETF 
palanquejat) o curta (ETF invers). Els smart beta permeten 
l’exposició a estratègies més elaborades, com la inversió 
value, growth o small caps, amb diversos criteris de ponde-
ració d’actius. Finalment, els ETF alpha ofereixen una ges-
tió passiva, però amb l’aspiració d’assolir rendiments per 
damunt del mercat, basant-se en criteris de selecció 
d’actius i de gestió de cartera, relacionats amb la identifi-
cació de tendències generals i de cicles macrofinancers o 
amb la selecció d’accions concretes (per exemple, el price 
momentum).

Gràcies a aquests elements, els ETF han tingut un gran èxit 
comercial entre els inversors minoristes i institucionals. Els 
més de 1.400 ETF disponibles a nivell mundial sumen un 
volum d’uns tres bilions de dòlars, després de créixer el 
28% anual de mitjana des del 2003. Ja han superat els  

hedge funds, tot i que encara queden lluny dels fons 
d’inversió ordinaris.

Pel que fa a l’eficiència del sistema financer en conjunt, els 
ETF hi contribueixen de forma favorable: permeten acce-
dir a mercats, a actius i a estratègies abans remots o reser-
vats a especialistes, la qual cosa amplia les possibilitats de 
diversificació de les carteres de tot tipus d’inversors (inclo-
sos els particulars amb baix volum), i ajustar el perfil de 
risc a les preferències de cadascun. Els ETF no haurien de 
ser un inconvenient per al correcte funcionament dels 
preus de mercat, tenint en compte la seva flexible oferta i 
que, en última instància, reflecteixen els preus dels actius 
subjacents. Tampoc haurien de distorsionar l’assignació 
eficient de recursos als esmentats actius. A més a més, 
redueixen els costos d’intermediació financera que supor-
ta l’inversor.

No obstant això, l’impacte dels ETF sobre l’estabilitat fi -
nancera té clarobscurs. En concret, la seva elevada liquidi-
tat és una arma de doble tall. En un ETF, la liquiditat acom-
pleix un paper diferent al de les accions, ja que depèn dels 
actius que el componen i de la capacitat de l’emissor per 
crear i per suprimir participacions en funció de la deman-
da. Això fa que l’ETF sigui un producte molt flexible, el 
preu del qual està molt més determinat pels preus dels 
actius subjacents que per la pròpia oferta i demanda. Però 
la inquietud deriva del que pot succeir en cas de pànic 
venedor: els ETF podrien accelerar i retroalimentar les 
vendes, en especial per la figura dels ETF palanquejats. 
Afortunadament, els reguladors i els supervisors interna-
cionals són conscients que aquest risc requereix regulació, 
vigilància i, en cas necessari, actuació.

FOCUS • ETF: un nou producte estrella dels mercats financers
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Tipus d’interès (%)

31-ago 31-jul Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,05 0,05 0 0,0 –10,0

Euríbor 3 mesos –0,03 –0,02 –1 –11,1 –19,6

Euríbor 12 mesos 0,16 0,17 –1 –16,5 –27,4

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,23 –0,22 –1 –16,6 –21,3

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,20 –0,23 3 –10,2 –17,1

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,80 0,64 16 25,9 –9,0

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,11 1,84 27 49,9 –11,9

Diferencial de deute públic a 10 anys (p. b.) 1 131 120 11 24,1 –2,8

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,33 0,31 2 7,4 9,6

Líbor 12 mesos 0,84 0,83 1 21,1 27,4

Deute públic a 1 any 0,38 0,31 7 16,7 29,9

Deute públic a 2 anys 0,74 0,66 8 7,6 25,2

Deute públic a 10 anys 2,22 2,18 4 4,9 –12,3

spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-ago 31-jul Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2015 (p. b.)

Variació interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 72 62 10 9,1 12,1

Itraxx Financer Sènior 81 73 8 13,6 20,3

Itraxx Financer Subordinat 163 151 12 14,2 79,1

Tipus de canvi

31-ago 31-jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

$/€ 1,121 1,098 2,1 –7,3 –14,6

¥/€ 135,900 136,080 –0,1 –6,2 –0,6

£/€ 0,731 0,703 3,9 –5,9 –7,7

¥/$ 121,230 123,890 –2,1 1,2 16,5

Primeres matèries 

31-ago 31-jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 406,3 410,4 –1,0 –7,2 –16,0

Brent ($/barril) 51,3 50,6 1,4 –8,0 –49,4

Or ($/unça) 1.134,8 1.095,8 3,6 –4,2 –11,9

Renda variable

31-ago 31-jul Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2015 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 1.972,2 2.103,8 –6,3 –4,2 –1,6

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.269,6 3.600,7 –9,2 3,9 3,1

Ibex 35 (Espanya) 10.259,0 11.180,7 –8,2 –0,2 –4,4

Nikkei 225 (Japó) 18.890,5 20.585,2 –8,2 8,2 22,5

MSCI emergents 818,7 901,7 –9,2 –14,4 –24,7

Nasdaq (EUA) 4.776,5 5.128,3 –6,9 0,9 4,3

Nota: 1. Diferencial entre la rendibilitat del bo espanyol i el bo alemany a 10 anys.

PRINCIPALS INDICADORS
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CONJUNTURA • Continua la  
bona marxa nord-americana  
i augmenten els dubtes sobre  
els emergents

els euA continuen liderant la recuperació global. Al juliol i a 
l’agost, la situació econòmica a gairebé tots els països avançats 
ha evolucionat d’acord amb el que s’esperava. No ha estat el cas 
de la majoria d’emergents, les dades d’activitat més recents 
dels quals han estat més febles del que s’havia previst. En el cas 
de la Xina, ha augmentat la incertesa sobre la velocitat de des-
acceleració de l’economia, tot i que continuem creient que és a 
l’abast de l’Executiu pilotar un soft landing. D’altra banda, la 
greu recessió de Rússia i del Brasil, en un context polític compli-
cat, ha ampliat la desconfiança cap als emergents en conjunt.

ESTATS UNITS

L’avanç de l’economia nord-americana es va accelerar en el 
2t 2015. El PIB dels EUA va créixer un significatiu 0,9% intertri-
mestral en el 2T 2015, el 2,7% en termes interanuals, després 
de ser revisat de forma considerable a l’alça. També va destacar 
la revisió a l’alça del creixement del 1T (del 0,0% intertrimestral 
al +0,2%). Per components de demanda, destaquen la contri-
bució positiva del consum privat, el creixement del qual es va 
accelerar en relació amb el 1T, i les exportacions, que van 
avançar amb vigor després de les disrupcions causades per la 
vaga portuària a la costa oest durant els primers mesos de 
l’any. La feblesa relativa de la inversió en equipament s’explica 
per un efecte ressaca de l’elevada despesa en equipament 
efectuada durant els nou primers mesos del 2014. Els indica-
dors de sentiment empresarial fan pensar que aquesta feblesa 
serà transitòria.

La revisió del PIb dels tres últims anys presenta un creixe-
ment tendencial lleugerament menor. Juntament amb les 
dades de creixement del 2T 2015, el Bureau of Economic Analy-
sis va presentar la revisió habitual de la sèrie del PIB dels tres 
últims anys. El canvi ha comportat una revisió a la baixa de 
l’avanç anual mitjà del PIB entre el 2012 i el 2014, del 2,3% al 
2,0%, conseqüència, en bona part, de les menors taxes de crei-
xement del consum privat. D’altra banda, la revisió no va solu-
cionar del tot els problemes d’estacionalitat que s’atribueixen a 
la sèrie elaborada per la institució governamental. Així, tot i que 
s’ha reduït la diferència entre l’avanç del PIB del 1T de mitjana i 
el de la resta de trimestres (dels 1,2 punts als 0,7 punts actuals), 
la distància continua sent significativa.

els indicadors d’activitat recents constaten la continuïtat de 
la recuperació en el 3t. L’índex de confiança del consumidor 
elaborat pel Conference Board va repuntar a l’agost i va superar 
la referència dels 100 punts, gràcies a la millora de les expecta-
tives i a la percepció d’un mercat laboral més fort. Malgrat que 
les vendes al detall del juliol van presentar un creixement  
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moderat, la revisió a l’alça del mes anterior també deixa la valo-
ració de l’indicador en el costat positiu. Per la seva banda, els 
índexs de sentiment empresarial (ISM), tant de manufactures 
com de serveis, continuen a la zona expansiva i perfilen bones 
perspectives per a la inversió. L’ISM de manufactures va patir 
una lleugera reculada i va quedar en el nivell dels 52,7 punts, 
que es corresponen amb creixements del PIB propers al 3%. 
Amb una nota molt més robusta, l’ISM de serveis, que repre-
senten el 85% de l’ocupació privada, va escalar fins als 60,3 
punts, nivell que coincideix amb creixements de l’economia 
superiors al 5%. Finalment, el sector immobiliari va mantenir la 
recuperació sostinguda, amb dades positives en habitatges ini-
ciats i en vendes d’immobles. Cal considerar la feblesa del juny 
de l’índex de preus Case-Shiller d’habitatges de segona mà 
com un episodi transitori.

L’ocupació torna a registrar un bon mes, tot i que les millores 
salarials es fan esperar. Al juliol, es van crear 215.000 llocs de 
treball nets, un registre que indica un mercat fort. Així mateix, 
la taxa d’atur es va mantenir estable en un baix 5,3%, i la taxa 
àmplia d’atur (anomenada U6), que inclou la subocupació (per-
sones que treballen a temps parcial de manera involuntària per 
raons econòmiques), va baixar en una dècima, fins al 10,4%. La 
creació sòlida d’ocupació i la consolidada recuperació econòmi-
ca dels EUA propiciarien l’inici de les pujades de tipus d’interès. 
No obstant això, la inestabilitat financera, la caiguda del preu 
de les primeres matèries, l’apreciació del dòlar i l’absència de 
pressions inflacionistes (els avanços salarials se situen en un 
contingut 2,1% interanual) conviden a la paciència. Per tot ple-
gat, el més probable és que la primera pujada s’ajorni fins al 
final del 2015.

La inflació es manté moderada i segueix la tendència dels 
salaris. Així, l’IPC general del juliol es va desaccelerar en relació 
amb el maig i el juny, en termes intermensuals, i perfila un 
panorama d’avanç dels preus molt moderat, que, a més a més, 
atesa la caiguda recent del preu del petroli, és probable que 
continuï. En la mateixa línia, l’índex subjacent, que exclou els 
aliments i l’energia, també va alentir l’avanç i va registrar un 
increment intermensual contingut (del 0,1%). En termes inter-
anuals, els avanços es van situar en el 0,1% per a l’índex general 
i en l’1,8% per al subjacent.

JAPÓ

L’activitat econòmica recula en el 2t 2015. El PIB del Japó va 
recular el 0,4% intertrimestral en el 2T 2015 (+0,7% inter -
anual), un registre més fluix del previst al nostre escenari cen-
tral. La feblesa del consum privat, més intensa del que sugge-
rien els últims indicadors, i la reculada de les exportacions, que 
pateixen els efectes d’una tendència a la baixa de la demanda 
xinesa (que representa el 18% del total de les exportacions), 
van ser els factors més negatius. Així i tot, la lleugera revisió 
alcista del PIB del 1T 2015 millora el balanç final. Així mateix, 
esperem una segona meitat d’any amb creixements més 
robusts que en la primera.  
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La millora del sentiment empresarial i la inflació continguda 
donaran suport a l’economia nipona. Els bons resultats de 
l’índex de sentiment empresarial Tankan per a les grans empre-
ses, tant en serveis com en manufactures, permeten esperar 
una millora de la despesa inversora. Així mateix, l’estancament 
dels preus, provocat, en gran part, per les baixades del petroli, 
hauria d’afavorir el consum privat, ja que és una ajuda per a les 
llars que compensa l’absència de pujades salarials.

EMERGENTS

La Xina centra l’atenció durant l’estiu. La forta caiguda bor-
sària (propera al 40%) i la feblesa dels indicadors més recents 
d’activitat (PMI i producció industrial) van motivar l’actuació de 
les autoritats del país. Destaquen la devaluació del renminbi 
(del 3% en relació amb el dòlar), la nova retallada en el tipus 
d’interès de referència (fins al 4,60%, la cinquena des del no -
vembre) i la reducció del coeficient de caixa. Sembla que aques-
tes mesures, lluny de tranquil·litzar els inversors, han intensifi-
cat els dubtes sobre l’autèntic estat de salut de l’eco  nomia 
asiàtica. En aquest sentit, el nostre escenari central continua 
contemplant un aterratge suau de l’economia, tot i que els ris-
cos a la baixa s’han dilatat de forma significativa.

el brasil i rússia empitjoren, sumits en la inestabilitat política. 
El recel creixent cap a les economies emergents ha estat 
espero  nat, també, pel deteriorament d’aquests dos grans paï-
sos. El PIB del Brasil va caure el 2,6% interanual en el 2T 2015, 
molt per sota del que s’esperava. A aquest descens, se sumen 
unes greus tensions inflacionistes (el 9,6% interanual al juliol) i 
un dèficit per compte corrent elevat (el 4,5% del PIB en el 1T). 
Atesa aquesta conjuntura, no queda espai per a polítiques 
expansives i empitjora la situació de la presidenta Dilma Rous-
seff, ja prou precària. Per la seva banda, l’economia russa va 
recular el 4,6% en el 2T 2015, també per sota de les expectati-
ves. La crisi del ruble, el conflicte d’Ucraïna i els baixos preus 
del petroli, que perjudiquen en especial Rússia, fan preveure 
un 2015 i un 2016 difícils.

L’Índia és l’excepció dels dubtes emergents. El país va créixer 
el 7,0% en el 2T 2015, un registre que, tot i que una mica inferior 
a l’avanç del 1T i a les previsions del consens, se situa en línia 
amb el nostre escenari central. En aquest context d’avanços sig-
nificatius, els preus continuen sota control: la inflació es va si -
tuar en el 3,8% al juliol, molt per sota del 7,2% del 2014. Des-
prés de les eleccions del maig del 2014, l’Índia gaudeix 
d’estabilitat política i d’un mandat reformista clar. Així i tot, és 
fonamental abordar els importants colls d’ampolla del país en 
un entorn d’elevat endeutament empresarial i públic. 
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La millora del mercat laboral nord-americà i el creixement 
significatiu de la seva economia han avivat el debat sobre 
la idoneïtat que la Reserva Federal (Fed) iniciï les pujades 
de tipus d’interès i sobre quin ha de ser el ritme adequat 
per dur-les a terme. La qüestió no és intranscendent, ja 
que, si el PIB dels EUA es troba prop de reprendre la ten-
dència potencial, la possibilitat que la Fed ajorni massa el 
començament de les pujades podria generar pressions 
inflacionistes, bombolles en el preu de determinats actius 
i, en última instància, nivells excessius d’endeutament.

Mesurar si l’economia nord-americana s’aproxima al PIB 
potencial, o si és a la vora de tancar la bretxa de producció 
(output gap) després d’anys de gap negatiu, és un element 
crucial per avaluar el rumb que ha de prendre la Fed.1 No 
obstant això, sembla que el marge d’error en l’estimació 
d’aquesta variable teòrica ha augmentat de forma consi-
derable en els últims anys, la qual cosa dificulta la tasca. A 
tall d’exemple, el tipus d’interès nominal derivat d’una re -
gla de Taylor clàssica varia de manera substancial (2 p. p. 
de diferència) segons s’utilitzi l’estimació del PIB potencial 
nord-americà elaborada per l’FMI en l’informe de perspec-
tives globals (WEO) de l’abril del 2014 o en el de l’abril del 
2015. Així, segons l’estimació de l’abril del 2014, la política 
ultraacomodatícia actual està més que justificada, el con-
trari del que succeeix si s’utilitza la de l’abril del 2015.

Davant la pèrdua d’efectivitat dels mesuraments més clàs-
sics per determinar la bretxa de producció, s’ha recorregut 
a mesuraments més directes, tot i que parcials, com els in -
di  cadors d’activitat del mercat laboral. La discussió sobre 
la conveniència d’iniciar la pujada de tipus hauria estat 
insòlita des de la perspectiva de tres anys enrere, tenint en 
compte que la taxa d’atur actual és del 5,3%, una xifra 
molt inferior a l’objectiu orientatiu del 6,5% que s’ha  via 
marcat la Fed per al començament de les pujades. Un ob -
jectiu que va ser desestimat, ja al març del 2014, perquè la 
taxa de llavors vorejava el registre del 6,5% i la inflació 
sub  jacent se situava significativament per sota del 2% 
mar  cat per la institució.

En l’actualitat, amb una taxa d’inflació encara baixa i amb 
un avanç salarial moderat, el posicionament que s’inclina 
per ajornar les pujades té molts adeptes. En concret, la 
taxa de creixement dels salaris se situa al voltant del 2% 
interanual, lluny del que Janet Yellen, presidenta de la Fed, 
considera la zona de «normalitat» (entre el 3% i el 4%). Així 
mateix, la millora del mercat laboral és menys intensa 
quan, en lloc de tenir en compte la taxa d’atur simple, con-
si  derem mesuraments més amplis de l’atur que tenen en 

FOCUS • EUA: expansió robusta i inici de les pujades de tipus?
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compte els desanimats o els qui treballen a temps parcial 
de forma involuntària.

No obstant això, el fort repunt del nombre de vacants de tre-
ball en els últims trimestres i la dificultat creixent per cobrir-
les indiquen que la taxa d’atur simple és un mesurament 
cada vegada més fiable per conèixer la vitalitat del mer  cat 
laboral. Així, el 5,3% de la taxa d’atur del juliol mos    traria que 
no s’hauria d’ajornar la pujada de tipus. En la ma      teixa línia, 
els salaris, tot i que continguts en termes in  ter  anuals, comen-
cen a mostrar signes d’acceleració: des del començament 
d’enguany, han augmentat el 2,7% en ter  mes anualitzats.

En definitiva, malgrat que encara hi ha dubtes sobre la dis-
tància exacta que separa l’economia nord-americana del 
nivell de PIB potencial, nombrosos indicadors d’activitat 
suggereixen que falta poc per arribar-hi. La volatilitat 
financera global, la caiguda del preu de les primeres matè-
ries i l’apreciació del dòlar són factors als quals la Fed po -
dria ser sensible, però la solidesa de la recuperació justifi-
caria el començament de la normalització dels tipus.

1. El PIB potencial és una variable teòrica que es defineix com el nivell de 
producció compatible amb una inflació subjacent estable al voltant del 
seu nivell objectiu. Per a més informació sobre aquest concepte, vegeu el 
Dossier de l’IM05/2013 («PIB potencial, un concepte clau, però difús»).
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L’Amèrica Llatina afronta unes perspectives econòmiques 
caracteritzades pel baix creixement: segons l’FMI, el crei-
xement mitjà del 2015-2016 serà del 0,9%, enfront del 
3,7% anual mitjà del període 2005-2014. Aquesta evolució 
deriva de l’encadenament de dos xocs negatius: l’a  ba -
ratiment de les primeres matèries i un entorn de finança-
ment internacional menys propici per a la regió. A més a 
més, les perspectives a mitjà termini tampoc són gaire 
favorables: el creixement mitjà anual esperat per al 2015-
2020 és del 2,3%. A part de posar damunt la taula la neces-
sitat de definir una agenda de reformes estructurals que 
rellanci el creixement potencial de la regió, aquestes pers-
pectives sembren interrogants sobre la sostenibilitat de 
les finances públiques. En aquest Focus, centrem l’atenció 
sobre aquest últim aspecte.

D’entrada, cal destacar que el punt de partida de les finan-
ces públiques llatinoamericanes no és positiu. Si, el 2009, 
un any crític marcat per la recessió, el dèficit públic va es -
calar fins al 3,8% del PIB i el deute públic va augmentar 
fins al 48,7%, el 2014, les xifres es van situar en el 4,9% i en 
el 51,6%, respectivament. Aquests registres són històrica-
ment elevats i, a més a més, s’han donat en un context de 
creixement força dinàmic (amb l’excepció del 2014, any ja 
de desacceleració). Tampoc convida a l’optimisme que es 
distribueixin de forma una mica alarmant entre els països 
de la regió: amb un dèficit del 6,2% i un deute del 65,2%, 
el Brasil, precisament el país central, és una de les econo-
mies que ocupa l’extrem més perillós.1

El factor principal que explica aquest deteriorament és 
l’evolució de les despeses (un cop exclosos els interessos). 
En el conjunt de la regió, segons les dades del Banc Intera-
mericà de Desenvolupament (BID), entre el 2008 i el 2014, 
les despeses van augmentar en un total equivalent gaire-
bé al 5% del PIB, mentre que els ingressos només ho van 
fer en una xifra equivalent a l’1,5% del PIB. Com s’observa 
al gràfic, aquesta evolució alcista de les despeses és degu-
da, fonamentalment, a un augment notable en matèria de 
sous i salaris i de transferències corrents i subsidis, mentre 
que l’esforç inversor només es va incrementar de manera 
significativa en uns pocs països.

En definitiva, tant la situació actual de les finances públi-
ques com les perspectives de creixement justifiquen que 
l’Amèrica Llatina es plantegi la necessitat de dur a terme 
un ajust fiscal important. Dues preguntes immediates són: 
de quina intensitat i amb quines característiques? Pel que 
fa a la primera qüestió, el BID conclou que el país mitjà de 
l’Amèrica Llatina hauria de dur a terme un ajust fiscal de 

l’1,9% del PIB entre el 2015 i el 2018 per estabilitzar el deu-
te públic en els nivells actuals. Ara bé, per als països amb 
un deute superior al 40% del PIB, l’ajust mitjà puja al 2,5% 
del PIB. Aquesta xifra, tot i que sembli relativament assu-
mible, cal entendre-la com un mínim, ja que, de fet, molts 
paï  sos haurien d’aspirar a reduir el deute públic per retor-
nar-lo a nivells més confortables.

Pel que fa a les característiques de l’ajust, el mateix BID 
suggereix una estratègia que protegeixi els avanços so -
cials de les últimes dècades i millori la sostenibilitat de les 
finances públiques. El fil conductor d’aquest tipus d’ajust 
és augmentar les bases fiscals (una necessitat especial-
ment urgent als països amb un major grau d’economia 
informal), prioritzar la inversió pública, reduir les despeses 
ineficients i concentrar la despesa social en els segments 
més necessitats. Així, per exemple, si, a l’Amèrica Central, 
la despesa social es destinés a la població situada en el 
40% més baix de la distribució de la renda, s’estima que es 
generarien estalvis fiscals equivalents al 0,5% del PIB.

En conclusió, el repte de les finances públiques llatinoame-
 ricanes és considerable. Més enllà de la dinàmica estricta-
ment pressupostària, convé no perdre de vista que la re -
gió ha canviat de forma estructural durant l’última dè  ca  da 
i mitja. Un element particularment nou és l’aparició d’una 
nova classe mitjana que transforma les regles del joc: al 
mateix temps que continua demandant un grau adequat 
de redistribució, és també més conscient de la importàn-
cia de l’estabilitat fiscal per garantir la prosperitat del fu -
tur.2 El repte està servit.

FOCUS • Amèrica Llatina: el repte de l’ajust fiscal
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2. Segons les dades del Pew Research Center, entre el 2001 i el 2011, 63 
milions de persones van assolir el segment de rendes mitjanes a l’Amèrica 
Llatina, una xifra superior al 10% de la població total de la regió.

1. Els llindars de deute públic excessiu en el cas dels emergents són més 
exigents que en el dels països desenvolupats, a causa, en part, de la major 
importància de l’endeutament en divisa estrangera.
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ESTATS UNITS
2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15

Activitat

PIB real 1,5 2,4 2,9 2,5 2,9 2,7 – ...

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

Confiança del consumidor (valor) 73,2 86,9 90,9 92,7 101,3 96,2 91,0 101,5

Producció industrial 1,9 3,7 4,2 4,5 3,5 1,6 1,3 ...

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

Habitatges iniciats (milers) 928 1.001 1.029 1.055 978 1.155 1.206 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 158 171 170 173 178 179 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 7,4 6,2 6,1 5,7 5,6 5,4 5,3 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 58,6 59,0 59,0 59,2 59,3 59,3 59,3 ...

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

Preus

Preus de consum 1,5 1,6 1,8 1,2 –0,1 0,0 0,2 ...

Preus de consum subjacent 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 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

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15

Activitat

PIB real 7,7 7,4 7,3 7,3 7,0 7,0 –

Vendes al detall 13,1 10,3 14,0 11,7 10,5 10,2 10,5

Producció industrial 9,7 8,3 8,0 7,6 6,4 6,3 6,0

PMI manufactures (oficial) (valor) 50,8 50,7 51,3 50,4 49,9 50,2 50,0

Sector exterior

Balança comercial 1 (valor) 258 382 322 382 488 541 537

Exportacions 7,8 6,1 13,0 8,6 4,6 –2,2 –8,3

Importacions 7,3 0,5 1,0 –1,7 –17,6 –13,5 –8,1

Preus

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

Tipus d’interès de referència 2 (valor) 6,00 5,60 6,00 5,60 5,35 4,85 4,85

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

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
2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15

Activitat

PIB real 1,6 –0,1 –1,4 –0,8 –0,8 0,7 –

Confiança del consumidor (valor) 43,6 39,3 40,5 38,9 40,7 41,5 40,3

Producció industrial –0,6 2,1 –0,3 –1,4 –2,2 –0,5 0,2

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 6,0 13,5 13,0 12,0 12,0 15,0 –

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

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

Preus

Preus de consum 0,4 2,7 3,4 2,5 2,3 0,5 0,3

Preus de consum subjacent –0,2 1,8 2,3 2,1 2,1 0,4 0,6

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

el creixement de la zona de l’euro es consolida en el 2t, tot i 
que ho fa amb lentitud. Els signes de recuperació persisteixen 
a tots els països de la zona de l’euro (llevat de Grècia). El PIB de 
la regió va créixer el 0,3% intertrimestral en el 2T 2015, una 
dècima per sota de la dada del trimestre anterior, però a un 
ritme superior al dels dos anys precedents. Per països, contrasta 
el vigor de l’economia alemanya (+0,4% intertrimestral) amb 
l’estancament de la francesa (+0,0% intertrimestral). En el cas 
de França, preocupa que la demanda interna, un dels pilars tra-
dicionals de la seva economia, hagi contribuït de manera nega-
tiva al creixement (–0,3 p. p.). Itàlia segueix un procés gradual 
de recuperació, amb un creixement intertrimestral del 0,2% en 
el 2T. Per la seva banda, Espanya, amb un registre de l’1,0% 
intertrimestral, continua liderant el creixement entre les grans 
economies europees. 

s’aprova el tercer programa d’ajuda financera a Grècia. Des-
prés de mesos d’elevada incertesa per les difícils negociacions 
entre Grècia i les institucions, es va arribar a un acord per dur a 
terme un tercer programa de rescat: està previst que l’ajuda 
financera arribi als 86.000 milions d’euros (al voltant del 48% 
del PIB grec). El programa conté reformes estructurals exigents 
(privatitzacions i reformes fiscal, laboral i de pensions), i la seva 
implementació serà sotmesa a una estricta vigilància. Les pri-
meres mesures aprovades al Parlament grec no van tenir el 
suport d’una part significativa dels diputats de Syriza, la qual 
cosa va forçar el primer ministre a anunciar la convocatòria 
d’eleccions anticipades per a mitjan setembre. L’acord no 
inclou la reestructuració del deute (el que ha motivat que l’FMI 
no participi en l’esquema) i no permet esvair els dubtes sobre 
la seva sostenibilitat, tot i que és probable que més endavant 
se suavitzin els venciments. Una part important dels fons del 
programa (25.000 milions d’euros) es destinarà a recapitalitzar 
la banca, molt danyada després dels controls de capitals. 
S’observen ja símptomes que la sortida de dipòsits de les llars i 
de les empreses, que es va intensificar a mesura que s’es  tan -
caven les negociacions, s’ha frenat. Malgrat que s’esvaeix el risc 
que Grècia surti de la zona de l’euro, la crisi ha evidenciat la 
necessitat de continuar enfortint el govern econòmic de la 
regió si es vol evitar que un país membre es torni a trobar en 
una situació similar.

L’FmI alerta del baix potencial de creixement de la zona de 
l’euro si no es duen a terme reformes profundes. La institu-
ció internacional constata la millora econòmica de la regió, 
però recomana una combinació de diferents polítiques 
econòmiques per apuntalar-ne el creixement. A curt termini, 
l’FMI aposta per estimular la demanda interna mantenint les 
polítiques monetàries actuals i impulsant polítiques fiscals 
expansives als països amb finances públiques que ho puguin 
permetre. Per al sector bancari, recomana reparar els balanços 
de les entitats, reduint el percentatge de crèdits dubtosos i 
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millorant-ne la supervisió, així com completar la unió ban-
cària. A mitjà i a llarg termini, la institució preveu que el crei-
xement de la zona de l’euro serà limitat (al voltant de l’1,5% el 
2020). En especial, preocupa l’escassa capacitat de creixement 
de la demanda i, sobretot, de la productivitat. Aquesta cir-
cumstància fa que la zona de l’euro sigui més vulnerable a 
xocs externs. Per contrarestar-ho, és clau implementar refor-
mes estructurals que permetin augmentar la productivitat i 
reforçar la governança econòmica de la regió (per a més 
de talls, vegeu el Focus «Quins són els passos imprescindibles 
per completar la unió econòmica i monetària a la zona de 
l’euro?»).

L’activitat econòmica continua en zona expansiva en el 3t. 
L’índex PMI compost i l’índex de sentiment econòmic per a la 
zona de l’euro van anotar, en el 3T, registres superiors als de la 
primera meitat de l’any, la qual cosa apunta a un creixement 
sostingut durant aquest trimestre. No obstant això, tot indica 
que la divergència entre les dues economies més grans de la 
regió es manté. A Alemanya, l’índex PMI compost va millorar a 
l’agost (i se situa ja en els 54,0 punts), mentre que, a França, va 
empitjorar per segon mes consecutiu, tot i que continua encara 
en zona expansiva (51,3 punts). La valoració general per a 
l’índex PMI compost de la resta de països de la zona de l’euro, 
que continua, i fins i tot accelera a l’agost, la tendència ascen-
dent observada en els últims mesos, és clarament positiva.

el consum es continua recuperant, però lentament. El ritme 
d’avanç de les vendes al detall va ser de l’1,2% interanual al 
juny, una mica inferior al dels mesos anteriors. De tota manera, 
la mitjana per al conjunt del 2T ha estat similar a la del 1T. El 
descens de l’índex de confiança del consumidor al juliol i a 
l’agost indica que no va augmentar la contribució al creixement 
del consum privat. No obstant això, esperem que recuperi la 
tendència positiva en els pròxims mesos. D’una banda, la recu-
peració gradual del mercat laboral donarà suport al consum 
privat (la taxa d’atur es va situar en el 10,9% al juliol, dues dèci-
mes menys que en el mes anterior). De l’altra, el descens recent 
del preu del petroli incrementarà el poder adquisitiu de la 
població, la qual cosa es traduirà, en part, en un augment del 
consum de les llars.

La inflació continua estable, malgrat el descens del preu del 
petroli. La variació interanual de l’índex de preus de consum 
harmonitzat (IPCH) de la zona de l’euro es va situar en el 0,2% 
interanual a l’agost, la mateixa dada que en els dos mesos pre-
cedents. En gran part, la forta recaiguda del preu del petroli va 
ser compensada per l’augment del preu dels aliments frescos. 
En la mateixa línia, la inflació subjacent es va mantenir estable 
a l’agost, en el 0,9%. Es tracta del mateix registre que al juliol, 
però se situa en nivells superiors als de la primera meitat de 
l’any, la qual cosa reflecteix la recuperació gradual de la zona 
de l’euro. Les pressions inflacionistes a la regió continuaran 
sent moderades en els pròxims mesos, a causa del descens del 
preu del petroli, però la inflació subjacent anirà pujant de for-
ma gradual.
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Augmenta la contribució del sector exterior a la recuperació. 
Les exportacions de béns van créixer l’11,2% interanual al juny, 
impulsades per la devaluació de l’euro. A més a més, els indica-
dors de la Comissió Europea d’expectatives del volum d’ex  por -
ta  cions per als tres pròxims mesos i de noves comandes per 
ex  portar mostren unes perspectives favorables per al sector 
exportador a curt termini. Malgrat la desacceleració de les prin-
cipals economies emergents, tot fa pensar que la demanda 
externa continuarà contribuint de forma decisiva al creixement 
de la zona de l’euro a curt i a mitjà termini.

Alemanya continua sent el motor econòmic de la zona de 
l’euro. El creixement del PIB alemany es va situar en el 0,4% in -
tertrimestral en el 2T (l’1,6% interanual), un registre similar a la 
mitjana dels dos trimestres anteriors. El principal estímul de 
l’avanç va ser el sector exterior, la contribució del qual al creixe-
ment va ser de 0,8 p. p., beneficiat per la devaluació de l’euro i 
per la recuperació gradual dels principals socis comercials del 
país. En canvi, l’avanç de la demanda interna va ser més feble 
del que s’esperava, amb una contribució al creixement de 0,1 p. p. 
Van sorprendre, per la seva feblesa, tant la inversió, que va pre-
sentar una taxa de creixement negativa (en particular la cons-
trucció), com el consum de les llars. No obstant això, l’evo  lu  ció 
d’aquests dos factors queda matisada quan es té en compte 
una visió més àmplia de la situació. És important tenir present 
que el consum de les llars va créixer amb força en els dos tri-
mestres precedents. A més a més, la bona situació del mercat 
laboral i el creixement dels salaris, del 2,2% al juny, sug  ge  reixen 
que els factors de fons que sostenen la dinàmica positiva del 
consum són sòlids. Pel que fa a la inversió, el més probable és 
que es tracti, també, d’una desacceleració puntual. Així ho sug-
 ge  reix l’augment de la utilització de la capacitat productiva que 
ha tingut lloc en els últims trimestres. La bona evolució de 
l’índex IFO de clima econòmic alemany evidencia, també, que 
les perspectives de la inversió en particular i del conjunt de 
l’economia en general són favorables a curt i mitjà termini.

L’europa emergent manté el ritme de creixement. En el 2T, els 
països de l’Europa central i oriental van registrar un creixement 
notable. Polònia, la principal economia de la regió, va avançar 
el 0,9% intertrimestral, una xifra similar a les registrades per la 
República Txeca i per Eslovàquia. Hongria i Bulgària van mos-
trar, també, un ritme d’avanç sòlid, i Romania, després d’un 1T 
excepcionalment fort, va moderar el ritme d’avanç en el trimes-
tre següent. En termes interanuals, el creixement dels països de 
la regió se situa, en la majoria dels casos, a la zona del 3%-4%, 
equivalent al seu creixement tendencial a llarg termini. Aques-
ta positiva evolució de fons és deguda, principalment, al fet 
que la regió capitalitza de forma adequada la consolidació del 
creixement de la zona de l’euro i, en particular, el bon moment 
d’un dels seus mercats centrals, l’alemany. Així mateix, cal des-
tacar que, en un moment en què les economies emergents han 
patit, en conjunt, un repunt de la incertesa financera, els països 
de l’Europa emergent amb prou feines s’han vist afectats per 
aquest factor, gràcies, precisament, al fet que la seva estreta 
vinculació amb la zona de l’euro els ha diferenciat d’altres eco-
nomies emergents més vinculades al cicle econòmic global.
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FOCUS • Quins són els passos imprescindibles per completar la unió 
econòmica i monetària a la zona de l’euro?

La crisi grega ha posat en relleu, repetidament des del 
2010, les febleses de l’arquitectura institucional de la zona 
de l’euro i les dificultats per crear una unió econòmica i 
monetària (UEM) forta. Per superar-les, els presidents de la 
Comissió Europea, de l’Eurogrup, del Consell Europeu i del 
BCE van elaborar un informe1 el 2012 que va servir per a la 
ràpida implementació dels mecanismes de supervisió i de 
coordinació de les polítiques econòmiques i pressupos-
tàries dels diferents països de la zona de l’euro. Ara, en 
l’anomenat «Informe dels cinc presidents»,2 a la llista inicial 
de mandataris, s’ha afegit el del Parlament Europeu, amb 
la finalitat d’impulsar el full de ruta que aprofundeix en els 
aspectes que van quedar pendents. En particular, la inicia-
tiva pretén que la zona de l’euro passi d’un sistema de 
regles i de recomanacions a un sistema amb institucions 
comunes amb més sobirania compartida.

L’informe és un avanç important, perquè planteja, ja en la 
primera fase, prevista entre el juliol del 2015 i el juny del 
2017, dur a terme accions que permetin una major integra-
ció econòmica i financera, sense necessitat de modificar 
els tractats europeus. Entre aquestes accions, destaca la 
creació d’unes autoritats de competitivitat nacionals inde-
pendents, que hauran d’avaluar si els salaris evolucionen 
d’acord amb la productivitat. Així mateix, s’enfortirà el sis-
tema de governança actual mitjançant una major coordi-
nació de les polítiques econòmiques en un Semestre Euro-
peu revisat. La primera part d’aquesta fase (programada 
del novembre al febrer de cada any) estarà més dedicada a 
la zona de l’euro en conjunt i fixarà les prioritats de la regió. 
La segona part (del març al juliol) se centrarà en els països 
de manera individual i es plasmarà en recomanacions més 
concretes per augmentar els respectius creixements 
potencials. En aquesta primera fase, una part important 
dels canvis institucionals inclourà completar la unió ban-
cària amb un fons de garantia de dipòsits comú i un fons 
de resolució únic, i s’engegarà, així mateix, la unió del mer-
cat de capitals.

El repte, però, és aconseguir que, en la segona etapa, a par-
tir del juliol del 2017, es completi l’estructura institucional 
de la UEM per assolir una convergència duradora. Per 
aconseguir-ho, serà fonamental la publicació d’un llibre 
blanc en la primavera del 2017, en què es concretaran les 
mesures necessàries per completar la UEM, inclosos els 
canvis legislatius. D’una banda, en aquesta fase, es forma-
litzarà el procés de convergència econòmica amb un con-

junt de benchmarks decidits de manera conjunta entre els 
països (sobre el mercat laboral, la competitivitat, etc.),  
als quals es conferiria una naturalesa legal. De l’altra, 
s’avançarà cap a la unió fiscal mitjançant la creació d’una 
funció d’estabilització macroeconòmica comuna que per-
meti afrontar xocs macroeconòmics forts amb més garan-
ties i aconseguir que la UEM sigui més resistent. Al mateix 
temps, es pretén donar més legitimitat democràtica al pro-
cés de decisió a la zona de l’euro, atorgant més protagonis-
me al Parlament Europeu i als Parlaments nacionals en el 
Semestre Europeu, i mitjançant una major institucionalit-
zació de la zona de l’euro, amb un Tresor únic que prengui 
més decisions conjuntes en matèria fiscal o amb una presi-
dència permanent de l’Eurogrup.

La proposta és un pas endavant en la construcció de la 
UEM, ja que identifica les etapes que cal realitzar: defineix 
un punt de partida prou ampli perquè tots els països se 
sentin identificats amb el projecte i, al mateix temps, man-
té en l’horitzó un objectiu ambiciós. No obstant això, 
l’extens calendari d’implementació (fins al 2025) és una 
mica lent, atesa la urgència de la missió. Aprofundir ràpida-
ment en les propostes és indispensable per avançar cap a 
una UEM amb un sistema d’institucions comunes que 
millorin la política econòmica i pressupostària del conjunt 
de països de la zona de l’euro. És imprescindible que les 
propostes dels cinc presidents rebin l’impuls polític dels 
líders dels països de la zona de l’euro, ja que la construcció 
d’una UEM completa exigeix un suport fort de tots els Es -
tats membres que hi participen.

1. Cap a una autèntica Unió Econòmica i Monetària, informe del Consell
Europeu i del Consell de la Unió Europea, publicat el 5 de desembre del 
2012.
2. Completing Europe’s Economic and Monetary Union, informe de Jean-
Claude Juncker (Comissió Europea), en col·laboració amb Donald Tusk
(Consell Europeu), Jeroen Dijsselbloem (Eurogrup), Mario Draghi (BCE)
i Martin Schulz (Parlament Europeu), publicat el 22 de juny del 2015.

Calendari d’implementació proposat 
en l’«Informe dels cinc presidents»

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

Fase final:  UEM DEFINITIVA

Fase 2:  COMPLETAR L’ESTRUCTURA DE LA UEM
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 a factor d’estabilització de la zona de l’euro)
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Des de l’inici de la crisi del deute sobirà europeu, el 2011, el 
BCE ha implementat una política monetària ultraexpansi-
va. En aquest context, la liquiditat injectada en el sistema 
financer ha alterat l’estreta relació que històricament ha 
existit entre l’evolució dels agregats monetaris i el crèdit al 
sector privat. Mentre que l’augment del balanç del BCE va 
comportar un increment de l’oferta monetària (l’M3 va 
créixer el 5% interanual al juny), el crèdit bancari al sector 
privat es va reduir de forma notable i només va assolir 
creixements positius el passat mes de maig. En aquest 
Focus, analitzem els factors que expliquen la divergència 
entre l’evolució dels diners i del crèdit durant la imple-
mentació dels programes expansius.

Els agregats monetaris són una de les variables econòmi-
ques que es troben sota estricta vigilància per part dels 
bancs centrals, ja que informen sobre la quantitat de 
diners en circulació en una economia i, per tant, sobre les 
possibles pressions en els preus. Existeixen diversos agre-
gats monetaris, en funció de la liquiditat i del termini dels 
instruments inclosos. El més ampli que publica el BCE és 
l’M3, que inclou la moneda física en circulació i els dipòsits 
bancaris més líquids, des de comptes corrents comuns fins 
a comptes d’estalvi amb venciments inferiors a dos anys.

Històricament, l’evolució del crèdit al sector privat i de 
l’oferta monetària ha estat molt similar, la qual cosa sem-
bla raonable, atès que són, respectivament, les dues parti-
des més grans de l’actiu i del passiu en el balanç de les 
institucions financeres. No obstant això, des de l’inici de la 
implementació de les mesures expansives no convencio-
nals, aquesta relació s’ha afeblit. Ja que els balanços sem-
pre quadren, per explicar l’augment de l’oferta monetària 
(passiu) sense que hagi crescut el crèdit bancari al sector 
privat (actiu), hem d’explorar el comportament de la resta 
de partides del balanç dels bancs. En concret, s’observen 
dues dinàmiques. La primera consisteix en un canvi en la 
proporció de finançament al sector públic en relació amb 
el sector privat en els balanços de les institucions finance-
res. És a dir, l’augment de l’oferta monetària, en comptes 
d’anar acompanyat d’un augment del crèdit al sector pri-
vat, s’ha usat, sobretot, per finançar el sector públic, direc-
tament, a través de la compra de bons sobirans per part 
del BCE, o indirectament, mitjançant la liquiditat de les 
subhastes LTRO que molts bancs han utilitzat per invertir 
en deute públic. A més a més, durant les etapes de major 
incertesa, els bancs van haver d’augmentar la proporció 
d’actius líquids en els balanços, com les reserves al banc 
central, i, per tant, disposaven de menys recursos per a la 
concessió de crèdit.

El segon factor consisteix en un efecte substitució produït 
entre passius amb diferents venciments. És a dir, la reduc-
ció dels tipus d’interès dels passius a llarg termini després 
de la posada en marxa del QE ha incentivat la recomposi-
ció de les carteres cap a productes amb terminis més 

FOCUS • Polítiques monetàries expansives i agregats monetaris
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curts. Així, s’ha observat una reducció dels passius a més 
llarg termini, exclosos de l’M3, els quals, en part, han estat 
reemplaçats per passius amb venciments més curts, que sí 
s’inclouen en l’agregat monetari.

En definitiva, els factors que expliquen la divergència 
entre els agregats monetaris i el crèdit al sector privat són 
temporals. Cal esperar que, a mesura que la recuperació 
econòmica vagi agafant força i que el procés de despalan-
quejament del sector privat es completi, el crèdit torni a 
créixer. Així mateix, és d’esperar que el sector públic, que 
ha augmentat el nivell d’endeutament per esmorteir 
l’impacte de la recessió, sanegi els comptes en els pròxims 
anys, la qual cosa hauria de reduir les necessitats de 
finançament. En aquest context, els tipus d’interès a més 
llarg termini també s’haurien d’anar normalitzant, més 
aviat que tard. Unes dinàmiques que ja es comencen a 
observar i que són un símptoma més que la situació 
econòmica de la zona de l’euro, tot i que lentament, va 
tornant a la normalitat.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 1,3 0,8 1,9 2,1 2,1 ... ...

Producció industrial (variació interanual) –0,7 0,8 0,6 0,3 1,6 1,2 ... ...

Confiança del consumidor –18,7 –10,1 –10,0 –11,3 –6,3 –5,3 –7,2 –6,9

Sentiment econòmic 93,8 101,6 101,2 100,8 102,6 103,7 104,0 104,2

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

PMI serveis 49,3 52,5 53,2 51,7 53,5 54,1 54,0 54,3

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual) –0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 ... – ...

Taxa d’atur: zona de l’euro (% pobl. activa) 12,0 11,6 11,5 11,4 11,2 11,1 ... ...

Alemanya (% pobl. activa) 5,2 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 ... ...

França (% pobl. activa) 10,3 10,3 10,4 10,5 10,3 10,2 ... ...

Itàlia (% pobl. activa) 12,2 12,7 12,7 12,7 12,4 12,5 ... ...

Espanya (% pobl. activa) 26,1 24,4 24,1 23,7 23,1 22,6 ... ...

Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la 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 

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 04/15 05/15 06/15 07/15

Saldo corrent: zona de l’euro 1,9 2,1 2,1 2,1 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 ...

Alemanya 6,4 7,4 7,2 7,4 7,6 8,0 7,8 7,8 8,0 ...

França –0,8 –0,9 –1,1 –0,9 –0,6 –0,2 –0,6 –0,4 –0,2 ...

Itàlia 0,9 1,9 1,6 1,9 2,0 2,3 2,1 2,2 2,3 ...

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 101,2 101,8 101,2 99,0 93,0 91,1 89,6 91,5 92,3 91,3

Nota: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda.
Font: ”la Caixa” Research, a partir de les dades d’Eurostat, la 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 

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 04/15 05/15 06/15 07/15

Finançament del sector privat

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

Crèdit a les llars 1, 2 0,3 0,5 0,5 0,7 1,0 1,5 1,3 1,5 1,7 1,9

Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 3 (%) 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 4 (%) 2,8 2,6 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 ...

Dipòsits

Dipòsits a la vista 7,9 6,0 5,9 7,2 9,7 11,7 11,0 11,8 12,3 12,7

Altres dipòsits a curt termini 0,0 –2,1 –1,7 –2,1 –3,1 –3,9 –3,3 –4,1 –4,3 –4,6

Instruments negociables –14,8 –7,2 –5,8 1,3 3,8 5,6 11,6 4,7 0,5 3,6

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 2,0 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 ...

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 • El ritme d’avanç del 
PIB s’accelera i la seva composició 
és més equilibrada

La demanda interna impulsa el creixement i es redueix la con-
tribució negativa de la demanda externa. En el 2T 2015, el 
ritme de creixement de l’economia espanyola es va accelerar de 
nou. En concret, el PIB va avançar l’1,0% intertrimestral (el 3,1% 
interanual) i va assolir uns registres similars als anteriors a la crisi, 
el 2007. El desglossament per components mostra que el patró 
de creixement és més equilibrat que en els trimestres prece-
dents. L’avanç del PIB es continua basant en la demanda interna, 
que va contribuir en 3,3 p. p. al creixement interanual (3,1 p. p. 
en el 1T). Els components que van destacar més van ser el con-
sum privat i la inversió en equipament. En canvi, el consum 
públic i la inversió en construcció no residencial es van moderar 
després del repunt del 1T. D’altra banda, la demanda externa va 
tenir una contribució menys negativa al creixement interanual 
del PIB (de –0,2 p. p., enfront dels –0,4 p. p. del 1T), arran de la 
bona evolució de les exportacions i de l’increment contingut de 
les importacions. De cara al 2016, preveiem la consolidació 
d’aquesta tendència, gràcies a la recuperació de la zona de l’euro 
i a la devaluació de l’euro, la qual cosa permetrà que la demanda 
externa torni a contribuir positivament al creixement del PIB.

L’FmI alerta del baix potencial de creixement a llarg termini 
de l’economia espanyola. Malgrat el bon moment cíclic de 
l’economia espanyola, cal no oblidar que una gran part de 
l’impuls obeeix a l’impacte positiu de factors de suport tempo-
rals (el baix preu del petroli, la depreciació de l’euro i la rebaixa 
fiscal). En els pròxims trimestres, és previsible que el seu efecte 
es dilueixi de forma gradual i propiciï una suau desacceleració 
del PIB. En aquest sentit, la principal preocupació que es des-
prèn de l’informe anual de l’FMI sobre l’economia espanyola 
correspon a la velocitat de creixement potencial, que l’orga  nis -
me situa en l’1,3% el 2020, a causa del baix creixement de la 
productivitat, de la inversió limitada i de la contribució modes-
ta del factor treball (per factors demogràfics i per l’elevat atur 
estructural). Per impulsar el creixement potencial de l’economia 
i la generació d’ocupació, l’FMI recomana aprofundir en la refor-
ma laboral (per exemple, vincular els salaris a la productivitat 
de l’empresa i millorar la formació dels aturats), adoptar mesu-
res per incrementar la dimensió mitjana de les empreses (per 
exemple, incentivar la competència i eliminar les diferències de 
regulació a nivell regional o local), promoure la internacionalit-
zació empresarial, facilitar el desendeutament privat i mantenir 
el procés de consolidació fiscal.

el consum privat és el principal motor del creixement. Tal 
com ho havien evidenciat els indicadors avançats del 2T, el con-
sum privat va créixer amb força (l’1,0% intertrimestral), una 
tendència que, atesos els bons registres de les vendes al detall 
al juliol, s’estén al 3T. Diversos factors expliquen aquesta 
embranzida del consum, uns de caràcter més temporal, com la 
reducció de la factura energètica arran de la caiguda del preu 
del petroli o la rebaixa fiscal, i uns altres de caràcter més estruc-
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tural, entre els quals destaca la millora del mercat laboral i de 
les condicions de finançament. En aquest últim aspecte, la nova 
concessió de crèdit al consum va augmentar el 39,5% inter -
anual al juliol (dada acumulada de 12 mesos) i els tipus d’interès 
del nou crèdit es van continuar reduint i van continuar conver-
gint cap als nivells de la resta de països de la zona de l’euro.

La inversió en equipament repunta i la inversió en construc-
ció segueix la tendència de recuperació moderada. La vitali-
tat de la inversió en equipament en el 2T (el 3,2% intertrimes-
tral) sorprèn positivament i atorga solidesa a la recuperació, 
atès que aquest tipus d’inversió està vinculada a l’activitat pro-
ductiva empresarial. En canvi, com ja s’havia anticipat, el ritme 
d’avanç de la inversió en construcció es va reduir lleugerament 
(l’1,4% intertrimestral), a causa de l’alentiment de la inversió no 
residencial, més vinculada a la licitació pública. En canvi, la 
velocitat de creixement de la inversió en construcció residen-
cial es va accelerar, tot i que es manté en nivells molt baixos, ja 
que l’estoc d’habitatges buits per vendre encara és molt elevat.

La creació d’ocupació va ser robusta en el 2t, amb un registre, 
segons l’EPA, de 411.800 persones, una dada similar a la del 2T 
2014 i molt millor que la dels anys de crisi. Com a resultat, la taxa 
de variació interanual de l’ocupació es va mantenir forta (en el 
3,0%) i la taxa d’atur es va reduir en 1,4 p. p., fins al 22,4%, malgrat 
el creixement de la població activa. La millora de l’ocupació va ser 
generalitzada a totes les branques d’activitat i es va concentrar al 
sector privat. Aquesta tendència s’observa, també, en les dades 
d’afiliats a la Seguretat Social del mes de juliol.

el ritme d’avanç de la remuneració total dels assalariats es va 
moderar en el 2t en desfer-se l’efecte de la devolució del 25% 
de la paga extra als funcionaris en el 1T. En concret, la remune-
ració per assalariat va recular el 0,6% intertrimestral en el 2T, 
després de registrar un avanç del 0,9% intertrimestral en el 1T. 
Així i tot, la remuneració total dels assalariats (massa salarial) va 
créixer el 0,4% en el trimestre, gràcies a l’increment del nombre 
d’assalariats (l’1,0% intertrimestral). Es preveu que el Govern 
re  torni el 25% addicional de la paga extra abans del final d’en -
guany i el 50% restant el 2016.

el dèficit comercial va augmentar al juny, malgrat la millora 
del saldo energètic. Tot i que el comportament de les exporta-
cions de béns va ser molt positiu en el 2T (el 5,4% interanual), el 
ritme d’avanç de les importacions en termes nominals es va 
accelerar fins al 5,7% interanual, de manera que el dèficit 
comercial (segons l’acumulat de 12 mesos) es va incrementar 
fins als 24.070 milions d’euros, una xifra que hauria estat supe-
rior si el preu del petroli no hagués caigut. En els pròxims me -
sos, el fet que el preu del petroli hagi tornat a baixar afavorirà 
que la millora del saldo energètic continuï contribuint a la bona 
marxa del sector exterior. A més a més, les dades rècord de turis-
tes internacionals des de l’inici de l’any fan preveure que el 2015 
es tancarà per damunt dels gairebé 65 milions de l’any passat. 
França i els països asiàtics són els que més aporten a la millora tu -
rística internacional, en clara contraposició amb Rússia. Vegeu el 
Focus «El turisme a Espanya: més resistent i competitiu» d’a  quest 
mateix informe.
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La inflació torna a terreny negatiu a l’agost després, només, 
de dos mesos en positiu. L’IPC va registrar una variació inter -
anual del –0,4% a l’agost, que comporta una reducció de cinc 
dècimes en relació amb la inflació del mes anterior (el 0,1%). 
Malgrat que encara no es coneix el desglossament per compo-
nents, aquesta reculada s’explica, íntegrament, pel preu de 
l’energia. A curt termini, la incertesa que envolta l’evolució del 
cru continuarà sent clau en la dinàmica de l’IPC general. D’altra 
banda, es manté la tendència a l’alça dels components més 
estables de la inflació, d’acord amb el fort impuls de la deman-
da interna. Així, la inflació subjacent va pujar del 0,6% al 0,8% 
al juliol.

el Govern presenta de forma anticipada els Pressupostos 
Generals de l’estat del 2016. La reducció prevista del dèficit de 
l’Administració central (de set dècimes, fins al 2,2% del PIB) es 
basa en un quadre macroeconòmic favorable, que contempla 
un creixement del PIB del 3,0% el 2016. En aquest sentit, 
l’Agència Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) va 
emetre un informe en què avaluava el quadre macroeconòmic 
del Govern i concloïa que l’escenari econòmic és plausible i que 
presenta riscos equilibrats, tot i que assenyala les possibles difi-
cultats per executar la rigorosa política de contenció de la des-
pesa pública que es desprèn de les previsions de consum públic 
realitzades pel Govern. Els pressupostos preveuen un augment 
dels ingressos tributaris del 4,0% i una reducció de la despesa 
del 4,4%, conseqüència del descens del pagament d’interessos 
i de prestacions per atur derivat de la millora cíclica de l’eco  no -
mia. En aquest sentit, els pressupostos no contemplen mesures 
addicionals de consolidació fiscal. Així mateix, es preveu una 
pujada del 0,25% de les pensions i un augment notable de la 
despesa en personal, després d’anys de contenció, com ho 
reflecteixen la pujada de l’1,0% de la retribució dels empleats 
públics, la devolució del 50% de la paga extra del 2012, la recu-
peració dels dies lliures i l’augment de la taxa de reposició de 
les plantilles.

La recuperació de l’activitat es beneficia, també, de l’impuls 
del crèdit, una embranzida que perceben en especial les pimes. 
L’evolució positiva de la nova concessió a les societats no finan-
ceres de crèdits inferiors al milió d’euros, que són, en general, 
els que sol·liciten les pimes, es va concretar en un augment del 
13,6% interanual al juliol (dada acumulada de 12 mesos), la 
qual cosa convida a l’optimisme. L’enquesta de préstecs banca-
ris del mes de juliol revela, també, que els bancs van experimen-
 tar un augment notable de la demanda provinent d’aquest seg-
 ment en el 2T i que esperen que s’incrementi encara més en el 3T. 
A més a més, fa més d’un any que els tipus d’interès d’aquesta 
modalitat de préstecs disminueixen de forma considerable i 
s’aproximen ja als nivells de la resta de països de la zona de 
l’euro, un signe irrefutable que la fragmentació financera es 
redueix, a conseqüència tant de les polítiques implementades 
pel BCE com del sanejament dut a terme pel sector bancari 
espanyol. Pel que fa a aquest últim aspecte, cal assenyalar que 
la taxa de morositat continua baixant i que es va situar en 
l’11,0% al juny, gràcies a la notable reculada del crèdit dubtós 
(–19,8% interanual, fins als 149.308 milions d’euros).
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Ara que la recuperació espanyola guanya intensitat, 
l’evolució dels salaris ha tornat al centre del debat econò-
mic. La raó principal és que, tot i que és cert que la millora 
del mercat de treball es va consolidant mes rere mes, tam-
bé ho és que la taxa d’atur continua sent molt elevada. En 
aquest Focus, analitzem la relació històrica entre salaris1 i 
atur (coneguda com corba de Phillips)2 en l’economia es  -
pa  nyola per entreveure la possible evolució dels salaris en 
els pròxims trimestres.

El 2007, l’any anterior a l’inici de la recessió econòmica i 
després d’una dècada molt expansiva, els salaris van aug-
mentar el 4,7% en termes nominals (l’1,9% en termes reals) 
i la taxa d’atur es va mantenir en cotes relativament baixes 
(del 8,2%, de mitjana). A partir del 2008, va començar un 
període d’ajust brusc del mercat laboral, caracteritzat per 
una elevada destrucció d’ocupació. Al mateix temps, els 
increments salarials van iniciar una via descendent (vegeu 
el primer gràfic). En concret, per cada punt percentual 
d’augment de la taxa d’atur, el creixement dels salaris es 
va reduir en 0,45 p. p. (0,35 p. p. en termes reals). Aquesta 
sensibilitat és comparable, tot i que una mica inferior, a la 
que es va produir durant la recessió del 1992-1993, de 
–0,65 p. p. en termes nominals (–0,37 p. p. en termes reals), 
la qual cosa evidencia que els salaris a Espanya, com en 
altres economies avançades, creixen me    nys durant les 
recessions.

Aquest comportament no té la mateixa intensitat en les 
recuperacions. En particular, al començament d’una etapa 
expansiva, quan l’atur encara és elevat, els salaris respo-
nen menys a la millora de l’economia. En general, els sala-
ris comencen a repuntar quan la taxa d’atur se situa per 
sota del seu nivell estructural.3 Si parem esment a la sorti-
da de la recessió del 1993, constatem que els increments 
salarials nominals es van mantenir estancats al voltant del 
3% en el període 1994-2000, percentatge que representa 
un increment inferior a la inflació, del 3,2% de mitjana en 
aquest mateix període. Llavors el ritme de creixement dels 
salaris no es va incrementar fins que la taxa d’atur es va 
situar, aproximadament, per sota del 12%.4

En l’actual recuperació econòmica, malgrat que la taxa de 
creació d’ocupació es va situar, segons l’EPA, en un nota-
ble 3,0% interanual en el 2T 2015, la taxa d’atur continua 
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sent molt elevada (del 22,4%). En aquest context, i mentre 
la taxa d’atur no es redueixi de forma significativa, cal 
esperar que els increments salarials per al conjunt de 
l’economia siguin limitats, tal com ho prediu la corba de 
Phillips a l’inici d’una etapa expansiva. No obstant això, 
una anàlisi sectorial revela que no tots els sectors d’activitat 
es troben en la mateixa posició cíclica. D’aquesta manera, 
és probable que els salaris repuntin abans als sectors que 
disposen d’un marge més ajustat per augmentar la pro-
ducció amb els recursos laborals disponibles.

En conclusió, els salaris són un factor clau per a la compe-
titivitat empresarial, i, per aquest motiu, caldria vigilar-ne 
de prop l’evolució per no fer perillar els guanys de compe-
titivitat assolits en els últims anys. Per evitar aquest risc, tal 
com ho recomana l’FMI en l’informe anual sobre l’eco  no -
mia espanyola, seria aconsellable una major vinculació 
dels salaris a les condicions específiques de cada sector 
d’activitat o de cada empresa.

1. Els salaris es defineixen com la remuneració per assalariat a temps com-
plet de comptabilitat nacional.
2. El treball original de l’economista neozelandès William H. Phillips (1958) 
va trobar una relació negativa entre el creixement dels salaris i la taxa 
d’atur al Regne Unit.
3. La taxa d’atur estructural és la que correspon a una economia en què la 
producció assoleix la seva producció potencial i, en conseqüència, no és 
directament observable.
4. En el període 2001-2007, els salaris nominals van augmentar el 3,7% i la 
taxa d’atur es va situar, de mitjana, en el 10,5%.
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Espanya supera amb escreix els gairebé 65 milions de visi-
tants amb què va tancar el 2014 i s’encamina a batre una 
nova marca històrica en el nombre de turistes internacio-
nals que rep a l’any. El país s’ha consolidat com una de les 
destinacions turístiques favorites del món: l’any passat va 
ocupar la tercera posició en afluència de visitants estran-
gers, per darrere de França i dels EUA, i la segona en in -
gressos, superat només pels EUA.

La bona marxa del sector turístic a nivell mundial durant 
els anys de crisi ha estat un suport significatiu per als  
països que, com Espanya, comparteixen un important 
pes del sector.1 Segons un informe recent sobre compe-
titivitat turística elaborat pel Fòrum Econòmic Mundial, 
les xifres de passatgers aeris, d’ocupació hotelera i de 
visitants internacionals han recuperat ràpidament les 
tendències prèvies a la crisi global.2 El sector turístic 
espanyol, a més a més, s’ha beneficiat de la difícil situa-
ció que travessen alguns països del nord d’Àfrica i del 
Pròxim Orient.

En concret, el sector turístic ha estat un dels pocs que no 
solament no ha destruït ocupació, sinó que n’ha creat. 
Així, entre el juny del 2006 i el juny del 2015, el nombre de 
treballadors del sector va augmentar el 15% (van passar 
d’1,9 a 2,2 milions), unes magnituds que contrasten amb 
la caiguda superior al 8% que va patir el total d’ocupats a 
nivell nacional. I malgrat que és cert que la qualitat de 
l’ocupació que es crea a la indústria turística sol ser infe-
rior a la mitjana nacional, tal com ho apunten la inferiori-
tat dels salaris (el 16% per sota de la mitjana) i la major 
temporalitat dels llocs de treball (del 33%, enfront del 
23% nacional), vinculada a l’estacionalitat del turisme 
que rep el país, encara elevada, la seva capacitat de resis-
tència davant els embats de la crisi és un element que 
juga al seu favor.

Sens dubte, la bona marxa del sector turístic espanyol té 
molt a veure amb el seu grau de competitivitat. En 
l’actualitat, Espanya se situa al capdavant del rànquing de 
competitivitat turística i de viatges, segons l’informe 
biennal que també elabora el Fòrum Econòmic Mundial. 
Aquest rànquing es basa en els factors i en les polítiques 
que afavoreixen el desenvolupament i l’èxit del sector 
turístic de cada país i s’estructura en quatre índexs, que, al 
seu torn, engloben diferents pilars (14 en total), entre els 
quals Espanya destaca en els recursos culturals i naturals i 
en la majoria d’infraestructures relacionades amb el sec-
tor turístic. En canvi, se situa per sota de la mitjana 
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d’Europa en l’entorn dels negocis. Un bastió que, a més a 
més, no sembla que s’hagi pogut conquerir en els últims 
anys:3 mentre que Espanya se situava, el 2008, en la posi-
ció 56, en l’informe del 2015, va caure fins a la posició 100 
d’un total de 141.4 De la mateixa manera, la relació com-
petitivitat-preu del sector, malgrat trobar-se en la mitjana 
europea, no ha millorat en aquests anys en relació amb el 
total de països analitzats. Un fenomen que pot sorpren-
dre, tenint en compte la contenció salarial i els avanços 
moderats dels preus espanyols en aquest temps. Malgrat 
que la reculada en aquest pilar s’explica per la incorpora-
ció en l’informe de països molt competitius pel que fa als 
preus, i no tant per un estancament d’Espanya en aquest 
àmbit, evidencia la necessitat de seguir una política que 
mantingui la competitivitat del sector.

Així, doncs, la rellevància del sector turístic en l’economia 
espanyola, la seva resistència i el seu enorme potencial, 
més enllà, fins i tot, del seu atractiu en termes d’història, 
de cultura i de paratges naturals, conviden a reflexionar i 
a actuar sobre les vies de millora de la competitivitat del 
sector. Potenciar una oferta turística menys estacional, 
fomentant, per exemple, l’esfera dels negocis o la gastro-
nomia, podria impulsar la indústria turística i ajudar a 
reduir l’elevada temporalitat del mercat laboral.

1. A Espanya, el sector turístic representa al voltant de l’11% del PIB i el 
12% en termes d’ocupació, lleugerament per damunt de la mitjana mun-
dial (el 10% del PIB i el 9% de l’ocupació).
2. World Economic Forum, Travel and Tourism Competitiveness Report 
(2015).

3. Des del 2007, any en què es va començar a elaborar l’índex de competi-
tivitat turística i de viatges.
4. Malgrat que, el 2015, hi ha hagut un canvi metodològic en l’elaboració dels 
pilars i malgrat que el nombre de països s’ha incrementat, la caiguda de gai-
rebé 50 posicions per part d’Espanya assenyala un àmbit en què cal millorar.
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FOCUS • El preu de l’habitatge: una recuperació per barris
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La major tracció de l’economia espanyola i el final de 
l’ajust del preu de l’habitatge dibuixen un panorama 
immobiliari més esperançador. A nivell nacional, les dades 
de taxació indiquen que els preus gairebé es van estabilit-
zar en el 1T 2015 (amb una variació del –0,1% interanual) i 
que, fins i tot, van començar a créixer en termes reals. No 
obstant això, a nivell de submercat, s’ob  serven grans 
diferències. Tot seguit analitzem els principals determi-
nants d’aquesta dispersió.

La forta heterogeneïtat de l’evolució dels preus queda 
patent quan s’observen les diferents dinàmiques per pro-
víncies. A les regions amb grans ciutats (com Barcelona o 
Madrid) i als principals focus turístics (com les illes Balears 
o les Canàries), s’experimenten ja avanços positius en els 
preus. En canvi, en altres, els preus encara es continuen 
contraient amb força. En concret, en el 1T 2015, 18 provín-
cies van experimentar caigudes en el preu de l’habitatge 
superiors al 2% interanual, mentre que 13 províncies van 
registrar avanços superiors al 2%.

Les diferències en l’evolució del preu de l’habitatge per 
províncies posen de manifest la diversitat de posicions 
de les regions en el cicle immobiliari. Així, mentre que el 
sector se situa ja al començament d’una etapa expansiva 
a les grans ciutats i a la costa mediterrània i a les illes, 
amb creixements positius en els preus i en les compra-
vendes, la resta de regions espanyoles estan més endar -
rerides, immerses encara en una etapa d’estabilització 
del sector.

Les diferents velocitats que presenta la recuperació del 
mercat immobiliari s’expliquen per factors de demanda i 
d’oferta. Entre els primers, destaca la demanda estrange-
ra, que ha incidit en l’evolució dels preus a les regions més 
turístiques. Pel costat de l’oferta, l’excés d’estoc d’habitat -
ges buits per vendre juga un paper important a l’hora 
d’explicar les diferents dinàmiques dels preus entre re -
gions. Com s’observa a l’últim gràfic, a les regions on l’ex -
cés d’oferta és major, els preus de l’habitatge es continuen 
contraient amb força. Per exemple, en el 1T 2015, les pro-
víncies amb un excés d’estoc tan elevat que necessitaven 
més de cinc anys de compravendes per buidar-lo, van 
patir caigudes en els preus del 2% inter anual de mitjana, 
mentre que les províncies amb escassetat d’estoc (per 
sota del nivell d’equilibri) van experimentar, de mitjana, 
un avanç del 0,1% interanual.

Actualment, l’estoc a nivell agregat encara és molt elevat, 
la qual cosa continua condicionant l’evolució dels preus 
del sector immobiliari. No obstant això, la recu peració va 
per barris i s’observa ja un major dinamisme a les zones on 
l’estoc es troba molt a la vora del nivell d’equilibri.
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Indicadors d’activitat

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15

Indústria

Consum d’electricitat –2,1 –0,1 0,4 –1,6 1,2 –0,3 5,4 ...

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

Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,9 –7,1 –5,7 –5,3 –3,2 0,9 –0,9 1,6

PMI de manufactures (valor) 48,5 53,2 53,1 53,7 54,4 54,8 53,6 ...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –36,3 –7,7 –2,1 4,0 12,1 ... ... ...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 0,4 –5,6 –5,1 0,3 8,9 10,2 ... ...

Serveis

Turistes estrangers 5,8 7,2 7,5 5,4 5,2 3,7 6,3 ...

PMI de serveis (valor) 48,3 55,2 56,7 54,3 56,7 58,3 59,7 ...

Consum

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

Matriculacions d’automòbils 5,6 18,4 17,0 21,7 31,4 13,6 23,5 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –25,3 –8,9 –7,9 –9,6 –0,6 1,6 0,0 –1,3

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

Preus

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 07/15 08/15

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

Subjacent 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 ...

Aliments sense elaboració 3,6 –1,2 –4,1 0,8 0,3 1,9 1,7 ...

Productes energètics 0,1 –0,8 –0,2 –4,3 –9,7 –6,4 –5,8 ...

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

Indicadors d’ocupació

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15 07/15

Afiliats a la Seguretat Social 1

Sectors d’activitat

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

Construcció –12,1 –1,6 –0,5 1,6 4,6 5,6 6,0 5,3 4,9

Serveis –2,0 2,2 2,6 2,8 3,5 3,8 3,8 3,6 3,6

Situació professional

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

No assalariats –0,6 2,2 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9

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

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

Contractes registrats 3

Indefinits –14,2 18,8 21,5 23,0 24,1 0,7 7,5 15,1 8,6

Temporals 6,4 13,1 11,1 7,7 12,2 12,2 7,9 13,5 9,2

TOTAL 4,0 13,4 11,8 8,8 13,2 11,1 7,9 13,6 9,1

Atur registrat 3

Menors de 25 anys –6,2 –8,2 –5,5 –6,9 –9,8 –8,2 –9,1 –10,5 –14,3

Resta d’edats 3,7 –5,3 –5,9 –5,7 –6,1 –7,4 –7,7 –7,1 –7,9

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

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

2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual) 5,2 2,5 –2,0 4,8 4,3 4,4 6,5 1,9 7,8

Importacions (variació interanual) –1,3 5,7 3,7 7,3 5,0 2,5 6,3 1,3 9,8

Saldo corrent 15,1 8,4 8,1 7,0 8,4 10,3 10,8 12,3 12,5

Béns i serveis 35,7 26,9 29,1 27,5 26,9 28,3 28,4 28,7 28,0

Rendes primàries i secundàries –20,6 –18,5 –21,1 –20,5 –18,5 –18,0 –17,6 –16,5 –15,5

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 22,0 12,9 14,5 12,8 12,9 14,0 14,7 16,4 16,7

Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials i el 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 

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15 Saldo  
06/151

Finançament als sectors no financers 2

Sector privat –8,2 –4,9 –4,4 –4,6 –4,9 –4,4 –4,8 –4,4 1.678,4

Empreses no financeres –10,6 –4,8 –4,0 –4,7 –5,6 –4,8 –5,5 –5,0 936,5

Llars 3 –5,0 –5,1 –5,0 –4,6 –4,1 –3,9 –3,9 –3,7 741,8

Administracions públiques 4 16,8 6,9 5,9 6,7 5,0 4,4 3,8 4,0 1.053,0

TOTAL –1,1 –0,9 –0,9 –0,7 –1,4 –1,2 –1,7 –1,4 2.731,4

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

Total dipòsits 2,1 –0,9 –1,2 –1,7 –1,3 –0,5 –1,5 –1,7 1.164,2

A la vista 4,2 10,8 13,6 14,8 17,9 21,7 18,4 18,2 365,6

D’estalvi –0,1 5,8 6,9 6,8 10,5 12,0 11,9 12,9 241,8

A termini 1,7 –7,6 –9,4 –11,3 –13,5 –14,6 –15,4 –16,5 534,6

En moneda estrangera 16,8 1,1 0,3 5,2 8,9 11,2 12,0 8,2 22,2

Resta del passiu 5 –16,8 –8,2 –6,8 –6,8 –11,4 –13,0 –8,7 –13,0 112,3

TOTAL –0,2 –1,7 –1,7 –2,2 –2,3 –1,7 –2,2 –2,8 1.276,4

Taxa de morositat (%) 6 13,6 12,5 13,0 12,5 12,1 11,9 11,4 11,0 –

Taxa de cobertura (%) 6 58,0 58,1 59,1 58,1 58,5 58,8 59,6 60,0 –

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

2013 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 04/15 05/15 06/15 07/15

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –6,8 –5,8 –3,6 –5,8 –0,7 – ... – –

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

Comunitats autònomes –1,5 –1,7 –1,0 –1,7 –0,2 –0,3 –0,5 ... ...

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

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

Deute públic (% PIB) 92,1 97,7 96,8 97,7 98,0 – ... – –

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, el Ministeri d’Hisenda i el Banc d’Espanya.
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POLÍTIQUES PER ACTIVAR EL MERCAT LABORAL

El llegat de la crisi i com accelerar la creació d’ocupació

Malgrat que el procés de recuperació ja fa mesos que està en marxa, la situació del mercat laboral continua sent font de preocu-
pació a la majoria de països desenvolupats. El nombre d’aturats es manté en cotes molt elevades, la qual cosa genera la sensació 
que la recuperació no arriba al conjunt de la població, mina la moral dels qui estan aturats des de fa temps i propicia que les eines 
a l’abast dels gestors de política econòmica siguin percebudes com escasses i ineficaces. En el present Dossier, analitzem la mag-
nitud del repte que representa la lluita contra l’atur i, en especial, algunes de les polítiques per afrontar-lo.

Deixant de banda les seves diferències, el repte al qual s’enfronten la majoria de països avançats és, indiscutiblement, majúscul. 
A Europa, la taxa d’atur continua al voltant de l’11%, un registre que no s’havia superat des dels anys 90, dècada en què comença 
la sèrie històrica. Destaquen els casos d’Espanya i de Grècia, tots dos amb una taxa d’atur superior al 20%. Però, en països com 
França i Itàlia, la taxa d’atur és també històricament elevada, segons els seus estàndards, i, el que és més alarmant, amb prou 
feines s’ha reduït en els últims trimestres.

A més a més, cal tenir en compte que la taxa d’atur no reflec-
teix de manera íntegra l’impacte de la recessió sobre el mercat 
laboral. Moltes persones, després d’un llarg període de temps 
buscant feina, s’han desanimat i han desistit. En concret, al 
conjunt de la zona de l’euro, el 6,3% de la població inactiva 
declarava que, malgrat que desitjaria treballar, ja no buscava 
feina. A Itàlia, la ràtio assolia el 13,9%. Fins i tot, als EUA, país on 
la taxa d’atur se situa en el 5,3%, prop del nivell anterior a la 
crisi, referències més àmplies sobre l’atur qüestionen l’abast de 
la recuperació per a la majoria de la població. Per exemple, 
l’anomenada taxa d’atur U6, que inclou la subocupació (ocu-
pats que treballen a temps parcial de manera involuntària per 
raons econòmiques), es troba encara en el 10,4%.

El context econòmic i social, per tant, obliga a actuar. La prin-
cipal política per lluitar contra l’atur és, naturalment, el creixe-
ment de l’activitat econòmica. El mercat laboral sol reaccionar 
amb un cert retard als canvis de cicle econòmic, i la present 

fase expansiva no ha estat una excepció. Quan l’activitat va començar a repuntar, al mercat laboral li va costar arrencar. Per 
aquest motiu, expressions com jobless recovery («recuperació sense ocupació») van tenir una certa fortuna. No obstant això, 
amb el pas del temps, als països en què el creixement ha aga-
fat una mica d’impuls, com els EUA, el Regne Unit, Alemanya, 
Espanya o Irlanda, l’increment de l’ocupació ha acabat respo-
nent. En conseqüència, totes aquelles reformes que perse-
gueixin una millora de la capacitat de creixement poden i han 
de ser considerades, també, mesures de reactivació del mercat 
laboral. Aquestes accions són especialment necessàries en 
països com França i Itàlia, on la recuperació és molt modesta, 
tant en el pla econòmic com en el del mercat laboral, i on el 
creixement potencial a mitjà i a llarg termini presenta dubtes 
seriosos.

Malgrat l’impacte positiu de la recuperació de l’activitat econò-
mica sobre la creació d’ocupació, l’elevat volum d’aturats obli-
ga a preguntar-se quines mesures addicionals es poden adop-
tar per reactivar el mercat de treball. Al capdavall, no es tracta, 
només, de crear ocupació per lluitar contra les conseqüències 
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socials que comporta que un nombre tan elevat de persones romangui en l’atur durant tant de temps. La urgència de la situació 
respon, també, a la realitat que els coneixements i les habilitats de les persones aturades es van deteriorant si no troben feina de 
forma relativament ràpida, de manera que cada vegada és més difícil reinserir-se al mercat laboral. El risc en què s’incorre, per 
tant, és que una part considerable de l’atur actual es converteixi en estructural. Si això és materialitza, comportaria una reducció 
de la capacitat de creixement a llarg termini per al conjunt de l’economia. De fet, les estimacions disponibles sobre aquest tema 
mostren que l’augment de la taxa d’atur estructural ha estat excepcional en els últims anys a molts països avançats. No obstant 
això, hi ha dubtes seriosos sobre la fiabilitat d’aquestes estimacions.

Sigui com vulgui, un dels principals focus d’inquietud és l’elevat atur de llarga durada. Una persona que perd la feina roman a 
l’atur, de mitjana, 10,8 mesos al conjunt dels països de l’OCDE; en països com Itàlia i Irlanda, aquesta xifra puja als 16 mesos. Com 
s’ha advertit més amunt, les repercussions d’aquesta situació són greus. L’exemple més manifest, i preocupant, és que la proba-
bilitat de trobar feina es redueix amb el pas del temps: a la zona de l’euro, és del 8% per als qui acumulen entre un i tres mesos 
d’atur, però es redueix al 6% per als qui acumulen més de 12 mesos. A Espanya, segons les estimacions de De la Rica i Anghel (2014), 
una persona que porti a l’atur menys de dos anys té el 50% més de probabilitats de trobar feina que una persona que porti més 
de dos anys aturada, ceteris paribus.1 A més a més, després d’un període d’atur, el salari que se sol percebre és inferior al de l’últim 
treball, diferència que s’amplia en funció del temps que s’hagi estat aturat.2

Tenint en compte el context, no és estrany que les polítiques actives i passives d’ocupació s’hagin situat al centre del debat, ja que 
la seva correcta implementació pot ser de gran ajuda per millorar la creació d’ocupació. De l’anàlisi dels tres articles següents del 
Dossier, dedicats als aspectes clau que determinen l’èxit d’aquestes polítiques, es desprenen tres grans conclusions. Primer, una 
bona coordinació entre les polítiques actives i passives és imprescindible perquè siguin efectives. Per exemple, un bon disseny de 
les polítiques actives pot facilitar que el perceptor d’un subsidi d’atur utilitzi de forma eficaç tots els recursos al seu abast a l’hora 
de buscar feina. Segon, cal que les oficines d’ocupació operin de manera eficient. Així, el funcionament de les agències de 
col·locació millora de forma substancial quan identifiquen de manera ràpida i eficaç les característiques de cada aturat i quan són 
capaces de proposar solucions adequades a cada cas. En aquest sentit, les noves tecnologies, com el big data, són una oportuni-
tat per millorar l’eficàcia de les agències públiques de col·locació, ja que permeten identificar el perfil de la persona en situació 
d’atur i oferir-li una resposta a mida de forma gairebé instantània. Finalment, les polítiques actives són essencials per minimitzar 
la descapitalització de la persona aturada. La formació, per exemple, pot ser un instrument important per millorar l’ocupabilitat 
de les persones en situació d’atur quan es proveeix de forma adequada, en especial per als col·lectius més vulnerables. Un bon 
esquema de provisió de la formació és fonamental per assegurar-ne la qualitat.

En definitiva, el repte econòmic i social al qual s’enfronten els països desenvolupats és de primer ordre. La recuperació econòmi-
ca, que, a poc a poc, es va consolidant, propicia que la situació del mercat laboral vagi millorant. Però no hi ha cabuda per a la 
passivitat. El volum d’aturats continua sent molt elevat, i la seva situació es fa més delicada cada dia que passa. La millora de les 
polítiques actives i passives és un dels fronts en què es pot actuar per accelerar l’activació del mercat laboral. La conjuntura apressa. 
No es pot perdre temps.

Oriol Aspachs
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

1. Vegeu De la Rica, S. Anghel, B.  (2014), «Los parados de larga duración en España en la crisis actual», Document de treball 185/2014, Laboratorio de Alternativas.
2. Vegeu OECD Employement Outlook 2010, «Institutional and Policy Determinants of Labour Market Flows».
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L’assegurança d’atur: es pot mantenir la xarxa de seguretat al mateix 
temps que s’incentiva la recerca de feina?

El 2008-2009, els EUA, com la majoria de les economies, es trobaven immersos en la pitjor crisi des de la Gran Depressió. Com a 
resultat, la taxa d’atur va passar del 5% del 2007 al 10% del 2010. En aquest context, el Congrés nord-americà va decidir ampliar 
el període màxim per rebre les prestacions de l’assegurança d’atur de les 26 setmanes vigents a les 99 setmanes. L’extensió del 
programa va ser un èxit en termes de cobertura (en els dos primers anys, se’n van beneficiar 18 milions de persones). Així i tot, no 
va estar exempta de polèmica, ja que es van discutir públicament els possibles efectes en la lentitud de la posterior recuperació 
de l’ocupació.1 Com s’explica aquesta polèmica?

El debat no deixa de ser una reedició de la discussió acadèmica sobre les repercussions de l’assegurança d’atur. Abans de repas-
sar-les, convé descriure els elements que constitueixen l’assegurança d’atur típica als països avançats. D’entrada, és important 
destacar que, com ho indica la seva denominació, és un instrument d’assegurament davant l’eventualitat de la pèrdua d’ocupació. 
Es tracta, reiterem-ho, d’una assegurança davant un risc, una assegurança que, a més a més, té un caràcter redistributiu, ja que, 
en certa mesura, hi ha una transferència entre els qui tenen més probabilitats de perdre la feina i els qui en tenen menys.

Com s’estructura aquesta assegurança? L’esquema més habi-
tual és el següent: un treballador que perd la feina de manera 
involuntària i que compleix certes condicions (en especial, un 
temps mínim de treball previ) rep una prestació per atur per 
un import que, a la majoria de països, guarda relació amb els 
seus salaris recents. La relació prestació-salaris (o ingressos) 
anteriors és el que es coneix, en la literatura econòmica, com 
taxa de reemplaçament. En general, la prestació es rebrà 
durant un temps màxim definit i tendeix a disminuir a mesura 
que el termini s’esgota. La percepció de l’assegurança d’atur 
està subjecta al compliment de determinades condicions, que 
varien sensiblement entre països: així, mentre que, a França, 
només cobren els qui busquen feina de manera «provada i 
continuada», al Regne Unit o a Àustria, els qui rebutgen una 
oferta poden veure suspesa la prestació de manera temporal 
o definitiva.

Malgrat la tendència a compartir un esquema comú, els països 
avançats presenten notables diferències en les dues variables 
principals de l’assegurança: la quantia i la durada. És habitual 
aproximar la quantia mitjançant la taxa de reemplaçament. Si 
ens limitem als països de la UE, aquesta taxa oscil·la de manera 
ben clara, com s’aprecia al gràfic: mentre que, a Letònia, 
Luxemburg, Bulgària, Portugal, els Països Baixos i Croàcia, se 
situa per damunt del 70%, en el cas de Malta, Grècia i el Regne 
Unit, la xifra és inferior al 30%. El període màxim de recepció 
de les prestacions també varia molt. A la UE, el 2010, aquest 
període anava des de les 21 setmanes de Lituània fins a la no 
limitació a la pràctica de Bèlgica. En termes generals, el perío-
de màxim de molts països de la UE se situava a la zona dels sis 

mesos o a la d’un any. Atès l’esquema de l’assegurança  d’atur, recuperem la discussió sobre els seus diversos efectes. Com s’ha 
comentat més amunt, està dissenyada per complir una funció primària, la d’assegurar la renda quan es perd involuntàriament la 
feina. La lògica d’aquesta assegurança és ajudar que els individus puguin ajustar de forma més gradual el consum a la situació 
d’atur. En termes generals, aquesta funció es compleix de forma adequada: així, segons estima Gruber (1997) per al cas nord-
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1. No obstant això, la mateixa Oficina Pressupostària del Congrés va mostrar que el programa havia tingut poc efecte sobre la creació d’ocupació.
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americà, la caiguda del consum que experimenten els aturats és del 6% en relació amb el període en què estaven ocupats, men-
tre que, sense l’assegurança, aquesta caiguda seria del 22%.2 A més d’aquesta funció essencial, l’assegurança d’atur millora el 
procés que, en la literatura econòmica, s’anomena aparellament laboral i que consisteix a aconseguir la feina que més s’adeqüi a 
les característiques i a les preferències de la persona que la busca. L’assegurança d’atur permet ser més selectiu en el tipus 
d’ocupació buscada i, per tant, apropa el resultat de l’aparellament laboral al seu grau òptim.

Més enllà dels beneficis individuals de l’assegurança d’atur, el compliment satisfactori d’aquestes dues funcions permet que, a 
nivell agregat, l’economia funcioni de forma més eficient, amb un descens del consum agregat menys allunyat de l’òptim en les 
recessions i amb guanys de productivitat gràcies al millor aparellament laboral. No obstant això, l’assegurança d’atur també té 
efectes negatius sobre l’eficiència econòmica. D’entrada, influeix en l’esforç de recerca de feina i disminueix el salari mínim que 
l’aturat està disposat a acceptar per tornar a treballar (l’anomenat salari de reserva). Conseqüentment, la probabilitat d’acceptar 
una nova feina serà menor a mesura que augmentin les prestacions de l’assegurança d’atur.3 A més a més, la literatura empírica 
constata repetidament que, a mesura que s’apropa el final del període cobert per les prestacions, augmenta la probabilitat de 
sortir de l’atur.4 Finalment, a un nivell més general, el poder de negociació dels treballadors millora amb l’existència de l’asse  gu -
ran  ça d’atur, la qual cosa condueix a un salaris més alts i a un nivell d’atur d’equilibri més elevat.5

En definitiva, després d’aquesta revisió dels seus efectes, queda clar que el sistema d’assegurança d’atur més òptim serà el que, 
mantenint la totalitat o una gran part de la seva funció d’assegurament de la renda, redueixi els incentius a no buscar feina de 
forma activa. Amb aquest propòsit, sol haver-hi, a la pràctica, dos enfocaments diferents. En primer lloc, el sistema es pot refor-
mar augmentant la intervenció administrativa, de manera que es reforci la recerca activa de feina durant el temps que es rep la 
prestació. Atesa l’evidència disponible, es tracta d’una via que, quan s’aplica de forma correcta, genera resultats positius.6 A més 
a més, permet vincular l’assegurança d’atur a les polítiques actives.

Una segona línia de millora per aproximar l’assegurança d’atur al disseny òptim és mitjançant mecanismes financers que redueixin 
els desincentius a la recerca intensa de feina. En aquesta línia, cal esmentar la reforma de l’assegurança d’atur xilena del 2002. 
Essencialment, aquest sistema es caracteritza per la coexistència d’uns comptes d’assegurança individuals i d’un fons comú, que 
permet dotar el sistema d’un element redistributiu. El fons comú és cofinançat pels empleats, pels ocupadors i per l’Estat, mentre 
que els comptes individuals són constituïts amb les contribucions dels treballadors i de les empreses. El funcionament estàndard 
del sistema preveu que, quan un treballador perd la feina, obtingui les prestacions a càrrec de la seva motxilla i accedeixi al fons 
comú només sota determinades condicions: que hagi esgotat el fons individual o que, en el moment de ser acomiadat (per cau-
ses exclusivament atribuïbles a l’empresa),  tingués un contracte permanent. En aquest últim cas, l’aturat pot optar per mantenir-
se fora del fons comú (la condicionalitat de la prestació és més estricta en les prestacions a càrrec del fons comú). En definitiva, el 
sistema està dissenyat per incentivar la recerca intensa de feina mantenint l’assegurament de la renda, ja que, com més aviat 
treballi el beneficiari, menys buidarà la motxilla.7

En conclusió, l’experiment xilè i els casos de bones pràctiques que combinen de manera adequada les polítiques actives i passives 
mitjançant una actuació pública i administrativa apropiada ens recorden que, malgrat que el disseny òptim de l’assegurança 
d’atur segurament no és assolible, disposem d’alternatives que s’hi poden apropar. Atès el drama social i econòmic que és l’atur, 
qualsevol pas en la direcció correcta mereix ser valorat.

Àlex Ruiz 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

2. Vegeu J. Gruber (1997), «The Consumption Smoothing Benefits of Unemployment Insurance», The American Economic Review, 87, 1.
3. Específicament, Bover, Arellano i Bentolila (2002) estimen que un individu sense beneficis que hagi estat aturat com a mínim tres mesos té una probabilitat de trobar 
feina durant el tercer mes del 25%, mentre que aquesta probabilitat és de l’11% per a un individu comparable que estigui rebent prestacions d’atur. Vegeu O. Bover, 
M. Arellano i S. Bentolila (2002), «Unemployment Duration, Benefit Duration and the Business Cycle», The Economic Journal, vol. 112, núm. 479.
4. Vegeu C. David, R. Chetty i A. Weber (2007), The Spike at Benefit Exhaustion: Leaving the Unemployment System or Starting a New Job?, IZA Discussion Paper,  
núm. 2.590.
5. Aquest efecte ha estat subratllat, a nivell teòric, per Pissarides (2000). Vegeu C. Pissarides (2000), Equilibrium Unemployment Theory, MIT Press, Cambridge.
6. Per a una revisió d’aquesta evidència, vegeu P. Fredriksson i B. Holmlund (2003), Improving Incentives in Unemployment Insurance: a Review of Recent Research, 
IFAU Working Paper, 2003: 5.
7. Reyes, Van Ours i Vodopivec (2010) obtenen evidència empírica convincent que els incentius per buscar feina són més grans en el cas dels aturats que utilitzen la 
seva «motxilla». Vegeu G. Reyes, J. van Ours i M. Vodopivec (2010), «Incentive Effects of Unemployment Insurance Savings Accounts: Evidence from Chile», IZA Discus-
sion Paper, núm. 4.681.
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Com es pot millorar l’eficàcia dels serveis públics d’ocupació? 

Aparellar un lloc de treball específic amb qui té les habilitats idònies per dur-lo a terme requereix temps i esforç tant per a les 
empreses amb vacants com per a les persones que busquen feina. L’objectiu dels serveis públics d’ocupació (SPO) és facilitar la 
tasca i reduir els costos de recerca mitjançant el disseny, la implementació i el seguiment de les polítiques d’ocupació, tant actives 
com passives. En aquest article del Dossier, analitzem amb més detall quines són les seves funcions en la intermediació laboral i 
com poden ser instrumentalitzats perquè siguin més eficaços.

La recerca d’un lloc idoni per a les habilitats de cadascú és, a vegades, una tasca difícil per a l’aturat si no disposa de prou recursos 
per a la recerca de feina, tant en termes monetaris com de contactes o de coneixements sobre el mercat laboral. L’ajuda que 
proporcionen els SPO pot permetre aparellaments més productius i amb salaris més alts, la qual cosa hauria d’incrementar  
l’eficiència del mercat de treball. Segons la situació, la tasca d’intermediació es pot oferir de manera directa, a través de les ofici-
nes públiques d’ocupació, i de manera indirecta, a través d’intermediaris privats. Les oficines públiques d’ocupació disposen de 
majors economies d’escala si centralitzen la informació disponible sobre tots els aturats i sobre les vacants existents. No obstant 
això, és important dissenyar un sistema d’incentius que asseguri que els agents públics duran a terme l’esforç adequat i dotar-los 
de prou mitjans perquè puguin exercir les seves funcions de manera eficaç.

L’externalització de la intermediació a agències de col·locació 
privades pot ser beneficiosa, ja que alliberen recursos dels SPO 
i augmenten la competència entre els intermediaris, la qual 
cosa repercuteix en una major eficiència operativa del mercat. 
Requereix, però, unes condicions específiques, a causa dels 
elevats costos de transacció (per les economies d’escala) i 
d’agència. Els incentius dels agents privats poden no ser els 
més òptims des d’un punt de vista social si, per exemple, es 
discrimina als aturats en funció de la seva ocupabilitat o si s’as-
signa una feina a un aturat primant la celeritat en lloc del millor 
aparellament amb l’empresa a mitjà termini. Un cas paradig-
màtic d’aquest model és el d’Austràlia, on els serveis d’inter-
mediació estan externalitzats des de fa unes quantes dècades, 
però s’han anat reformant perquè els contractes especifiquin 
clarament uns objectius mesurables de manera precisa i tin-
guin uns costos variables en funció de la dificultat de la tasca 
de col·locació.1 La importància d’aquesta tasca d’intermediació 
per part de les agències públiques i privades no és la mateixa a tots els països (vegeu el gràfic). La intermediació privada té poca 
importància al nord d’Europa en comparació amb la pública, mentre que, al sud, les dues tenen un pes similar. Sorprèn la diferèn-
cia en el percentatge d’aturats que van contactar amb les oficines públiques d’ocupació per trobar feina als països de la UE: de 
més del 80% a Suècia a menys del 30% a Itàlia o a Espanya. Això és degut al fet que tant els serveis com l’eficàcia difereixen en 
funció del país.

Les agències de col·locació poden activar l’oferta laboral, abans que res, ajudant directament els aturats en la recerca d’ocupació. 
Aquest paper d’acompanyament es pot materialitzar en mesures que van des de les assistències breus, com l’elaboració d’un CV 
o informar sobre els sectors en què hi ha més demanda de treball, fins a unes altres molt més intensives. Per exemple, els conse-
llers poden elaborar, mitjançant entrevistes personals, un pla d’acció individual per trobar feina. No obstant això, la qualitat i la 
individualització d’aquest pla específic són clau: sense un acompanyament apropiat, l’ajuda no serà efectiva i els recursos es 
gastaran en va. Així mateix, les agències de col·locació poden monitorejar i verificar la recerca activa d’ocupació dels aturats, en 
particular dels que cobren subsidis, i sancionar-los si no la duen a terme (vegeu, per a més detalls, l’article «L’assegurança d’atur: 
es pot mantenir la xarxa de seguretat al mateix temps que s’incentiva la recerca de feina?», en aquest mateix Dossier). Incloure la 
recerca activa de feina com a condició necessària per cobrar el subsidi, utilitzada per la majoria de països desenvolupats (tot i que 
no sempre s’exigeix a tots els aturats), és una mesura efectiva per augmentar la probabilitat de tornar a treballar (OCDE, 2015).2 És 
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1. OECD (2012), «Activating Jobseekers: How Australia Does It», OECD Publishing, París.
2. OECD (2015), OECD Employment Outlook 2015, «Activation Policies for more Inclusive Labour Markets» (capítol 3), OECD Publishing, París.
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important, en tot cas, que la verificació sigui efectiva, perquè no s’acabi convertint en un formalisme administratiu, i que s’eviti, 
també, que el seu disseny tingui costos excessius per a l’aturat que el condueixin a la inactivitat i no el retornin al mercat laboral 
(Petrongolo, 2009).3

Els SPO poden establir clarament quan i com intervenir al llarg del període d’atur, amb mesures diferents a curt, a mitjà i a llarg 
termini. Així, pot ser aconsellable que certes tipologies d’aturats busquin feina directament sense més intervenció; per exemple, 
si tenen habilitats demandades pel mercat laboral que facin preveure que trobaran feina de manera ràpida. En altres casos, però, 
pot ser més útil un acompanyament exhaustiu o, fins i tot, un retorn ràpid a la formació, si és molt poc probable que l’aturat pugui 
trobar una nova feina amb facilitat (per a més informació, vegeu l’article «Polítiques actives d’ocupació: són eficaços la formació 
i els subsidis a l’ocupació per a la reinserció professional de l’aturat?», del present Dossier), com podria ser el cas dels aturats de 
llarga durada o dels grups de difícil ocupació (per invalidesa, per origen immigrant, etc.). És a dir, és important identificar les 
necessitats específiques de cada individu per poder aprofitar de manera òptima els recursos limitats dels SPO. Per aquest motiu, 
el perfilat estadístic dels aturats (la classificació d’aturats en funció de la seva ocupabilitat, en probabilitat de sortir de l’atur o de 
trobar una feina adequada) pot ser una eina molt útil (Felgueroso, 2015).4 Diversos països de l’OCDE, com Austràlia, Alemanya o 
Dinamarca, utilitzen sistemes de perfilat estadístic al començament del període d’atur que classifiquen els individus en un nom-
bre predeterminat de grups en funció de les seves necessitats específiques. Així, els SPO poden oferir serveis més ajustats a cada 
grup i optimitzar l’ús dels recursos. En aquest sentit, és important que el personal dels SPO disposi de la formació i dels mitjans 
adequats.

Les oficines públiques d'ocupació poden col·laborar, al mateix temps, a satisfer la demanda laboral de les empreses ajudant-les a 
cobrir les vacants. Les oficines poden contribuir a la selecció de personal: per exemple, elaborant una llista de candidats idonis 
disponibles sense cost addicional per a les empreses. Però, per a això, és necessari que gaudeixin de la confiança dels empresaris, 
els quals tenen sovint una percepció negativa dels candidats oferts. Les oficines públiques d’ocupació poden, fins i tot, arribar a 
prestar serveis específics de manera proactiva i establir una relació directa amb les companyies.

Un bon disseny de les polítiques d’ocupació dutes a terme pels SPO i de la seva implementació és imprescindible per millorar-ne 
l’eficàcia. Ha d’existir una bona coordinació entre les Administracions si les competències de gestió del subsidi d’atur i de les 
polítiques actives recauen en diferents organismes. A més a més, cal aprofitar totes les millores que permeten les noves tecnolo-
gies per modernitzar els serveis proveïts pels SPO. Per exemple, la creació recent a Espanya del Portal Únic d’Ocupació ha per-
mès, finalment, que totes les ofertes de treball de les diferents Administracions regionals estiguin disponibles a tot el territori 
espanyol.

En últim lloc, no hi ha dubte que els SPO s’han d’assegurar que les polítiques d’activació que s’implementin tinguin els resultats 
desitjats. Per aquest motiu, és imprescindible avaluar-ne l’impacte, mitjançant programes pilot de les noves mesures o mitjan-
çant altres anàlisis.5 Al capdavall, només uns SPO competents que facin ús dels recursos disponibles d’una manera òptima podran 
millorar de forma substancial el seu objectiu primordial, que és ajudar a trobar feina a qualsevol persona que n’estigui buscant.

Josep Mestres Domènech 
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank

3. B. Petrongolo (2009), «The Long-term Effects of Job Search Requirements: Evidence from the UK JSA Reform», Journal of Public Economics, 93, 1.234-1.253.
4. F. Felgueroso (2015), «En el pleistoceno de las políticas de empleo», http://nadaesgratis.es/felgueroso/en-el-pleistoceno-de-las-politicas-de-empleo.
5. Una iniciativa recent en aquest sentit és la proposta de l’Administració Obama, segons la qual es requereix evidència empírica abans d’implementar qualsevol
política social.
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Polítiques actives d’ocupació: són eficaços la formació i els subsidis  
a l’ocupació per a la reinserció professional de l’aturat?

La tasca de buscar feina és lenta i difícil. Lògicament, en èpoques de crisi, encara és més complicada. Si, el 2007, la durada mitjana 
del període d’atur als països de l’OCDE era de 7,9 mesos, el 2013, quan Europa requeia en la recessió, es va disparar fins als 10,8 
mesos. Poden fer alguna cosa els Governs per millorar la capacitat dels aturats per trobar feina (és a dir, l’ocupabilitat)? La idea 
fonamental és que l’ocupabilitat depèn, en última instància, del capital humà de l’aturat i que, per tant, cal dissenyar polítiques 
dirigides a actuar sobre aquest capital. Aquestes polítiques, anomenades polítiques actives, acostumen a bascular sobre dos eixos. 
En primer lloc, incidir de manera directa sobre la qualitat de l’oferta laboral i, en segon lloc, actuar sobre la demanda d’ocupació. 
L’instrument habitual de la primera línia és la formació; el de la segona, les subvencions a l’ocupació. Vegem-les amb més detall.

La formació, com a eina per alinear el capital humà de l’aturat i 
les necessitats de l’empresa, acostuma a tenir una vocació 
generalista (seria el cas de la formació en idiomes, en ús de les 
tecnologies de la informació o en aprenentatges bàsics) o un 
enfocament més especialitzat (com és el cas de la formació en 
programes informàtics avançats). L’oferta formativa pot adop-
tar, a més a més, diferents modalitats, en funció del grau de 
col·laboració amb les empreses, de la llibertat d’elecció dels 
individus (que poden utilitzar, per exemple, xecs de formació 
per triar els cursos que s’ajusten millor a les seves preferències) 
i del tipus de proveïdor (sector públic o privat). Finalment, cal 
esmentar que, per la seva pròpia naturalesa, moltes d’aquestes 
accions estan dissenyades per atendre el col·lectiu d’aturats de 
llarga durada, que és el que acostuma a descapitalitzar-se més.

D’altra banda, les subvencions a l’ocupació pretenen impulsar la 
contractació de treballadors i evitar, així, la seva descapitalitza-
ció quan romanen fora del mercat laboral durant un període 
excessivament llarg. Dues de les modalitats més freqüents són la rebaixa en les cotitzacions a la Seguretat Social i l’estímul de 
l’activitat emprenedora, mitjançant, per exemple, descomptes en les cotitzacions o assessorament en l’etapa inicial d’un nou negoci.

En definitiva, en l’arsenal de les polítiques actives, trobem dues grans vies estratègiques: incidir de manera directa sobre la qua-
litat de l’oferta laboral, mitjançant els programes de formació, o actuar sobre la demanda, mitjançant els incentius a l’ocupació. 
Quina és més efectiva? La resposta a aquesta qüestió no és gens senzilla, ja que les nombroses anàlisis disponibles molt sovint no 
són comparables. No obstant això, a mesura que s’acumula evidència empírica, es comencen a manifestar unes conclusions 
generals.1 Així, una primera qüestió central és quin és el tipus de programa més efectiu. Les dades evidencien que els programes 
d’orientació i de formació són útils. En canvi, els resultats sobre els subsidis a l’ocupació privada no són concloents: una part dels 
estudis en corroboren l’eficàcia, però uns altres la matisen. Pel que fa als programes de creació directa d’ocupació pública, el 
balanç és més negatiu. Un segon interrogant fonamental és si és més important el disseny del programa o si compten més les 
característiques de l’entorn (moment del cicle econòmic, institucions del mercat de treball, etc.). L’evidència dóna suport a la idea 
que el tipus de programa és un factor essencial, que n’explica l’eficàcia.

Per tant, una opció avantatjosa seria assenyalar la formació d’aturats com una de les vies prioritàries dins les polítiques actives. 
Ara bé, quines recomanacions detallades es poden derivar de l’evidència existent? Sembla que les anàlisis indiquen que els cursos 
més específics i extensos milloren de forma significativa l’ocupabilitat. En canvi, no sembla que els de curta durada, en què 
s’ensenyen habilitats de tipus general, ho facin gaire, tot i que pugui haver-hi algunes diferències en funció dels possibles recep-
tors.2 Igualment, el mètode per subministrar la formació és determinant. En alguns països, es lliura als aturats xecs intercanviables 
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1. Kluve, J. (2010), «The Effectiveness of European Active Labor Market Programs», Labour Economics, 17: 904-918, i Card, D., Kluve, J. i Weber, A. (2009), «Active Labour 
Market Policy Evaluations – a Meta-analysis», Ruhr Economic Papers (86).
2. Vegeu, per exemple, Arellano, A. (2010), «Do Training Programmes get the unemployed back to work? A Look at the Spanish Experience», Revista de economía aplicada, 
53(18): 39-65. Així mateix, Arellano, A. (2005), «Evaluating the effects of labour market reforms at the margin on unemployment and employmnet stability: the Spanish 
Case», WP 05-12, Economic Series, Universitat Carlos III.
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per cursos, la qual cosa n’augmenta la llibertat d’elecció (i, per 
extensió, la motivació) i obliga les institucions que impartei-
xen els cursos a esforçar-se més per captar alumnes.3 En uns 
altres, es dóna una col·laboració més estreta amb les empre-
ses, que, pel que sembla, ha generat un impacte positiu sobre 
l’ocupabilitat.4

Fins aquí s’ha fet referència a l’eficàcia de les polítiques actives 
en termes d’ocupabilitat, però és obvi que l’anàlisi és parcial, ja 
que aquests estudis no comptabilitzen els costos que suporta 
l’Ad  ministració. En particular, aquesta consideració és espe-
cialment rellevant en relació amb les subvencions directes a 
l’ocupació privada. L’evidència empírica suggereix que aquests 
programes poden ajudar a impulsar l’ocupació, però també 
que, a més dels costos monetaris directes, tenen uns costos 
indirectes molt elevats (l’anomenat «pes mort»), ja que s’ofe -
rei  xen subsidis a contractacions que haurien estat possibles 
sense els ajuts. Les estimacions de la dimensió d’aquest pes 
mort són molt diverses en funció del disseny del programa i del país, però, en general, se situarien entre el 20% i el 60% del cost 
monetari. Si aquesta circumstància no es té en compte, se sobreestima l’impacte positiu d’aquestes ajudes. Per aquest motiu, els 
subsidis a l’ocupació s’haurien de concedir, només, a col·lectius de molt difícil reinserció, com, per exemple, els aturats de llarga 
durada o els més grans de 45 anys.5

Així, doncs, la revisió de les polítiques actives queda coixa si no s’incorpora el pes de l’avaluació. Els fons públics destinats a les 
polítiques actives són elevats (van arribar al 0,56% del PIB al conjunt de l’OCDE el 2013), i, per tant, també ho és el cost d’oportunitat 
de no utilitzar de manera òptima aquests recursos. En conseqüència, l’avaluació completa de qualsevol mesura hauria d’incloure, 
també, una anàlisi que comparés el benefici amb el cost. Idealment, a més a més, aquesta anàlisi s’hauria de dur a terme a partir 
dels resultats d’un estudi pilot a menor escala. D’aquesta manera, només es generalitzarien les mesures que en aquest estudi fossin 
considerades rendibles, la qual cosa evitaria gastar innecessàriament en les que no ho són. Els països del nord i del centre d’Europa 
tenen una gran tradició d’engegar experiments abans d’instaurar una política a nivell nacional per valorar a priori si realment paga 
la pena. Un exemple molt il·lustratiu d’aquesta pràctica es pot llegir a Messer i Wolfer (2009).6 En concret, els autors analitzen els 
efectes de la introducció d’un bo per a la formació d’adults a Suïssa a partir d’un experiment en què un grup de persones es va 
be  neficiar d’aquesta mesura i un altre, no. Els resultats mostren un augment significatiu de la participació en cursos de formació, 
tot i que també reconeixen que un nombre elevat d’individus s’hauria format igualment sense el bo (un altre exemple de pes 
mort). Gràcies a aquest estudi, el Govern suís disposa de més informació per decidir si fa extensible aquesta mesura a tot el país.

En definitiva, les polítiques actives han de ser una part integrant de qualsevol estratègia de lluita contra l’atur que vulgui obtenir 
resultats permanents. No són polítiques senzilles de concretar, ni barates, i, per això, conèixer, difondre i adaptar les millors pràc-
tiques hauria de ser una exigència bàsica a qualsevol país. Hem vist que els incentius a l’ocupació poden incrementar l’ocupabilitat, 
però tenen un elevat pes mort i, per tant, s’haurien de focalitzar en grups de molt difícil reinserció laboral. Afortunadament, 
l’efectivitat de la formació en termes de millora de l’ocupabilitat és més clara, i els resultats són força independents del context 
institucional i cíclic. Això comporta que replicar el que funciona millor en altres economies és una via prometedora. Atès el poten-
cial de les polítiques actives, els resultats que cal esperar si es millora en aquest camp justifiquen amb escreix reproduir el procés 
d’innovació que molts països europeus realitzen.

Maria Gutiérrez-Domènech
Departament de Macroeconomia, Àrea de Planificació Estratègica i Estudis, CaixaBank
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3. Vegeu Box 3.7 d’«OECD Employment Outlook (2015)».
4. Ekspertgruppen (2014), «New Paths Towards Job – For Citizens on the Margins of the Labour Market».
5. Per a un resum de les metodologies utilitzades en l’avaluació de les polítiques actives, vegeu S. de la Rica (2015), «Políticas activas de empleo: una panorámica», 
Fedea Policy Papers – 2015/01.
6. Messer, D. i Wolfer, S. C. (2009), «Money Matters – Evidence from a Large-Scale Randomized Field Experiment with Vouchers for Adult Training», CESIFO WORKING 
PAPER núm. 2548.
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